
DRAUGAS
YIKNAT1N18 T AUTI N M IB 
TIKYBINES MINTIES I.IK- 
TUVIU MENKAATIS AME
RIKOJE. r> 1

fl

LITUI AM AN. DAILY FRĮEND
No. 282

• •Draugas,’-’ 2334 8o. Oakley Avenue, OHIOAGtO, ILUN018 PENKTADIENIS, LAPKRICI O (NOVEMBER) 30, 1934
SO A O O P Y IMTIRBD AB 8BCOND-CLABB MATTBR MARCH tl. 1»1«, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDBR THE ACT OF MARCH «. 1«7»

3c A 0 O F T
Telefonas: Can&l 7790

DRAUGAS
TUK MOST INFLVENTIAI/ 
L1THUANIAN DAILY IK 
AMERICA.

META1-VOL. XVI

AMERIKA NENUSILEIS 

JAPONAMS
PERVERSMAS

BOLIVIJOJ
Greta 3 naujų japonų laivų 

statys penkis
GAL BUS NUTRAUKTAS 
ILGUS METUS VYKSTĄS

KARAS

DIDELES KARO 
SĄMATOS

PRANCŪZIJA SKIRIA 
DIDELES SUMAS PASI

RENGIMUI

KUNIGO ŽUDIKAS KRAŠTO VYRIAUSYBE STATYS 
NUBAUSTAS PIGIAI ŽMONĖMS NAKUS

AYASHINGTON, lapkr. 28. 
— Atstovų rūmų karo laivy
no reikalų komiteto pirminiu 
kas Vinson, dem. iš Ga., pa
reiškia, kad jei japonai pa-

Prezidentas sako, kad vyriausy
bes pareiga gelbėti vargšus

IKI GYVOS GALVOS 
SUNKIŲJŲ DARBŲ 

KALĖJIMAS
CRYSTAL PALES, BEDARBIU APDRAUDA

WISGONSINE
—

j MATMSON, \Vis., lapkr. 28.
'— š.os \ apstybės visi darbda 
j viai, kurie duodu darbo de
šimčiai, ar didesniam skaičiui 
i darbininkų, nuo pereito liepos 
' mėnesio sudaro fondus, kurieI
bus panaudoti bedarbių ap- 
draudai. Vadinasi, tais fon-i ’

I dais bus šelpiami darbimn- 
Į kai, kurie dėl depresijos ne
teks darbo.

Tas daroma įstatymo ke
liu. Apdraudos įstatymas įsi
galios 1935 m., liepos mėnesį. 
Darbdaviams duota vieneri 
metai sudaryti pradžiai rei
kalingus fondus ir prie to 
tinkamai prisirengti.

WARM SPRINGS, Ga., la 
pkr. 29. — Prez. Rooseveltaa 
pareiškia, kad jis yra griež
tai nusistatęs už planą, kad 
krašto vyriausybės pareiga y- 
ra parūpinti žmonėms pigius, 
bet atitinkamus, gyvenamus 
namus, jei jiems nėra galimy
bės tas pigiai atsiekti priva
čiu keliu.

Prezidentas pareiškia, kad 
vyriausybė yra pasiryžusi gel 
bėti visiems tiems, kurie ma
žai dirba ir negali gauti pri
vataus kredito, o norėtų gy
venti kaip žmonės, bet ne kaip 
išskirti skurdžiai.

Visam krašte bus vykdomas 
šis prezidento planas.

Mieli, 
Teismas pripa-

pužiuo vyriausybės reikalau- j žino kaltu ir nubaudė Maglo- 
jamas karo i^ oro laivynams ! irę* La Belle, 43 m. amž. bu 
išlaidų sąmatas. jvusį boksininką, kurs nužudė

kun. J. Lenliartą, G3 m. amž.

SANTJAGO, Čili, lapkr. 29. PARYŽIUS, lapkr. 28.
— Bolivijos respublikoj įvyko ! Prancūzijos (mrlamentas pi i- į lapkr. 29. 
svarbus politinis perversmas,

DIENA
CHICAGŪJ

------------ dėl kurio, matyt, turės baig-
Chicago miesto majoras tis karas su Paragvajum už

neigs karo laivynų sutartį ir Kelly atsišaukimu paskelbė, Čako srities nepasidalinimą, 
pradės statyti naujus laivus,'kad Marąuette diena bus mi-
Amerika nepasiduos. Anot jo, nima antradienį.

Karo. laivynui pripažinta 
Bolivijos viceprezidentas Te Į arti 3 bilijonai frankų, o oro

tada Amerika statysis po 
penkis laivus greta japonų 
kiekvienų trijų laivų.

Sužinota, kad japonai krei- 
pės į Prancūziją ir Italiją 
kviesdami šias valstybes, kad 
ir jos prisidėtų prie laivynų 
sutarties paneigimo. Šios val
stybės neturi nieko liendra 
su Amerikos Anglijos .lapo- j 
nijos sutartimi, tad japonų) 
kvietimas yra tikrai keistas. į 
Atstovas Vinson reiškia vii-1 
ties, kad japonai galų gale1 
visgi nepaneigs sutarties.

Marąuette, • kurs pirmasis 
iš baltųjų žmonių atlankė šias 
apylinkes, kur dabar Chica
go miestas yra, buvo katuli, 
kij kunigas misionierius.

jada pašalino prezidentą Sala 
manca ir sudarė kabinetą iš 
taikininkų.

VASTIEČIU RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
KROATAS

METZ, Prancūzija, lapkr. 
28. — Policija suėmė įtaria
mąjį kroatą Stefaną Tomija- 
novic. Tas yra ryšium su 
serbų karaliaus Aleksandro 
nužudymu.

Sakoma, policija patyrus, 
kad areštuotasis buvęs Mar
selio mieste, kada nužudytas 
karalius. Areštuotasis išduo
damas serbų vyriausybei.

PARYŽIUS, lapkr. 29. —
Keletas tūkstančių valstiečių 
užplūdo šį miestą ir sukėlė 
riaušes, kada policija neleido 
jiems žygiuoti bulvarais. Poli
cija išblaškė riaušininkus.

Jie suvyko protestuoti prieš 
vyriausybę, kati žemės ūkio 
produktams yra mokamos la
bai žemos kainos ir iš to nėra 
jokios naudos pramonės dar
bininkams, kurie turi brangiai

VILNIUJE SUIMTI TRYS 
. LIETUVIALMOK INIAI

KAUNAS. — Kitų metų 
papročiu, Vėlinių dieną po
piet gausus lietuvių jaunimo 
būrys iš Šv. Mikalojaus baž
nyčios šventoriaus nešė į Ra
sų kapines vainikus. Beeida
mi Vokiečių gatve, norėjo su 
daryti eiseną gatvės viduriu, 
tačiau du lydėję policininkai 

'neleido, parcikšdami, kad to 
daryti negalima.

Rasų kapinėse jaunimas ap 
lankė d r. J. Basanavičiaus,
'Vileišio, Višinskio, Čiurlio-

laivynui — apie pusantro bi
lijono frankų.

*
Aną dienų parlamentas pri

pažino daugiau kaip pusšeš
to bilijono frankų kariuome
nei.

Teisėjas F. A. Bell nuspren 
dė, kad žudikas visam savo 
gyvenimui uždaromas kalėji- 
man, visados laikomas atvie- 
nėtoj celėj ir statomas prie 
sunkiųjų darbų.

mokėti už viską.

ETIJOPIJA ATLYGINO 
ITALIJAI

ŽUDIKAS NELSON RAS
TAS NUŠAUTAS

RYMAS, lapkr. 28. — Šio1 
lapkričio m. 17 d. Etijopijos: 
(Abisinijos) mieste Gondar gv | 
veiitojai sukėlė demonstraei- i 
jas prieš Italiją. Riaušių me
tu italų konsulato vienas sar-,

Barringtone, už 35 mylių 
nuo Chicago, antradienį du 
federaliniai agentai susikovė 

su žudiku G. Nelson (Baby! 
Face), su kuriuo automobiliu 
važiavo kitas vyras «r viena 
moteriškė.

, v , . , . . Abudu agentai žuvo toje
gybos narvs nužudytas ir kiti , . .. . , . . ,

.... i kovoje, o piktadariai paspruko

HITLERIO ĮSAKYMAS 
NACIAMS

SAARBRUEC'KEN, Saaro 
kraštas, lapkr. 28. — Vokieti
jos kancleris Hitleris paskel- 
bė įsakymą Saaro naciams, 
kad jie nutrauktų <ten viso
kią propagandą prieš Pran
cūziją.

Tas įvyko susitarius su 
Prancūzija, kuri pasižadėjus 
nutraukti savo kampaniją, 
kad Saaro kraštą ir toliau 
palikus T. Sąjungos kontro-. 
Įėjo.

VENGRIJOS STUDENTAI
PRIEŠ JUGOSLAVIJĄ

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 28. — Vengrai studen
tai sukėlė protesto demon-»
stracijas priešais Jugoslavi
jos konsulatą. Studentai pro
testavo dėl serbų vyriausybės 
'įduoto T. Sąjungon skundo 
prieš Vengriją ryšium su ser 
bų karaliaus nužudymu.

Policija išskirstė demons
trantus.

KARALIŠKOS IŠKILMĖS 
LONDONE

PRIEŠ ANGLIŲ PAPI- 
GIN1MĄ

N RA centro administracijos 
kodų skyriaus boardo nuos
prendžiu papiginta anglims 
kaina Chicago j. Anglių pirk
liai pasiuntė protestą į Wa- 
shingtoną.

LONDONAS, lapkr. 29. — 
Šiandien čia įvyko karališkos 
iškilmės. Anglijos karaliaus ir 
karalienės ketvirtasis ir jau 
niausiąs sūnus, Kento princas, 
vedė graikų princesę.

Surengtos nepaprastai triu
kšmingos iškilmės, suvykus 
keliems karaliams ir daugybei 
princų ir princesių.

nies, kun. K. Stašio ir kitų 
kapus, visur sugiedojo “An
gelas Dievo’’ ir uždėjo po 
vainiką. Po to buvo nuėję į 
antrąsias Rasų kapines, kur 
yra vienoj vietoj palaidota 
keliolika lietuvių kareivių. 
Čia taip pat sugiedojo “An
gelas Dievo” ir pradėjo Tau 
tos himną. Bet himno giedo
ti nepabaigė, nes visą laiką 
lydėję 5 policininkai sulaikė, 
čia pat suimdami tris asme
nis: stud. L. Ūinčiką ir du 
lietuvių amatų dirbtuvių mo
kinius: J. Luciną ir J). Zo- 
lanską. Jie buv-o nuvesti į IT 
policijos komisarijatą, kur 
jiems surašyti protokolai ir 
apie 21 valandą paleisti.

Jš Rasų kapinių jaunimas 
buvo nuėjęs dar į šv. Petro 
kapines, kur panašiai pager
bė a. a. kun. prof. Petro Krau 
jelio kapą.

trys sužeisti.
Paskelbta, kad Etijopijos 

vyriausybė atsiprašė Italijos 
ir už nukentėjusius atlygino 
pinigais — 1,450 lirų sumo
je.

PRANCŪZIJOS GRA
SINIMAI

PARYŽIUS, lapkr. 27. - 
Svarstant karo laivyno išlai
dų sąmatą Prancūzijos par
lamente, atstovas J. Stern pa 
reiškė, kad Prancūzija bus 
priversta žymiai didinti savo 
laivyną, jei Londone vykstan 
tieji Amerikos, Anglijos ir 
Japonijos pasitarimai laivy
nų klausimu pasibaigs be 
nieko.

, su agentų automobiliu.

Ant rytojaus Winnetka ras 
tas pamestas nužudytų agentų 
automobilis. Paskiau Morton 
Grove šalia vieškelio rastas 
žudiko Nelsono lavonas, o kiek 
tolėliau rasti jo drabužiai.

Išsiaiškina, kad nužudyti a 
gentai kovodami mirtinai su 
žeidė žudiką. Jo sėbras išmetė 
jį iš automobilio, kada nebn 
vo priemonių jį išgelbėti.

Spėjama, kad su žuvusiu 
Nelsonu buvo jo sėbras žudi
kas Karpis, o moteriškė — 
matyt, Nelsono žmona. Dabai 
jiedu energingai ieškomi. Tai 
Dillingerio gaujos liekanos.

Niekas negali pasakyti, 
kaip seksis vykdyti šį apdrau 
dos įstatymą. Tai bus svar
bus išbandymas ir nuo to 
priklausys tos rūšies įstaty
mo įvedimas kitose valstybė
se.

Krašto vyriausybė planuo
ja, kad kongresas pravestų 
federalinį tos rūšies įstaty
mą, kad depresijos laikotar
piu apdrausti bedarbius.

ŽUVO 7 ASMENYS

NEAPOLIS, lapkr. 29. - 
Vesuvijaus ugniakalnio paš
laitėje elektrinis karukas su 
turistais nušoko nuo bėgių. 
Žuvo 7 asmenys.

IR TURKŲ
PRIEŠ

VYRIAUSYBĖ
RELIGIJĄ

APIPLĖŠTAS GARLAIVIS

PASTATĖ KETURIAS 
NAUJAS MOKYKLAS

GHICAGOS LIETUVIŲ 
PRAMOGA

Ryšium su laikraščio Daily 
News rengiamuoju įvairių 
Chicagos tautinių grupių kar- 
nivalu įžengiamoji lietuvių 
grupės pramoga įvyko trečia
dienio vakarą Lietuvių audi
torijoj, 3133 So. Halsted gat.

Tai buvo įspūdingas koncer 
tas lietuvių labdarybės nau
dai ir šauniai pavyko.

CHICAGO MAJORAS APIE 
DARBOJ’ROJEKTUS

Chicago turi daug sunku
mų su bedarbiais, kurių šel
pimui nėra fondo. Miesto ma
joras būnamas Washing- 
tojie vyriausybei pasiūlė per 
žiemą duoti darbo apie 50,000 
bedarbių, jei vyriausybė sti* 
tiks finansuoti jo projektus.

Majoras sako, kad yra rei
kalingas vienas paežeryje til
tas, apie 200 mylių gatvių 
pataisyti (asfaltuoti) ir su
dėti daug vamzdžių sriutų 
nubėgimui, ypač pietinėj mies 
to daly.

Vyriausybė atsisako atei
nančiais metais šelpti Chica
gos bedarbius, o apie šiuos 
darbo projektus sakė, kad 
bus pagalvota. Majoras turi 
vilties, kad Chicago gaus pa
ramos iš vyriausybės.

KOMPETICIJOS PAŠALI
NIMUI

ISTANBULAS, lap. 28. — 
Turkų vyriausybė uždraudė 
visų religijų dvasininkams 
viešai vilkėti, ar dėvėti bet 
kokius religinius rūbus, išė
mus vien vykstančių pamaldų 
metu.

Mokyklos pastatytos apskri 
ties pietuose, prie administra 
cijos linijos, n,es ten kaip kar 
tas savų mokyklų apskritis

NEW YORK, lapkr. 29. —
Prieš išplauksiant į Europą 
apiplėštas garlaivis President | turi mažiausiai. Kitais metais 
Harding, kuriuo išvežta 60,0001 numatyta pastatyti dar vie-
dol. auksu.

Matyt, plėšikai prisitaikė
pagrobti tą auksą. Tačiau ne
surado. Tik iš laivo kasos (ge 
ledinės spintos) pagrobė 4,553 
dol.

Dtektivai spėja, kad tas v- 
ra vidaus darbas.

ną mokyklą, baigti tas mokyk 
las, kurias šiais ‘metais nepa
siseks galutinai įrengti.

- JAU 29 NUŽUDYTI

WASHINGTON, lapkr. 29. 
— Yra sumanymas, kad kraš
to greitojo šelpimo adminis
tracija (FERA) nupirktų iš 
visų krašto kalėjimų kalinių 
padirbamus daiktus. Sako, 
tuo keliu būtų panaikinta tarp 
pramonės ir kalėjimų darbo 
kom peticija.

NOBELIO DOVANA 
BRITUI

MULAS UŽMUŠĖ AUTO
MOBILININKĄ

i BOURBON, Mn., lapkr. 27.It ’
----------- j— Mulas užpuolė ant Jtelio

OSLO, Norvegija, lapkr. i važiuojančius automobiliu du 
28. — Laikraštis Daghdaded vyrus. Jis visu smarkumu

TAŠKENTAS, lapkr. 28. 
— Penki pasiturintieji ūkinin 
kai daugiau nuteisti mirti ir 
bolševikų nužudyti.

Iš viso jau nužudyta 29 as
menys. Nužudytieji apkaltin
ti medvilnės derliaus sabo
tažu.

girdėjęs, kad Nobelio taikos 
dovana už 1934 metus būsian 
'ti pripažinta britui autoriui 

KSir Norman Angell.

metėsi ant automobilio, viską 
triuškindamas. Vienas vyras 
žuvo, o »kitas pavojingai su
žeistas.

KAUNAS. — Norint paša
linti ginčus tarp įvairių ko
mercinių grupių, nutarta pa
greitinti komercinio teismo 
įsteigimą Lietuvoj.

SUMUŠĖ MOKYTOJĄ
KAUNAS. — Sekmadienio 

vakare Švcncelėje, Klaipėdos 
krašte, du vokietininkai, An- . 
dulaitis ir Petrutis, sutikę 
gatvėje mokytoją Kentraitį, 
skaudžiai sumušė, sudaužė 
galvą, padarydami keletą žaiz 
dų. Tik subėgę apylinkės gy
ventojai mokytoją išgelbėjo, 
bet jau be sąmonės nugali
no namo. Tik po ilgesnio lai
ko Kentraitis atgavo sąmonę.

L. Keleivis praneša, kad 
Kentraitis yra susipratęs lie-1 
tuvis, vienas užpuolikų gi ( 
Petmtis yra buvęs savogistų 
narys. Buvo piktas ant moky į 
tojo Kentraičio, kad jis mokė 
vaikus ne vien vokiškai, bet 
ir lietuviškai.

Be to, Petrutis jau yra 
traukiamas atsakomybėn už 
neleidimą vaikų eiti į valsty
binę tautos šventę.

MIŠKAS UŽBĖGIUS
Šiomis dienomis Šiaulių 

Apygardos Teismas svarsto 
našlės Avižienienės civilinį 
ieškinį prieš Žeimelio mėsi
ninkus, kurie savo laiku bu
vo nuteisti už jos vyro vete
rinarijos gydytojo Avižienio 
nužudymą. Teismo nutarimu, 
civilinis ieškinys priteistas. 
ŽeimeliA mėsininkai turės mo 
keti Avižienienei po 150 lt. 
į mėnesį iki jos gyvos gal
vos.

MASKVA, lapkr. 29. — So
vietų vyriausybė nusprendė 
nuo sausio mėn. 1 d. panaikin
ti dnonženklius ir žmonėms 
pardavinėti miltus.

ORAS
CHICAGO IR APYLTNK.

— Numatomas lengvas lietus: 
maža temperatūros atmaina.

1
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mu. Tas reikala^yra aprūpintas. Tuo žvilgs
niu Amerikos katalikų vadovybė yra įsteig
ta ir pripažinta. Tai Katalikų Universitetas 
Vašingtone.

Katalikų Universiteto vaidmuo kaipo va
do ir katalikiškų dėsnių interpretatoriaus iš-1ALTASS Komitetui,
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kįla aukščiau visų šių laikų neramumų. Jo 
mokslas pažinti Dievų, jo gynimas religijos 
principų ir jo nuolatinis saugojimas žmogaus 
garbės ir asmenybės, yra didelė moralinė ir 
intelektualinė jėga šio krašto tautiniame gy
venime. Socialinis teisingumas, autoriteto ge
rbimas, įstatymų pildymas, svarbiausias de
mokratijos principas — brolybė plaukia iš 
katalikų mokslo apie Dievų ir žmogų. Tokia

Laiškas ALTASS Valdybai
1934 m. lapkričio 24 d. skaitų reikalas buvo užmirš

tus.
' Mes, kaip ir visi kiti komi- 
, teto nariai, nuolat buvome in- 
' formuojami, kad skridimo pri-

1719 So. Halsted Street 
Cliicago, 111.

IMKIS - ISTORINĖ VIETA, ČIA ŽYGIAVO 
NAPOLEONAS, MOKĖSI BARANAUSKAS, 

JOGAILA SU JADVYGA SKENDO
Nuo Kauno apie 24 kilomet- kaime. Čia jie rengėsi keltis 

rus į šiaurės rytus ant Neinu per Nemunų į Suvalkijos pusę. 
no kranto, yra šiaudiniais sto Tai buvo pavasaris. Praviena

Gerbiamieji: — rengimo darbas šauniai progresais dengtas Rumšiškių mie- ir kitas upelis šniokšdami ne-
Šiuo laišku norime patvir- saaja, kad skridimas įvyks ru- stelis. Per miestelį eina tlide-1 šė ledus į Nemunų. Jogaila 

tinti telefonu paduotų žemiau £Piūčio mėnesy, vėlinu, sakv- lis vieškelis. Jis užsisuka ry-1 nenorėjęs ilgai laukti, nes Kro 
pasirašiusiųjų rezignacijų iš ta’ kad rugsėjo. Suorganizuo-. tų pusėn ir eina Vilniaus link j kuvoj turėjo svarbių valsty-l 

ta atsisveikinimo bankietas, Į Tai istorinis vieškelis, kuriuo binių reikulų, tad vežikui įsa- 
atsisveikinimo aviacijos tlie-11912 metais žygiavo Napoleo-j kė važiuoti. Kai tik arkliai i- 
nu, bet mes nebuvome pain-1 no armija. Iš Suvalkijos pu-j brido vandenin, tai jie staiga

ALTASS Komiteto.

Alės įėjome į ALTASS Ko-
lietimo ir auklėjuno krypt,s „uodu tautoms uutet* nusimanydami, kad ja-' fo,.„ll|o|ij lfktuvas H pro Ru„liiskiy ,„ieslvl| k(. pasinW, „ karietlR kurioje si_
tikr4 vadovybę, be kurios pasaulis neišeis iš,nw turėsime lygius teises kai- !jrel,gtas ka<) Aidimas šiemet lėsi prancūzų gvardija, ve- 
šių dienų ekonominių, socialinių ir poltinių po nariai. Tačiau netrukus pa- | negajp8 įvykti Mes, kaip ir v
krizių

LRKSA IR AGENTAI
katalikų švietimas ir vadovybe

tyrėme, kad kai kurie nariai 
yra pasiryžę visų komiteto Ga
rbų ir jo reikalus laikyti sa
vo griežtoje kontrolėje. Turė-

kiečių pėstininkai, lenkų rai
teliai ir būsiančio lietuvių ko
rpuso branduolys. Apie 100,

dėjo Lenkijos Karališkoji po
ra, vandens srovė apvertė. Jo
gaila būdamas stiprus vyras, 
įkvbo į karklus ir išlipo į kra-

Visi galvojantieji žmonės aiškiui supra
nta, kad moderniškoji civilizacija šiandien 
stovi kryžkelyje. Socialinės, politinės ir eko
nominės problemos pagimdė pasaulyje tokį 
neramumų, kuris judina civilizacijos struk
tūrų iš pačių pagrimlų. Visose pusėse atsira 
do netikrų pranašų. Jie veikia, klaidina, dar 
labiau aptemdo sunkiųsias problemas. Skęs- 
tančioji civilizacija griebia bile idėjų, kuri 
galėtų sustiprinti svyruojančius bokštus so
cialinės, ekonominės ir politinės struktūros.

Gyvename begalo kritiškame momente, 
kuriame ypatingai yra reikalinga gera ir tik
ra vadovybė. Laikas — gamtos senas įsta
tymas suras sau išeitį. Gamtoje veikia jėga, 
kuri saugoja kiekvienų žmogaus žingsnį. Kie
kviename individualo organizme jūs surasite 
veikimo centrų. Gyvybės jėga, nervų siste
ma, smegenys — ten visuomet yra saugomo
jo genijaus kiekvienam dinamiškam veikimui 
gamtos dramoje.

Žmonių draugijos universalinėj phenome- 
noj visuomet surandame hierarkiškų žymių. 
Atskiras žmogus įeinu gyVėnilnan šeimos a- 
renoje. Šeimos sudaro patriarchalines gimi
nes. Giminės išaugina tautas. Politinė orga
nizacija tautų suorganizuoja į valstybę. Svar
biausias dalykas šioje vystymosi procedūro
je yra vadovybė. Žmonių organizacija reiš
kia vadovybę.

Bažnyčia, dvasinė draugija, visuotina sa
vo naryste ir veikimu, savo organizacijų turi 
pagrindus! hierarkiškais dėsniais ir klauso 
savo galvos, centro Švento Tėvo asmenyje.

Gamtos įstatymo bendras dėsnys nė jo
kiam organizmui neleidžia koordinuoti ir 
funkcijonuoti įvairioms atskiroms dalims. Po
piežius pripažino šį bendrąjį dėsnį svarbioj 
katalikų švietimo dirvoj. Atskirų vienetų ta
me darbe neužtenka. Turi būti koks nors 
centras, apie kurį suktųs kitos švietimo in
stitucijos, iš kur katalikų kultūros baisa- 
kalbėtų su tinkumu autoritetu ir užtikrini

Tuo klausimu “Garsas” rašo: Amerikos darni daugumų, jie taip ir da- 
lietuvių gyvenime fraternulis judėjimas aiš-'1’^*x i i-5 Vienas iš mūsų buvo iš-
kesnėse formose prasidėjo 1886 metais, ypač rinktas kaipo finansų sekreto- 
po to, kai lapkričio 22-rų Plymouth, Pa., bu-i™»«> vienok jam nebuvo leis 
vo sušauktas pirmus dabartinio mūsų Susi- la las pareigas perimti.
vienymo pranokėjo Susiv. Lietuvninkų Kata
likų Amerike Seimas.

Pirmieji Susivienymo pionieriai buvo pi
rmaisiais Amerikos lietuvių tautinio judėji
mo vadais. Jie Susivienymų organizavo tiks
lu vienyt lietuvius didesniais ir mažais būre- .
.. . i -• » -i nianvtam antrajam transatlan-liais pasisklaidziusius po plačios Amerikos . . • .....
miestus ir miestelius. Per Susivienymų jie 
siekė suorganizuot lietuvius ne tik saviramos Mums įėjus į dailių, buvo 
tikslais, bet ir sekmingesniam religiniam, tau- apskaičiuota, kad tariamam 
tiniam, kultūriniam ir švietimo darbui. Tie skridimui reikės tik $12,000. 
\ isi elementai ir po šiai dienai aiškiai ran- Vėliau ta suma pakelta ligi 
dasi užbriežti mūsų Susivienymo konstituci-, $15,000. Mes buvome užtikri 
joj ir sulig išgalės vykdomi gyvenime. Su-,nti, kati skridimas įvyks šie- 
prantania, Susivienymui paliovus rūpintis met, dėlto mes pasilikome luo
šiais tikslais — palaikymu tautystės dvasios, i mitetc. Savo laiku reikalavo- 
kėlimu švietimo, o rūpinantis vien tik ap- me smulkmeniškų finansinių 
drauda, organizacija nustotų nacijonalės rei- atskaitų, tačiau į reikalavimus 
kšmės ir lietuvių tarpe nustotų populiarišku- nekreipta jokio dėmesio, 
mo. Juk apsidraust, kam tik pavėlina amžis; |<uouiet kilo nesusipratime 
ir sveikata, galimų bile k u i\ ir. bile kaJa.' 8U p junušansku (James), 

Kimtai svetimtaučių fraternalių ir komeroi- nie8 pritarėm daugumas narių 
nių apdraudos organizacijų siunčia armijas nusistatymui, nes mums rūpė- 
apmokamų agentų, kurie perlando kiekvienų jo> j<aj skridimas įvyktų ir 
pirkčią, neaplenkdami ir lietuviškų šeimynų. tai ne kitais metais, bet šie- 
Jie stengiasi apdraust suaugusius, jauname- niet Mes pasilikome dirbti ir 
čius, vaikus, kūdikius ir dar negimusius. ■ toliau, nors vienam iš mūsų 

Mūsų Susivienymas, būdamas išimtinai buvo atsakyta teisė skristi su 
lietuviška nacionalė fraternale organizacija, lakūnu į kitas kolonijas, kad 
negali prilygti amerikonų organizacijoms nei jam pagelbėti aviacijos dienų

sa visuomenė, buvome apvilti.

Mes jaučiamės savo dalį at
likę. Kada į komitetų įėjome 
vos keli tūkstančiai fonde te 
buvo, mums stojus darban, da
vus komitetui pagalbų ir pa- Į 
sitikėjimę, surinkta $32,000, į !iūdi«ia aP*° Napoleono armijos laimės vietą išgelbėjo skęs-

000 vyrų, tvirtų kaip ųžuolų, Intą. Jaunutę karalienę Jadvy- 
ėjo mušti rusus. Dar ligi šiai gų vandens srovė nunešė to- 
dienui palikę netoli Rumšiškių lvn. Jos riksmų užgirdo jauna 
miestelio prancūzų apkasai į lietuvaitė, kuri atbėgusi j ne-

- i

lš taip kad skridimas iš tos prie J pėdsakus.
žasties galėjo įvykti šiemet. 
Visuomenė buvo duosni. nes

visko buvo aišku, kad mūsų 
įėjimas buvo reikalingas tik
tam, kati duoti komitetui mo- kunti oliuojantieji ALI ASS ko 
ralinę pammų. kad duoti jam
pasitikėjimą ir kad duosnioji 
katalikų visuomenė aukotų su 

i antrajam 
tiniam skridiniui.

Mums įėjiu

organizavime. Tik vienintelė 
mūsų sąlyga buvo, kad kon
troliuojantieji nariai išduotų

miteto reikalus, jai ir mums 
žadėjo, kad “Lituanica II” iš
skris per Atlantikų šiemet. 
Mes būdami mažumoje ir ne-

Netoli Rumšiškių miestelio 
stovi medinė mokykla, kurio
je mokėsi garsusis lietuviu 
tautos dainius, Anykščių šile
lio autorius vyskupas Antanas 
Baranauskas. Būsiantis vys
kupas ir didysis poetas čia

prileidžiami prie vadovaujal i praleido dalį savo jaunystės, 
mojo darbo, skridimo reikalų' mokydamasis valsčių raštiniu- 
negalėjome ir negalėsime pa-'kų kursuose. Čia prie vilioja- 
kreipti Į tas vėžes, kuriomis učių Nemuno krantų, jo jaut- 
einant tikslas būtų atsiektas, rioje sieloje kaupėsi kūryba, 
dėl to šiuomi pranešame, kad Dabar ši istorinė Rumšiškių 
išeiname iš ALTASS Komite- mokykla pavesta paprastu ma
to, pasitikėdami, kad bus iš
duota smulkmeniškos atskai
tos, kati* visuomenė nebus ap
vilta, kad transatlantinis skri
dimas bus įvykintas ir linki
me geriausio pasisekimo tam
lakūnui, kuris valdys “Litua-jįr Nadieja. Apie Nadiejų yra

lkų sandeliu. Jos vietoje 1932 
metais išaugo nauja, modemi
ška miestelio pradžios moky
kla.

nica 11” toje ilgoje ir pavo 
jingoje kelionėje.

Su i«igarba

K. Savickas 
P. Šaltimieras 
K. Račkienė 
A. Bacevičius

Katalikas, kuris galėdamas

tunčių Jadvygų,

Išsigelbėjusi iš tokios did
žiulės nolaimės, karališkoji po 
ra upsinukvojo mažame Runi 
šiškių kaimely. Jadvyga visų 
naktį nemiegojusi, meldusis ir 
Dievui dėkojus už išgelbėji
mų. Rytų prašvitus, Jogaila 
ir Jadvyga atvyko apžiūrėti 
nelaimės vietos. Karalius iš
gelbėtojų mergaitę gerokai ap 
dovanojo, o upelį, kuriame ka
rališkoji pora skendo, Jadvy
gos pageidavimu pavadino le
nkiškai Nadieja (Viltis). To
je vietoje, kur įvyko nelaimė 
ir kur karalius išsigelbėjo, bu
vo nutarta pastatyti bažny
čių. Karališkoji pora Rumšiš-

Per Rumšiškių miestelį teka'kėse gyveno 3 dionas, kol Ne- 
du nedideli upeliai: Praviena muno ledai visiškai išėjo. Tik 

trečių dienų Jogaila ir Jad
vyga laimingai persikėlė per 
Nemunų ir išvyko Krokuvon. 
r : T»b.

užsilikusių daug įdomių pada
vimų, dažnai tampriai surištų 
su pačio miestelio praeitimi.

Vienas padavimas sako, kai 
Jogaila buvo išrinktas Lietu
vos - Lenkijos karalium ir 

i vedęs jaunutę Lenkijos kara
laitę Jadvygų tai 1406—1407 
met. karalius parsivežęs ka- j 
raliene į savo tėviškę. Jauna'

neremia katalikiškos spaudos, karalikkoji pora apvažinėjusi 
neturi teisės vadintis geru
Bažnyčios vaiku!

Vyskupas Ketteler

Žemaitijų, Prūsus ir Aukštai
tiją ir grįždami iš savo kelio
nės sustojo mažame Rumšiškių

narių skaičiais, nei kapitalu. Bet jis stengia
si savo narius kuo geriausia aprūpint. Susi
vienymo konstitucija ir jo tradicijos įsako
ne tik sutaftų sumų pašalpos ar pomirtinės' atskaitas. Bet ir tuomet at- 
išmokėti, bet sulig išgales rūpintis labdarin- j -
gurnu, šelpti suvargusius narius, jų našles ir negauna tokio materialio atlyginimo, kol:; 
našlaičius. Įsako lankyt ligonius, teikti jiems turi bilijoninių organizacijų agentai, kurie 
kuo didžiausių moralę užuojautų, ir mirų ' vien iš to gyvena. Bet darbas Susivienymo
siems suteikt paskutinį patarnavimų lankanč gerovei yra patrijotinis darbas, yra prisidė 
Šermenis ir palydint j amžino poilsio vietų iimas prie Amerikos lietuvių saviramos, švie-

Tadgi kas dirba Susivienymui, gal būtjtimo ir kultūrinio darbo.

jodavo naktigonėn, kiek nesuskaitomų 
daugybę kartų vaikystės dienomis eidavo 
į miškų grybauti, riešutauti, uogauti, o 

(Tęsinys) I suaugęs važiuodavo medžių ar žabų par
— Ir kodėl aš ėjau! — galvojo Kini- sivežti. Jis ir užrištomis akimis čia ke

rdžius. Bet atsakymo j tų klausimų neieš- lių susirastų! Tačiau dabar reikia dabo- 
kojo. Jis visu kūnu juto, kad negalėjo tis. Tamsoje gerai eiti, bet juk tamsoje 
neįtį, taip pat, kaip negalėjo neiti ir kiti taip pat labui lengva kur pakrūmėj ar 
kaimo bernai, taip put, kaip negalėjo nei- šiaip po medžiu pasislėpusį priešo patru
li ir dabar, kai vadas pasiūlė jam tų pa- lį užšokti. O Rimdžiui tat būtų pražūtis, 
vojingų, neviliojuntį, bet be galo reikalin- Tad žingsnis po žingsnio, kai kur ilgam 
gą, Riniczius tai aiškiai jautė, žvalgymo sustodamas ir klaiisyo’amas, kai kur bėg- 
žygį. te perbėgdamas, atseargiai slinko pirmyn.

— Et, .jau taip rt ikia, — atsiduso, ir Štai čia, dešinėje, jau Angio ežerėlis, kur 
pasipurtęs, lyg norėdamas atsikratyti ne- beveik visas jų kaimas kasmet linus mir- 
linksmų minčių, pugaliau atsargiai atsi- kinu, štai storulis ųžuolas su savo milži 
stojo iš po krūmo. niška dreve, kurioj ir trys vyrai nuo lie-

Miškas smarkiai ūžė, buvo tamsu taus gali pasislėpti, o 4en, nors nematomi 
kaip užanty. Smulkiui lynojo. Pasistatęs tamsoje, bet jau tikrai jųjų kaimo laukai, 
čerkasinio vata pamušto trumpo savo ap Išėjęs iš pamiškės į lai kus, Raudžius
Hiauatėlio apikaklę, susikūprinęs, įtempęs kurį laikų šliaužte šliaužė. Tik gerokų ga- 
klausą ir rankas kaip aklas, ištiesęs Rim- lų taip pasistūmėjęs vėl atsistojo ir, ty- 
džius atsargiai slinko į priekį. lomis kratydamas aplipusį rūbus purvų,

Visi tekinkai, Ivveik kiekvienas krū- (Irusiai nužingsniavo tiesiog į savo kaimų, 
pias Čia Rimdžiui lu.vo pažįstami, savo? Buvo gal vienuolikta valanda nak- 
Kiek karių jis čia su kaimo vaikinais at ties. Kaime, matyti dėl fronto artumo,

APSIRIKO visai žiburių nedegė. Rimdžius tik gir
dėjo kelių kaimo šunų nesvetingų tauš
kimų. I’riėjęs arčiau, jis vėl krito žemėn 
šliaužti: čia vėl galėjo pataikyti ant bol
ševikų patrulio, nes jų, be abejo, kaime 
yra apsistojusių. Tačiau, viskas laimin
gai pavyko ir Rimdžius, pataikęs tiesiog 
j tėvo atšilimų, jau drąsiai priėjo prie 
pirkios ir tyliai pasibeldė į tų langų, prie 
kurio arčiau gulėjo tėvas. Tėvas, prisiki
šęs prie lango stiklo, negalėjo jo pažinti 
ir Rimdžiui teko į jį kelis žodžius pra
tarti.

— Ko tu čia atsibeldei! — piktai, net 
nesisveikintuimas tuoj paklausė tėvas, vos 
į vidų įleidęs. — Manai jiems nepraneš, 
kad tu buvai mūsiškių kariuomenėj?!

— Ryt naktį atgal vyksiu. Atlankyti 
atvykau, o tu bariesi, tėveli...

— Gal valgyti nori? — bematant su
minkštėjo tėvas.

Tylomis, tamsoje, nes šviesų degti bu
vo uždrausta, netikėto svečio pasveikinti 
kėlėsi visa šeima.

* * ••
Zorių Antosei ėjo tik aštuoniolikti

Dabar, kada eina naujų narių prirašinė
jimo darbas, visiems Susiv. veikėjams ver
tėtų prisidėt prie to kilnaus darbo. Tiesa, 
laikai sunkūs, ūpas visur blogas, tačiau ne-
atlaidžiai dirbant vis dėlto šiokių tokių po-1 meluoja, nes kur rasi žmogų 
sekų galima atsiekti.

Spauda yra viena stipriau 
šių visuomenės auklėjimo prie 
monių: ji barsto žmonių tar
pe gyvybės ar mirties sėklas.

Prcf. St. ialkauakis

Mokytoja; — Adoniai, ar 
kunigas gali duoti žmogui iš
rišimų, jeigu jis per išpažin
tį nepasako jokios nuodėmės!

Adomas: — Ne, sesuo.
Mokytoja: — Kodėl!
Adomas: — Tas žmogus

i be nuodėmės?

metai. Ji buvo vyriausia duktė šeimoje, 
kaip Rimdžių sūnus. Tik metai kaip pra
dėjo lankytis vakarėliuose, o gandai apie 
jos grožį jau spėjo nuskristi per kelias 
parapijas. Laiba, nuo kiekvieno vaikino 
žodžio kaip bijūnas raustanti, kukli, tyli, 
bet greita ir mikli darbe ir šokiuose, ji 
traukė į save daugumos bernų akis. O 
juk be to, Zorys, nors vokiečių ir bolše
vikų okupacijos gerokai nukamuotas, kai
me buvo turtuolis, ir ostmarkių, spėliojo, 
dukters pasogai turėjo nemažų maišų pri
sikrovęs.

Tačiau Zorytė apie vedybas dur ir 
galvoti negalvojo, ir nors daug vaikinų 
apie ją sukiojos, dar nė vienas negalėjo 
pasigirti jos palankumu. O kad ir verkė 
ji Rimužiukui į Lietuvos kariuomenę iš
vykstant, tai juk verkė dėl išeinančių vai
kinų ne viena mergina kaime. Bent ji taip 
sakėsi.

O Rimdžius apie Antosę kitaip gal
vojo. Ir tų gausių ašarų priežastis jam 
aiški buvo. Nes juk pabučiavo jis aną 
gegužės vakarų Antosę, į namus iš vaka
rėlio lydėdamas ir juk taip meiliai ji ta

da prisiglaudė prie jo krūtinės giliai at
sidususi.

Kaip ten bebūtų, bet Rimdžius ryto
jaus dienos pavakary ramia sųžine nu
žingsniavo per kaimų į Zorių sodybą An- 
tosės atlankyti.

Jis savo pareigas kaip galėjo tiktdiftu 
ir net geriau, nekaip tikėtis galėjo, atliko. 
Nuo pat ryto, tėvo kviečiami, ją pirkioje 
lankėsi kaimynui ir {tasakojo visa, ką ži
nojo apie priešų. Vienas prieš dieną vežė 
į bolševikų štabą malkas, antras amuni
cijų, trečias vėl komisarus vežiojo ir jų 
kalbus girdėjo... Ir taip visi, vienas po 
kito, sunešė jum savo žinias, o jis jas sau 
suformulavo galvoje, pasižymėjo kai ką 
popierėly ir susidarė beveik tikslą prie
šo susitvarkymo, apsiginklavimo ir būties 
vaizdą. Jum to ir reikėjo. Po to darbo jis 
galėjo ir sau valandą kitą paskirti. Tuo 
labiau, kad kaime tik būrys bolševiką ap
sistojęs buvo ir ar galėjo jie ten paisyti 
jiaprastų kaimo berniuką, koks dabar Ki
ni (ui us atrodė...

(Daugiau bus)
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Viena iš Nedaugelio Jstatų Komisijon, pertaisyti ir 
sutvarkyti Moterų Sąjungos 
konstitucijų.

Tų sukaktuvių proga spalių] 
21 tl., Kv. Uršulės dienoje su-1

KAIP ŽELDINAMI LIE
TUVOS MIŠKAI

Senovėje dabar lietuvių gy- 
rengta viena maloniausių su-1 vennini žemės plotai buvo ap-
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URŠULĖ T. JAKŪBAITĖ

Kaž kur esu girdėjus pa
tarlę: kas savęs nemoka ger
bti, lai nelaukia sau pagarbos 
iš kitų. Toji patarlė, gal, ir 
teisinga, nes kas savyje Dievo 
duotą vertybę tikrai gerbia ir 
brangina, tas visados tinka
mai elgiasi, uoliai darbuoja
si ir tuo sau kitų pagarbą pel
no.

Čia skiriu keletą eilučių Ur
šulei T. Jakūbaitei ir vadinu 
ją viena iš nedaugelio ne dėl 
to, kad mes savo tautoje taip 
jau mažą turėtume garbingi} 
moterų. Jeigu taip jau visai 
menkos būtume buvę, nebūtu
me galėję išlaikyti savo vie
nintelės A. L. R. K. Moterų 
Sąjungos ir jos organo “Mo
terį} Dirvos”.

Šiais metais minime 20 mė
tų Uršulės literatinio ir visuo
meninio darbo sukaktis. Ur
šulė iš gimimo žemaitė, gimu
si sausio 23^897 m., Ureiniš- 
kių viensėdijoj, Kaltinėnų pa
rapijoj, iš tėvų Jakubauskų. 
Atvesta į Ameriką 5 metų am
žiaus, pradžios mokslą išėjo 
Worcestervje, toliau lankė va-

puikiauęiai atsispinui senovės 
ir dabartinės Lietuvos laisvės 
kovos. Ligšiolinio kuro muzie
jaus bokšte kabojo Amerikos 
lietuvių kongreso Čikagoje at
siųstas Laisvės Varpas. Ta- 

eigų pas M S. 5 kuopos sų-1 UU8V tankiomis, sunkiai išbren cinu tų varpų Amerikos lietu
jungietę Oną Sidabrienę. Pa
sinaudojant ta proga, sąjun-i 
gietės iš 5 ir 69 kuopų ir jų 
draugės suruošė šaunias var
dines savo narei, vienai pir
mųjų Moterų Sąjungos tvėrė
jų ir pirmųjai Sąjungos Cent
ro pirm. Uršulei T. Jakūbai- 
tei. Įėjus jai į vidų, sutikta 
sveikinimais ir apdovanota 
gražiu gėlių bukietu, kurį į- 
teikė Mass. valst. direktorė 
T. Mažeikienė.

damomis giriomis. Tose girio- 
. jse buvo daug įvairių ir retų

žvėrių. Šiandien jie jau iš
nykę drauge su didžiausiais 
Lietuvos miškais. Visoki ka
rai, neramumui, svetimtaučių 
viešpatavimas Lietuvoje miš
kus labai išnaikino. .Juk sve
timtaučiai nebrangino Lietu
vos turto
kus dideliais kiekiais parduo
davo ir naikindavo. (Ii lietu

1 Po gardaus užkandžio, M. 
i Urmonienė, j kuopos pirm. 
jautriais žodžiais pasveikino 
Garbės viešnią ir gražiai pa- 

\ deklamavus Gintarės sveikini-

kreipė dėmesio į socialius mo
kslus.

Socialį darbą dirbo Brock- 
tone ir Springfielde, Mass.

Pradėjo rašinėti į “Drau
gą” 1914 m. pradžioj “Girios 
Duktė” slapivardžiu, vėliau į- 
vairiais kitais. Dabar dažniau
siai “Darbininke” pasirašo 
“Rutvilė”.

vio bokšto paskutinį kartų bu-Į — Vakarinėje Afrikoje yra
vo iškilmingai nuleista Lietu
vos valstybinė vėliava. Pats

tokia laukinių tauta, k urio jo 
sportiškam žaidimui - spar

kam muziejus jau ir Laisvės domam futbolui naudoja žmo- 
Varpas perkeltas į naujus Vy-| gaus kaukuolę. 
tauto Didžiojo muziejaus rū
mus ir naująjį bokštų. Ligšio
linio karo muziejaus bokštą irviai siuntė ne į šį karo mu

ziejų, bet į Gedimino kalnų' kitas patalpas jau baigiama
Vilniuje. Pirmasis Laisvės Va
rpu suskambino didysis lietu
vis n. a. inž. Petras Vileišis. 
Jo skambinimas priminė vi
siems lietuviams ant varpo į- 
rašytus simboliškus žodžius: 
“O skambink per amžius vai

griauti. Tsb.
-> -y

— Sovietų Rusijoje dabar 
gyvena 190 įvairių tautų. Pa 
čių rusų tėra tik 52 procen
tai. Toliau eina ukrainiečiai 

miškų. Jie miš kams Lietuvos, kad laisvės np- { (22 proc.), baltguužiai (3 pra
vertas, kas negina jos”. Ta- etn.), kazokų yra virš 4 mili- 
čiau dabar baigiant statyti1 jonų, totorių 3 milijonai, žydų 

viškį ąžuolai, uosiai ir kiti Vytauto Didžiojo muziejų, a- j 2 su puse milijono, turkmėnų 
tvirtieji medžiai jau seniai bra < tėjo reikalas nugriauti ligšio- — 2 milij. \ okiečių, kurių dau 

linio karo muziejaus bokštą.1 ginusia gyvena prie Volgos, v- 
Lapkričio 9 dieną K) vai. iš ‘ ra pusantro milijono.

nginami pasaulinėse rinkose. 
Smarkiai Lietuvos miškus

išnaikino paskutinysis didysis 
karas ir žiauri vokiečių okupa 
ei ja. Daugelį tankių miškų 

eiles, pakvietė 69 kuopos taįp vokiečiai iškapojo, kad 
P. T. Mažeikienę vesti tik prošvaistės ir kalnai be

liko. Pagaliau, per Didįjį Ka
rą įvairūs gaisrai labai sunai
kino Lietuvos miškus.

ylIlO 
pirm
vakarą. T. Mažeikienė, sudė
jus savo linkėjimus, pakvietė 
V. Liutkienę, kuri savo kal
boj atpasakojo U. T. Jakūbai- 
tės gyvenimą ir darbuotę. Be 
jos dar kalbėjo: O. Sidabrie
nė, M. Vaitekfinienė, V. Ku- 
činskienė, M. Daugėlienė ir 
kitos. Muzikalę programą iš
pildė V. Putelienė ir B. Sida- 
braitė.

P-lė Jakubaitė ir jos vien 
mintė Antanina Jakaitytė, ki
ta vorčesterietė, anksti susido
mėjo motetą klausimu.

Pradėjus rašinėti į “Drau
gą” 1914 m. pakviesta prie 
“Draugo” dar labiau įsigili
no į organizavimo darbą. Įsi
kūrus Moterį} Sąjungai 1914 
m., eina Centro pirm. parei
gas. 1916 m., spalių mėn., į-

i Surengto j puotoj ne vien 
! norėta pasveikinti Uršulę su 
Į vardinėmis, bet ypatingai į- 
vertintį jos ilgi} metų darbuo
tę Sąjungoje ir paminėti 2V 
metų literatinio darbo sukak
tį-

U. Jakubaitė yra rimto bū
do, nemėgsta reklamos. Daž
nas išsitarimas: “tegul žmo
gaus darbai už jį kalba”, ta
čiau kitą įvertinti, apie kito 
gražų veikimą parašyti ji y-

steigus katalikių moterų laik- ra pirmutinė. Kiek mažai sva
raštį “Moterų Dirvą”, imasi 
ant savo pečių sunkų redaga
vimo darbą. Kadangi Uršulė 
buvo dar visai jaunutė, tas 
alsinantis darbas pakirto jos 
geležinę sveikatą taip, kad bu
vo priversta pasitraukti iš Mo
terų Sąjungos veikimo. Vėliau ! buojamės”

rbos tepriduoda savo asme
niui, parodo kad ir šis karak 
teringas jos išsitarimas tą va
karą: “tikrenybėj, ne man šia
ndien garbė, bet tiems žmo
nėms, kurie vedė į šį kelią ir 
tas idėjas, dėl kurių visos nar

Chicagos Trečiasis

TAUTŲ KARNIVALAS

sustiprėjus ir vėl mūsų Uršu- 
karinius aukštuosius kursus iri l§ dirba Moterų Sąjungos ir 
pagalios American Internatio-Į visuomenės labui. Pereitų me
nai College, kur ypatingai tų M. S. seimas išrinko ją

Betgi žmonės, kuriems ten 
ka su ja darbuotis, kitokios 
yra nuomonės ir tai pareiškė 
gausiu atsilankymu ir gražio
mis dovanomis. Gal ateityje 
kas geriau įvertins ir aprašys 
Uršulės Jakūbaitės darbuotę.

Lilija

TZ)ST TT.LUSIONS
**Say. llttle one. I s'n't offen misfąken In my gcnflemefl 

frens. būt youse certalnly aln’t the guy I lamped you to be. No 
guy whst (Įves me a sliJner la a gentlem"" '

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau it 
labiau auga pasitikėjimas šiu« 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lak į 
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskup« 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90, dat 
galima gauti.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Are., 

Cbicago, 111.

Prasėjusi savarankišką da
rbą Lietuva, ėmėsi tvarkyti 
naikinamus miškus. Juose už 
drausta ganyti gyvulius, nes 
jie daug jaunų medelių nulau
žo ir išgadina. Imiąsi dirbti
nėmis priemonėmis atželdinti 
miškus. Daug kur miškuose 
aikštės užsodintos jaunomis 
pušaitėmis ar eglėmis. Kai kur 
auginami ir ąžuoliukai bei 
uosiai. Šie medelynai gana ge
rai auga jie miškų adminis
tracijos saugojami, o susipra
tusių žmonių globojami. Da
bar Lietuvoje medelynais jau 
apsodinta apie 10,000 ha Lie
tuvos miškų plotu. Manoma, 
kad už keliolikos metų jau 
bus galutinai sutvarkyti visi 
išnaikintų miškų plotai ir jie 
bus apsodinti jaunais mede
liais.

Dar ir dabar kasmet, dėl 
žmonių neatsargumo, įvyksta 
didesni ar mažesni miškų gai
srai, kurie irgi sunaikina ne
mažus miškų plotus. Žinoma, 
su tokiais gaisrais tiek miškų 
auministracija, tiek apylinkių 
gyventojai kovoja. Vien tik 
šiais metais Lietuvoje išdegė 
apie 400 hektarų miško. Tr 
šiuos išdegusius plotus nuo 
ateinančio pavasario apsodins 
jaunais medeliais.

Pažymėtina, kad miškų ap
želdinimo ir atgaivinimo dar
be uoliai dalyvauja Lietuvos 
gyventojai, ypač įvairių jau
nimo organizacijų nariai.

AMERIKIEČIŲ LAISVĖS 
VARPAI NAUJOSE 

PATALPOSE
1921 m. Kaune buvo įsteig

tas karo muziejus. Apie mu
ziejaus pastatą sukurtas gra
žus sodelis, kuriame stovi 
daug brangių paminklų, visai 
Lietuvai žinomų vyrų biustai. 
Karo muziejaus sodelyje pa
statytas žuvusiems dėl Lietu
vos laisvės paminklas, prie 
kurio su atatinkamomis apei
gomis kas vakaras pagerbia
mi karžygiai, žuvusieji dėl 
Lietuvos laisvės. Pačiame mu
ziejuje yra keli tūkstančiai is
torinių eksponatų, iš kurių

V,

7

to**
Per visą miestą dabar eina linksmas judėjimas, maišy
tos spalvos, šokiai ir muzika iš kitų kraštų visi spindi 
Chicagos didžiuliam Tautų Kornivale,

IŠKILMINGAS BAIGIMAS
CHICAGO STADIUM

ŠEŠTADIENĮ, GRUODŽIO 15,8 v. v. 
Įžanga nuo 50c iki $1.00 

Box Seats $1.50
(Tikietai bus pardavinėjami pradedant gruodžio 3 d.)

SKAITYKITE CHICAGO DAILY NEWS DEL APRA 
ŠYMŲ APIE ĮVAIRIUS TAUTINIUS PARENGIMUS 
IR IŠKILMINGĄ BAIGIMĄ TAUTŲ KARNIVĄLG 
GRUODŽIO 15.

Rengia

CHICAGOS TAUTINES GRUPĖS
ir

THE CHICAGO DAILY NEWS
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 

Kurie Y*a Toli Keliavę
i.

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

IT.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

III.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kain teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Čia nuplėšti

Gerbiamai "Draugo'' Administracijai:
Siunčiu su šiuo laišku $................. už kuriuos prašau kuogrefčlausla

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO KELIONES — $1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygaa 

Mano adresas:

Vardas. Pavtrdč ............................................................................................

.Street

GERKIT PIENĄv
MIEGOSITE GERIAU

Gerkite stiklinę šilto 
pieno kas vakarą prieš 
einant gulti. Jūs ge
riau miegosite, nes švie 
žias, pasterizuotas pie
nas padės sušvelninti 
jūsų nervus ir jis leng
vai suvirškinamas.

Gerkite mažiausiai 
vieną stiklinę pieno 
prie kiekvieno valgio 
ir pamatysite, kaip jūs 
geriau jausitės. Pasa
kykite savo pieniui, 
kati jis pristatytų jums 
kvortą pieno dėl kiek
vieno šeimos nario. Tai 
parankus ir taupus bū
das pirkti.
M ILK FOl VDATIGN, INC.

A non-profit organization 
endowed to give out eeb-n- 
tific facts on general health 

205 W.Waekcr Drive, Cliieago

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus. Tai puikus pilvui tonikas 
gerinos apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Viduriu Judėjimas pasiliuosuo- 
ja. NUGA-TONE veikmė J Sirdj iš
šaukia didesnę energiją jos įvai
rioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
klos ligos, tai vra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi
tikrinkite šio tonlko Nauja gaila. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną T)o- 
ler). Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda vist ap- 
tiekorial.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų I.iuosuotojų vidurių 25e 
Ir 60c.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famoua Vlvanl Ret and in- 
cludes face |wwder, JI.00; Rauge, 75c, 
Ttssue Cream JI.00, Depllatory JI.00. 
Faclal Aatrlnsent JI.75. Bath 8alt t.00, 
Tollat Water JI. 25. Perfume J2.75. Brll- 
llantlne 76c, Skln Whltener 76c. Totai 
Value J12.00. Speclal prlce, J1.J7 for all 
ten pleces to Introduca thls tina.

Vardas ....................................
Adresas .......................
8lunčiams per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jai 
nepatenkintas.

Bes Van 580-5th Avenue, New York

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy DayB Ahead for You
Thlnk of it—how thls old world 

does make progresą—now comes a 
preacriptlon whlch is known to phar- 
maclsts as Allenru and within 48 
hours after you atart to take thla 
bFlft actlng formuia paln, agony and 
lnflammatlon caused by ezcess urio 
neld has started to depart.

Allenru does Just what thls noties 
says it will do—lt la guaranteed. You 
can get one generotis bottle at lead- 
Ing drugntores everywhere for 85 
centą and if lt doesn't brlng the Joy- 
ous reauita you expect—your money 
wbole heartedly returned.

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis 
Išbėrimais, spuogais

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptiką Žemo—- 
nsugua Apttekosa. ISO., <•&. 
$1 0»

žemo
FOR SKIN iRRiTATIONS



DRAUGAS Penktadienis, lupki. 30 d. 1934

LIETUVOJE STEIGIAMI 
DARBO RŪMAI

Lietuvos darbo rūmui, rūpi
ndamiesi darbininkų būklės pu 
gerinimu, pareikš savo nuo
monę visais klausimais, kurie 
tik lies darbininkų socialinius, 
kultūrinius’ir ekonominius rei

Ligšiol Lietuvoje veikė tik 
žemėti ūkio ir prekybos bei j 
pramonės r ūmai. Vienų šių rū- kalus- TaiP Iml t,arbo rū,nai 
mų tikslas — rūpintis Lietu-, Sugris pakelti daria, našumų 
vos žemės ūkio kultūra ir ūki-iir P^kyt* drausmę,

PRIEŠ 10 METŲ SUSI- 
0RAU6AVIS SVEIKI
NA DIEN. “DRAUGO” 
JUBILIEJAUS PROGA

PERTVARKYS AUTOVE-
ŽIMRĮ MOKESNIUS Į

Veikiantieji dabar Lietuvoje', 
autovežimių mokesniai buvo 
nustatyti 1932 m. pradžioje, i 
kuomet dar nebuvo šalyje jau-

VIETINES ŽINIOS
DŽIAUGSMAS IR NU

LIŪDIMAI
SO. t'HlCALO. — Lapkr.Su “Draugu” susidrauga 

vau nuo 1923 m., tik utvykęs
ninku reikalais, o kitų — ati-jb ius savo atstovus tarp darb-Į iš Lietuvos, ir nuo to laiko jį į k utinių jų metų bėgyje pasiro- į ttižnyėioje Moterystės Sakia 
tinkamai rūpintis Lietuvos pre, lblv’U *r darbininkų iskiln-j pieniuneruoju. Tad per tų lai- dė, j°fer mokesniai, palygina- , nientų priėmė Juozas Lakuotis 
kybą, pramone, taip put ir pre| išspręsti. Be f°»! koturpj gerai teko jį pažinti Į lna*> yru aukšti ir pati jų rin-isu Ona Balakaviėiūte. Šliūbų
kybiniukų bei pramoninkų rei-11 ir Lietuvos vyriausybei j j)eį jo turiniu gėrėtis. Tik Į kimo tvarka yra labai netoliu-, davė kiru. 1’. \ aitukaitis, klo 
kalais. ! pasakys savo nuomonę visais I nemalonu buvo tuomet jį var- L*- Mokesnius moka nuo tam j bonas

11 • • 1 _ • 1 • 1 1 • • I

čiaina ekonominė krizė. Pas- 04 j šv. .Juozapo parapijos

ruošė balsavimuose.
Lygos vadai, yjMitiiigai pir 

miiiiiikas Al. G. Kuniskis, 
daug darbavosi demokratų 
partijoj. Kas savaitę bu»i 
šaukiami susirinkimai, kuriuo 
se dalyvavo ir demokr. kan 
didatai.

Lyga džiaugiasi, kad jai pa 
dėjo lietuvių vadai, spauda, 

radio, įvairios organizacijos
.Jaunai porelei linkime grajir draugijos.

žaus sugyvenimo ir laimės nau j Sekantieji daugiausia savo

BIUDŽETO DIBEKTORIUS

». . I klausimais, kurie lies darbini-laciau pats gvvenunas pa-'
. . L. . ... inkus. Su darbo rūmų nuoino-roue, kad paminėtųjų dviejų . ....

_ ...... m* bus rimtai skaitomasi.rūmų vra permazai, norint ti-i 
, . . - .. - . . Lietuvos darbo rūmai, siėnkamai sutvarkyti . Lietuvos' . .

. , i 1 • 1 i. 1 kuami savo tikslų, visoje Lie-darbo ir darbininkų reikalus. I . .
,v, , ... . . i tavoje, kur tik yra bent kiekĮskilo būtinas reikalas suku- ... . , .
.... . . . , . , I didesni darbininku centrai,rti rimtų atstovvbę, kuri tva-1 . , , ..., . . . ..* . . . . i steigs darbininkams įvairiasrkytų darbo reikalus ir rupiu i . . . . .

........... 1 ekonomines ir kultūrines jstai-tųsi darbininku socialiniais, e ... , ,, ... . ! gas: vakarinius kursus, klu-komuniniais ir kultūriniais ,
.... . • . . , . bus, teatrus, skaityklas ir kl-:reikalais. Tokia darbo atsto- , L menkos lietuvių meruejancių

'ta. Dabar dar tokių kultini- • - • •• ... . . . • • . •v ‘išeiviją lietuvybės dvasioj. Lai

tikrų nustatytų terminų iki 
metų galo, reiškia ir už tų lai
kų, kada dėl oro ir kelių sto
vio savininkui labai mažai te
nka važinėti. Be to, tekdavo 
iš karto mokėti didelę pini
gų sumų, kas sudarydavo sa
vininkams sunkumų. Krizis ir 
toki mokesniai mažina ir au
tomobilių skaičių Lietuvoje. 
Taip, 1931 m. buvo 2064 uuto-

vybę yra rengiamasi nuo atei T?' “”'7 išeivijų lietuvybės dvasioj. Lai Į ln°kdių, bnvo
nanč-iy Naujų Matų įstrigti, I <tarbu»..k» bf|,M jis ljetuvykfe I automobilių, 1933 m. buvo

tyti, kuomet jis savo skiltyse 
buvo pradėjęs įvesti anglų ka
lbų. (ireitai jis būtų nustojęs 
tos aukštos pozicijos, kurioje 
šiandien tebestovi.

Tad leiskite ir man šių pro 
ga palinkėti “Draugui” jo si
dabrinėse 23 metų sukaktuvė
se kuogeriausios kloties. Te 

lis metus A-žadina jis dar ii

jame luome.

Lapkr. 21 <1. mirė Adolfas

. . i ... . . . i įstaigų Lietuvoje mažaitai Jius Lietuvos darbo rūmai, r , .
. _ , . . ... ! Patvg LietuvosDariai rimui steigimui Lie

v ra • v • v} ' ir tešaukiu šio krašto lietuvius
darbininkai

Danielius Bell, naujas J. A.
, i • ... ,i ,, u- V. biudžeto direktorius, pas-darbu prisidėjo: Al. G. Kum- . . .„
,. m r,.. • ,, , ... ‘kiltas vieton išėjusio iš tai-skis, J. T. /Suris. L)r. J. I Oo
ka, J. Juozaitis, A. Stasulis, nybos l^ewis Douglas.

Aldžiūnas. Iš Šv. Juozapo pa-1 B. Jakaitis, P. Saliuer, C 
lapijos bažnyčios su bažnyti į Stencil, J. Dalukus, P. \ it- 
nėniis apeigomis lapkr.
palaidotas šv

24 d. kus, J. Viscount, J. F. Eudet 
Kazimiero ka- kis, J. U-nkart, \V. Sakauir't,

PLATINKITE “DRAUGĄ’

tuvoje labai rimtai ruošiama
si. Vidaus reikalų ministerija 
ilgai svarstė ir jau paruošė 
būsimų dariai rūmų įstatymą 
ms projektų. Sulig juo darbo 
rūmai turės atstovauti pramo
nėje, prekyboje, statyboje, tra
nsporte ir kitose darbo šako
se dirbančius darbininkus bei 
tarnautojus. Darbo rūmai bus 
renkami visų darbininkų, ku
rie turės būti Lietuvos pilie
čiai, teismo nebausti, mokan
tieji lietuviškai rašyti ir skai
tyti, nejaunesni, kaip 24 metų 
amžiaus. Visi Lietuvos darbi
ninkai j rūmus išrinks nuo 18 
ligi 36 atstovų, kurie čia at-

naujai steigiamais darbo rū
mais yra labai susidomėję. Li
gšiol kurios nors bendros, rei
kšmingesnės darbininkų atsto 
vybės nebuvo. O kitos vadina
mos darbininkų organizacijos, 
narių nedaug teturėdavo, nes 
joms darbininkų reikalai ne- 
taip labai rūpėdavo.

1894 automobilių.
Lietuvos Automobilių K10-

bas, peržiūrėjęs kitų kraštų 
niu istatv

prie susipratimo, nes istautė 
jimo banga visu smarkumu at- | bas’ peržiūrėjęs 
ūžia. Lai būna jis tuo “ Var.-i autovežimių moki 
pu”, kuo “Varpas” buvo a
nais laikais. Tad pasekmingiau 
sios kloties, sunkiame darbe.

Varg. Jonas Brunosa

piuėse. A. a. Adolfas sutiko 
mirtį visai netikėtai, nes ei 
nant į darbų trokas praūžda 
mas užmušė.

Aldžiūnas per keliolikų ine 
tų priklausė Šv. Juozapo pa 
lapijai, bet gyveno lenkų šei 
moję apie porų mailių alsiu

•J. Jankus, K. Savickas, J. 
Gregai, J. Bekus, I*. Vigtorr, 
F. Voidat, P. Martinkus, S. 
Mažeika, A. Ambrose, F. Auš 
ra, V. Kačkus, V. Dargužis. 
M. Pavilonis, A. 1 uuigevičius, 
J. Antonovičius, T. Višnaus- 
kas, I’. Kailis, M. Zolp, A.

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.^ 
Dabar valandos šiokios:

mus, apsistojo ties Prancūzi- nuo bažnyčios. Taigi lenkai Žičkus, L. Kucius, J. Švilpi’.,
ja, kuri iš panašios padėties • (jo šeimininkai) gražiai ir pa- I A. Šinikevičius, S. Krivickas..
išsigelbėjo įvesdama nuo 19341 laidojo

ŽĄSIENOS VALGYMO 
PRIEVOLĖ LIETUVOJE
Lietuvos ūkininkai kasmet [ 

išaugina po 600—700 tūkstan
čius žąsų pardavimui j ūžsie-' 
nius. Ir šiemet nemažiau iš-

stovaus visų sričių darbinin-' auginta. Bet vokiečiai ir dėl 
. kus. Jie bus renkami 3 me-1 nubiednėjimo, ir dėl santykių 

tams. j pablogėjimo, šiemet Lietuvos
žųsų neperka, o kitose, rinkose 
Lietuvos žųsims didesnės vie
tos dar nesurasta. Taigi ūki
ninkai, žųsų augintojai,, atsi
dūrė labai keblioj padėty — 
stačiai nėr kur dėti žąsis, o 
reikia sugriebti litų kitų bū
tiniausioms piniginėms išlai
doms. Ir štai kai kas beveik 
šposaudamas, iškėlė sumany
mų — priversti valdininkus 
valgyti daugiau žąsienos. Su
manymas pasirodė originalus, 
įdomus, taigi pradėta jį svars
tyti, ir jis šiandie jau vykdo- 

i mas. Visi Lietuvos valdinin 
i kai, maždaug nuo kiekvienų 

30 litų gaunamos algos, turi 
per 2 mėnesius nupirkti po žų- 

' sj, mokant už nepenėtas po 4 
lt., o už penėtas po 3 litus, 

j Paskelbus žųsų valgymo prie 
I volę, tuojau žųsų kaina iki 3 

litų pakilo, o buvo nupuolusi 
iki 2—3 lt. už žųsj. Tiesa, dau
gelis valdininkų turi su žųsi-

KAM TOKIA ŪMI PER 
MAINĄ ANT SKYSTU 

LIUOSUOTOJĮI?
Gydylojai visuomet žinojo vertę 
lluosuotojo. kurio dožą. gailina nu- 
mteruotl, ir kurio ve/kluias gali 
bfitt reguliuojamas pritaikinti kie
kvieno reikalams.

Visuomenė irgi greitai’ grjftta 
prie skystę liuosuolojų vartojimo. 
Žmonės įSr^do. kad tinkamai su
taisytas skystas liuosuotojas pri
veda nal uraliSkcsnj virSklninuy be 
jokių nesmagumu tuojau po var
tojimo, ar vėliau.

Skysta liuosuotojo dožą galima 
pamainyli. kad prilaikius kiekvie
no asmens reikalams. Tuo būdu 
veikimą gi linui reguliuoti. Nedaro 
paproėi’ų; nereikia imti "dubcl-ta- 
vą dožų" viena a.r dvi dieni vė
liau. Taipgi, malonus skystas liuo- 
aaotojss neerzina inkstų.

Netinkama- lino-untoja-. dažnai 
kestkia įlaiegla.i negu gelbsll.

Dr. Caldvveli's Hyrap l’epsin y- 
m saugus receptas. .1 > h'uosavimo 
veikimas yra pamatuotas ant sen
us. nalnralan- liuosuotojo. Vidu
riai nepasi’darys pasitikinti ant 
Atokios pagalbos. I>r. Calduell's 
tfyrup Pepain galima gauti visose 
vaistinėse.

DARIAUS GIRĖNO ŠAU
LIU BŪRIO SUKAK

TUVĖS
Neseniai Dariaus - G i l ėno 

klaipėdiškių šaulių būrys mi 
i nėjo savo viešo veikimo 11 me
tų sukaktuves. Po pamaldų, 
miesto šaulių būriui leido pa
sivadinti Dariaus . Girėno va- 

1 rdu. Mat, didvyriškas lakūnas 
St. Darius 1923 metų sausio 
uien. sukilime su to būrio šau
liais dalyvavo Klaij»ėdos at
vadavime. Ir iki 1923 metų 
jau veikė Klaipėdos šaulių bū
relis, bet veikė slaptai ir ruo
šėsi sukilimui. Tiktai po su
kilimo būrys viešai pasirodė 
ir staiga išaugo.

Šaulių sąjungos centro val
dyba tiktai vienam Klaipėdos 
šauliams evangelikams, o ka
talikams — katalikų bažnyčio. 
se, įvyko iškilmingas posėdis, 
kuriame buvo apibudintas Da
riaus - Girėno šaulių būrio la
bai gyvas ir vaisingas veiki
mas. Tiktai šiemet į būrį pri
imta 1.30 naujų narių. Moterų 
šaulių sekcija mokinosi grei
tosios pagalbos ir priešchemi
nės apsaugos kursuose, ftaulės

m. kovo mėn. papildomus be
nzino mokesčius.

Šis už autovežimius mokes
čių rinkimo būdas manoma 
pritaikinti ir Lietuvai. Reiš
kia, vyriausybė atsisako nuo
visų mokesnių, imamų tiesio 
giniai nuo automobilių, bet 
tų mokespi užkrauna ant be
nzino, atatinkamai pakeldama 
jo kainų. Toks mokesnis yra
daugiau teisingas, nes jis vra’: Lapk|. 21 d., Dr. I’oško ori 

‘.tiesioginiai imamas nuo nau-|s<> jvvk(( Li(.t ])eI,lok> Lygos

B. Petkus ir T. Sadunas.
Liet. Demokratų lyga reiŠ- 

’kia padėkos žodį visiems, kas 
sseserč Anastazija MikoLilie i'tik kokiu nors darbu prisidė- 
nč (’hieagoje. Kiek teko gir-1 jo; ačiū sjraudai, kuri skelixž 
dėti, velionis paliko luito. Gi i Lygos veiklų: “Draugui,”

Velionis buvo nevedęs. Jo 
sesuo gyvena Lietuvoje, o pu-

minės galės jiaieškoti ir nau
dingai jį sunaudoti. Rap.

“Margučiui,”

bus

LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
LYGA COOK COUNTY

“Sandalai,”
“Vyčiui.”

Metinis susirinkimas 
vėliau paskelbtas.

Iera Lukošiui

dojimosi: kas daugiau važinė
ja, daugiau gadina kelius, tas
daugiau turi ir mokėti. Be to,jbus< ,,utarta kad visi Lygl,s 
si mokesčių sistema yra pato-jda|Į,aį būtų žinomi visai be
gi dar ir tuo, kad automobi- (
lių savininkai neprivalo iš ka- 
rto mokėti laideles sumas, liet 
jie jas sumoka po truputį, ne
jausdami mokesčių sunkumo.

Tsb

valdi bos susi rinkimas.
Baigiant šiai valdvbai dar-

uviii visuomenei.
Lieluvių Demokratų Ly,'a 

susideda iŠ 16 Liet. Deni. 
vvardų ir 8 mažesnių mieste
lių klubų, siekiančių 100,000 
narių, kurie dalyvavo pasta-

AKIŲ GYDYTOJAI LIETUVIAI DAKTARAI

MARIJUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd SL 

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANDU OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas PULlman 5950 

Seredomis iki 9 vak. 
įSubatomiR visų dienų iki 9 v.v.
I Kas popietų nuo 3 iki 6,

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ' DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tcl. CANal 0257 J Office Pfaone
Res. PROepcct 6«5« PROspect 1028

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GTUYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH U.ULSTED STREET 
Rczklciulja AOOO So. Ai-tuslan Avė.

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet 
8 iki 8 v. vakaro

Rcs. and Office
2350 S«. Leavllt St 

CANAL 07l)f

DR. J. J. KOWARSKAS
FHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Cluca^o
OFFICE 1IOURS:

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

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OI’TOMKTKICAI.I.V AKIU 
SPECIALISTAS

Palencvlas aJclų Įtempimą, kuria 
Mtl prležantlml (aivos skaudėjimo, 
avaiglmo akių aptemimo, nėr v uotu- 
mo, skaudant* aklų karštį, atitaiso 
trumparegyste lt tollrsgystp. I’rlren- 
(fa teisingai akinius. Visuose atsitl- 

v- v i « i - klmuoee ecaamlnavimas (arotma suruošė savo gražių ranknarbių, elektra, parodanfila mažiausias klal- 
. • ] -, . . v I das. Bpecžalė atyd* atkreipiama 1pelningas parodas; rikiai sau•! mokyklos valkus. Kreivos akys atl- 

.v, . v taisomos Valandos nuo 10 iki 8 v.tiai Uoliai ėjo kariškų llianks- I NedSlfoJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomoH be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 &O. ASHLAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

tų. Daugiau užsiimta ir spor
tu. \'akare įvyko koncertas

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea: Tel. HEMlock 6288

DR. A. G. RAKAUSKAS
OTDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

KeaidriK-iJoM Ofisas: 2«5« W. «»tb m.
Valandos: 10-12 ir 8-8 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT., CICERO, II.L.
Utar., Kctv. ir Dėta. 10—8 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHJCAGO 
Panod. Bered. Ir Subat 8—8 vai.

DR.G.LBLOŽtS
TeL CANal «122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampu Leavltt SL) 
Valandoa: Nuo 8 Iki 18 ryta

Nuo 1 iki 8 vakaro 
SeredoJ pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėtlomla pagal sutarti 

Ofiso telct. IMMJlcvard 7820 
Nantu Tol. PROspect 19kO

Tel. CANal 1128

DR. S. BIEŽIS
OTOTTOJAk 4r CHIRUROAN

2201 W. Cermak Koad

Valaadaa 1—4 ir t—S vak. 
Šaradomis Ir MedSIiomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 8. California Are.

TeL BOULevard 7042

DR. G. Z. VEZEl'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashlaad Avė.
arU 4Ttk St reet 

▼ai.: b«o 8 Iki 8 vakare
Šarada J pagal sutarti

Telefo RKPdtkUc 7«M

■■ ■ ■ ■— mis rūpesčio. Sakysim, ką da-
NAUJOS ADVENTINĖS IR rys viengungis valeTininkas, 

KALĖPINĖS GIESMĖS ! kuris per 2 mėn. turi sudoro-
------------ t i 10 žųsų... Kiti vėl žąsienos

Ką tik iš spaudos išėjo nau-t nemėgsta. Bet žųsų prievolė 
jos Adventinės ir Kalėdinės jau vykdoma, ir ji sukelia ne- 
giesmės. Žodžius ir melodijų mažai ir kalbų, ir rūpesčio, na, 
parašė kun. Žydanavieius. Ha- ir juoko. Tsb.
rmonizavo prof. F. Žilevičius. —--------------------
Kalbų tikrino pralotas A. Da- — Madride, Ispanijoje, įsi 
mbrauskas. steigė iš 50 narių senbernių

GiesmiTiėlis turi 140 pusią-1 klūbas, pasiryžęs kovoti prieš 
piy ir 34 giesmių. Kaina tik vedybas ir norintiems likti se- 
50c. Perkantiems didesnį skai-1 nberniais teikia visokeriopų 
<čių, duodamu žymi nuolaida. , pagalbų. Kiekvienas narys tn- 

Kreipkitės antrašu: Rev. J. iii duoti garbės Žodį, kad jis 
Žydanavičius, Aiiisteįifam, X. neturi nuotakos arba su ja nu. 
Y., arba “DKAl'GAK” PUB.įtraukia santkius. Klflbo na- 
CO., 2334 So. Oukley Aveuue, tiai seka viens kitų ir pajutę 
ChicBgo. III. puvojų perspėja.

TeL LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer A ve. netoli Kedzi'e) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedaliomis pagal 
sutarti

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso 

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių.

Dienoms Tel. LAFayclte (798 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Ik*, i popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

OI. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4157 ABCHEB AVENUB
TeL VIRgtaAa MM

Ofiso vai.: 8—4 Ir 4- 4 p. a. 
Nedaliomis pagal sutarti

DR. J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

25L5 WEST 69th ST.
Of. ir Re<. Tel. HEBUock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Z/
Ofiso Tel.: LAFayette 8660

Rea. Tel.: VIRglnla 0669

OR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAR X - R A T
4143 ARCIIER AVENUE 

Kampas Frauctsco Avė.

Res. Phone
ENGI.ewoo<l 0011

Office Phone
TIllMffk- 0018

DR. A. R. MČGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

T850 So. Halsted Street
ItOOM 210

Vai-: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

Dfi. JOHN SMETANA
OPTOMBTRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUh 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto ik
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8^)0 
vai. vakaro. Nedėliotais nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PhGDe Caual 9523

Office Tel. REPubltc MM 
Rea. Tel. GROvchUl 0817

7017 K. F.URFIEIJ) AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MAJHJUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

VaL 8-4 ir 7-9 vak. Ketv. 8-18 ryto 
NedėlfoJ susitarus

Tcl. Ofiso BOULesasd &P14—14 
Rea. VlCtory 2342

DB. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ouo 1-8; asm •:M-4:24 

758 W. ISth Btroet

Office Tel. Ventvortk 8880
Res. Tel. Hyde P ark 8X9 S

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKU LIGŲ 

8PBCIALI8TE
6990 SOUTH HALSTED ST.

Valandos: f Iki 4 popini; 7 Iki 8 vak. 
I kalcy rus Sercdoma

Į V A I 1 Ū I DiKT ALKAI

Tcl. LAFayette 78 30

DR. F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. OAN«| 0402

DR. CHARLES SEGAL
OFIBAP

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CMICAGO. IIWx 
OF1HO YALAMlKlfl:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 8 Iki 4 
▼ai. po pietų tfr nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. NedAlIomls nuo 1( Iki 18
valandai dienų 

SdClOOM MOwe,

DR. MAUR1CE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
T«4. YAK4s M94 

Rea.: Trt. PI,Asą 844M»
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 tr 7-8 v v. 
Nadėldleolols nuo to ik) 13 diaa*
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VIETINES ŽINIOS
40 VAUNDyATUIDAI

Šv. Kazimiero parap. baž
nyčioje, Chicago lleigkts, III., 
įvyksta 40 vai. atlaidai.gruo
džio 2, 3, 4 dd. Prasidės sek- 
mad. suma 10 vai. Paskuti
nės Mišios pirmadienį ir an
tradienį 9 vai. Vakarais miš
parai ir pamokslas 7:30. Iš
pažinčių bus klausoma vaka 
rais ir rytais. Pamokslus su- , 
kys rytais: kun. P. Lukošius 
ir kun. V. Černauskas, o va
karais — kun. J. Paškauskas,' 
kun. J. Mačiulionis ir kun.1 
P. Vaitukaitis Į

Visus parapijomis raginu 
pasinaudoti Dievo malonėmis 
per atlaidus.

Kun. A. C. Marttnkus. ,

METINĖ PARAPIJOS 
VAKARIENĖ

WEST S1DE. — Visi Auš 
ros Vartų parapijonys, seni ir 
jauni, privalo dalyvauti savo 
liarapijos metinėje vakarienė
je, kuri įvyks gruodžio 2 d., 
liarapijos svetainėje. įžanga 
tik 50 centų. Mūsų varg. J

vyko. Klausytojų prisirinko 
pusėtinai; prelegentai patiekė 
daug mokslinių žinių: iš dai
nos meno, medicinos, archite
ktūros. Prolog. buvo D. k K. 
Gedimino ordeno kavalierius 
prof. A. Pocius, kuris vaiz
džiai nupiešė dainos bei mu
zikos svarbų bei jos atsiradi
mų; Dr. A. Rakauskas, A. L. 
R. K. Federacijos Centro pi
ciniu., ir A. k lt 1\. 1). Moks
lo Akademijos pirm., apibudi
no, kaip ir per kiek laiko mo-

MIRTIS IR NELAIMĖS PO pasveikti. 

TOWN OP LAKE
Bėgiu kelių savaičių, mirtis 

išplėšė iš mūsų tarpo tris jau
nuolius: u. a. St. Kaiiianuuskų, 
22 m. am*., M. Mitclieliutv, 1G 
m. ūmi., J. Tbmuliūnų, 24 m. 
amž. 1

Visi palaidoti su bažnytinė
mis apeigomis.

ir priklauso prie įvairių jau-, 
nuolių draugijų. Jauuasi.i 

Stakonis dar tebeguli Cook j Gailiunas yra išėjęs grabory- 
county ligoninėj. Jis buvo su-istės mokslų ir neužilgo tikisi 

automobiliaus lietuvių tarpe atsidaryti biz- 
A A. V. ji,į.

Buvo

i nkiai sužeistas
nelaimė i.

... vii- - • 1 dicina pasiekė aukščiausį lai-Brazaitis ruošia labai gražų ir . , 1
. , ’psni; ark. Zaldokas savo plo-jdonių programų. ,

' miomis žiniomis iš arcliitektrt-Mūsų mokiniai S v. Jurgio 
bažnyčioje

Vakar mūsų mokyklos mo
kinių choras dalyvavo Šv. Ju
rgio parapijoj suruoštose iš
kilmėse pagerbimui J. E. vy
skupo T. Mutulionio. Visi grį
žo kupini gražiausių įspūdžių

RĖMĖJyPRAMOGĖLĖ
BR1GHTON PA11K. — Šv. 

Pranciškaus seserų rėmėjų 2 
skyriaus bunco bus nedėlioj, 
2:30 vai. popiet, parapijos sve
tainėje. Kitų kolonijų rėmėjos 
taip pat kviečiamos atvažiuoti 
ir susipažinti su mūsų parapi
jos veikėjomis. įžanga 25c.

METIKĖ PUOTA
NORTH S1DE. — Šv. My

kolo parapijos metinė vaka
rienė Įvyks gruodžio 2 d., pa
rapijos svetainėje. Pradžia 
7:30 valandų vakare.

Ši vakarienė bus viena šau
niausių, kokios dar nėra pa* 
mus buvę.

gos visus užinteresavo. Žodžiu 
sakant, visų prelegentų pas
kaitos buvo įdomios ir kiek
vienam mūs reikalingos. Ku
rie paskaitų klausėsi ir vė» 
žadėjo ateiti kitų ketvirtadie
nį ir lankytis per visų sezo
nų. G kurie nebuvo, pasisten- 
gkite ateiti.

Iš priežasties Patiekus Die
nos, paskaitų serija nukeliama 
į gruodžio G d. Lictuvytis

IŠKILMINGOS VESTUVĖS
Ilrid'H’iiui t. — Lapkr. 17

d., .5 vakare įvyko iškilniin- j 
Igos vestuvės Albinos Gricai-

_ ... «tęs ir Į). Jono Guiliūno Šv.
liaus sužeistas Jonas Venckus.i , ..... .Jurgio bažnyčioje. Didžiai 

gerb. pral. Krušas suteikė 
Moterystės Sakramentų; jam

, . . . . asistavo kun. Šaulinskas ir
gatvių, važiuojant i nuėsta pa. , ...° * * * .... 1 kun. Pranciškonas.

Bažnyčioje visos šviesos de

Lapkričio 22 d. uutoniobi-

Nolaimingojo visas kūnas bai
siai sužalotus. Nelaimė atsiti
ko prie llarrison ir llalsted

šalpos prašyti. Automobilistas 
sugautas.

Žinomų Kisielių dukrelė l’ro 
nislava išgabenta j Šv. Kry
žiaus ligoninę tonsilų ir apen- 
dicitis operacijai. Ligonę pri
žiūri dr. Brenza.

Bronislava lankė Šv. Kry-

i Programas bus labai gražus.
Narės prašomos savo dova-! , ,,' v busides ls dainų ir kalbų. Da

nas sunešti šeštad. vakare, 7
vai. į mokyklos kambarį. Visi 
tikietai ir knygutės taip pat 
turi būt sugrąžinti prieš bun
co. Pelnas eis Šv. Pranciškaus 
seserų vienuolynui. Komisija

lyvaus parapijos mokyklos vai 
kilčių choras, išmokintas sese
rų - mokytojų, jaunuolių ir 
didysis parapijos, vedamas va
rgom N. Kulio.

Svečių tarpe bus B. Janu-

OŽSIBAItĖVAJOS
Praėjusį sekmadienį užsiimi 

gė Lietuvos Vyčių Cbic. apskr. 
naujų narių prirašymo vajus. 
Pirmųjų vietų laimėjo vos pe
reitų birželio mėnesį suorgani- 

I zuotoji L. Vyčių Town oi* Lake 
I 13 kuopa. Darbščioji šios kuo- 
i pos valdyba, su pagalba visų 
Į narių, vadovaujant kum J. 
Statkui, vajaus metu prirašė 
42 naujus narius. Šiuo savo da

sesios poros pamer
gių ir pabrolių, jų tarpe ir 
jaunosios sesuo Jadvyga, ne

spalvos medžiagos suknių, o 
pamergės aukso spalvos.

Žmonių bei giminių ir drau 
gų suėjo pilnutėlė bažnyčia, 
o po šliubo susirinko į Šv. 
Jurgio parup. salę vakarienei.

Ant rytojaus jaunoji pora 
išvažiavo į Ne\v Orb ir s, La. 
Visi draugai ir giminės lin

ini žinoma lietuvių tarpe daili'1 jaunai poiui pasisekimo it 
niniiikė. D1!?0 vienybėje gyvenimo. -

dėvėjo sidabre Rap.

gė ir altorius Ijuvo puikiai 
■papuoštas gėlėmis.

Choras žavėjuučiui giedojo 
"Veni Creator,” o E. Zani 
bacevičia solo “l’unis Ange- 
lieus.”

Albina ir Jonas yra pav\z
žiaus mokyklų. Linkime greit dingi Šv. Jurgio choro nariai

Jaunoji

VENETIAN MONUMENT Cū, INC.

y?k-

IMlrMjal ankštawi«a rdMea raminki* 
Ir Gratinamlu

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
(IlilcatcoJ

------- o------
Muvlrš 50 metų prityrimo

rtrklie tiesiai iš dirbtuvės Ir 
taupykite piulgua

----------o—:-------
■ atlikome darbų daugeliui ijntea- 

nlų Cbleatfos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Kratei Ate.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Ve," jtk’. '»

SULAUKUS JUBILIEJAUS
'» —- - — . . *

šeštadienį, gruodžio 1 d., 
8:30 vai. vakare įvyksta Lie-

Sauskas iš Marąuette Parko, I rbu w jaunoji k <)avS pa.
Gimimo Panelės Sv. parapijos; vyzdj kilol„s k ir pa.
varg., ir daugiau. Bus svečių
kunigų ir jiasauliečių.

Parapijos trustisai išduos-

rodė, kad galima mažai 
bant i’aug nuveikti.

kul

tuvių Aero Klubo vienų metų raportų iš pikniko, bazaro ir 
jubiliejaus šokiai puošniam Į kitų parengimų. Kurios drau- 
Venetian Room, Southmoor j gjjos daugiausiai pasidarbavo 
viešbuty, 6646 S. Stony Island bazare, gaus dovanas. Visi pa.

rapijonai kviečiami dalyvauti.
Šeimininkės Šv. Kazimiero 

Akademijos rėmėjos paruoš 
skanių vakarienę.

Per vakarienę pasidžiaugsi
me nuveiktais darbais, pasi
dalinsim gražiais įspūdžiais ir 
užsibriežiine naujus darbus.

Komitetas

Avė. Muzika bus geriausia. 
Gros Joe Negas ir jo Chicago 
Melody Kings. įžanga labai 
prieinama. Tiktai pusė dole
rio. I Spy

PfllN-EXPELLFR
3 F.

Nuo Geliamų 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Ezpelleris visuomet 

palengvina skausmus

PASKAITOS PAVYKO

Lapkr. 22 <1. mūsų parap. 
svetainėj įvyko taip vadina
mo Liaudies Universiteto pas
kaitos, kurios visapusiškai pa-

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI!

Pamatykite

ŠVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visąme pa-1 
šaulyje Prancūzijos miestų 
LIURD^, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nejia- 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingą per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymą.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš I

Lietuvos, i
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietą — Sol-
------------- dino mišką,

^‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien-į 3)Pasaulinę Parodą (Worlds
rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me-
tams $6.00. 4> K®”>e<lų». k»r dalyvauja

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
streot, VVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

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

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chioago, Ilk, Me
tami $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicugo, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyn, N. Y.

Charlie Chaplin.
Paveikslus rodys A. PEL

DŽIUS sekančiose vietose:
Seredoje, lapkr. 28 d., Kun 

Matulaičio par. salėje, St. Cln- 
ir, Pa.

Nedėlioję, gruodžio 2 d. pa r J 
salėje, Muhanoy City, Pa.

Ketverge, gruodžio 6 d , par. 
salėje. Mt. Carinei, Pa.

Nedėliojo, gruodžio 9 d., par. 
salėję, Girardville, Pa.

Subatoje, gruodžio 15 d. 
Kun. Ežerskio parap, tūlėje, 
Wilkes-Batre, Pa.

Nedėlioję, gruodžio 16 d., 
par. salėje, Kingston, Pa. 
Įžanga 25c Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair- 
field avė., Chicago. III.

KONSTANTAS ČIKANAUSKAS
Mirė lapkričio 28 <1., 1934 m., 2:45 vai. ryto, sulau

kęs pusės amžiaus. Kilo iš Ežerėlių apskričio, Vydžių 
parap., Pruškių kaimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nuliūdime mylimų moterį Aleks
andrų, po tėvais Račkauskaitė, du sūnus Antanų ir 
Edvardų, dvi dukteris Constanee ir Stepliauia, du 
žentus W. laiurinavič ir \V. Uginčius, anūkę Alice ii 
gimines; o Lietuvoj seserį .Juzefų, brolį Karolį ir gi
mines.

Kūnas pašarvotus 4412 So. llermitage Avė. Laido
tuvės įvyks šeštadieni, gruodžio 1 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas i šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamatuos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir jiažystainus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnai, Dukterys, žentai, Anūkė 
ir Giminūs.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. E. Eudeikis. 
Telefonus Y Alkis 1741.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime Ir Išdirbt
oje vLsokių rūšių paminklų Ir gra- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

V<*40te paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus ano 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. I’ENSACOI.A »Otl 
BCLMOMT S48&

, Office: H1I.I.HIDK >««•>
Alfred RoselU, prea. Vinoent Koeeill, aeer.

1
4^

Visi Telefonai:

Yards 1141-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avcnue

Kada pasibaigia žmogaus 
kelione paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100 

2506 W. 63rd St.
PUL. 4151 

10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dieną ir 
naktį labai pigiai.

GRABORI Ali
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRAB0RIAI

Patarnauju laidotuvėm kuoplglauslk 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite ulranšdfbtl 
Tel. CANal AMII arba *6H

2314 W. 2Srd PU Chicago

1439 S- 49th Ct. Cicero, UI.
TeL GIGERO 5M7

Ted. LATaycUc 3673

J. LiulevičJus
. Graborius

Ir
įtaisam'Artojas

Patarnauja Ghlea 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži _ 
Koplyčia dykai

4093 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P
ORABORIUS ir LAIDOTU Vi U 

vmrH}* t a n
1646 West 46th Street
Tel. ROUIevard 6303—3413

A

Telefonu YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 S0. 49th C0URT

Cicero, Illinois
Pilone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avc.
Tel. Boulevard 4139

* l

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą 

tuo pačiu vardai

SIMON M. SKUDAS
ORARORTUS Ir BALRAMTTOTOJJUI 

Patarnavimas geras Ir nebrangu*
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 3377

J. F. RADŽIUS .
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIU8 
Palaidoja už $25 00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai 
•«A U. lHi.li ML Tel. CAJtat 4174 
________Chlaago, m, ________



VIETINĖS 2INI0S
L. R. K. S. A. CHICAGOS 
APSKRITIES DARBUOTĖ

j darbų, galėtume laimėti va
jaus dovanas, tinkamai prisi
rengti prie apskrities sukak
tuvių minėjimo ir jubiliejinio

Skaitlingus ,Susivienvmo Cliii ",flsV organizacijos kongreso, 
kuris įvyks Chieagoj. Vulan-usirinkiinas 

d., Mar- 
mokvklos

vagos apskrities 
įvyko lapkričio L'o 
quette Purk pa ra p. 
kambary.

Daugelis apskričiui priklau
sančių kuopų į šį susirinkimų 
prisiuntė atstovus, bet visgi 
ne visos. Nebuvo atstovų iš

s
dų ta klausimų pakedenus, nu
tarta veikliųjų moterų ratelį 
organizuoti. Darbui pradėti į- 
galiota apskričio valdyba ir 
pagalbai pririnkta B. Abro- 
maitė.

Atsilankęs į susirinkimą Su- 
sivienymo pinu. L. Šimutis181, 85, .39 ir kitų kuopų.

Dabar eina mūsų organiza-’sveikino apskrities oarbuoto-
cijos vajus. Taipgi apskritys’-lus 11 kvietė daugiau darbuo- 
rengiasi prie minėjimo 20 me
tų savo darbuotės. Būtų gera,

tis vajaus naudai ir apskrities 
sukaktuvių minėjimo pasiseki
mui.

Skaitoma laiškas nuo Mari
kad visos kuopos daugiau i 
doinautų apskrities darbuote
ir į susirinkimus prisiųstų sa- -ionU Kolegijos Rėmėjų, kuria-
vo atstovus.

Iš apskrities organizatorių 
ir kuopų atstovų pranešimų 
pasirodė, kad vajaus reikalai, 
nors nesmarkiai, bet visgi kru 
ta ir vis daugiau įsisiūbuoja. 
33, 160 ir kitos kuopos rengia 
prakalbas su pamarginimais. 
Kitos kuopos planuoja rengti.

Kas įdomiausia, į šį susiri
nkimų atsilankė keletas asme
nų. kurie pareiškė noro į si ra

ine kviečia apskritį į metinį

KUR SUTIKSIME NAUJUS! 
1935 METUS

Štai, Dariaus - Girėno Pa-Į 
minklo Statymo Komitetas j'e-1 
ngia šaunų vakarų paminklo 
reikalams gruodžio 31 d., Šv. 
Agnietės auditorijoj.

Teko nugirsti, kati progra
mų išpildys geriausios lietuvių 
meno jėgos Chieagoj, taipgi 
šokiams grieš 9 muz. orkestro 
įžanga tik 35c.

Programo skelbimams rinkti 
komiteto įgaliotas P. Fabijo- 
naitis.

.Jau nugirsta, kad kai kurie 
tavernų savininkai aukoja sta1 
mbių aukų tam vakarui. Vė
liau paskelbsimi? aukavusių 
vardus ir bus įdėti į progra
mų, kaipo fondo rėmėjui.

Geros valios lietuviai pra
šomi pagelbėti bilietų platini-

t) R X TT ft A S
TURI VYRIAUSIĄ ROLĘ ‘ DRIFTWODD E”

Kolegijos Rėmėjų seimų. Kvie' ,ne‘ įšaukus telefonu Hem 
timas priimta ir išrinkti at- k,<k gausite bilietų
stovai: A. Bacevičius, .T. Mic-

Penktadienis, lapkr. 30 d. 1934

RISTYNĖS UŽ PASAULIO!™'^
tikro verta pamatyti. Kainos 
bus GOc. ant balconv, žemai pi

ČEMPIJ0NA1Ą
rmoje salėje po $1.10, $2.20 ir 
$3.30. Pastaroji kaina tik re
zervuotoms kedėms. Tikietu.-. 
galima įsigyti 166 W. Wasli- 
ington St., 404 kambarys ar
ba patelefonuoti Dearborn 
65G5.

Pranešimai
Sv. Kryžiaus ligoninės re-

keliūnas ir B. Abromaitė.

Rengiame koncertą ir 
bankietą

Šįmet sukanka 20 metų, 
kaip L. R. K. S. A. Chicagos
apskritys gyvuoja. Pirmieji!asiallkokinie"dar sykj jr pa_ 
mūsų apskričio organizatoriai I siro<fykime, kad mokame dirb-

v . . c< . . buvo kun. F. Kemėšis, dr. K. ,|į tautos darbų, kad dvieju
syti j Susivienvmų. Dabar, per, Pakštas kuri Lr Alhnvičins ! , , , - v • , , . '. . , A i aasias, Kun. ig. Ainavuius, met„ ]akunų žuvimo sukaktu-
vajų, įstojimas dykai. Žmones, ųun. A Skrypko, P. Molis, A.
kurie supranta kų tai reiškia, Bacevičius, A. J. Sutkus ir ki-

Ačiū geros valios lietuviams, 
fonde jau sukelta virš $6,600. William Ivoeder, kuris lošia vyriausių rolę savo parašy 
Bet to dar neužtenka, kad ga-1 tam veikale “Driftwood” Fenger Higli School Auditorijoj.

Jack Smitli, Chicagos sun
kio svorio ristikas, risis su 
pasaulio eempijonatu Jim Lo- 
ndos, pirmadienio vakare gruo 
džio 3 d. Jim Londui karūna 
yra neužtikrinta, kadangi jo 
būklė nėra kaip reikėtų būti.
.lis visų šią savaitę kiekvienų 

’ vakarų ritosi. Pereitų antra- 
1 dienį besirisdamas su Rišarnu 
Sbikat beveik pralaimėjo. Iš
ėjo pagalios, kad nė vienas,Įmėjų svarbus mėnesinis susi
nę kitas nelaimėjo. rinkimas įvyks penktadienį,
—Smithas yra geroj padėtyj. ]apkr. 30 d., 1:30 vai. popiet,

: Besiruošdamas ateinančioms ; ligoninės vieškambaryje.
, ristvnėms jį ruošia kadaise bu Bus išduotas raportas iš 
j vęs Londo partneris Bauer. 1 įvykusio card party taip gi 
i Bauer daug metų šį graikų re-į svarstoma kiti dalykai.
Į ngė dėl ristynių. Nežinoma ko. I Moterys ir merginos kvie- 
į dėl jis apleido Londo kampų. ('.iamos įsirašyti šiame susirin- 
■ Be to Bostono sunkio svorio kinie. Mokestis metams 1 dol. 

ristikas Gene Almon jau pra-Įyisi narių mokesčiai bei dar
buotės pelnas skiriamas ligo
ninei. Alfa

lėtume pastatyti gražų pamin
klų' žuvusiems viešame Cliica- 
gos parke.

Taigi, kas jaučiasi lietuviu,

115th ir Wallace St. Veikalas bus perstatytas ateinantį sek 
madienį, gruodžio 2 d. Sykiu su juo bus Joyce Kilmėr lošė
jai, kuriuos perstato Mhlwest Catliolic Tlieatre Movement. 
Pelnas skiriamas šš. Petro ir Pauliaus parap. West Pullmar, 
naudai.

MARIJONO RĖMĖJŲ M. JANUŠAUSKIENĖ ŠV. 
PARENGIMAS ' MYKOLO PARAPIJOS

naudojasi proga.
‘ Moterų Taryba ’

Apskrities pirm. J. A. Mic- 
keliūno sumanymu, planuoja
ma suorganizuoti Chicagos lie 
tuvių veiklesnių moterų ir me
rginų “tarybų”.

Šį klausinių pakėlus, apskri 
ties skaitlingas susirinkimas, 
taip sakant, visas “sustojo ant

ti darbuotojai. Per 20 metų 
savo gyvavimo apskritys ma
tė, taip sakant, juodo ir bal
to. Perleido daug įvairių val
dybų ir darbuotojų.

Protokolų knygoje randame 
beveik visų mūsų žymiųjų da-

1 vėse susieitume ne kur kitur, 
tik prie didvyrių paminklo, 
pasididžiuoti nuveiktais dar
bais.

Laukdami Naujų Metų, bū
kime visi Šv. Agnietės salėje.

P. M.

rbuotojų, svietiškių inteligen
tų ir dvasiškių ir jų darbų re-1 
kordus. Dabar, minėdami 20 

kojų”. Ima balsų visi ir visi metų apskrities darbuotės su-
vienu sykiu nori kalbėti. Kai-1 kaktų ves, rengiame šaunų ba- 
ba tie, kurie balsų gauna, o nkietų ir koncertų. Koncerti- 
tie, kurie negauna, arba ne- uis bankietas įvyks sausio 20 
spėja gauti, kalba jei ne vi- d., Aušros Vartų parap. salėj, 
sam susirinkimui, tai nors ša
lę sėdinčiam. Balsų gavę kai-

T0WN OF LAKE. — Sek
madienį, gruodžio 2 d , 3 vai. 
popiet, Marijonų Kolegijos ir 

1 Seminarijos Rėmėjų skyrius 
ruošia pp. Ogentų namuose, 
5648 S. Justine St., šeimyniš
kų parengimų — bunco party.

Šiame parengime dalyvaus 
svečiai iš West Side, Brighton
Park ir Marąuette Park. .

1Bus daug ir gražių išlaimė- 
jimų ir' dovanų.

'*
Mūsų uolioji komisija deda

diueies pastangas padaryti šį
parengimų nepaprastų ir visų
poinų skiria Marijonų Kolegi-

... ... jos Rėmėjų aštuntajam seimuinaminių gyvulių ir paukščių, .... ... .. , ,, . . ‘ 1 kuris įvyks gruodžio 9 d., Au-augina taip pat ir “turkius
(kalakutus).

PASIRUOŠĘ PUOTA PA
DĖKOS DIENAI SAKALAI 

ATSIDŪRĖ LINCOLN 
PARKO ŽVĖRINČIU JE

Netoli Valparaiso, Tnd., sė
kmingai ūkininkauja buvęs 
cliicagietis Poška. Be kitų

Tikietai padaryti visi nebran
gūs. Koncertą ir bankietų pla- 

ba: A. Bacevičius, J.'Aukštai-nuojama padaryti tokį, kokis 
tis, B. Grybas, V. Paukštys, tinka milijoninės organizacijos
Pr. Naujokas, P. Daknis, A. apskričiui. 1 t» •
,, , .x. T . .. ... 1 o , .. r „ c m • 1 Besiartinant Padėkos die-Gudaitis, J. Mikolainis, P. Ci-/ Sekantį L. R. K. S. Cbica-| . _ .. . .
¥ , ...... , , 'I , -v. • • 1 • nai. Poška noreio ypatingaizauskas jr kiti, ir ant galo B. gos apskru-.io susirinkimų nu- • ’ ”

..x. t • „ nupenėti keletu “turkių”, kari.Abromaitė ir Pr. Stogmte. V 1- tarta laikyti šv. Jurgio para- _. * \
1 .. * • •• • 1 turėjus ir sau gerą “pecenkųsų viena nuomone, kati Clnca- pijos svetainėj, Brnlgepoite, . ,

gos apskrity randasi daug vei- gruodžio 30 dienų, 
kliu moterų ir jas pakvietus A. J. Žvirblis

GAUNA TURTINGA VYRA
BRIDGEPORT — Ona Ma-j 

kunienė n ngias prie didelių 
vestuvių. Šv. Jurgio bažnyčioj 
gruod. 1 d., 7:45 ryte, bus lai
komos šv. Mišios, jaunavedžių 
intencija, o 5 vai. vok. šliūbas 
su K. A. Ačium. Per šliūbų 
giedos \Vest Sidės solistė A- 
delė Šiaiiliutė. Ona Makunie- 
nė turi savo namų, 2900 So. 
Poplar avė. West Sidėj turė-

1 ir dar giminėms užfundijns. 
Vienų dienų Poška žiūri,

, kad darže trys išrinktųjų “tu. 
O-irkių” guli negyvi. Kieno čia 

dabar toks “šposas”! susirū
pino Poška. Pasaugosiu. Tr

VAKARIENĖJE
NORTH SIDE. — Gruodžic 

2 d , Šv. Mykolo parapijos me 
tinėje vakarienėje pasižadėjo 
dalyvauti mūsų visų mylima 
dainininkė M. Janušauskienė, 
varg. B. - Janušausko žmona 
(Tikimės, bus ir daugiau sve
čių). Taipgi progranie daly
vaus mokyklos vaikučiai, auk 
štesnės mokyklos berniukų 
choras ir parap. didysis cho
ras, kuriuos rūpestingai ruo- 

, šia varg. N. Kulys. Rep

8KAITYKITF IR PLATI* 
KIT2 '•DRAI1GĄ,‘

šros Vartų parap. svetainėje.
Visus nuoširdžiai kviečiame 

dalyvauti šiame parengime ir
paremti kilnųjį darbų.

Komisija

ŠV. TERESĖLĖS DRAU
GIJA MINĖS SUKAKTI

deda ruoštis. Smithas dvi va
landas kas vakaras ritasi. At
rodo kad bus labai geros ris- 
tynės.

Lomios Chicagon atvažiuos 
penktadienį. Jis per paskuti
nes 16 dienų ritosi 12 kartų.

Prieš didžiąsias ristynes ri- Ave 
sis kiti pasižymėję ristikai 
kaip: Everett Marsliall, iš La 
Junta, Colo., su Hans Kamp- 
fer, milžinu vokiečiu. Abu 
šie ristikai laukia progos dėl 
čempijonato.

Taip pat bus ir lengvesnio 
svorio ristikai. Dr. Pat Miilli- 
gan 175 sv. risis su Gus Clem 
iš Chicagos. Mulligan yra če- 
mpijonas lengvesnio svorio ri- 
stikų ir tų vakarų gins savo 
karūną.

Promoteris Mauricas Feld- 
inan šias ristynes publikai sta 
to. Daug sėdynių nebeliko 
Kaina visiems prieinama ir

Amerikos lietuvių Daktarų 
draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks lapkričio 30 d., 9 
vai. vakare, 6641 So. Western

Dr. T. Dundulis,
Am. Liet. Dakt. dr-jos rast.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Stonis Vilnonius 
Stcdcrlus <!«•! Vyrų. Moterų, 

Mergaičių ir Vaikų 
NERIA VIIiNONUK PANCIA- 

KAS DEL MOTERŲ IR 
VYRŲ.

Taiso senus svederlus

F. SELEMONA VIČIA
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vletory 8486 

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

PARDAV1MPI barai ir lerlaunė
Į tavernai. Naujos mados. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite: Box

“DRAUGAS”
1,2.?.?/ K. Oakleif Ai'e. Canal 7790 

Itrunawxk 2545

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

d. Ona Matutienė, 2305 S 
akley avė , ir jos duktė Mor
ta ėmė šliūbus. Abiejų vyrai - _ „ 1 . , , •
VladislAvai - Gladenis ir Mi-, neilgai reikėjo saugoti. Vienų (,ruodzi° 3 nukanka penki 
Kevi(’.ius j dienų pamato, kad virš trio- metai nuo susiorganizavimo

Vestuvių puota ir pasilink-, aukštai ratu suka trys di-ĮSv. Teresėlės draugijos. Drau
sminimas buvo Barausko sa- skalai (falcons). Tai jie. gija yra darbšti tautos ir Ba-
lėj. Svečių buvo daug. Visi lin-,besti ios’ pasiruošė sau puotą, žnvčios reikaluose. Jos narės 
kėjo jaunavedžiams ilgiausių suPrato T’^ka, ir, nieko ne rodo daug artimo meilės, nes 

l metų. Rep. laukęs, prie negyvųjų kalakn- bile narei susirgus, ji atlan-
tų pastatė siųstus (trap), ge- koma ir apdovanojama gėlė-

MARQUETTE PARK. —

P. CONRAD
POTOftRAFAff 

AtRldarė nuosavą., mo
dernišką atudlo nu Hol- 
lywood AvienomIn.

420 WEST 03nl RT. 
EiiRlew<><Ml 5840—5888

KALĖDOS LIE1UV01E

BLAIVUS MIESTELIS rai apvyniojęs juos audeklu, 
kari neprietelių nesužeidus. Tr,

Skirsnemunės miestelyje šie antr^ (1jenQ po^a jau turėjo 
jo biznį. Turi daug pažįstamų 1 nėra nė vienos smukles, dėžėj tris didelius gyvus svei 
ir visados prisideda prie kil- i lėtiniai smuklininkai, palai- kutelius sakalus. Pats didysis

mis. '•»
Narei mokant 3 dol. į me

tus, jai miru3, jos šeimynai, 
bei paskirtam asmeniui, išmo-

I karna šimtas dolerių.

Draugija penkių metų gy-

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan 8tate Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Pauedėlto. Seredoe Ir Pėtnyčtoa 
vakarauk 8 Iki 9 

Telefonas CANal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell St

Telefonas REPnhllc MOO

Artinas KALĖDOS. Lietuvoj jos labai gražios, 
įspūdingos. Įraukia jūsų giminės ir senieji draugai, 
kad bendrai praleisti šių brangių šventę. Dienraščio 
“Draugo” laivakorčių agentūra rengia kalėdines eks
kursijas, su kuriomis važiuoti bus vienas malonumas. 
Pagalios žiemos metu ypatingai yra įdomu lankytis 
Lietuvos miestuose ir stebėti lietuvių kultūrinį vei
kimą.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

nių darbų Be to, rengiasi tap
ti Kolegijos Garbės Nariu.

Vestuvių puota ir pasilink
sminimas bus savam name. 
Pakviesta daug svečių. Linki-

kę kelerius metus alines ir |aėįau kažkaip iš (Tėžės ištrfl- 
degtines parduotuves, pama- ko ir nudūmė savais keliais.
tė, kad tas biznis čia netarp-1 praėjusį šeštadienį pas Poš- vavinio sukaktį minės ateina 
rta, ir uždarė savo “krome- kų nuvyko jo giminaitis žino- ntį pirmadienį, gruodžio 3 d., 
liūs.“ Mėgino įsikurti atei- ,nas Brighton Park veikėjas 7:30 vai. vakare, parap. svet. 
viai iš kitų miestelių, lw*t ir Zaromskis, kuris sakalus Bus vakarienė, kuria rūpintis1 

pavesta grab. J. .J. Bagdono
me Onai ir Kazimierui ilginu
sių ir laimingiausių metų. i nusibankrutavo. Taip ir pargabeno į Cbicagų ir pado-

Rep. į liko Skirsnemunė be smuklių, vanojo Lincoln Parko žvėrin- moterei.* . ' I t
___________ —----------------- Čio paukščių skyriui. Žvėrin-1 Po vakarienės bus metinis

Kiekvieno kataliko yra čiaus vadovybė labai džiaugė- susirinkimas, kuriame iŠgirsi-
GAVO PO VOLTERĮ

WE8T SIDE. — Aušros 
Vartų bažnyčioje, lapkričio 24

priedermė remti ir platinti gi dovana ir žadėjo ūkin. Po- me valdybos raportą. Naujoji 
katalikiškų spaudą. Katnlikiš- akai padėkos laiškų ir dar, valdyba užims savo vietas.
ka spauda nurodo žmogui iš- gal, kokių dovanų pasiųsti, 
ganymo kelius į amžinastį. | Rap.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

CMIesąo. 111.
TEu. REPIfBT.lO 84»s

Katrie perkate anglie 19 
dralverlt), siųskite juos ) 
CHANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglla ui maita u 
Pinigą.Visos, kurios užsiregistravo

te vietas, atsilankykite. Alfa

Anaivs! ’Knm mokčtl aukAta kalną, 
kuomet irn’lle pasipirkti Troplcalr sra- 
rnntuota voga Ir ftlluma. Tflkstanči'ai 
patenkintu kosturnerlu Chtrae>ole
ScriM-nlnirs — 54.75: Mine rnn — 
95.75; laisnn «H>n Env — M.(M).

NORTHERN COAti tY). 
IjinndaJe 7389 Merrlnuu- 2524

Z
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