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Prūsijoje panaikintos balsavimų teises
PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBE RENGIA 

ATSAKYMĄ VOKIETIJAI
Kuboje smjogd i narnos bombos; 

nyksta 1vyi teroras
J. VALSTYBĖSE PADAUGĖJO 

DARBAI
PRŪSIJOJ PANAIKINTAS i 

BALSAVIMAS
KUBOJE TERORAS

BERLYNAS, gr. 19. — Iš
leistais atitinkamais Įstaty
mais Prūsijoj panaikinti visi 
valdininkų rinkimai ir žmo
nių; balsavimų teisė.

Visokia, nuo didžiausios i- 
ki mažiausios, valdžia sucen- 
tralizuojama ir visi valdinin
kai centro valdžios skiriami. 
Visose miestų, miestelių ir 
valsčių tarnvbosna turi Įeiti 
ir hitlerininkai smogikai.

HAVANA, gr. 20. — Kubo
je vyksta teroras. Čia sprog
dinamos bombos. Kareiviai 
sulaiko Įtariamus automobi
lius ir daro kratas. J nesusto
jančius. automobilininkus sau-r 
do.

Tas pat yra ir provincijose. 
Daug darbininku streikuoja. 
Nežinomi asmenys užpuolė 
buvusios jnntos nario Franco 
namus ir ten nužudė jo duk
terį.

Atvaizriuojama dalis Prancūzijos apsaugos linijos Vokietijos pasieniu. Ta plieno ir 
konkreto linija kiek ant žemės paviršiaus, tiek pačioje žemėje, vadinasi “Maginoto linija.” 
Maginot yra buvęs karo ministeris, ir jis sugalvojo šią apsaugos liniją, kurios padirbi
mas atsiėjo apie 150 milijonų dol, Tuo būdu Prancūzija kai kinų siena apsitvėrė nuo Vo
kietijos.

ŠIEMET DAUGIAU 
DARBŲ

Chicagos politikieriai šaudosi 
su policija

RENGIA ATSAKYMĄ 
VOKIETIJA,

NEPANAIKINS AUKSO 
STANDARDO

PARYŽIUS, gr. 20 — Siv- PA RYŽTUS, gr. 20. — Pra-! 
(žinota, kad Prancūzijos vv-j ncftzi jos iždo ministeris G. J 
riausybė rengia atsakymą Vo Bonnet pranešė, kad užsienyje! 
kietijai į. pastarosios reikalą- skleidžiami įvairūs gandai a- 
vimus apsiginklavimo reikale, pie aukso standardo panai k i-

Sakoma, kad prancūzų atsa- nimą yra neteisingi. Prfineūzi- 
' kvmo tonas bus nuolaidus, bet ja laikysis šio standardo,
griežtas. Spėjama, kati, rasi.

AVASHTNGTON, gr. 20. — 
.Darbo departamento sekreto
rė Perkins skelbia, kad tarp 
spalių mėn. 15 d. ir lapkr. m. 
15 <1., krašte darbai sumažė
jo 3.5 nuošimčiais. Bet tuo pa
čiu laikotarpiu buvo 20.2 
uuoš. daugiau darbų, negu 
pereitais metais.

Sekretorė mano, kad lapkri
čio mėnesį pramonėse dirbo a- 
pie pustrečio milijono darbi
ninkų daugiau, negu kovo mė 
nesi, š. m.

Prancūzija ir sutiks, kad Vo
kietija padvigubintų savo nuo 
latinės kariuomenės skaičių.

APSKRIDO AFRIKĄ
KONGRESAS BUS PRAŠO

MAS NEVARŽYTI
VYRIAUSYBES

SEKR. SIMON BUS 
ROMOJE

ALGTERS, ĮAlgerijn, gr. 19. 
Prancūzų generolo V. Vuille- 
mino juodasis eskadronas, ku
rį sudaro 28 lėktuvai, taiigė 16, 
(MM) mylių skridimą per Pran-

LONDONAS, gr. 19. —- cūzijos koncesijas Afrikoje, i
Anglijos užsienio reikalu sek- šis eskadronas iš Prancūzijos 
rotorius Sir John Simnu ar- išskrido lapkr. S d.
timiausiuoju laiku bus Romo-'---------------------
je, kur turės pasitarimų su Cornell avė., ties 53 gat., 
premjeru Mussolinin. Einasi du plėšikai apsišaudė su poli- 
apie nusiginklavimo konfe- cija. Sužeisti du praeiviai. 1 
reneijos atnaujinimą.

Sakoma, kad Anglija prita
ria padaryti kokias nors re
formas T. Sąjungoje, kaip to 
nori Mussolinis.

AVASHINGTON, gr. 20. — 
Susirinkusioji po Naujų Me
tų kongreso sesija bus prašo
ma nevaržyti krašto vyriausy
bės šios žygiuose gaivinti kra 
što pramonę.

Areštuotas smurtininkas 
F rauk Lake, kurs prieš kele
tą metų su Terrv Drugganu 
pirkliavo alų.

SUTINKA DALYVAUTI 
PASITARIMUOSE

BERLYNAS, gr. 19. 
Vokietijos vyriausybė, kiek 
sužinota, sutinka dalyvauti 
ketu r5/ valstybių — Anglijos, 
r /ūžijos, Vokietijos ir I- 
talijos, pasitarimuose dėl nu
siginklavimo konferencijos at 
naujlnimo.

IEŠKO LINCIUOTOJŲ

NASHVILLE, Tenn., gr. 20. 
— Gubernatoriaus McAllister 
nusprendimu skirta 1,000 dol. 
dovanų už susekimų žmogžu
džių, kurie andai nulinčinvo 
jauną negrų Cord Cheek.

APGAILI ŠEIMOS PAJE 
GOS NYKIMĄ

LONDONAS. — Birndngha 
mo arkivyskupas T. AVilliams 
ganytojiškam laiške apgaili šei 
mos svari kis nykimą Angli
joje. Kas blogiausia, pareiš
kia arkivyskupas, kad valstv 
lx"s pajėga nfiolat didėja, ka
da šeimos pajėga puola. Tai 
aiškus ženklas, kad tas drau
giją veda stačiai bedugnėn.

Su šių dienų pramoni
nio gyvenimo sąlygomis na
mai jau nėra daugiau socia- 
lio aktyvumo centru, pareiš
kia arkivyskupas. Namai yra 
virtę lik nakvynės vieta sun
kiai dirbantiems darbinin
kams. Kai kurias tėvų funk
cijas pasisavino valstybė. 
Vaistyta', kuri teikia vaikams 
švietimų, yra atsakinga už jų

KANADOS VYSKUPAI ĮSPĖJA 
KATALIKUS PRIEŠ KOMUNISTUS

QUEBEC, Ont., Kanada,Į niausią nukreiptas prieš teisė
gr. 19. — Nesbnai Kanados' tų vyriausybę.
"katalikų vyskupai išleido ben-l V'skupai pripažįsta, kad

. ‘ . .... , ... . .. 1 tas viskas daugiausia pasi-drą ganytojišką laišką į ti-Į ................... . . .*777
kinčiuosius. Praneša apie i-
sigalintį krašte komunistų vei 
kimą. Tikinčiuosius Įspėja, 
kad jie nesiduotų išnaudoti 
tiems raudoniesiems gaiva
lams.

Vyskupai pareiškia, kad

reiškia iš ekonominio krizio, 
kuri gyvena ne kokia viena 
žmonių dalis, liet visi žmo
nės. Susipratusieji prieš krizį 
kovoja teisėtomis priemonė
mis, imasi tokių ar kitokių 
planą būties gerinimui. O ne- 
susipratusieji klauso komu-

dar ne labai senai Kanada1 nistą agitatorių viliugingų ža-
buvo ramus kraštas ir gyven
tojai jautėsi laimingi. Neužil
go po to kraštą apnyko nek
viesti svečiai komunistai. 
Šiandien jau kiekvienam žing- 

| sny sutinkami žmonių nepasi
43 wardo nldermono M. J. ko, politikieriai ten galėtą tenkinimai, suirutės, triūkš-

Bauler smuklėje, 343 AVest grąžinti senovės saliūnus.• I e e
North avė., vakar anksti rv-j Kaip tie apsišaudymai pasi 
tą įvyko tarp politikierių ir, reiškė ir kas pirmutinis prade

mingas veikimas ir tai daž-

dėjimų.
Vyskupai įspėja tikinčiuo

sius prieš komunistus agita
torius. Komunistai yra vil
kais avių kailiuose. Nors jie 
visur neapkenčiami ir varžo
mi, bet jie visur veržiasi sta
čiai per peilį.

policijos apsišaudymai. 
Sunkiai pašautas poliemo-

nas .T. J. Aliearn ir pašeri- 
fis P. AVright. Abudu paimta 
į ligonines, o aldermonas Bau 
ler areštuotas.

jo šaudyti, dar neišaiškinta. 
Miesto majoras . vakar bu

vo klausiamas, ai’ jis uždarys 
Baulerio smuklę. Majoras at
sakė, kad tas priklauso nuo 
policijos viršininko. Aid. Bau-

CHJCAGOJE SAVIVALDYBE UŽTIK
RINTA?

DIRBA APIE 100,000 
BEDARBIŲ

Cooko apskrity jau 
100,000 bedarbių dirba 
rius civilinius darbus. Angliš

t'hicagos majoras Kelly 
praneša, kad svaigiųjų gėri
mų pardavimo tvarkyme Chi- 
'ragai užtikrinta savivaldybė.

aP’° • Su tuo sutikęs pats gnbema- 
lval* torius ir prie svaigalų kontro 

lės įstatymo bus prisegtas 
priedas.

Iš Springfieldo praneša,'ler yra demokratas, 
kad dėl šio įvykio Chicagoj Paskiau pranešta, kad alder 
miestui nebus leista savaran- mono smuklė uždaryta, o alder
kiai kontroliuoti smukles. Sa- ’monas paleistas, uždėjus laida. aPau^a praneša, kad daug 

bedarbių Į darbą važiuoja nuo

PLANUOJA STABIL1ZUO- , ANGLIJA SU VOKIETIJA 
TI PINIGUS

LONDONAS, gr. 19. —
WASHINGTON, gr. 19. 

Kalbama, kad prezidentas

savais automobiliais.

NAUJAS VIRŠININKAS

VILNIAUS KALEN
DORIUS

Kaip kiekvieniems metams, 
H0L( (Home Owners fajp jr 1934-tiems Vilniuje iš- 

Loan Ass n) viršininku Idi-' leistas lietuviškas Vilniaus ka
linis valstybėje vieton paša- Į Įpndorins, kuriame yra daug 

, 1 n 1 , įtinto Donne paskirtas H. G.straipsniu ir įvairių
... , j • ’ m •• ^an”pr’ jaunesnysis, ' hi^a-Į praktišku patarimų,

glijos ambasadorius. Ten jis Rpa, Estfttp boardo prPzi.
Hitleriui pareikš Anglijo*! dpnlag
draugingumą ir praneš, kaip

Anglijos vyriausybė nuspren 
dė, kad ji daugiau ką gali

Rooseveltas planuoja stabili- ĮlaimPti draugingiau sngyven- 
zuoti pinigus. Sakoma, nori dama sn okietija. 
dolerio vertę sumažinti su nia
žesniu jam aukso pagrindu, 
šiaip dolerį stabilizavus, vy
riausybė keletą bilijoną dole
rių pelnytų.

sveikata ir net už jų išlaiky-l .u - . 
iną. j 1

Mūsų gadynės mergelės re
tai susituokia jaunystėje, ne
nori būt motinomis ir turėti 
šeimas, kas yra prigimtas 
joms dalykas. Sako, būti mo
tinomis, tai netekti nepriklan 
somyta's, kas svarbiausia, ne
teikti tokios ar kitokios karije- 
ros. Tad mūsų laikais prigi- 
ja paprotys ilgiau laukti susi
tuokimo ir dažnai neturėti jo 
kių šeimų.

šis paprotys yra pražūtin
gas tautos dorovei ir pačiai 
valstybei. Tšnvkus namams ir 
šeimoms, turės griūti ir pati
vnlstvbė.* <

Tad laikas, sako arkivysku
pas, dabar tauto* vadams pa 
galvoti apie tų pavojingų a- 
teitį ir imtis priemonių nai
kinti tuos smerktinus tautoje 
papročius.

LINDBERGHAS GRJŽO IŠ
KELIONES» , •

NRW YORK, gr. 20. — La
kūnas Cli. Lindberghas su 
žmona grįžo iš kelionės aplink 
pasaulį. Su jūriniu lėktuvu 
nusileido į Kast lipę pnrskri- 
dę iš f’lmrleston, N. C.

daug Anglijai rūpi Vokietijos 
likimas.

KREUGERIO BROLIS 
NUBAUSTAS

STOKHOLMAS, gr. 19. — 
Mirusio degtukų “karaliaus” 
įvaro Kreugerio brolį Forste- 
nų už suktybes teismas nirimu 
dė vieneriais metais sunkiųjų 
darbų kalėjimu.

GRJŽTA f ŪKIUS

AYASHTNflTON, gr. 19. - 
Vidaus reikalų departamen
to sek r. Iekes savo metiniam 
raporte pažymi, kari dėl ne
darbo pramonės centruose, 
daug žmonių grįžta atgal į 
ūkius, kur yra nepriklauso
mas gyvenimas.

10 KOMUNISTŲ NUBAUS
TA MIRTIM

BERLYNAS, gr. 20. — Du- 
esseldorffe 10 komunistų nu
bausta mirties bausme.

GAL REIKĖS KARVES 
PIAUTI

DEL VINIES MIRĖ

J. Buckingham, 4 m. amž., 
prieš porų metų tėvams ne-', 
žinant prarijo vinutę, kuri i 

Į įstrigo į plaučius. į

! Tik tomis dienomis mergai 
tei padalyta operacija. Išim
ta vinutė, bet įsimetė plaučių 
uždegimas ir mergaitė mirė.

5,000 DOL. LAIDAS

Šių metų pabaigoje Vilniu
je taip pat išeis lietuviškų 
Vilniaus krašto mokyklų albu
mas.

Už pasiųstus grasinimus 
Teisėjui McOoorty areštuo- 

WASHINOTON, gr. 19. —, tam A. St. John skirtas 5,000 
Jokiu būdu esu negalima su- J dol. laidas.
tvarkyti pieno pramonės. Perl
daug pieno, nes per daug kari 95 gatvėje, arti Vincennes 
vių. Yra sumanymas tad skirjave, traukinys sudaužė auto- 
tų skaičių karvių išpiauti j niobilį. 1 asmuo žuvo ir 3 sn- 
taip, kaip tas buvo daroma žeista.
su kiaulių pertekliumi.

---------------- Ant Cermak road, ties 52
VARŠUVA, gr. 19. — Ita-,ave., traukinys sudaužė auto- 

lijos vyriausybė užsakė Len- ’ karia. Per keletu valandų bn- 
kijoj 1,600,000 tonų, anglių ge- vo sulaikyta trafika. 
ležinkeliams. Seniau italai--------- ♦ •

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, gr. 20. —
Naujam auksui kaina nepadi
dinta, tad amerikoniško dole
rio vertė nedaug sumažėjo 
tarptautinėje mainyboje. Nail 
jo aukso vienai uncijai yra 
$34.06.

Vakarykščias pinigų kur
sas:

Anglų svaras $5.15
Kanados doleris 1.00
Prancūzų frankas .06
Italų liras .08
Belgu belgas .22
Vokiečių markė .37
Šveicarų frankas .30

Dolerio vertė pirkime 60.69c.

ORO STOVIS
CHICAGO IK APYLINK.
— Numatomas lietus, ar 

sniegas: maža temperatūros
| anglis pirkdavo Vokietijoj. PLATINKITE “DRAUGĄ” atmaina.

f, >
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BOLsEVIKAI ŽMONES BADU MARINA

Pasaulis gana rimtai susirūpino badau
jančių šelpimu bovietų Rusijoj, lą darbą pi
rmutinis pradėjo Austrijos kardinolas lnni- 
tzer. Jo -cmiinencijos pradėtąjį sųjudį remia 
ir kiti kraštai.

Ypatingai baisi padėtis yra Ukrainoj, 
kur badauja milijonai žmonių, ištisi kaimai 
išmarinami. Dėl to Amerikos ukrainiečiai pa
staruoju laiku pradėjo rengti protestus prieš 
bolševikų užsimojimų marinti badu jų tau
tiečius, kad tokiu būdu užgniaužti kįlantį 
tautinį ukrainiečių susipratimų. Praėjusį se
kmadienį toks protesto susirinkimas buvo su
organizuotas Chicagoje. Protestuojančius už
puolė vietos komunistai, norėdami muštynė
mis tų darbų sutrukdyti. Nors muštynėse su
žeista apie 100 žmonių, tačiau protesto mi- 
tingas įvyko. Susirinkimas išnešė eilę rezo
liucijų ir sudėjo nemažai badaujantiems au
kų. Vadinasi, bolševikai ir šioj laisvoj šaly 
norėtų uždaryti žmonėms bumas, kad jie ne
keltų savo balsą prieš Sovietų komisarų kru
vinus darbus ir kad neišdrįstų net sušelpti 
Rusijoj badaujančių. Kas galėjo tikėtis, kad 

šiame dvidešimtame amžiuje atsiras tokių 
nenaudėlių, beširdžių.

LIETUVOS GYVENIMAS— 800. Zozulincų kaime buvo 2,800, dabar —
2,320. Samhorodke 1932 m. buvo 3,000 gy
ventojų, o dabar — 2,200. Daugiuusia įnirš
tu vaikai iki 14 metų. \ aidžia tol neleidžia Seniau žmonės buvo labai mūsų dvasiškija susiprato sti 
laidoti mirusius, .kol tie nepradeda pūti, nes pamaldus: visa ką darydavo printį religijoj mūsų vaiku- 
kitaip žmonės iškasa naktimis lavonus ir vai- didesnei Dievo garbei. Visus eius, pamokydama juos palai-
go. Ypač tėvai valgo savo vaikų lavonus. Šu
nų, kačių ir kitų naminių žvėrelių ir paukš-

darbus pradėdavo ir baigdavo Ryti anas grąžiusias mūsų tau 
persižegnojimu ir mukia. Alai- tos tradicijas. Bent busimoji 

čių kaimuose jau seniai nėra. Jie suvalgyti, doje stiprindavo savo kūnų karta bus apsaugota nuo ni- 
Arklių ir kandų, palyginus skaičių su prieš- 1Uaįstu, maldoje pavesdavo sajbilizmo ir dvasinio supuvimo 
kariniais laikais, beliko tik vienas procentas, i ve Viešpačiui, po sunkių die- Jau dabar vaikučiai, susitikę 
lodėl kaimiečiai neplauna pievų, nes niekas nos darbų guldami į patalų, nors ir nepažįstamų lietuvį ar 
nereikalauja šieno. Beveik pusė laukų neap- Todėl jiems ir niirtig buvo ne.
sėti ir apaugę piktžolėmis. Keliai taip pat au-1 baisL Jūk ftisku> kad
augę, nes nėra kas jais važinėja. Pasitaikan-, miegas _ mįrtie8 broIis> gu 
čius keleivius plėšikai apiplėšia ir nužudę kitikę vienas kitų sakydavo: 
suvalgo. “Tegul bus pagarbintas Jėzus

Bolševikai labai giriasi, kad esu prie ca- Kristus!” Kiek vėliau šis pa- 
ro Rusijoje buvę iš viso 1’65 traktoriai (didi sisveikinimo tekstas tapo su-
plūgai žibalu varomi), o dabar jų suvalsty- Hteratintas ir jo kalba kiek 1 čios žygius ir juos kiek gar
bintuose ūkiuose traktorių esu su viršum uu pataisyta (Garbė Jėzui Kris-J dama remia ir net deda pas-

kitų iš išvaizdos katalikų žino 
gų, sveikinasi katalikiškai: 
‘tGarbė Jėzui Kristui!” Būsi 
mosios kartos religiniu auklė
jimu reikėtų • susirūpinti dai 
labiau. Dvasioje katalikiškoji 
mokytoj i ja supranta Bažny

šimtai tūkstančių. Tik jie nepasako, kad prie tui!). Užtatai anuomet žino-
• caro Rusijoj visi turėjo duonos, o rugiai, nės buvo taip patvarūs dva- 
kviečiai ir kiti dalykai buvo išvežami į sve- šioje. Nors rusai juos ir mušė 
tunus kraštus, gi prie bolševikų su dviem ir Pe»ė ir korė ir piovė ir Si-

langų Bažnyčiai pudeli. Įvai 
rios madnos organizacijos, so
cialistai ir liberalai Bažnyčiai

KINO PRAMONES KONTROLIERIAI

tet Į -Į - «ĮJ

Prez. Rooseveltui pasirašius judamųjų paveikslų pramo
nei kodų trijų mėnesių laikotarpiui (išbandymui), vyriausy
bės paskirti trys kodo prjžiūrėtojai: Eddie Cantor, Marie 
Dressler (artistai) ir A. L. Lowel, prez. - emeritas Harvardo 
universiteto. Pasibaigus tam laikui, prezicL bus patiekta pra
nešimas apie artistų ir režisierių algas ir paveikslų gamin
ti jų pelnus.

jonų darbų jaunimo mokyme veda oratorijas ir jose auklė-
trukdo, kiek tik įmano7 Ta" 'ir uukiėJuue tenka labai aukš- ja stabmeldžių tautų vaikus.

. •. ' ~ . ". ,. , . _ , ». , , i v- , ’. . , tai vertinti. Tačiau jų mokyk- Kada gi jie įsteigs savo vie-šuntais tūkstančių traktorių Rusijos gyven- biran trėmė, tačiau katahky- uau labai džiugina tai, kad r i ■ «. , • , T • *
tojai kenčia didį badų, nuo kurio miršta nu- bes ir lietuvybės įssizadeti vis žmones jau pilnai supranta n 1 . ». ... . , , . .

viena neprivertė. Žmonės no-1 įvertina Bažnyčios darbus, i nnc,,i tevlJ va,ka‘> .tawau be‘ kada 8> »«kl<**
riai davėsi persekiojami, ta- taip pat mato ir anų juodųjų l‘urclam6 Jos >»»■■■» kun. J. Bosko me
čiau savosios tautybės ir ti- jėgų juoduosius tikslus. Todėl bent “T“’ kurl.e norttl1 1 tas todai8 ir' dvaiii<u MflelJ 
kybos neišsižadėjo. Kiekvieno- pragaro dievaičiams teks du. 'mnuobjas įstoti. Tuog. tarpu, turėtų saleziečiams savo 
je kryžkelėje, kiekviemfine kie mti vėl į pragaru. I palaimintojo kun. Jono Bosko ramu padėt! jų kilnų- darbų
me stovį dailiais ornamentais !----------- sun'i salezl6ČJ'' 'ėdamos orą- dirbti, Ypačiai mūsų paramos
pagražinti krj-žiai liudyte liu- tautai ga,vinti Mev0
dijo, kad lietuvis yra ir bus )||eiJėj 1)a#an|inianlli dvasi8.

iijonai žmonių.

Bolševikai, pamatę, kad jų kolchozų (tai 
sudaryti valstybiniai dvarai ir atimtos žmo
nių žemės) ūkis veda visus šalies gyvento
jus į baisiausią badų, atsisakė iš dalies nuo 
komunistinio principo ir dalina kolchozinin- 
kų nuosavybėn vištas, kiaules, karves ir nei 
avis. Mat, kai kolchozininkai turės nuosavų 
gyvulių, tuomet pasirodys mėsa, pienas ir 
kiaušiniai, kurių dabar Rusijoje beveik vi
sai nėra. Bet kiekviena lazda turi du galus: 
kai bus nuosavi gyvuliai, tai išdvės iš bado

tik lietuvis, kad lietuvis yra 
ir bus tik katalikas, o ne koks 
kitoks.

kiams labai daug padeda įvai
rių ordenų bei kongregacijų 
kunigai vienuoliai. Taip, jėzu- 

Užėjus karui, užėjus bolše- itai ii*'marijonai laiko misijas 
kolchozų bendri gyvuliai ir ar šiaip ar taip vizmui ir mus užplūdo supu- žmonėms, veda rekolekcijas
iš tų kolchozų nieko gero neišeis tol, kol ūki- vinio banga. Jau dabar naujo- dvasiškijai ir inteligentams; 
ninkams nebus pripažintas nuosavybės prin- ji karta vengia katalikiškai, laiko gimnazijas, kuriose mo- 
cipas. | Jėzaus Kristaus vardu, savi- koma jaunimas, daugiausia pa

tarpyj pasisveikinti. Jau ny- siturinčių tėvų bei inteligen-Mat, komunistai vedę aršiausią kovų 
prieš dvarų ir dvarininkus, dabar patys steig
dami kolchozus, atgaivino dvarų sistemų, o 
visus ūkininkus pavertė kumečiais ir net blo

kšta tasai mūsų .tautos papuo- tų vaikai; leidžia laikraščius,

P.” įdėjo rašinį, kuris .labai gerai 8iau ~ baudžiauninkais. NuosavyĮjė jjanai-
vaizduoja, kokius vargus žmonės vargsta bol
ševikų “rojuje”. Tas laikraštis rašo:

Iš Sovietų Rusijos grįžę kunigai patvir
tino žinias, kad Sovietų Rusijoje badas. Jie 
savo akimis matė Orios gubernijoje ir šiau
rės Kaukaze kaimus, kurių visi gyventojai 
buvo išmirę. Bolševikai atėmė iš jų visa ką 
turėjo ir po labai mažai duonos duodavo, o 
to jokiu būdu nepakako gyvybei palaikyti. 
Šiomis dienomis latvių spauda patiekė tokių 
davinių, dar patvirtinančių baisų badų. Ten 
sakoma, kad Kalinovkos apylinkėj, Zalyvan- 
ščynio kaime 1932 m. buvo 3,500 gyventojų, 
bet metų gale išmirė 2,000. Niemeęyneo kai
me buvo 700 gyventojų, o dabar liko tik 5. 
Kunianovcų kaime buvo 3,000, dabar — 1,900. 
Monč-yncų kaime buvo 1,800, dabar — 1,300. 
Taip pat Kozatynos apylinkėj, Hubinicų kai
me buvo 600 gyventojų, dabar yra 110. Sa- 
manskų kaime buvo 1,500 gyventojų, dabar

TEN, KUR BUVO LIEJAMAS 
ŽEMAIČIŲ KRAUJAS...

(Tęainys, »
• Dabar žmonės norėjo .bėgti, bet ne

buvo kur. Keliom vorom apsuptas šven
torius ir aikštelė prieš, neleido niekam 
pasitraukti. Tik viena spraga buvo iš u- 
pės Kražantės pusės, kuri visuomet esti 
gili, o lapkričio mėnesį ji ir getokai pat
vinusi buvo. Žmonės metėsi į upę ir plau- 

t kė per jų ir bėgo toliau į kalnelius. Jr 
vėl tik Dievui saugojant nepaskendo, ar 
bent niekas nežino, kad kas būtų pasken
dęs Kražantėje.

Nuvargintas pats KlingenbcrgaR pail- 
snsiems kazokams davė įsakymų :“Pogu- 
li&itei, rebeta (paūžkite, vyrai)”. Ir ši
tas įsakymas kražiečiams buvo bene žiau
riausias. Paleista laisvai kazokų banda 
pradėjo terioti miestelį, plėšti krautuves, 
draskyti sandėlius ir skriausti moteris... 
Su moterims elgėsi visai ciniškai, atvirai.

torijos auklėja visus apleistuo saleziečiai bus labai reikaJin- 
sius, vargšus, beturčius vai- gi tada, kai steigs mūsų šaly- 
kclius, Juk kas gi nežino kun. je Lietuvoje savo vienuolynus
J. Bosko oratorijų! Tatai ne
nuostabu, kad ir pas mus vie
nas “Ryto” bendradarbis ra
šytojas šaukte šaukė: “Kodėl 
gi Lietuvoje dar nėra salezie
čių?” Deja, ligi šiol šisai bal
sas liko tyruose šaukiančiu 
balsu, balsu be aido, be atgar-

ir mūsų vaikučiams. oratori
jas. Užtat jie savo darbu 
mums gausiui atsimokės, kaip 
atsimokėjo ir italų tautai. 
Šiam mano silpnam balsui ne
privalo būti kurčia mūsų vi
suomenė, dvasiškija ir vyriau 
sybė. Jos, o ne kas kitas, pri-

sio. Reikėtų, kad iš daugiau Į valo rūpintis atgabenimu į 
i krūtinių sušuktų galingas ba-j Lietuvą saleziečių ir jiems

Salas kryžiai, kuriais mū- kuriuose rašo religiniais klau-.j «»j£odėi Lietuvoje nėra' vienuolyno bei oratorijų įsteit t- t V* • • •_ • • ’VI • .V — I d

kinta, žemes sujungė į kolchozus)Trr visus 
ūkininkus verčia bendrai dirbti, o kai reikia 
valgyti, tai nėra ko, nes visų derlių bolševi
kai atima ir veža į miestus, kad nors šiek 
tiek duotų duonos darbininkams ii’ raudon
armiečiams. Aišku, kad prie tokios tvarkos 
nieko gero negalima laukti, tik badą.

• • $
Vienas žmogus šiomis dienomis gavo lai

šką iš Sovietų Rusijos, kuriame labai skun
džiamasi blogu gyvenimu. Ten rašoma, kad 
vaistų nėra. Gaunąs algos 42 rubliu mėnesiui 
ir 12 kilų duonos. Vaikui gauna dar 4 kilus 
duonos. Jokio maisto daugiau negauna. Be 
to, išskaito iš tos algos 5 rublius taupomai!
kasai, 4 rub. 50 kapeikų paskolai pirkti, rub- • ----------
lį apdraudimui ir 45 kapeikas nario mokės-i Praėjusiais metais chicagiečiai neturėjo 
čio. Vadinasi, gauna pinigais tik 31 rubli, operos. Tokiam dideliam miestui, kuris pre

sų tauta tapo žinoma visam Simais ir juos aiškina zmone-i , . .. a,, a ,
T v. i m- • -vi • i i saleziečių? Gal tada ir atsi-pasauliui. Juk kas nežino lie- ms. Tėvai pranciškonai, kapu-

tuvių kryžių. Dabar sveikina- cinai laiko misijas kaimo žino- U^ptų kas nois. J ilk lietinių 
saleziečių kunigų jau yra, ro
dos, desėtkas, tačiau jie dabar

muši: “labų dienų”, “labas nėms ir kviečia juos atgailai, 
rytas” ir t.t. Gerai dur, kad Tėvų jėzuitų ir tėvų mari-

Kainos daiktų tokios, nors jų labai sun- i tekti operos
ku gauti: duonos svaras 3 rubliai 50 kap., 
rugių pūdas 65 rub., kviečių visai nėra, bul
vių pūdas 10 rub., sviesto kitas 20 rub., mė
sos 10 rub., moteriškų batų nėra, o tufliai 
40 rub., moteriškas paltas 500 rub., metrus 
malkos 30 rub., metras menkiausio audeklo 
5 rtb. Labai maža kas pakenčiamai gyvena, 
kaip ten rašoma, bet tai, be abejo, tik bol 
ševikų komisarai.

OPERA CHICAGOJE

Tačiau yra valdininkų, kurie gauna daug di
desnes algas tiems ir duonos daugiau duoda.

vaizdoje jas skriaudė. Jr šiandien dar kra- 
žiečiai pasakoja ir vienų kitų asmenį nu
rodo, kad jn? esąs nuskriaustos motinos 
kazoko simus... Daug nuskriaustų buvo 
moterų lietuvių ir žydžių, tačiau ir šian
dien moterys drovisi atvirai prisipažinti 
ir apie tai nekalba.

Po visų “gulianijų”, po visų skerdy
nių prasidėjo sauvališkas gubernatoriaus 
Klingenbergo “teismas”. Prie valsčiaus 
valdybos suvaręs didžiausiasm inias kra- 
žiečių rengė nuogus ir plakė kazokai bi
zūnais. Daktaras Vaailenka iš akių ir pul
so, tikrino, kiek kuris gali išlaikyti smū
gių, o pats gubernatorius davinėjo įsaky
mus plakti. Skirdavo po kelias dešimts 
bizūnų. Ir kai vienas jaunuolis, Levickui, 
gavęs bene 55 bizūno smūgius, atsistojęs 
sušuko: “Išgirti mano kraujų, ėskite ir 
kūnų”, tai gubernatorius įsakė jam dar 
25 bizūnus supilti. Sis jaunuolis, žinoma, 
po tokių smūgių neišlaikė ir trečių dienų 
mirė.

Plakami žmonės buvo verčiami klau-
Įštraukę iš būrio ten pat vietoje visų aki- ptis prieš gubernatorių ir prašyti pasi

tenduoja prie vieno didžiausių mokslo, kul
tūros ir muzikos meno centrų pasaulyje, ne

gailėjimo, tačiau gubernatorius nesigai
lėjo.

Viso viešai nuplaktų buvo 17 asme
nų. Kitų plakti nesuspėjo, nes atvykęs 
prokuroras plakti uždraudė.

Taip pasibaigė žiaurios skerdynės 
Kražiuose, tačiau dar nesibaigė nelaimi- 
ngųjų žemaičių kančios kelias, — baigė 
kan. TamoševičiU8, ilgai dar Kražiai 
buvo apsupti, daug dar sugaudė ir iš na
mų į kalėjimus yedė. Daug jų užsieniuos- 
na išbėgiojo, daug kalėjimuose susirgo ir 
mirė, daug jų Vilnius teismų pasiekė, 
daug jų Tauragėje, Siaubuose, Kaune ir 
Vilniaus kalėjimuose įsėdėjo, ne vienas Si
bire savo kaulus palAo’U

Po šios liūdnos,! dejų, -tikros, gyvai 
dar atmenamos kraž|ęčių pusakos liūdna 
liūdna-po Kražius vaikščioti. Nbrėjau pu
lti žemaičių žemėn ir bučiuoti jų, nes ta 
žemė krauju apluistyta dėl manęs ir dėl 
visų kitų šiandien laisvai gyvenaučių Lie
tuvos sūnų. Vincą Uždavinys “M. V.”

girnų padėti rūpintis. Jų dar
bus tuojau pamatysime.

CATHOUC DAILY 
TRIBŪNE”

- buvo didelis smūgis. Dėl lo 
šiemet kai kurių žymesnių Cbicagos visuo
menės veikėjų rūpesčiu susidarė vadinama
Chicago Grand Opera ir penkių savaičių bė- .

. , , * . 4 i - ii- 4 4 ro dideli naujų skaitytojų vagyje, pradedant antrų Kalėdų dienų, stati s . .
• W • • I — • • 1 • ’ IS1pačius žymiausius operos kurinius, kuriuos

Tui vienintelis anglų kata
likiškus dienraštis Amerikoje, 
kuris šiomis dienomis irgi va

jų. Visi Amerikos vyskupai
.v . v . . 4- * • i • pritarė tam vajui, širdingaiišpildys žymiausi operos artistai pasaulyje. . . ,. ..... .5 m ,, v 4 4 ragindami visus paremti u.Pirmoji opera — “La Tosca” Ktatonm ®bus statoma 
gruodžio 26 d., garsiai artistei Marijai Jeri- 
tzai dalyvaujant. Oį^vos reikalų vedėjas yra 
Paul Longone, muzikos direktorius Gennaro 
l’api. Tikietų kainos 50c. ir aukščiau. Laik-

Jie tvirtina, kad Bažnyčia A- 
merikoje negali apsieiti be ka
talikiškų dienraščių.

Išvada mums lietuviams, ku
raščiuose jau buvo pranešta, kad šioj operoj rių kalba ir tauta taip artimai
dainuos ir lietuvaitė — dr. K. Drangelio žmo
na. Tai bus pirma amerikietė lietuvaitė, pate
kusi į Amerikos operų. Geriausio jai pasise
kimo!

Nukentėjusieji, su kuriais dar galima 
pasikalbėti

Kražių skerdynėse 11893 metuis luųikri- 
čio 22 <1. ir kitomis dienomis nukentėju
sių buvo keli tūkstančiai, per 40 metų jų 
didžiuma išmirė, tačiau dar ir šiandien 
Kražių jauapijoj galima surinkti per 200 
gyvų nukentėjusių skerdynėse. Čia pa
duodame keletu pavardžių ir iš jų pasa
kojimų po i>orų nuotrupų.

AndriejaUgkas Jurgis, jam kazokas 
pike perdūrė šonų, ir dabar yra žymė.

Andruška, jis }>ats mušė kazokus su 
mietu, bet pats išsisuko, tuo didžiuojasi.

Baliutienė Petronėlė, G0 metų, smar
kiai nukentėjo, sumušta galva kaip negy
va krito, sukepę krauju plaukai buvo nu
kirpti.

Butkienė Adolpina, tuomet buvo 10 
metų, sumušta gydėsi pusę metų.

Simonienė, tris savaites sirgo nuo 
smūgių.

-Origulienė Joana, sumušta, nusilpusi 
klupo prie valsčiaus.

Jurgelaitė Domicėlė, jos išsuktos rau

surištos su tikėjimu ir Baž
nyčia, aiški. Visi dėkim pas
tangų, kad šis jubiliejinis va
jus pasisektų.

kos, sėdėjo Vilniuje kalėjime.
Jusienė, dabar 60 metų, mušta baž

nyčioje.
(Daugiai* bus)

MANO DALIA

Aš sumojęs žemės mostu 
Ir akinis nusagstęs laukų,
Kur alėjos ir kur sostai 
Kryžkelėj suėję plauko.
Balti rūbai, puikūs rūmai —
Mano daliai nėra galo,
Kiek čia džiaugsmo, kiek ramumo — 
Širdis maldoj neužšųla.

Klūpau sutemų pavėsj,
Meldžias vakarus pražilęs;
Verkia ugnys tik užblėsę —
Klaiku — klega gojai, šilas.
Balti rūbai mano daliai,
Aš dėvėsiu ir svečiuose;
Plaukiu gulbės kas rytelį —
Savo dalią apdainuosiu...

Joninių Paparti* 
Zapyškis, 1926 - VU - 19 d.
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LABDARIŲ DIRVA
LABDARYBĖ KAIPO VIE- į tystės dienose. Esame krikS- 

NA DIDŽIŲJŲ DORY čionimis. Klausomės ftv. Eva- 
BIŲ ŽMOGUJE Ingelijos žodžių, bet retai gili-

------------- narnės j jų prasmę, jų reikS-
(Tęsinys iš praėjusio trečia- mę ir dar rečiau mėginame

pritaikinti tuos žodžius gyve
ninio praktikoje. Kiekvieno 
žmogaus rankos linksta link 
jo paties, bet privalėtume at
siminti, kad dėl kiekvieno

dienio)

Svarbesnioji to visa prieža
stis glūdi nepripažinime bei 
negerbime autoriteto, nuo ku
lio paeina drausmingumas ir v 
susi klausimas, ,Stoka vyskupo 1 znM)®au^ "s buvo, v ra ii
Būfio kalibro vadę. Prie Sh|,“* rank°8 ,8‘,e8to8 P88'** 
tenka priskaityti gyvo konta
kto ir tamprių ryšių štokų sta
mbioje daly katalikų vadų —
dvasininkų ir pasauliečių tar
pe. Neturiu minty, kad jie va
lgytų dažnai pietus bendrai. 
Mano mintį suprasite iš šio 
pavyzdžio: daugeliui iš tams
tų žinomam studentui atsikrei 
pus prie manęs, kaipo Federa
cijos pirmininko, davė man 
progos rašyti autoritetingų lai 
škų vienos šelpimo draugijos 
sekretoriui, įrodant, kad tas 
studentas yra (1) vertas pa
šalpos, (2) kad toji pašalpa 
yra jam reikalinga. Tuomi vi
skas ir baigėsi. Nei tam stu
dentui, nei man jokio žodelio, 
nors jau praėjo trys mėnesiai. 
Čion nėra nei gyvo kontakto, 
nei tamprių ryšių, nei autori
teto pripažinimo bei gerbimo. 
Atsimenu gerai, kaip minimas 
sekretorius laike praeito Fede
racijos Kongreso apgailestavo 
vienų lietuvį gydytojų, kurs

jime ir meilėje. Kodėl mes 
nors retkarčiais negalime jų 
ištiesti tiems, kurie yra rei
kalingi tik mūsų žmogiško pa
sigailėjimo ir meilės?

Žmogus nežino, kuomet jis 
ateis į pasaulį arba apleis jj. 
Ši paslaptis ytin turėtų lab
daringumo dorybę laikyti mu
myse gyva, arti širdies. Šian
die žmogus yra pasiturintis, 
bet niekas neužtikrins ką at
neš jam rytojus. Praeitų ketu
rių metų ekonominė būklė, rei 
kia tikėtis, atidarė akis irtie
ms, kurie seniau, vietoj per
sisunkti labdarybe, nekartą jų 
neigė arba laikėsi nuošaliai. 
Ne vienam gal iš jų šiandie

tenka tiesti rankų išmaldos. 
“Kaip pasiklojai, taip mie
gok”; ‘Kų sėjai, tų ir piauk’; 
“Kaip pagiry’ šaukei, tokio ir 
atgarsio lauk”, Labdaringoji 
.Sąjunga nepasakė nei vienam. 
Priešingai, ji troško tiesti re
nku kiekvienam savo tautos

būk savo plunksnų laiko ske- 8finui ir dukteriai, tik, deja, 
nebuvo ištekliaus, tušti jos 
aruodai.

petaitėje suvyniojęs. J vykiai 
nekartų rodo, kad labai daž
nai teisiame kitus sulig savo 
pasielgimų. Abejoti netenka, 
kad Labdaringos Sąjungos da 
rbuotėje panašių pavyzdžių ir 
gi tenka pergyventi. Centro 
Valdybai, kuri yra tos organi
zacijos vyriausiu autoritetu.

Ne visuomet tenka keliauti 
pavėjui ar giedroje. Taip pat 
ne visuomet vėjas iš ten iš 
kur ir lytus. Labdarybėje kaip 
ir kiekviename idėjiniame da
rbe dažniausiai užvėjų bei gie 
droš netenka matyti. Jeigu ir 
pasitaiko pasiirti pirmyn pa
vėjui, tai nekartų susitinka
ma priešais lytus įvairių kliū
čių formose.

Jei ne tos kliūtys, apsireiš
kiančios pasiaukojimo, vieni
ngumo, drausmingumo ir su
sipratimo stokoje, Labdaringo-

Jei iki šiol neužtektinai pa
sidarbuota, neįtraukta visa ka 
talikų išeivija tau išganigan 
darban, gyvenimo pamokinti 
ir, supratę labdaringumo do
rybės svarbų, atverkime savo 
širdis, patraukime visų lietu
vių katalikiškų išeiviją po La
bdaringos Sąjungos vėliava, 
kad nuo šiaurinio Jungtinių 
Valstybių rubežiaus iki Mek
sikos Užlajos, nuo Atlanto iki 
Ramiojo Vandenyno ir, kur tik 
randasi lietuvis, skambėtą vie 
nas balsas, kad labdarybė yra 
viena didžiųjų dorybių žmogų 
je ir, kad iš jos išaugtą vie
nas troškimas, paremtas tik
ru, gyvu, pavyzdingu, geros 
valios darbu: Amerikos lietu
vių katalikų išeivija jungiasi 
į Labdaringų Sąjungų ir Am
žinosios Tiesos ir Meilės varji Sąjunga šiandie pasididžiuo

dama džiaugtųsi ir kitu gyvu fd7n'"Zbdami kaUnkiškos ak- 
savo išeivijai paminklu — tai 
senelių ir našlaičių prieglau
da.

Ji lietuvių išeivijai yra bū
tinai reikalinga. Neturint tos 
įstaigos, iki šiol ne dešimtimis, 
bet gal ir šimtais esame nu
stoję savo tautos berniukų ir 
mergaičių tautiniai ir religi
niai, nekalbant apie tų mažu
tėlių ir senelių ašaras, kurias, 
teisinamės, neturėję iki šiol 
laiko jiems nušluostyti.

4‘Sotus alkano nepažįsta”, 
labai teisingai sako lietuvių 
patarlė. Jei būtų kitaip, nebū
tų reikalo imtis organizuotų 
priemonių rūpintis visais tais, 
kurie kenčia alkį, arba neturi 
kuomi prisidengti, kur prisi
glausti,’ arba kas juos globo
tų nesveikatoje, senatvėje, ar
ba vargingose kūdikio našlai-

rijos darbų, steigia seneliams 
ir našlaičiams lietuvių prieg
laudų.

D R X tJ G X «

— (’ook, III. Prie viešųjų da
rbų t'nok apskrityje turėjo 
būt priimta 123,013 darbinin
kai', tačiau, dėl tūlų kliūčių, 
priimta tik 107,801. Likusi da
lis palikta vėlesniam laikui, 
kada darbų pradžia susitvar
kys.

— Wasbington, I). ('. Afis- 
souri - Kansas Beit Raihvay 
geležinkelių kompanija krei
pėsi į Interstate (’ommeree ko 
misijų prašydama leidimo pra 
vesti naujų geležinkelio linijų 
tarpe Kansas City ir Valley 
Falls, Kan.

— Cbicago', III. Gyvulių pjo 
vykiose (Union Stock) kai ku
riuose skyriuose darbininkai

duodant pirmenybę tiems, ku- priimami bedarbiai, imantieji 
rie ėmė valdžios pušalpų; da- pašalpų, 
bar ruošiama planai, kad »n-1 _ Mnnitoww,> will. ni(wI
radus darbo kitiems ketnrie- 'E,ectric 8hipbui|dto(f korpora 
ms milijonams bedarbiu. dja gat0 fedCTaUs vyria„.

— Philadelphia, Pa. Penn- sybės užsakymų padirbti nau- 
sylvania System geležinkelio jų plieninį laivų, varomų ele- 
kompanija užsakė plieninių iš ktros jėga. Laivas kainuos 
dirbinių (šėnių, bėgūnų, štan- $233,917, jis bus naudojamas 
gų ir t.t.) už Šešis milijonus aptarnavimui pakrančių šau

gurno reikalams.
— AVilkes - Barre, Pu. Pitt- 

ston’o distrikto mokyklose su-
_  Kenosba, Wis. Nash Mo- streikavo 35 mokytojos; strei- ministracija užsakė plieninių

tor automobilių kompanija pa i • ''

dol.; užsakymas turi būt iš
pildytas iki liepos mėnesio n- 
teinančiu metu.

skyrė 750,000 supirkimui ža
liavos, kuri kuogreičiausia tu-, 
l ės būt sugabenta į Raeino di
rbyklas. Kompanija stengiasi 
padaugint savo automobilius 
taip, kad per dienų būtų pa
dirbama po 400 štukų. Dabar 
šios kompanijos dirbvklose di
rba 350 darbininkų, bet su

reikalauja naujo algų pakeli- Naujais Metais skaičius bus 
mo ir grūmoja nauju streiku/padidintas iki 1,000.
jei jų reikalavimas nebus iš
pildytas.

— Winton - Salem, N. C. Dėl 
nuolatinių streikų tabako iš- 
dirbystė, Britisb - American 
Tobacco kompanija, buvo už
darias savo dirbyklas ir dėl 
tos. priežasties iš visų skyrių 
paleista iš darbo 4,500 darbi
ninkų; dabar kompanija su 
savo darbininkais padarius 
naujų sutartį, rengiasi dirby
klas vėl atidaryti.

— AVasbington, D. C. Sulyg 
federalės vyriausybės tvarkos, 
prie viešųjų darbų jau priim
ta keturi* milijonai bedarbių,

Baigiu Kristaus žodžiais: 
“Palaiminti gailestingi, nes 
jie ras gailestingumų”. (8v. 
Matas, persk. V, eilutę 7.).

— MilwaUkee, Wis. Nash - Į 
Seaman automobilių yažių di- 
rbykloj netrukus žadama pa
didint darbininkų skaičių, kad 
būtų galima suspėti padirbti 
užtektinų kiekį naujų važių, 
koks bus reikalingas Nash Mo 
tor automobilių kompanijai.

— Clarksburg, W. Va. Wei- 
rton Steel plieno liejykla, ne
galėdama laiku suspėti išpil
dyti visų gaunamų užsakymų, 
atidarė dar keturis skyrius ir 
į darbų priėmė 350 naujų da
rbininkų. Visuose skyriuose 
dirbama su viršlaikiais.

— Russellville, Ala. Miesto 
gyventojai nubalsavę įsteigti 
miesto stotį varymui reikalin
gos jėgos, panaudojant vande
nį Musele tvenkinio. Dabar 
miesto valdyba ieško paskolosDr. Antanas Rakauskas,

A.L.R.K. Federacijos pirm. ■ pradžiai darbų, prie kurių bus

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart j savaitę, 366 W. Broadvav, 
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. Me
tams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 360 AV. Broadvvay, So. Boston, Mass. Metams $2.00. 
J užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
ley Avė., Cbicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DTRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2322 W. 24tb St., Chicago, III. Metams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį, 
4736 S. VVood St., Cbicago, III. Metams $2.00.

IN OUR OFFICE


lio priežastis tame, kad negal:i šėnių už pusantro milijono do- 
snla.ukt savo algos, kurios lan lerių. Užsakymai įduota Betli- 
kia jau nuo astuonių mėnesių.: leliotu Steel ir Cleveland Steel 
Šitos rūšies streikas čia iššau-1 korporacijų liejykloms.
litas jau antru kartu.

— Wasbington, D. C. Karo 
departamentas nutarė skirt de 
šimtį milijonų dol. padirbimui 

naujų sunkiųjų automobilių 
kariuomenės reikalams. Kol
bas užsakymas dar nėra išduo
tas.

Detroit, Mieli. (AVA ad-

— Nasliun, N. II. Kurpių 
dirhykla .J. F. M e EI wa i n Co., 
kuri*samdo dabar 3,000 darbi
ninkų, paskelbė, jog vietinia
ms ir Manehester skyriuje di
rbantiems darbininkams pake
liama algos 10 nuoš.

SKAITYKITE TR PLATIN- 
KITĘ “DRAUGĄ”

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programos,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CIUCAGO, ILL.

Telefonas Canal 7790

z
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LOVIŲ - “ i X *," *=
* nu, bet žmonų su dukrele, (ku- 

'! ri, turpe kitu ko upie garlui- 
■ vį žino beveik uelilugiau, kuipKOLONIJAS

Iš Blaivybes 
Pasaulio

BARY, INDIANA
KAS. NAUJA MŪSŲ 

KOLONIJOJ

----- *----  tėvus), nulėmė, kad joms bus
,tienė. Dubur, girdėt, sveikstu. a|sargįau laikyti suvo globė- 
Vž kiek laiko gal vėl stos j kapitonu, j^t:

įveikimo dii\ą. .Ji via daug; j) yra Bot kaip maltmyp 
žmogus,

2) apie Lietuvą yra skaitęs 
Duok Dieve jai gi eit pasvei- neį paskaitų per Švedijos ra-

\’io.
Sako

pasidarbavusi parapijos ir y- 
įpuč seserų reikalams.

•DRAUGAS”

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškus!
Teisingas!

Naudingas! 
Pamokinantis!

Įdomus! 
Draugiškas!

| a) atidarymas, b) prezidiu-1 L Paskuita: “ Bealkoliniaiv 
mo rinkimus, e) paskaita:‘Tė-1 gėrimai ir papročių blaivini-1 
vų girtavimo įtaka vaikams’ imas” — Agr. J. Valatka.

' — l)r. M. Gylienė, d> paskui-1 o. Paskaita: “Priešalkoliniai 
ta: “Priesalkolinis auklėjimus 1 visuomenės uždaviniai ir kra-

. __ i šeimose ’ • .1. E. \ ysk. M. Iįto blaivinimo perspektyvos”!
PIRMAS LIETUVOS PRIEŠ- Keinys, e) diskusijos ir rezo-Į_ prof. Kan. F. Kemėšis. 

ALKOHOLINIS KON- liueijų priėmimas, f) uždarv- Į 3. Diskusijos,
Į 4. Komisijų pranešimai, re- 

3. Mokytojų posėdis. 1 zoliueijų priėmimas,
a) atidarymas, b) prezidiu

mo rinkimas, e) pranešimas a-

GRESAS

Lietuvoje dabar vyksta pa* j 
siruošimas į visos Lietuvos'

5. Kongreso uždarymas.

Gruodžio S d. Šv. Panelės j kti.
sodalieijos mergaites ėjo m, £jOsJ draugijos prisidėjo prie į yako _ važįavo įvedu Žur-ĮK4, k,iris šaukiamas š. m. gruo 
corpore prie šv. Komunijos.11>araj)ijos reįl<ulų: Tretininkų'na,istaH iš Lietuvos, papasa- džio mėn- 30 ir 31 d. paminė-J 
Malonu buvo matyti, kaip mū-; t|j..ja aukojo šilko cikorijos
sų mergaitės tų dienų susispie-Į viduį už $G 20, o Lietuvių Fo
te netik iš parap. mokyklos,1 utikieiių Klubas (Tolleston)

Pirmųjį Priešalkolinį Kougre-: BklivininklJ Mokytojų Sų-
jungų — Mokyt. .J. Gvildys, ti didžiausias rūpestis, kari bū

i d) paskaita: “.laimimo blaivi- tų stipri katalikiška spauda, 
ti Lietuvos blaivinamo darbo .ninia8 h. |nokyk,a,, _ 1)r> Pf>; ud . pagiekty viaus (ikiu.
75 met. ii Blaivybės Dr-jos 25 yaniuiįonįs> e) diskusijos ir re čiuosius ir kad nekatalikiško- 
met. sukaktuvėms. , Z0Kacįjų priėmimas, f) uždą- ji spauda būtų išmesta iš ka-

Kongresas įvyksta Kaune,1 rymas. .tulikų tarpo.
Amerikos Linijos statomų nau į Liaudies Namuose. Į kongre-; 4. Kunigų posėdis. į '
jų didesnį laivų susisiekimui Sų vykstantiems gauta visais] a) atidarymas, b) prezidiu- NUGA-TONE SUSTIPRINA 
su Klaipėda. Lietuvos geležinkeliais 50% mo rinkimas, c) paskaita: ] ORGANUS

nuolaidos. ! “Blaivinimas per

ko jo daug ką; aš ir radau me
džiagos kų per radio skaityti. 
Yra ir spaudoje rašęs. Dabarbet ir » viešųjų. Bažnytėlė sescnJ koplyiios cil>o. -— - _

buvo pilna žmonių. rijos ištaisymui. Ačiū A. De-
. Gruodžio 10 d. Švento \ ar- ksnienei už jos gerų širdį, kad 

do draugija ėjo in corpore prie neatsakė prašymo surinkti au- 
šv. Komunijos. Gražų įspūdį kas nuo tretininkų. Taip pat 
darė mūsų vyrai. Draugija dariąja ir Politikierių Klubui už 
jauna, nariais neskaitlinga, l(Ukų geram tikslui. Tegyvuo- 
bet matyt dedama pastangų Ja niūsų Lietuvių Politikierių
daugtau ,rasyt,. Gartee.a, vy-1T„,leSt„n Klubas. Manau, kad Lietuv01i žal.nalist4, jis labai, 
rak,u dėkoja kan. Brankiu uz,jr t0|ia„ neatsisakys prisidėti I nl.tiluai glob(į v..„...

Iš Klaipėdos į Kjalmar — 
aštuoniolika valandų kelionės, 
tat suspėji “šilčiau” susipa
žinti su tuo žmogumi. Mane,

Kiekvieno kataliko turi bū- VKM
aneJL 1

VIOOI^
Enjoy liia. B< 
on your toaa.
Faai&

suorganizavimų draugijos. Tai piįtt gerų darbų.
Misijų atmintis. į ____

Gruodžio 3 d. Šv. P. M. Ro-
žancavos draugija surengė gra 
žų bunco palty seserų reika
lams (Alter clotli’s). Padarė 
gražaus pelno. Komitete pasi
darbavo M. Agurkienė ir Ra- 
dinskienė.

Kalba
žmogus apie Kaunu, kuriame 

| buvęs, apie Šaulių Sąjungų,

-c- vajuje.
giečius bitiną. Kai kuriose Clii 
engus lietuvių parapijose po 
(Iii, (lis dirba, o mažiau balsų 
turi, negu mūsų vienas Aukš- 

Gruod. 10 d. Moterų Sų-gos takalnis.
kp. buvo surengus bunco par- Bravo, Aukštakalni. Nepasi- 
ty. Pelnas ėjo perpus su pa-! duok čikagiečiams! Tegyvuoja 
lapija. lietuvių katalikiškoji spauda!,

------------ Teplinta “Draugas” po visų

?,lusų kontestininkąs J. Au- jj-ur vaišinęsis, apie nedidelio
kštakalnis smarkiai dirba!,-,,,:1
“Draugo” vajuje. Net čika

1 ufcio karininkų Kalmantų — 
Sųjungos vadų, apie jo adju
tantų...

O kambarys girgžda, girgž
da... Bangų tūkstantiniai dan
tys pabraukiu per laivo šonus, 
ir kylu mintis, kad betrūksta 
tik, kad laivas lūžtų per pusę 
ir — s

fittt’..

Kongreso programa tokiu: 
30 d. 10 vai. Kongreso ple

numas: 1. Atidarymas, 2. Ga
rbės ir darbo prezidiumų rin
kimai, 3. Komisijų rinkiniai, 
4, Sveikinimai, 5. Paskaita: 
“Du blaivybės jubiliejai” — 
Doc. Dr. A. Gylys.

Pertrauki pietums 
Popiet atskiri posėdžiai:.
1. Jaunimo posėdis, 
a) atidarymas, b) prezidiu

mo linkimas, c) paskaita: ‘Ni 
kutinąs, nikolis ir moralinis 
palaidumas’ — Doc. Dr. K. 
Oželis, d) paskaita: “Jauni-

Bažnyčių
K r /1 j i\ r 1 • "Jaučiatės senu, priimkite nuua-Ull. J. ouaas, U) UISKUSI- (TONE — pustobSUnų. vaistu, ku- 

rtn padarė stebūklua dėl milijono 
moterų ir vyrų per paskutinius 4ū 
metus. NUGA-TONE priduoda nau
jos sveikatos ir sustiprina susilpnė
jusius organus.

1 Jeigu Jūsų organui ailpni ir jūs 
•Jaučiatės senu, priimkite NUGA-

tJ«KRa<lway’s Pilis
(The Vegetnhle kasat! ve)

to etmnM the intotinoi trart of 
itnpuntiM cauaad by cooMipaCton. 
Your pouonlrrr blood will giv« 
you naw "Prp.”

MiU - Raliablr At Your

jos ir rezoliucijų priėmimus.
Meniškoji dalis

31 tl S vai. apžiūrėjimas 
. v ,, . NUGA-TONE yra vaistas, kurį kle-priesalkolllUO muziejaus, Spau kvlenas nusilpnėjęs arba iigu‘stas as 

muo turėtų vartoti. Jie padarys kie
kvienų a veik u ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinėse. Nepriimkite pava
duotojų. nes joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

dos parodos ir B-vės “Vai
siai”.

Pamaldos,
Eisena į karo muziejų, 
Kongreso plenumas.

tolosefat

mo girtavimo priežastys” — 
—- M t - fittt!.. pas Jūra-JMokyt. Karolis Dineika, e) di-

<,.... . _ ......... tę, į gintaro rūmus... D taip ] akusijos ir rezoliucijų priėmi-
Sunkiai sirgo viena mus ge-1 pasauli ir kuoilgiausiai gyvuo; dar nesinorėtu!.. Ir mašinėle j n,a5> f) uždarymas.

dugne rašyti nepatogu, ir gin
tariniuose rūmuose atrodo dar

ra parapijonka Barbora Jurai- ja! Rep. 2. Tėvų posėdis.

MANO KAMBARYS
III

Visi keleiviai, jų trys moterys 
ir du vyrai, (visi — grįstų A- 
nierikon lietuviai), išsislapstė 

! savo kampuose. Vienas iš jų 
! — stipriausias, bet ir jis — 
fprie visuotino “nusiminimo” 
'— ncbemiklus: sėdi, apie a-

ieisogus galvoja.

perbrarigu gyventi, dar norisi, 
anot “Tannbaeuser” operos, 
“žemės dūmų”...

Bet, štai ir jie:

Šonuose dūluoja švieselės. 
Tai prieuosčio ženklai. Laivo 
supimas mažėja, palengva su-

Nuo Reumatišky Skausmų
Rcumatiškų skausmy kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni* 
mu geliamų vietų su ANCUOR l’ain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda* 
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonių šiluma, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbų.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
lcris nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER

(Korespondencija nuo Bal
tijos)

Kai neši pilnus 
(“čemodanų”), jis
Bet mes nesuprantame, kad be 
to dar beisogai ir supasi. Kaip 
atrdtio ilgai supamam — ne
pagalvojame. O galime atsi
minti iš vaikystės, kad nuo 
ilgo supimosi pasidaro bloga. 
Taip, pasisūpuoji ilgų valan
dikę ant per “balkį” permes
tos virvės padėto lentgalio,

. . 1 stojame prie muitinės Kjal-Bornliolm savo reklaniuoi ... . ... .savo 1
rodo svečių kambarį, ku

riame ant skobnies padėtas 
“Trimitas”. Šalia — patefo
nas. Plokštelių tarpe — nema
žai lietuviškų. Ir — po vėlia
va su trim švedų “karūnom” 
girdi sau Kiprų Petrauskų... 

Apskritai
— Kai statai į “Borgholm

Si mar e, kurio senoje pilyje ka
raliavo senovės Švedijos kara
liai, kur ant sienos žymioje 
vietoje pakabintas Karolis 
dvyliktasis, tarpe kita — ir 
Lietuvos užkariautojas, kol 
Rusijos Petras Didysis prie 
Poltavos jo kariuomenę sumu- 

,,'šė ir patį Dvyliktąjį privertė
iiUsoksti — dar koją įkliuvęs . . [. , , . 1 pabėgti j Turkiją
. • . * • , . koią — taip jauties, kaip Lie-,1j virvę, žemyn ir nukritęs antį .tnvnin1 Areias
daržinės šiaudų šalia alsuoji,! 
kaip žuvis išifnta iš vandens... 
Bloga ant širdies.

tavoje!..
Ir, štai — kodėl:

Arėjas Vitkauskus

Kapitonas — karališkojo lai Uždarykite duris nedorovin- 
vyno atsargos leitenantas E. gai spaudai, saugokite šeimos 

Mes permaži vaizduotinin-j rjlinnar UfelJt — ne šiaip sau tyrumą.
kai, ir nepagalvojame, kaip________________________________ ______________
reikėtų jaustis tuose beisoguo-1 
se, kuriuos nešame ir kurie ne-! 
sami girgžda...

Mane neša Baltijos rankos, 
ir aš girgždu... 3 ai yru — gir
gžda mano kambarys, laivo 
gyvenamasis skyrius, bet — 
tenka prisipažinti — “girgž
da” ir “ant širdies”: jai “pi
kta”...

Švedų - Aimnikos Linijos, iš’! 
Klaipėdos išplaukiu* į Kjal-1 
mar — Švedijoje uostą, “Bor- 
gliolrn” — nedidelis. O ru
dens motulė Baltija surūgusi, 
pikta, — ir, tie “b<*isogai” 
bu žmonėmis, laivus, girgždi
na savo dalis, pusi keldamas ir 
nusileisdamas atšiauriose ban
gose. “Borgholm” — su “Trl 
mitu” reklumuojamus laivu.-: 
leiskite apie jį pakalbėti.

Už manęs toliuu dejuoju mo- 
leręlė:

— O, Dieve!.. Die-ve!.. Die...
Šiaip, ar taip — “liūdna”

“DRAUGO” MCTINIS KONCERTAS 
Sekmadieni, Vasario (Feh.) 4,1934
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj

MADA NO. 782

MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagal di
dumą ir yra padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo parodymas ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo 
rodyklis, yra sykiu duodamas. 
Šią madą galima gauti didumais 
14-16-18-20 metų mergaitėms, ir 
36-38-40 krūtinės mierų. 16-tam 
dydžiui reikia 3% jardus 39 co
lių materijolo arba 2% jardus 
54 colių materijolo ir l'/2 jardus 
karbatkų dėl skirtingumo.

nilAL’GAS FAK1I1ON BEPT.. 
2SS4 So. Oakley Avė.,
Jhicago, Illinois
Jėl kiekvieno pavyzdžio siųsi.iTe 

25'J

i’attern No.

.Namo .......
Addiess . . . 1

*/•

---- -
=

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežlnojo- 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pabalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienaa.

LAMIIEIIT rUAKMACAL 

COMPANT 

St. Louls, Mo.

LISTERINE
premptly ends odors orcUnary 
antiseptlcs con’t tildė In 4 day>

M. Katner of Brvoklyn, N. Y.
••■•ve nee< Kneeben fer the 

pešt 4 months and h»ve net only Įeit S5 
>n«Adn bot teel se moeh ketter in every 
way. Bven for people who don t enae to 
vednee, Knechen ie vonderfnl te kers 
the eyitem heelthy. 1 ketas • narte 
tti—lf hnev (er I’ve tried ee many 
tUase *■« eaiy Kvnecbea itieint *U 
MO<»»" (M»J 13. 1*«).

TO loee tat ŠAPELY and HARMLBSS- 
LY, take • h»l( te»<poon(ul of Kruechea 
Salta In • fllau of bot vater ln the 
mornlng before breaktast—don’t mlu a 
morntng—• bottle th«t lute 4 weeka 
coate būt • trlfle—(et Kruechen Saite at 
any drugstore ln Amertce. If not Joy- 
fully eatlefled efter the flrst bottle— 
money back.

1

New50/ Size
LYDIA E. PJNKHAM’S 
TABLETS FOR WOMEN

They relieve and prevenr 
periodic pain and associated 
disorders. No oareoties. Not 
just a pain killcr būt a tnodern 
mcdicioe wbich acts upon the 
GAUSE of your trouble. Per- 
aiatent usc brises peraiaoeot 
relief. Sold by alidruggists.

\ America s 

favoritei

-—• ”1

Pageidaujamus skonis 
tikro mayonnaise ir tik
rai senoviškas virintas 
••dressine" naujoj kom
binacijoj!«tRAFT’SMRACLEWHIP
SALAO DflESSING

Society’s favorite dessert
Tik atvyjilokllc ketvirtai- 

nlšką, bulttt kuip sniegą 
•'Philadelphia” Brand Creait. 
Chcese — duokite Jj kaipo 
užkandį su marinaliudomis. 
kėkstukals ir kava: "Phila- 
delphia”. darytas iš saldžįos 
grietinės, grynas, ir de|iks‘- 
niu-skonlu. I.ulisl sotinantis, 
yru lubai naudi’ngas vaiku
čiams. Valgykite jj tankiai!

Frcsh . . . in this 3 <w eitver- 
ioil packase. Nmr i»ld in bulk

d

IN OUK OFFIC£

1
1
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
RAD10 STOTIS AJJ Kalėdų. Cicerus kontestiiiinkai 

--------- - ir “Draugo” agentas durbuo-

CICEROS KANARKOS

Linksma pranešti, kad, pra 
dedant šia diena, 6v. Antano 
parup. jaunamečių choras kas 
trečiadienį “Drauge” patieks 
žinučių antgalviu: Ciceros Ka
na rkos.

Jaunamečių choras dabar

n’mkė šilališkiams duoda salę'kių salės, sporto salė, keltu-
veltui. Šilalės Juozas

Kauni bunco party įvyksta jusi, kad kuo daugiausiai ga- 
šį vakarų, gruodžio 20 d., 7:30 vus “Draugui” skelbimų ir 
vai. jauapijos svetainėje. Bu- kalėdinių sveikinimų, 
nco rengia Visų Šventųjų ino-1 Tai yra labai gružul Bvt
terų ir vyrų draugijų, kuri Ci-|gerb. kontestiiiinkai, negana nori tūpti dideliu ir tikisi, kad 
ceioj paguisejusi sa\o daibs- j,-ls gaunate iš biznierių daugelis Ciceros jaunimo, kn- 

skelbimus; turite pasistengti, ris iki šiol nepriklausė prie 
ltengimo komisija nuosiid- i kad ir biznieriams būtų iš to choro, dabar įsirašys. Choro 

žiai kviečia visus atsilankyti nauda. PJrkite patys ir kitus praktikos būna kas penktadie- 
ii paremti draugijos pramogų, raginkite, kad pirktų pas tuos nį, mokyklos kambaryje. Kas 
Atsilankęs nei vienas neišeis; biznierius, kurie “Draugų” norite įsirašyti, malonėkite at- 
be dovanos. i skaito arba jame garsinasi, šliaukyti į praktikas.

Įžanga tiktai 15c. Jei taip darysim, remsime sa-1 Choras, vedamas Onos Šlei
vuosius; tada musų biznieriai rintės, gražiai gyvuoja. Ski- 
mielu noru “Draugų” skaitys riūtė vra žinoma ne vien Ci-

DARIAU8 - GIRĖNO PA
MINKLO FONDO STOVIS

Lietuvių beno t Ir-ja “Lie
tuva” pridavė piknike pada
rytų pelnų ................  $44.25

Fonde buvo......... $4,205.88
Dabar yra ......... $4,250.13
Kas daugiau!

GDYNIA - AMERICA LINI
JA STATYS DU NAUJUS, 
GREITUS IR PU06NIUS 

LAIVUS

vai, maudynė, ir specialia pa
ladžius, užtikrins smagumų ir 
linksmins keleivius.

Kelionė šiais laivais užijus 
S’/2 dienas, iš New Yorko į 
Grynia, kad davus greičiausį 
patarnavimų per Gdynia į Le- 

inkijų ir Baltijos valstybes.

LIETUVIAI DAKTARAI;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GKOtchUI 1505

DR. A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir T-9 vak. 
Heredoinln po pietų ir Nedėldienlal 

tik nusitarus
2422 W. UAKQLKTTE ROAD

Tel. LAlayette 7850Atminkime kad rūpinimasis

* * * * • i i OR. F. C. WINSKUNASvra vienas iš geriausių darbų.
Tik visas savo pareigas, ypač 
spaudos atžvilgiu, atlikdami 
pasieksime ir sielos išganymų.'

Dienraštis “Draugas” Cice
rone lanko kiekvieno namus,

DR. P. ATKOČIŪNAS
dentistas 

1448 SO. 49 Iii CT., CICERO, IH 
. Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 
>147 SO. HALSTED ST., CUICAGC 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai

Dienoms Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stro<
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutartiGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 1—4 tr 7—9 vai vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402

OMise Tel. KEPublk- 7OB«
Kos. Tel. GKOvuhill 0817

0917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CRJRUGA3 

2423 W. .UAKŲCETTE ROAD
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 rv 

Nedėlloj susitarus

LIETUVIAI DAKTARAI:Varšuva, gruodžio 14 d. — 
Gdynia - America Linija, kuri 
užlaiko reguliarį susisiekimų 
tarpe Lenkijos naujo uosto 

5 Gdynia ir New Yorko —Hali 
Praeitų susirinkimų išrinkta fax0) užsakė du garlaivius iš 

Pirkinio Kalėdų dovanas pas’lltllkia choio \aldyba: J. Pet- pagarsėjusių Monfalcone (Tri- 
Rep. i'aitis pirm., B. Kazlauskas este) laivų dirbėjų, kurie pa-

--------------------- I v^ce pirm>> J- Zyniontaitė statė puošnų Italijos laivų kCo-
BIZNIERIAI. GARSINKI-!“ ^‘kr., J. Sleuter ir Julia nte de Savoia’.

iir jame garsinsis. ceroj, bet ir kitose kolonijosekurie tiktai turi užsisakę. Ku
rie dar nėra užsisakę, gera bū- j Padarykime tokių rt zoliuci- J* muzikoje ir labai
tų, kad pasiskubintų užsisaky-1 jų, kad visados darysime biznį , tvarkingai veda chorų.
ti kol dar yra “Draugo” šie 
ainių kalendorių, kurie preau 
ineratoriams dykai duodami. J savo biznierius 
Vėliau kalendorių pritruks.

Tik kelios dienos beliko iki

su savo žmonėmis.

TĘS “DRAUGE’

G R A B ORIAI:

UACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse k nepigiausia.. 
Reikale meldžiu atalAauktl. o mano 

darbu busite užganėdinti 
TcL CANnl 2518 arba 2518 

2314 W 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III.! 
TEL. CICERO 8837

Phone BOLlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavlinas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus nes neturi 
me lAlatdų ailalkymut 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Tolrfouas YAKda lli»
iTAHLEY P. MAŽEIKA

Graborius ir Jialsamuotojaa
’ oriu a atomu uiti u u vitoEiem-? 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 aUBURN AVENIU

Chicago, UI

J. F. RADŽOIS
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 126.00 Ir aukočiau 

Moderniėka koplyčia dykai.
888 W. 18th St. Tel. CANal 8174 

Chicago. III,

Žilvitis — ižd., A. Diržiūtė — 
korespondentė, jos pagelbinin- 
kus — A. Aleksandravičius.

Choras rengia šokių vakarų j. 
sausio mčn. 4934 m. Vėliau 
bus daugiau apie tai.

Kanarkutė

CH1CAGOJE
VYTAUTO DIDŽIOJO KAN

TATOS BILIETAI JAU 
GATAVI

Laivai bus vėliausios išdir- 
bystės, 15,000registruotų tonų 

• ir vietų bus astuoniems šim
tams pasažierų. Bus vežami 
tik turistine ir trečia klesa 
Erdvūs kambariai, bėgančiu 
šiltu ir šaltu vandeniu; puoš
niai iSdekoruoti viešieji kam
bariai; amerikoniški barai, šo

Ofiso Tel. CICERO -19 
Kez. Tel. CICERO 3058

JOS. SHINGLMAN, M. D.

TcL LAFnyettc 3057

DR. A. RAČKUS
I Office Phora 
PKOspect 1028

Res. and Office 
8369 So. LeavIU 84.

CANAL 0708

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

YBD8JA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOLlevard 5203—8411

SIMON M. SKDDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangu*
718 W. 18th St.
Tel. MOHroe 8377

Tel LAFayette 8672

J. Uulevičtos

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas si 116 *8 

KOPLYČIA DYKAI
3344 S. fiOtb Ava.. fScaro, Tli.

Graborlua
ir

Bakamuotojaa '
Patarnauja Chl- 

eagoje Ir aplelia- 
k8Ja

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4099 Arolier Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia Ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Vytauto Didžiojo kantatos, 
kuri bus visoj pilnumoj išpil-1 
dyta sausio 28 d., Chicago lie
tuvių auditorijoj, bilietai jau 
atspausdinti ir komisijos bei 
choro valdybos paskleisti po 
visas kolonijas. Kaina 50c. Vė
liau bus jaiskelbta vietos, kur 
galima, progai pasitaikius, nu 
si pirkti.
Kokia choro rėmėjų mokestis?

, Praeity L. V. “Dainos” cho 
ro rėmėjai mokėjo visam 5 ir 
10 dol. Už 5 dol. gaudavo 1 
tikietų į visus choro vakarus; 
už 10 dol. — 2 tikietus.

Šio sezono pradžioje, atsi
žvelgus į sunkius laikus, rė
mėjų mokestis per pus numa
žinta. Už 3 dol. gauna 1 tikie
tų, o 5 dol. — 2 tikietu. Ku
rie neįsirašė į choro rėmėjus 
sezono pradžioje, kadangi jau 
vienas choro koncertas praė-1 
jo, tat šio sezono baigimui, t. 
y. dviems vakarams rėmėjams 
mokestis nustatyta 2 dol. ir 3 
dol.; už 2 dol. gaus po 1 ti
kietų, už 3 dol. po 2 tikietus.; 
Visi choro rėmėjai skelbiami 
programoj j>e’r ištisus metus. 
Biznieriams profesijonalams 
ypatingai apsimoka tūpti cho
ro rėmėjais.

Rėmėjų mokestį priima cho
ro valdyba, choro įgaliotieji 
asmenys ir biznio komisija.

Pupa

Buvęs Cicero I 
miestelio plr- ! 
Inas Sveikatos l 
Komlsijonie- ‘ 
rius (ir laikė • 
tą garbės ofi
są per 19 me
tų) yra gerai 
Cicen’eeiams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
PLuuėlų, šir
dies Ir Kcu- 
mntlzmo ligų. 
VuIiumIo.s:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo 2 iki 4 
vai. popiel ir 7 iki X vai. vakare; 

šventadi'eniais pagal susi tariny u

4930 West 13th St^
CICEKO, 1LL.

KĄ VEIKIA ŠILALIŠKIAI 
CHICAGOJ

Siiorgunizuvus šilulių drau
giškų klubų, prasideda nuola
tiniai sus-mai kas pirmų ant
radienį kiekvieno mėnesio, l’ra 
eitų sus-mų, gruodžio 5 d., įsi
rašė 10 naujų narių. Tuigi, 
klubus auga.

Nutarta surengti šokių va
karų gruodžio 30 d., P. Bagdo
nienės svetainėj, 1750 S. U- 
nion Avė. Geros širdies savi-

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. ue'oll Kedsle) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakart 
Seredomls ir nedėliomls pagal* 

sutarti

Phone GROvchlll 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekm&d. susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
Liet A vis Gydvtojas Ir Chirurgas 

8859 SO. \VESTEKN AVĖ. 
Chicago, III.

BOLlevard 7589
Kcs. HEMlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Tel. Oriso BOUIevard 5913—14 
Kez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 4:30-8:30

Office Phone Res. 6107 S. Francisco 
Prospect 2230 I’hone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON 

I 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cliicago
Uours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appoic.tment

GRABORIAI:

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius; Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

. SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI GHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa- 
• šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
. (Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HO1JRS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo C iki 8 vak.
Nedėliomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOLlevard 7820 
Namu tol. l’KO.-pect 1930

TcL BOLlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS• •

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 fkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Phone CANal 8128

i DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* M- CHt^'JKCUf 

2201 W. Cermak Road
1 Valandos 1—8 ir 7—8 vak. 
Seredoinls ir Nedėliotais pagal sutast

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas KEPubUo 7888

TcL CANal 0257
Kės. PROspeet 88N

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH ILYLSTED STUFOT
Ikczldeuuja 0000 So. ArtetdSa 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
8 lkf 8:30 vakare

Ofiso: TcL CALomet 4089 
Kės.: Tel. UEMloek 0280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Kalsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. rel 

Kealdeueijue Ullauo; 2050 W. 09Ui Mb
Valandos: lt—13 ryto 

Seredomls Ir Nedėliomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUB
Tel. VIKgini* 0038

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Bes. Phone 
ENGIevrood 9841

Office Phone 
IRlaogle 0044

DR. A. R. McCRAOlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. H&lsted Street
ROOM 210

vaL: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare

DR. CHARLES SEGAL *
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, 1LL.
OFISO VAL.VNDOS:

Nuo 10 iki 12 vul. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. i>o pietų tr nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedaliomis nu-o 10 iki' 12 
valandų! dieną.

Teletonas MIDway 2880

Ofiso TeL VICtory 8898
Bes. Tek DRKsel 8181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų jf} 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampas 31 a t Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. ♦ 
Nedėliomls ir Šventadieniais 10^-lt

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVM
Tel. YAKda 0894 

Re>.: TcL PLAza 8200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ar 7-9 v. R 
NedėldienlaLs nuo 10 Iki 12 diena

Offlc«: Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
* 2355 W«st 63rd fetreet

Vai.: I to 4 ir 1 to | P. M. 
Ketv. Ir Bekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. fiv. K ryklaus Ligoninė]

Cbloago, Ui.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r pfatinkita 
dienraštį “Draugą” iii 
remkite v’sus tuos pro 
fesionalus ir bizmenuą 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonae 

Pa—uliniame kare

VISSIfi
Speciallstae il 

Rusijoe
GYVO TTBAB LIGAS VYRŲ IR MO4 KKU PF.R 98 METUS MEMUlUn 

KAll* U8MSENAJUBIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA 
Speclallkkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pustės, užnuodljlmą krao- 
Jo, odos. ligos, taladas, rsumatlsmą, galvos skausmus, skausmus nusa- 
rojs, kosėjlmg, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus IHg’dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gatl pada
ryti. Praktikuoja per daugel} metų Ir Hgydė tūkstančius Itaonlų. PstsTV 
mss dykai OFISO VALANIKIH: Kasdte nuo 10 valandos ryto Iki fc 
valandai tr nuo 4—8 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto tkt 1 W. 

4809 WCUT nata ST. Samdas Kee4w Ava T*L GBAusfaad IM
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C H I C A G O J E , joj lankėsi klsh. kun. A. IJn-įveikimą įdeda visą Širdį. Sva- 
' kus; be to, dalyvavo duug sv«- ibesniam įvykiui pasitaikius,

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
Praėjusį sekmadienį parapi 

Jps salėj mergaičių sodalieija 
Blate scenoj “Gyvų rožių vai
nikėlį”. Nors veikalėlio teat
rališkumas silpnas: daug kal-

. gijas vieningam darbui, todėl 
(turi būti gyvas ir veiklus. A- 
! čift Dievui, mes jį tokį ir tu- 
irime, nes jame yra rinktinieji 
j ir veikliausieji draugijų atsto- 
jvai, kurie susirinkimuos svar
sto katalikiškąjį tautiškąjį vei 
kimn. Skyriaus žinioje randa
si, galima sakyti, didžiausias 
visoje Amerikoje lietuviškas 
knygynas, kurio palaikymui

čių. Visi buvo vaišinami.
X Labdarių Są-gos 10 kp.

visu smarkumu rengiasi prie 
vakarienės su įvairia progrn-

niekuomet nepasilieka nepri- 
sidėjus darbu, ypatingai pasi

vedėjų atsilankė į šį susirin
kimų.

Lietuvių grupę atstovavo 
ndv. John Ruebinskas, pirmi-

bos, maža veiksmo; lošėjos į- susidaro nemaža lėšų.
einą į scena, pastovi, pakalbo 
ir Vėl išeina, tačiau mergaitės,

Kad tinkamai užlaikius knv 
gyną, skyrius kasmet rengia

gerai M. Žilmites sumokintos, knygyno naudai vakarą, kurį 
gražiai vaidino. Kai kurios lo visos šios kolonijos dr-
|ėjos svgrl»esneso rolėse, pa v. * gijos. Šiemet tam pačiam tiks- 
Lazauskaite (Marytes), Salų- juį .skyrius rengia bunėo par-
Įkaitė (Agotos) ir kitos paro 
<Jė nemažą scenos meno gabu
mų. Dekoracijos buvo gražios.

X Wesl Side pradėjo siau
sti vagiliai. Neseniai buvo į-

ty sausio 7 d., parap. svetai
nėj. Visų pareiga vakarą pa
remti, nes knygyne baigiasi 
laikas laikraščiams, kurie pa
reina iš Lietuvos. Juk ir vėl

eilaužę į biznieriaus Karlnvi- jreikės juos užprenumeruoti, 
iians butą, tačiau laiku pašte
lieti paspruko.

X Naktį iš šeštadienio j
sekmadienį vienu tarpu tapo 
išdaužyti langai M. Jasnausko 
užeigos, prie S. Oakley ir W. 
Cermak Iki., ir skersai gatvės 
Judicko smulkių daiktų krau 
tuvėlės. Čia labiau panašu Į 
kerštininkų darbą.

• X L. Vyčių 24 kp. kai kurį 
laiką ramiai sau ilsėjus, pra
deda atbusti. Sausio 5 d. įvyks 
priešmetinis kuopos susirinki
mas, kuriame bus renkama 
1934 m. valdyba. Visi nariai 
turi nepamiršti susirinkti.

X Šiomis dienomis Šv. Krv

Vyčiai mūsų kolonijos paži
ba; jauni, energingi ir veik
lūs. Su jaunimu tikras malo
numas darbuotis, nes jis ne
randa tokio darbo, kurio ne
nuveiktų. Mūsų Vyčių 5 kuo
pa didžiuojasi turėdama savo 
tarpe sumanių organizacijos 
vadų, kurie netik savoje kuo
poje, bet ir visoje organizaci
joje šviečia ir ją veda tikru 
idealo keliu. Savo kuopoj mes 
turime “Vyčio” redaktorių 
adv. K. Savickų, buvusį Cen
tro Rast. ir dabartinį spaus
tuvės direk. bei Apskr. vice- 
pirm. Al. Manstavičių, dentis-

Žiaus ligoninėj padaryta sun- (ft if gpnj} darbuotoją B Nan. 
ki kaklo operacija K. Šlioge- j ir kituf? žymius organ5za. 
nenei, žinomai parapijos vei-'cijos Tik nn-lsų
kėjai. Opeineija pavyko, ligo- ; vėliai turėtų daugiau su jau
nė sveiksta. Jos vyras J. Šlio
geris yra Metropolitan State, 
banko tarnautojas ir parapi-J 
jos komiteto narys; uolus da-j 
įbuotojas.

nimu kooperuoti. Lietuvytis

nin. Vakarienė įvyks sausio 14 dzin, pavyzdinga 
d., parapijos svet. Komisijon įp&vyzdingų Garuekų duktė.

žymi prie dekoracijų. Draugi-Slinkas Teisių Komisijos (Law 
jose užima svarbias vietas. Žo Į Committee) ir John P. Ewald, 

Pildomosios Komisijos 
(Exeeut.ive Committee).

lietuvaitė. 1 narys

.“DRAUGO” METINIS KONCERTAS 
Sekmadieni, Vasario (Feb.) 4,1934
Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

1INI0S IŠ šš. PETRO IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

išrinkta veikėjas A. Žitkevi
čius-, kuris jei ką apsiima pa
daryti, tai visi žino, kati pa
darys. Šeimininkėms vadovaus 
p. Judeikienė ir p-lė A. Simo- 
naičiūtė. Tikietai jau paskleis
ti po parapiją ir apylinkes.
Jžanga 35c. Ponas Žitkevičius 
sako, kad ši vakarienė bus 
tokia, kokios dar West Pull- 
mane nebuvo.

X Gruod. 17 d., parap. svet. 
įvyko “bonco”, kokio "niekas 
netikėjo. Žmonių prisirinko
tiek, kad net sėdynių truko. ILLINOIS VALST.
Tur būt, dėl to, kad bunco 
buvo rengta parapijos naudai 
ir rengėjomis buvo B. Zubie- 
nė ir Juškienė. Pelno parapi
ja!. liks apie 100 dol.

DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS

Gyvenimas Šv. Stanislova 
Koskos.Kaina.............. .. 2ftc

Išpažinties Paslaptis. ..75e 
Jėzaus Širdis Ir Jaunimas.

Vertė K. Zajankauskas ..19c 
Jėzus Kristus. Parašė Vysk.

P. Būčys. $2.99
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę. ..................................39c.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.,

» Chieago, TU.

šta graži radijo programa pra 
eitą sekmadienį iš stoties 
AVGES. Dvigubas kvartetas 
padainavo keletą dainelių. Bu 
vo taip pat ir solo. Graži mu
zika priminė besiartinančias 
Kalėdas. Programos’ vedėjas 
J. Romanas padarė daug įdo
mių pranešimų apie lietuvių 
parengimus, taipgi priminė, 
kad dabar Progress krautuvė
je, 3224 So. llalsted St., eina 
didelis prieškalėdinis išparda
vimas visokių namams reik
menų dalykų — Kalėdų dova
noms už labai numažintas kai
nas.

PARDAVIMUI a bulė. Šė
miai išdirbtas kampas. Prie
žastis pardavimo, kitas biznis. 
Atsišaukite:

618 WEST 18th STR.

Ugiausių Katriutei metų! 1 Pinu. Albert Nieribalskis 
Vaidelytė aiškino valdymo būdų ateįna-

——-----------j.ntieniK metams. Pinu. kelių
komisijų išdavė savo rapor
tus. Vienas iš įdomiausių ir 
svarbiausių raportų buvo Siri- 

J. Kcelik’o, kuris pnpa- 
shkojo apie ‘Garsinimo Vajų’ 
visoms “spulkoms” Illinois 
vaisi. įdomu tas, kad visoj 
Illinois valst. nei vienu. Buda
vojimo ir Skolinimo Bendrovė 
neužsidarė ir nei vienas žmo
gus nei vieno cento neprara
do per šiuos sunkius depresi
jos laikus.

Dabar laikus skleisti propa
gandą apie “spulkų” saugu-

MELROSEPARK, ILL.
Marijonų Kol. Rėmėjų 1 skv 

liaus priešmetinis susirinki-'.' 
mas įvyks sekmadienį, gruod
žio 24 d., 1 vai. popiet, pa
rapijos svetainėj. Visi rėmė
jai kviečiami būtinai dalyvau
ti. Turime svafrbių reikalų sva 
i styti. Valdyba

BUDAVOJIMO IR SKOLI
NIMO LYGOS SPRING 

FIBLDE

X Seniau, karia mūsų ko
lonijoj nebuvo dien. “Draugo’ 
agento, arba kontestininko, 
mes rėmėme iš kitur atvyku
sius kontestininkus, kaip tai 
Town of Lake arba Roselando. 
Šiame dienraščio “Draugo” 
konteste mes turime savo ko
lonijos agentą - kontestininką 
Karolį Railą ir mes jį tik re- 

; msime, o ne kitus.
X Dar kartą primenu, kad 

Kalėdų antrą dieną (gruod. 28 
d.) 7 vai. vak., parap. svet., j 
parapijos mokykla rengia gra , 
žią programą. Prašomi visus I 
skaitlingai atsilankyti.

X Gruod. 17 d., po sumos 1 
parap. ofise klebonas A. Lin- j 
kus su parap. komitetu turė
jo trumpą pasitarimą. Nutar
ta ateityje surengti daug pa-: 
rapijai naudingi) parengimų. 
Be to, nutarta šioms Kalėdo
ms bažnyčioj įtaisyti naujas 
šviesas — lempas. Parap. ko
mitetas tam reikalui sudėjo 14 
dol. Rep.

Albert Nieribalski, pirmini
nkas Illinois Valst. Budavoji
mo ir Skolinimo-Lygos, sušau
kė pirmą susirinkimą Pildomo 
sios Komisijos (Executiv.e 
Committee) ir narių kitų ko
misijų gruodžio 11 ir 12 d.. 
Springfielde. Snvirš 50 Sko
linimo ir Budavojimo Lygos

mą tiems, kurie dar nėra pra
dėję taupyti Budavojimo ir 
Skolinimo bendrovėse.

S. T. K.

PRANEŠIMAI
Progress Furniture Co. pa

stangomis ir vėl buvo suruo-

Nauja RCA Vidur
RADIO

SU TRUMPŲJŲ BANGŲ PRIIMTUVU 
GAUNA SVETIMI! KRAŠTŲ STOTIS

PARDAVIMUI ūkis 75 ak
rų. 45 akrai dirbamos žemės, 
15 akrų miško ir 15 akrų ga
nyklos. Be gyvulių ir mašinų. 
Geri trobesiai. Gera vištinyčin. 
Žemė gera. 4 mylios į vakarus 
nuo Coopersville, 18 mylių nuo 
Granri Rapiris, Mieli. Kaina 
$3,599. Atsišaukite:

MR. MIKE GRIGELIS,
R. R. No. 1, 

Coopersville. Michigan

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL 00.
12132 UNION AVĖ.

Chieago, UI.

Phone PULIman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

X Kaip kasmet, taip ir šie
met, kalėdninkaius atsilankius 

Federacijos skyrius yra vi- pas pp. A. Žitkevičius iškelia
mų mūsų kolonijos draugijų ma šauni vakarienė. Gruodžio 
ryšys; jis vienija visas drau- 14 d. A. Žitkevičių rezidenėi-

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

SURPRISE K. GARUC- 
KAITEI

Gruodžio 19 d. Garuekų na
muose įvyko snrprise. K. Ga- 
ruckaitei jos gimimo dienai 
paminėti. Snrprise ruošė F. 
Gnruckaitė su M. Gnrinskni- 
te; pakvietė draugių, draugų 

i ir giminių.
Pnsisvečiąvus, pašnekučia

vus, linksmutė šeimininkė vi
sus pakvietė prie skoningai 
papuošto stalo, ant kurio, be 
viso ko, buvo ir “birtbdav 
cake”. Pasirodė, F. Garuckai- 
tė, kuri yra ne vien žymi dai
nininkė, bet ir gabi šeiminin
kė. Vakarienė buvo rūpestin
gai pagaminta. Toastmasterin 
bbvo M. L. Gurinsknitė. Gra
žių linkėjimų sudėjo: J. Ado
maiti (slaugė), A. Vnlančiū-

ipnitė, S. Ridikas, S. Jurgaitė, 
A. Pocius (varg.), Gedvilas, 
p. Ridikas (graborvstės moks
lą siekiąs), Zembacevičia, Stn 
Iga (dentisterijos stud.), K. 
Gervilis ir S. šimulis (siuvė
jai). Galop prabilo pati K. Ga 
ruekaitė. Dėkojo visiems už 
dovanas, už atsilankymą.

Katrytė yra darbšti mergai 
tė, pilna energijos, gyvumo. 
Ką pasižada, tą ir padaro. Į

Knina ...........................  *72.50
Jūsų seną radio priimame į mainus

GERIAUSIA KALĖDŲ DAVANA

Garsioji operos artistė Rosa Raiša, kuri šiomis dieno
mis atvyko į ( liicagą dainuoti operoje. Operos atidarymas 
įvyksta antradienį, gruodžio 26 d. su “La Tosea’. Trečia
dienį, gruodžio 27 d, statoma “La Traviata”; ketvirtadie
nį, — “La Boheme”; šeštadienį — “Aida”; sekmadienį 
— “Rigoletto”. Kadangi tikietų kainos šiemet labai pri
einamos, dėl to bus proga ir mažiau pasiturintiems lan
kytis į operą.

-O-

3343 S. Halsted St
Jevelry Krautuvė

3417-21 S. Halsted St
Radio ir Rakandų Krautuvė

Sekmadieniais
WCFL, 920 k.-Radio Programai 1 vai. po pietų

Permanei! t $1.50 & up
Phone CANal 4674

Spėriaiizlng in Pormanenl U'avlng 
and coniplelc Bcauty Service 

2.102 S. LEAVITT ST.
N. Dm našta, Prop. Chtcaffo

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chieago, III.

Katrie perkate anglia iŠ dral- 
verių, siųskite juos j GRANE 
COAL CO. Onuslte geresnes 
anglis, už mažiau pinigų 
P<M«li<>ntas Al. K. liktai *7.00 
touav.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
2201 W. Cermak Road

PanedAUo, 8eredoe ir Pėtnyčloc 
vakarais < Iki 9 

Telefonas CANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Utarnlnko, Ketverto Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas llEPublIc 66OO

PEOPLES COAL GO.
k

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVE„ 

Tel. PULIman 5517
AVest Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2, or 4 tona 
» tons or more

Pochy M. R..............$7.75 $7.25
Kent. M. K........ $5.75 $5.45
Ltimp ..................... $6.75 $6.25
Black Rand
Egg .......................... $8.50 $8.00
Lump ..................... $8.75 $8.25

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

e KR/ .- . y
d’n iHitwicz<s(Q- '

.NORTGME BAHKERS bonus

SIUN0L1M PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKOROIV A O ■N T O R A 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TE1HINGUMD PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

! Laikrodininkas, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dldeliaunls pasirinkimas 
tiedu, deimantų, visokios rOAIes 
laikrodžių ir mutlkalfų Instrume
ntų. Taipgi taisome visokius laik
rodžius. mus,kalius Instrumentus 
Ir akinius prltafkome.

, TiirjM 24 metua patyrimo
4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St.

Tel. Lafayette M17 ta. Eafayett* Ulft
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