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Ispanijos katalikai gina savo teises
BOLŠEVIKAI BIJO SUSITIKIMO SU 

JAPONAIS
Japonai planuoja užimti visą 

Mandžiūriją

MUSSOLINI’S PATENKINTAS MIN. 
GRANDI’O ŽYGIAIS AMERIKOJE

CHICAGOS LIETUVIŲ KARNIVALAS 
ĮVYKS LAPKRIČIO 27 DIENA

VIENO BAIN’O BANKO DIREKTORIAI 
ATSISAKO LIUDYTI <1

Naujas trobesys (union-depot) Chieagos miesto orlaivių stotyje, 63 gat. ir Cicero avė. 
Šio trobesio atidarymas Įvyko praėjusį sekmadienį.

Chicago aldermony taryba taip pat ima rūpintis 
bedarbiais

ISPANIJOS KATALIKAI 
VEIKIA

Bolševikai rijo 
japonų

AUKŠTINA savo mi- 
NISTERĮ LIETUVOJE

WASHINGTON, lapkr. 20. BLOGAI EINASI EMIGRA-

miestų, dėl to padaugės beda
rbių ir Prūsų Lietuvoj gyve
nimas gali dar pasunkėti. ‘Tr.’

LIETUVIŲ KARNIVALAS

MADRIDAS, lapkr. 19. LONDONAS, lapkr. 20. —
Steigiamajam Ispanijos susi- Žinovai pareiškia, kad Rusi-
rinljtime yra apie 50 atstovų -i°s bolševikai kaip ugnies bijo
katalikų. Jie visomis priemo- japonų. Rusijos komisarai žo-
nėmis gina katalikų teises, ku-' džiais kalnus verčia ant sa-
rias ima varžyti Bažnyčios vo priešų. Bet savo veikimu,
priešai. ' štai prieš japonus bijo ir šiau-

_ . . , ' dų iškelti.
Dėt jų jėgos yra menkos ko-:

voti prieš šimtus atstovų ra- j Japonų kariuomenė persi- 
dikalų. Tad jiems pagalbon iš- metė per kinų rytinį geležin- 
judo visi katalikai gyventojai. į kelį Mandžiūrijoj. Ten jie pa- 
Visur turimi gausingi susirin- kerta gyvuosius bolševikų in- 
kimai ir siunčiami protestai teresus. Bet komisarai apie tai 
vyriausybei ir susirinkimui. tyli.

— Italijos užsienių reikalų mi 
nisteris Grandi’s baigė čia o- 
ficijalinę vizitų.

Vakar jis kalbėjosi per tele
fonų su ministeriu pirmininku 
Mussolini’u. Šis pastarasis 
aukštino Grandi’o žygius A- 
merikoje. Sakė, tas bus nau
dinga visam pasauliui.

Mussolini’s ypač entuzijas- 
tiškai kalbėjo apie Italijos su 
Amerika susiartinimų.

NEKEIČIA NUSISTATYMO

CIJŲ BIURAMS ŠELPIA PADEGĖLIŲ 
VAIKUS

Visoj Ispanijoj katalikai' 
šaukia, kad nei koki prieška-' 
talikiški Įstatymai nebus kra
šte vvkdomi.

IAPONAI VERŽIAS 
TOLIAU

JAPONAI JSPEJA BOL
ŠEVIKUS

MUKDENAS, lapkr. 20. — 
Japonų vyriausybė pasiuntė 
notų sovietų Rusijos vyriau
sybei, kad ji nedrįstų į žiemių 
Mandžiūriją siųsti savo ka
riuomenę.

GARBES PILIETIS

PARYŽIUS, lapkr. 20. - 
j Žiniomis iš Mandžiūrijos, už
ėmusi Tsitsiharų japonų ka 
riuomenė leidosi toįjau į žie
mius. Sutinka menkų kinų pa
sipriešinimų. Japonai jau už
ėmė Lungkiangų ir žygiuoja 
Koshan’o miesto link. Japo
nai gal užims ir Harbinų.

BUS ATSAKOMINGI IR 
BOLŠEVIKAI

AVASHINGTON, lapkr. 19. 
— Valstybės departamento se
kretorius Stimson laikraščių 

atstovams pranešė, kad šio 
krašto vyriausybė nekeičia 
savo nusistatymo Europos at
žvilgiu. Taip pat nekeičia nu
sistatymo Mandžiūrijos klau
simu.

MAISTO KAINOS

MUKDENAS, lapkr. 19.
\ ERSALE, Prancūzija, la- į žymus kinų kariuomenės skai- 

pkr. 19. Šio miesto taryba gjua Tsitsihar’o apylinkių 
“garbės piliečio” vardų pri-|nu0 japonų paspruko žiemių 
pažino J. Valstybių ambasa-llfok rytiniu kinų geležinkeliu, 
dos nariui W. Dawson’ui. Šis j kurį perpus valdo kinai su bo-

AVASITINGTON, lapkr. 19. 
— Darbo departamento stati
stikų biuras praneša, kad šie
met maisto kainos sumažėjo 
npie 17 nuošimčių.

MAJORAS UŽ MOONEY’O 
PALEIDIMĄ

Dėl ekonominio krizio ir dėl 
sumažėjusios iki minimumo e- 
migracijos, ekonominė būklė 
Kaune esančių emigracijos 
biurų yra labai apsunkėjusi. 
Biūrus lobai apsunkinęs ir pa
pildomas verslo pelno mokes
tis.

Mat, ligi šiol emigracijos 
’ biurai mokėdavo mokestį tik 
už tas laivakortes, kurias pa
rduodavo Lietuvoj, o mokes
čių departamentui pareviza- 
vus biurus, pridėta papildo
mo mokesčio 1929—1930 ir 
1931 m. ir už tas laivakortes, 
kurios parduotos užsieny bile 
tik tai linijai. Tokiu būdu e- 
migracijos biurams papildomo 
mokesčio pridėta kai kuriam 
net ligi 100,000 lt.

Kai kurie biurai nuo atei
nančių metų likviduosis, arba 
visi susijungs į vienų biurų 
arba du biurus. O gali būti ir 
taip, kad visame Pabaltijy li
nijų centrai paliks vienų su
jungtų emigracijos biurų.

Lietuvos motini] įr vaikų 
globos draugija, šelpia Šan-" 
čiuose sudegusių fabrikų be 
darbo palikti] darbininkų vai
kus, iki jų tėvai vėl gaus dar
bų. Dabar yra per 120 tokių 
šelpiamų vaiki]. Jiems pašal
pos dalinamos per Kauno mie
sto ligonių kasų. Viri tie vai
kai gauna iš sakytos dr-jos 
per ligonių kasų kasdien po 
pusę kilogramo piklevotos duo
nos ir po pusę litro pieno ir 
per savaitę po kilogramų svie
sto kiekvienas.

Viso be darbo paskutinis 
gaisras Šančiuose paliko per 
300 darbininku.

ĮDOMI VIENO KAUNO 
AUTOBUSO ISTORIJA

ŪKININKŲ VARGAI

požymis jam suteiktas už jo 
pasidarbavimus prancūzų—a- 
merikonų draugingumo tiks
lais.

TRIS NUŽUDĖ IR PA
BĖGO

lševikais.
Japonai skelbia, kad sovie

tų Rusija bus atsakominga už 
leidimų kinų kariuomenei nau
dotis šiuo geležinkeliu.

APIE 300 KINŲ NUKAUTA

Ūkininkų būtis Prūsuose 
taip pasunkėjo kad daugeliui 
tenka savo ūkiai parduoti, o 
jei nepavyksta su kuo sutarti, 
tai mokesčiai taip prispaud

NEW YORK, lapkr. 19. —
Šio miesto majoras Walker’is 
rytoj vyksta į Kalifomijų.
Šios valstybės gubernatoriaus' žia, kąd dažnai pusvelčiui per 
prašys, kad iš kalėjimo palei- teismų išlicituoja viskų. Labai
siu Mooney’ų.

TEISMO ROMAI WA- 
SHINGTON’E

Chieagos lietuvių, kaipo tau
tinės šio miesto grupės, run
giamas karnivalas labdarin
giems tikslams įvyks lapkri
čio 27 d. vakarų Lietuvių au
ditorijoj, 3138 So. Halsted gat.

DIREKTORIAI NENORI 
LIUDYTI

BEDARBIŲ PAGALBAI

Chieagos aldermonų taryba 
pravedė rezoliucijų, kad be
darbių šelpimo komitetas duo
tų pagalbos tiems bedarbia
ms, kurie turi namus ir nega
li užsimokėti mokesčių. Komi
tetas turėtų pasidarbuoti, kad 
tie žmonės neprarastų savo 
namų dėl mokesčių nemokėji
mo.

Uždaryto vieno Bain’o ba
nko West Engleivood Trust 
& Savings direktoriai pašau
kti prieš “grand jury” at
sisakė liudyti.

Advokatas Lippincott’as da
ro pastaugi] iš kalėjimo pa- 
liuosuoti bankininko Bain’o • 
sūnų Robertų, kurs nubaustas 
kalėti už neteisingų lindynių 
teisėjui Feinberg’ui.

Vakar Feinberg’o teisme 
paaiškėjo, kadi bankininkas 

Bain’as, kurs sakėsi esųs pli
kutėlis, rugsėjo pradžioje (jo 
bankai uždaryti birželio prad
žioje) savo vienam svainiui 
paskolino 2,000 dolerių.

KVIEČIA TURĖTI ČIA 
SUVAŽIAVIMUS

DARBININKAMS PALIKO 
ŠERŲ

Chieagos miesto taryba pri- 
| ėmė rezoliucijų, kuriųja, abi di
džiosios politinės krašto par
tijos kviečiamos savo suvažia
vimus ateinančiais metais tu-

Kaune vieno autobuso, ku-,mieste.
rio eilės numeris yra 13, sa- ( 
vininkas savo laiku buvo pa
davęs Kauno miesto savival
dybei prašymų, kad 13 nume
rį pakeistų kitu, nes, esu, prie
taringi žmonės vengia tuo au
tobusu važiuoti. Kauno mies
to savialdybė prašymų atme
tė. Autobusas turėjo važinėti

LIEPTA AREŠTUOTI EL
GETAUJANČIUS

Miesto majoras Cermak’as 
įsakė policijai areštuoti visus 
gatvėse ar kur kitur elgetau
jančius asmenis. Jei areštuo
ti yra čikagiškiai, jie turi būt 

tuo pačiu 13 numeriu paženk- pristatyti į miesto įsteigtas 
lintas. Po to prie Kauno ko-1 prieglaudas. Iš kitų miestų 
mendantūros ant! šio autobuso aD’ykę čia elgetauti turi būt

BARCELONA, Ispanija, la
pkr. 19. — Užklupti vieno] va
lgykloj trys plėšikai du poli
cininkus ir 1 motęriškę nužu
dė ir 2 kitus policininkus su
žeidė ir pabėgo.

MUKDENAS, lapkr. 19. — 
Japonai skelbia, kad užimant 
Tsitsibar’o miestų smarkiose 
kautynėse žuvo apie 300 kinų 
ir 49 japonai. Sužeistų apie 
3,000 kinų ir 60 japonų.

WASHTNGTON, l&pkr. 19. 

— Bus statydinami vyriausia
jam krašto tgismui rūmai. 
Kainuos 8,333,000 dolerių.

PRADĖTA PIRMOJI BYLA NAUJI JAPONŲ REIKA
LAVIMAI

MOUNT' STERLING, Ky., 
lapkr. 19. — Anglių kasėjų 
kovose šiemet nužudyta 21 as
muo. Čia pradėta nagrinėti pi
rmoji byla vienam įtari&mą-

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Aiškėja, japonai ima didin
ti savo reikalavimus Mand-
žifirijoje. Jie nori užvaldyti 

jam radikalui žmogžudžiui, j visus to krašto geležinkelius 
Paskui seks kitos bylos. ir “globoti*’ tą visą kraštą, lo Ma jėgas.

JAPONAI NEPUOLĖ KINŲ

TOKIJO, lapkr. 19. — Ja 
ponų vyriausybė aiškina, kad 
japonų kariuomenės veikimą 
Nonnio upės fronte iššaukė 
patys kinai. Kinų kariuomenė 
pradėjo pulti japonus. Šiegi 
sukėlė kontratakas ir išblaškė 
pasididžiuojančio kinų genero-

reikalus pablogino drėgnas 6- 
ras. Jau šįmetis derlius ne
koks, o blogas oras gali labai 
atsiliepti kitų metų derliui, 
nes ūkininkams dėl oro sunku 
tinkamai dirvos paruošti. Ja
vus iškūlus pasirodė, kad grū
dų daug mažiau gauta nei bu
vo numatoma. Bulvės geros. 
Pievos ir ganyklos dėl drėgno 
oro taip pat geros. Atolas dau
giur supuvo. Dobilai taip pat 
nukentėjo. Javų kainos men
kos. Kiek pakilo kiaulių kai
nos, bet, deja, dabar jų dėl 
bendro ūkio sunkumo mažiau 
perkama. Ūkininkai jau palei
do darbininkus, nes sunku al
gos mokėti. Ūkininkų sunku-

užvažiavo sunkvežimis, kuriuo 
buvo vežiojamos anglys. Sun
kvežimis savo priešakiu sulau
žė tryliktu numeriu pažymė
tam autobusui šoną ir pats 
dėl to gavo nepavydėtiną se
nos kumelės išvaizdą. Važia
vusieji autobusu keleiviai ne
nukentėjo.

110 ŽMONIŲ ALKSTA

pašalinami iš miesto.

MIRĖ ĮŽYMUS AD
VOKATAS

LERAVICK, Škotijos salos, 
lapkr. 19. — Eoula saloje gy
venantieji 110 žmonių šaukias 
pagalbos. Jie sakosi alksta ir 
jiems gręsia badas.

MIRĖ IŠRADĖJAS

LONDONAS, lapkr. 19. — 
Mirė bedūminio parako išra- 

mai gali dar labiau paveikti' dėjos W. F. Reid’as.

Nesenai miręs Crane’o istal 
gi] (dirbtuvių) savininkas R. 
T. Crane’as, jaunesnysis, dir
bantiems įstaigoje ilgiau 10 me
tų darbininkams paliko pa

prastų šėrų, kurių vertė sie
kia vieno milijono dolerių.

Crane’o įstaigose dirba 3,- 
5G0 ligi 5,000 darbininkų.

IEŠKOMAS PASIDAVĖ

Dėl rasto moteriškės lavono 
paliai 115 gat. ir Cicero avė. 
policija ieškojo Patsy Farri- 
no arba Meringo. Ieškomas 
pats nuėjo į policijos nuova
dų ir pasidavė. t

Nužudytos lavonas yra Mrs. 
L. Snlk, 63 jn. amž.

Mirė įžymus advokatas J.
C. O’Brien’as. Velionis past- agm 
žymėjo kriminalistų kaltini
me būdamas valstybinio pro
kuroro padėjėju.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

Cook’o apskrity automobi
lių nelaimėse šiemet žuvo 1,-

ORO STOVIS

MANDŽIŪRIJOJ DIDELI 
ŠALČIAI

HARBINAS, Mandžiūrija, 
lapkr. 19. — Japonų—kinų 
kovos plotuose siaučia dideli 
šalčiai — 15 laipsnių žemiau 
O. Nugalėta kinų kariuomenė 
betvarkiai paspruko žiemių ir 
rytų link nuo Tsitsihar’o mie
sto. Kinų bėgimų nuo priešo 
trukdė sniego pūga.

CHICAGO TR APYLIN
KES. — Šiandie numatomas 
lietus ir šilčiau.

PINIGŲ VERTE

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 3.76 
Prancūzijos 100 fr. 3.91 
Italijos 100 lyrų 
Vokietijos 100 mfk.
Belgijos 100 belgų 
Šveicarijos 100 fr.

5.15
23.75
13.95

19.55

-
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DIENOS KLAUSIMAI
J. E. ARKIVYSKUPAS PR. KAREVIČIUS

Iki Vysk. Pranciškaus, kaip žinoma, že- Kan. A. Petrauskas, M. I. C 
maičių kapituloj vyravo lenkiška dvasia, pir
menybė buvo atiduodama lenkų kalbai. Dėl 
to A. Merkelis “N. B.” sako:

“Vyskupas Gasparas. Cirtautas pradė
jo toleruoti lietuviškųjų kalbų ir lietuvių 
draugijas, o vyskupas Pranciškus nuo pat 
pirmųjų savo žingsnių pradėjo ^Žemaičių 

vyskupystę lietuvinti.”

SYKIUOSE NAUJOJE UETUYIŲ KOLEGIJOJE 
(THOMPSON, CONN.).

(Tęsinys)

Bežiūrinėdami rūmų vidų, 
nė nepajutome, kaip prabėgu 

ir skambučioTų darbų pradėjo nuo kapitulos. Pral. v*sa valanda 
J. Mačiulį _ Maironį paskyrė Konsistori- Sarsas įdelbė, jog atėjo lai- 
jos oficijalu, tam. Al. Danlbrausk»_paktiė kus P™
prelatu, kun. Januševičių kannauninku, o lan^ Pripylė, tarsi skruzdės, 
kun. Paltarokų seminarijos inspektorium. ia vis<( kambarių mokiniai. Vi- 

si skubinosi į koplytėlę padė- 
Vysk. Karevičius tuojau įnešė naujos > koį.į gerajam Jėzui už pralei- 

gyvybės ne vien tik dvasiškam, bet ir tau- pusdienį, paaukoti jam 
tiškam Lietuvos gyvenimui. Lietuvių vei- nuveiktuosius savo darbus ir 

kimas įsisiūbavo. Deja, užėjęs didysis karas pasimelsti už mirusiųjų sielas 
sutrukdė. a 1“Viešpaties Angelų”. Nuėjo-

I dūlių — kaitino atsivedėda
ma. Susėdome didžiajame 
prieangyje į pintines kėdes ir 
supdamiesi gėrėjomės Thomp
son’o gamta. Ir tikrai yra kuo 
grožėtis Mums prieš akis ty- 
ojo didžiulė aikštė. Visa per

dėm tarsi žaliu šilku aptrauk
ta, vietomis geltonais, raudo
nais, tamžaliais ir kitokių 
spalvų raštais išrašinėtu. Mat, j 
aut lygios žalios vejos medžių 
rudens metu lapai pradėję jau

Mūsų visuotinas universitetas
Kas yra tas mūsų visuoti- likiškos spaudos platinimo 

nas universitetas! Atsakymas darbe, visi lietuviai katalikai 
trumpas — mūsų spauda. Taip' turi šventos priedermės ateiti 
yra pasakęs vienas įžymus' į talkų: jiems atsilankius į dr- 
Lietuvos laikraštininkas.1 Iš-Į jų susirinkimus, į vakarus, 
tikrųjų. Aukštąsias mokslo į s-1 pramogas, į namus, kas laik-
taigas — universitetus gali 
lankyti tik žmonės turintieji

rašoįo užsisakymu, kas knygos 
nusipirkimu ar tikieto į kon-

ištėkliaus, - bet visuotinų uni-! certų įsigijimu ir t. t.
versitetų spaudų lanko ne Siu.,| Kantesttniakai jntauskite. 
ta., bet' tūkstančiai, šimtai j Neužilg0 prad8sinle skelbli 
tūkstančių žmonių be iyt.es,' kolltertiniakv vajaus darbo

i amžiaus ir socialės padėties 1 
skirtumo.

Katalikai tėvai, leisdami sa-

Šių metų rugsėjo mėn. 29 d. sukako 70 . 
metų amž. arkivyskupui Pranciškui Kare
vičiui, buvusiam žemaičių vyskupijos vys
kupui ir įžymiam Lietuvos veikėjui. Dabar 
J. K. Arkivyskupas yra Marijonų Kongre
gacijos narys.

Pranciškus Karevičius gimė 1861 m. 
rugsėjo 29 d. Mosėdžio par. Giršinų viensė
dy. Mokės Kurše, Paurupės aukštesmoje 
mokykloje ir Liepojos gimnazijoj. Kunigo 
mokslus ėjo Petrapilio dvasiškoj seminari^ 
joj, o 1882 m. seminarijos vyriausybė gabų 
Pranciškų išsiuntė į Petrapilio Dvasiškų 
Akademijų, kurių baigė su teologijos ma
gistro laipsniu. Kunigu Įšventintas 1886 m.

Jaunas teologijos magistras buvo pas
kirtas Petrapilio kunigų seminarijos profe
sorium. Ketverius metus buvo Samaros ku- 
ratu. 1892 m. vėl buvo pakviestas į Petra
pilį šv. Kotrynos bažnyčios klebonu ir se
minarijos inspektorium. 1910 m. pakeltas į 

garbės kanaunininkus. 1914 m., vasario 
mėn. 14 d. Popiežius Pijus X kan. Pr. Ka
revičių paskyrė Žemaičių vyskupu.

Ark. Karevičius, gyvendamas Petrapily, 
uoliai ėjo jam skirtas pareigas, o taip pat 
daug ir, nuoširdžiai darbavosi lietuvių tar
pe. Apie tai daug pasako šie Vysk. Pran
ciškui lietuvių petrapiliečių įteikto adreso 
žodžiai: #

“Kkscelencija! per ištisų eilę metų gai
vinai ir stiprinai gyvenančių šiaurės sosti
nėje savo tautiečių dvasių, švietei jiems sa
vo Uolaus ir švento gyvenimo pavyzdžiu, ža
dinai juose Bažnyčios ir tėvynės meilę, tel
kei juos aplink save, kaip geriausias tėvas 
savo vaikelius, narsiai gynei šventas jų tei
ses ir savo kilniais darbais kėlei lietuvio ir 
kunigo vardų kitų tautų tarpe.”

Taigi, Petrapilio lietuviai Vysk. Kare
vičių gražiai ir iškilmingai palydėjo, o Lie
tuva jį džiaugsmingai pasitiko.

kristi. Kraštais aikštė ap.v0 vaikus į mokslų, pasirenka
. t« a. • • !v®sta aplinkui suaugusių di- baras mokyklas, kad jose jų ra,as

Bet ir karo metu vysk. Karevičius daug v, .r mudu.au Direktoriumi. *
veikė ir visada rūpinosi savo vyskupijos dva Iš koplytėlės visi nuėjome, į ,Wn> drūtme(iii,,,
siškais reikalais, karo suvargintųjų-šelpimu, valgomųjį kambarį. Sukalbėję j sien& Tolį ant kalnelių maty.
Per visų .didįjį karų jis pasiliko rūpestingu bendrų prieš valgį maldų, kas L slls'imetusieji pnSyn6iiai; na. 
vadu. Be to, vysk. Pranciškus rūpinosi ir gyvas ėmėmės už šaukštų ir ki , raMiai8 išmarginti sidab,.inin
Lietuvos nepriklausomybės reikalais. Dėl tokių valgyti prietaisų. , lb| medeliais Pažeine susi- kaTa,lkai> norime, kad kilnios1 ulgŲ gkaifių

religinės dorinės, kultūrinės i 
dėjos klestėtų, ir mūsų gvve

to jis daug nemalonumų turėjo iš vokiečių Paprastai per pietus ir va- Įvijll?ios ,aukinių krūmų Sakl). 
valdžios pusės. " ‘ ...............karienę vienas iš mokinių įvairiausių vijoklių virkš- 

Nors pastaruoju metu arkivyskupas Pr. skaito garsiai kokį skaitymų. £jog sudar0 kaį kur visiškai 
Karevičius ir pasitraukė iš viešojo gyveni- i-a^ai gražus paprotys, nes nepereinamų sienų, 
mo, tačiau vis dar daug dirba, vis taip pat »daip jaunuomene išmoksta .. vienog
uoliai, kaip ir visada, rūpinasi visokiais mū- rauuai užsilaikyti valgant ir arjrog pUsės žaliuoja
sų tautos reikalais. dar nugirsta įdomių pasiskai- -

tymų. Tokiu būdu ir kūnas ge- 
Nenuilstančiam veikėjui J. B. arkivys- riau pagistiprina ir dvagia ba. 

kupui Pr. Karevičiui linkime sveikatos ir dar do nek^n6ia> šiandie dgl 
ilgus metelius padirbėti Bažnyčios ir tau- kftd turėjo> gkaityni0
tos gerovei. 1 ' . nebuvo. Visas kambarys ūžė

krūmai
du

kerai, panašūs lyg j
lietuviškas pušeles.

NAUJAS DIENRA&TIS LIETUVOJE

“Liet. Keleivis” praneša: “Šio mėn.

(Legenda)
Pagaliau, prieita prie to, kad niekas 

nežinojo, apie kų dalykai eina, ir niekas ’ 
negalėjo patvirtinti skundų prieš grafų 
bei grafaitį. Taigi, trūkstant įrodymų, ir 
bausmė savaime atkrinta. Todėl jaunoji 
nuotaka tarė savo tėvui: >

Aš atsiliepiu į tave, tėveli, kaip 
į antrųjį Saliamonų. Gerai išspręsk viskų. 
»eigu niekas neregėjo ir nematė nusikal
timo, tai grafas negali būti kaltas; o ma
no vyras, tuo būdu, yra nekaltas ir luti 
būti paleistas. f

Karalius gi susiraukė, o karaliaus pa
lydovai ir tarnai pradėjo šnabždėtis ir 
nerimauti. Ir netrukus karalius prasiblai
vė ir nušvito visas jo Veidas. Ir visi nu
džiugo ir veiduose žymėjosi patenkinimo 
ir laimės šypsena.

— Tebūnie jau taip, — tarė karalius, 
— ir tegyvena. Daugelį nugalabinau už

rezultatus, kiek kuris turi bal
sų ir kurioje vietoje stovi. Dėlv 
to, kontestininkai prašomi pa
sidarbuoti ir gautas prenume-

Draugo” ar “Laivo” 
vaikai įgytų ne vien reikaliu-įtlwjall atsi|)gtij ar asl„eniai
gų žinių, bet kad neprarastų alnešt; „dministraeijon, kad 
savo tikėjimo, korį mažiems 1.,.kraStis tu-ojau pTadėtų ,aw 
įskiepijo. Tų patį galima pa i užsisakiufiiųjlJ namus, o

Įsakyti ir apie spaudų. Jei mes,

nimų lydėtų, turime pasirink
ti gerų spaudų — gerų laik
raštį, knygų. Gerų spaudų huo

jums priskaitytuTuėm gautąjį

DaT ne vėlu.
Spaudos platintojams tuose 

miestuose, kurie nėra įtrauk
ti į vakar “Drauge” paskelb-

blogosios katalikui reikia skir ‘^1 sųrašų, da nėra vėlu įstoti 
ti Katalikų Bažnyčios vadų i va.jin*nkri kontestininkų 

skaičių. Visus iš visur kvie-& ‘ j nurodymais: Blogąją 
Tačiau

tai ne pušelės. Sako, esu la
bai brangis, iš kur kitur par
gabenti medeliai, už kuriuos

spauda 
visus spausdi čia uie tuojau atsišaukti, o mes 

ta pačia diena išsiųsime pre- 
nunieratams rinkti knygutes 
ir visas reikalingas informaci
jas. Rašykite:
“Draugo” Kontesto vedėjas 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicagcr, III.

Didžiosios galybės vakaras
Lapkričio 29 d. Roselande,

Visų Šventųjų parap., kur kle X 
bonauja uolus katalikiškos 

o skaityti, platinti, ir remti ka ' spaudos platintojas ir įžymiu

reikia laikyti
ni us, nežiūrint kaip jie vadin
tųsi, jei tik atvirai arba ap 
linkiniais keliais puola katali-

tarsi UU. avilyje. Pietas buvo^'“^Ikų tikėjimų, šmeižia, pajuokia
kaip kasdien: sriuba, mėsos K’.e . ° e lau lliau< OS1 sau Ls į visa tai kas katalikui žmogui 

"> spinduliuose du didoki n,e- ;j.,.enta k brgnga. B|ogojigabalas, žaliumynai, kava, vai I .q . . . .. ,v. ; „ idziai su apgeltusiaisy šiai ir saldūs pyragaičiai uz
ar 10 dienų Kaune išeis naujas Katalikų -sigarduoti. Valgėme visi gar-
Veikimo Centro leidžiamas 
dienraštis “Aušra”

laikraštis
Kuo juodu vardu — nepasaky
siu, nes negalėjau ir a§ suži-

lapais. (ja Katadkų Bažnyčios, tikėji
mo nesugriaus, bet žmogaus

džiai ne vien dėl to, kad bu- 7 aV'.° '.T; ”v."~ 7~“ Širdį gali griuvėsiam paversti, 
vome išalkę po kelionių, bet jų, kiek arčiau , ru- ID5| to tai katalikaD18 privalu

Kaip žinonie, tootininkų vyriausybe kad toki pietūs ir a«aa"™- 77™ š^ų 5a'intiS n“° blOgOSi°S SPSU<l0'i'
uždarė dien-raštį “Rytų” it redaktorius gardu ųuvalgyti. Viskas i
nubaudė. Kitas dienraštis jo vietoje liepa- šviežia, sveika, švaru, 
sirodė. Matyti, vytiaUsybė leidimo nedavė. Popiet vėl visi nuėjome 
Katalikų Veikimo Ceiftrąs iki šiol leido sa- trumpučiukei valandėlei į ko- 
Vaitraštį “Mūsų Laikraštį”. Naujas dien- plytelę Viešpačiui padėkoti už 
rastis “Aušra” tur būt eis vietoje “Ryto”. inaistUj o iš ten kas gyvas į 
Tik mes abejojame, ar jį leis Kat. Veik Cen- kas sviedinį svaidyti, kas 
fTas teniso mušti, kas pasivaikš-

_________ čieti. Visi radome kuo užsiim
ti ir pasilinksminti.

IpUlkuolę’ - Vlsa 308 ,svaizda i talikiškųjų spaudų. visuomenės veikėjas gerb. tam..
i visu, panaši , lietuviškų eglę. Į ..Draugas-, 15 raet,
Toma pat šakota. Takia pat ‘larnavęs lietttvių kataHk,
kaugės pavidalo: pasterbliai 
platūs, o j viršūnę nuvirbusj,

vi

suomenei, ' kaipo dienraštis,

J. Paškausk&s, įvyks didžio
sios galybės vakaTas, parapi
jos salėje, 8 valandų, Roselan-

... . , šiandie yra paskelbęs jubileji- Į diečiai ir tos apylinkės lietu-
su. mai ėjusi, patin^unias jos nį vajų kontestų, į kurį įstojo'viai kviečiami pasižymėti tų 

H‘ ai’ J°1"’ V1WĮ feTyglnJ ^a’al jau dešimtys garbingų kontes-dienų ir skaitlingai atsilanky-
tarsi baltu sidabru nudažvti. tininkų — spaudos apaštalų, ti. Bus išaiškinta kas yra ta

KEIČIAMI LIETUVOS PASIUNTINIAI
Mudu su gerb. Direktoriumi Į

j Labai panaši į mūsiškes egles %,„e kUnia,„e (larb(,_ kataJ ,w.aOiji ga,vb4 
žiemos metu šarma aptrauk• . _ ____ _ __

liemens griežtai palinkus že- bei piktų žmonių, ir lizdeliams 
Netoliese nuo šių eglaitė — myn ir taip auga. Tokiu būdu susikrauti labai patogi vieta.

Pranešama, kad p. Baltrušaitis, Lietu-’™ta«5fe apžiūrėti plačiau 
vos pasiuntinys Maskvoje, tikrai pasitrauks kolegijos ūkp parkų, , sodų, 
iš diplomatinės tarnybos. Į jo vietų Maskvon Vnao^ynuf', gėlynus, daržus
neva skiriamas p. Aukštuolis. Dr. Šaulys, ,g kartų pųnašų medį regiu. dų. Galima po tokio medžio1 arti nuo gyvenamų trobų ii

buvęs atstovas prie \ atikano, skiriamas įsivaizduokite sau medį visai šakomis ramiai pasislėpti nuc I dįr ne per didelis. Mačiau dar
Berlynan, o p. Sidzikauskas iš Berlyno per- Puikus vaizdas. panašų į lietuviškų eglę, bet Į lietaus, nuo vėjų. Kiškiams,' ir antrų tokį pat medelį šalia
keliamas į Londonu. Ktfr bus paskirtas p. i Popiet išėjome pasidairyti į ! kurio šakos ne į viršų stiebia-i kurapkoms, bažantams ir ki- auksinių žuvelių tvenkinio. 
Bizauskas, apie tai žinių dar nėra. T aip laukų. Oras visiškai šiltas. Ne- !t-i, kaip paprastai,'bet žemyn. Iriems girios gyvūnėliams tai (Bus daugiau)
pat nežinia, kas bus paskirtas atstovu,prie sakytum, kad ne viduvasaris. INe tik viršūnės nusvirusios, tikras rojus toki medeliai; ir' ____________

| Vatikano. Saulutė nesigailėjo savo spiri-į bet visa šaka nuo pat medžio pasislėpti lengva nuo vanagų PI .a . Į.\r iTfc, ♦MIKAUGĄ
ĮĮįMI tlT in I IIIMliak > Hf, ■ ———tl, _ -------- _ . , ___ . „ .  ............ ................. ... ................ .

umbrella vadinama. Tai taip augdamos visos šakos aplinK Po čia minimu medeliu nieko 
pat retenybė. Bent aš dar pir-'medį sudaro palapinės išvaiz- panašaus nebūta, nes jis p,u

nintėle mano dukterim. Tad teįvyksta 
teisingumas. Ir Dievas tepalaimina jūsų 
laimfogųjį sugyvenimų.

Ir bematant buvo surengta didinga 
puota, kurion pakviesta daugybė svečių. 
Ir Visi valgė ir gėrė ir šoko ir links
minosi. Po to visa karalius dar kurį gra
žiai taikingai gyveno sugriūtomis valsty
bėmis, ir visi gefbė ir mylėjo jį. Jam bri
tus, sostų’ užėmė grafaitis su savo žmona 
ir tiko karalium. Jo karaliavimas buvo 
kas laimingesnis, o valstybė susilaukė 
aukso laikų. Jis gi buvo visų mylimas ir 
gerbiamas labiau, negu senasis karalius.

A. Matutis
(Pabaiga)

išims uuuus
Kadaise gyveno išnrinčins karalius 

Kantitas. Savo šalį Danijų jrs teisingai ir 
išmintingai valdė. Dėl to visi jo valdiniai
mylėjo ir gerbė jį. TaAiaū htovo daug ir to- 

menkesnivs nusikaltimus, negu jo. Jis gi kių, kvrie, kad patiktų karaliui, ryžosi 
nenugolabnitas, o yra susituokęs su vie- jam pataikauti ir gerintis, girdami didelę

jo visam pasauliui jo išmintį ir galybę.
Kartų Karalius Kanutas vaikštinėjo 

jūros jiakraiči«7s, ir vienas iš tokių patai
kūnių pradėjo įprastų pagyrų šiais žo
džiais:

— Garbingiausias viešpatie! Galinges
nio karaliaus už tave nėra visame pasau
lyje, nes visi tavęs klauso. Tad kų įsa
kysi — ir įvyksta!

— Klysti, brolau! — atsakė karalius. 
— Štai, sėskis pajūry, aš įsakysiu jūros 
vilnims, kurios įniršusios šniokščia ir pa
šėlusiai daužo pakraščius, lyg norėdamos 
viskų praryti, kad pagautų ir prarytų ta
ve.

Pataikūnas visas nubalo, tačiau turėjo 
klausyti, nes pats buvo ištaręs, kad ką 
karalius įsakys, visa įvyks. Jis sėdosi ir 
drebėjo Visas, regėdamas, kaip atplaukia 
jšėhisios jflfros vilnis ir stuandai daužo 
pakraščius. Tada karalius tarė:

— Matai! Tik vienas Dievas yra ga
lingiausias. Kų Jis įsako, tai visa įvyksta. 
Aš tik esu klusnus Jo tarnas; ir negali
ma kalbėti, kad aš esu galingiausias. La

bai džiugina mane, kad vaidintai myli 
riiane, betgi neapsakomai sugraudintų 

mane, jei visada reikėtų klausytis vien 
tuščių pagyri], kurie visai netinka man.

Ir pataikūnai daug ko pasimokino iš 
karaliaus išminties ir dar labiau gerbė jo 
asmenį, pamiršdami pataikavimo pagy
rus.

— A. Matutis

Tamstai, kad aš šiandie su savo žmona 
Sarajeve krisiu politinės žmogžudystės 
auka. Prašova dievotai melstis už mudu 
bei ir toliau pasilikti mudviejų vaikams 
meile ir ištikimybe atsidavusiam kaip lig 
šiol. Širdingai sveikina Tamstos erclier- 
cogas Francas.

Sarajevas, 1914 m. birželio 28 d., 
3:30 vai. r. r,

SARAJEVĄ NU8APNAV0

•Budapešte mirė vyskupas dr. Juoza
pas Lanyi, kuris ilgus metus buvo erc- 
liercogo Franco Ferdinando mokytojas 
ir turėjo didelį jo pasitikėjimų. Ta pro
ga austrų laikraščiai kalbėdami apie did. 
karo gaisro kibirkštį primena, kad vys
kupas Ijfcnyi 1914 met. birželio 28 d. 12 
valandų pirmiau sapne lyg vizijoje matė 
atentato smulkmenas. Jis sapnavo gavęs 
su rytiniu paštu laiškų su juodais apva
dais ir erchercogo herbu. Laiške buvo 
parašyta:

“Mielaaai dr. Lanyi! Šiuo pranešu

Vyskupas pusę ketvirtos atsibudęs 
tuojau užrašė, kų sapnį; matęs. Ir dviem 
liudininkam davęs pasirašyti savo sap
nų, 'o pasakote jį dar papasakojęs savo 
broliui ir motinai. Paskiau vyskupas at
laikė už sosto įpėdinių porų mišias ir Vi
sų dienų )>ralei<k) baimėje ir rūpestyje, 
kol pagaliau 3:30 vai. pop. telegrama jam 
pranešė, kad sosto įpėdiniu užmuštu Sa
rajeve.

mudu.au
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Kova prieš šlykščias kalbas

Kabule. Apsistojo britų pa

galėjo pasirodyti 
kunigas.

Afganistano kraštas yra vi
durinėj Afrikoj, ties Indija. 
Turi apie 10 milijonų gyven-

i siuntinybėje. Po kelių dienų 
j išsinuomojo kambarį netoli 

karaliaus rūmų — naujoje mie
boinetonai. Prieš keleris me 
tos tuometinis karalius Amą

šios respublikos prezidenl 
Jurgio \\’asliington’o gimimo

sto dalyje. Aplankė persų, tu-Įnu^a*1 mėgino Įvesti krašte re- štai svarbiausi tų rengiamu

Tarp daugelio mūsų tautie
ti senosios ir jaunosios kar
ts blogybių yra tai šlykščių, 
.gėdiškų žodžii) vartojimas, 
a blogybė tiek praplitusi, 
Eid padorūs vyrai ir moterys 
rivalo tai piktybei kovų kel- 

Teisybę pasakius tas pik 
is jau perdaug įsigalėjo, y 
ač jaunimo tarpe, o padore- 
įieji žmonės lyg ir apsiprato. 
Turbūt ne visose Chicagos 
etanų kolonijose šlykščiabu- 
įystė yra lygiai praplitusi. 
*t vienoj kitoj kolonijoj tas 
iktas jau perdaug džiugina 
ragaro galybes.
Tie, kurie su rusais esame 

irėję ryšių, tai žinome, kad 
įsų keikūnų mėgiamiausias 
usikeikimag yra tai motiną 
linint. Panašių kalbos perlu 
etrūksta nei angliškoj kalboj.

sai dar bandė raminti vokietį 
ir sakė, kad ta* iš kitur atėję 
bomeliai, bet vokietis jau ži
nojo, ką durys. Sekančių dieną 
jis atėjo su raktais pas lietuvį 
namo savininkų ir aiškinasi 
negalįs kraustytis. Girdi atsi
žadąs pusės mėnesio rendos 
už pakeitimų nuomonės. Vo
kietis nesakė, kodėl nenori 
kraustytis į tų vietų, bet lietu
viui to nereikėjo aiškinti, nes 
jis jau žinojo.

Nubuskime broliai ir sese- 
r skelbkime kovų šlvkš-rvs

čioms kalboms. Tokios šlykš
tybės rūstinu Dievų, piktina 
žmones, žemina mūsų tautos 
vardų ir kenkia mūsų medžia
giniams reikalams. Lai atsi-

PIRMASIS KUNIGAS 
AFGANISTANE

Pasaulv yra keletas kraštų, 
kurie krikščionims misijonie- 
riams neprieinami. Tarp jų 
yra Afganistano karalystė, A- 

zijoje. Tame krašte gyvena 
daigiausia mahometonai. Į sa
vo kraštų jie nieku būdu ne
įsileidžia svetimos kultūros. 
Svetimų kraštų papročių jie 
vengia kaip ugnies. Kiekvie
nas svetimšalis įtariamas ir 
visur sekamas. Apie krikščio
nybę negali būt nei kalbos; 
Mahometonų dvasininkai sau
goja kraštų ypač nuo krikščio
nybės. Nelaimė tam, jei kas

rkų, prancūzų, vokiečių ir ru
sų atstovybes. Visur palankiai 
priimtas. Paskiau jam teko 
susieiti ir su karalium ir kai

Atrinanfiaii motais .1. Vai-, “draugo” knygyno galima 
stvlioso Ims minimas 200 nto- Ka|tii Šiuos Kalbius veikalus, 

tojų, kurie kone visi yra rna- tų sukaktuvės nuo pirmoji, i VADOVAS SAKYKLAI

formas, įsileisti Vakarų Eu
ropos civilizacijų. Suteikė mo-

iškilmių faktai
1. Sukaktuvių minėjimo rei

kuriais Afganistano mini8te-H^tuvu pasprukti su žmona ir 
keliais savo šalininkais.

Po to iškilo kruvina kova
nais.

Kun. Blatter’is pradžioje 
neslėpę, savo pašaukimo, bet 
viešai nėjo jokių kunigo pa
reigų. Jis planavo gyenti Ka
bule ilgesnį laikų, bet netikė
tai susirgo šiltine. Britų at
stovybės gydytojas jam pata-

terims laisvę. Prieš jį sukilo Į kalų iškėlė krašto vynausybi' 
gyventojai, ir jis vos suskubo, Kongresas sudarė komisiją 

vardu “United States įGeorge 
AVasbington Bicentennial 'Co-

dėl sosto u'.valdvino. Pagaliau
sostų laimėjo vienas Harvedis

mmission.“ Prezidentas vra %
šios komisijos pirmininku.

2. Šios sukaktuvės nebus bet
kokia pasaulio paroda ir ne 
bus minimos kokioje nors vie
noje vietoje.

3. Tai bus viso krašto iškil-

Pamokslai apie Dievo malo
nę, sakramentus ir maldų. Iš
leista šiais 1931 metais. Pa
rašyta Vyskupo Kazimiero 
Paltaroko. Veikale yra 45 
pamokslai. Kaina .. • • $1.25

KATECHETIŠKI PAMOKY
MAI.

‘ Parašyta kun. Juozapo Ry- 
meikio. Dvi knygos. Pirmoje 
— yra iš “Tėve Mūsų’’, 
“Sveika Marija“, “Tikiu į 
Dievų Tėvų“. Antroje — yra 
“Iš Dešimts Dievo ir Penkių

Bažnyčios Prisakymų“, Iš 
nuodėmių: Septynių Didžių
jų, šešių prieš Dvasių šv., ke-

— Nadir Khan’as. Jis pasi
skelbė karalium. Jis gruzino 
visų senovinę tvarkų, maho
metonų dvasininkų privilegi-

----n  «   T'*"'" . *" i
rė ko veikiau persikelti i In- -ins* kų Amannllah buvo pianai-j mės. Bus minimos kiekvienoj 
............ , ‘ 1 ' valstybėj ir kiekvienam mie

ste ir miestely. Minės kiekvie
sta bet kokia svetinių kraštų 

dijoj, šalia Afganistano. Ten propaganda. Krikščionybei nė 
pasveiko ir norėjo atgal grį- ra varios.
žti. Bet čia jis ir susidūrė su 
kliūtimis. Afganistano vyriau
sybė atsisakė ji antrųkart įsi
leisti. Rašė laiškus užsienių

dijų, jei nori pasveikti. Spn- kinęs. T° to klastas aprimo
v . y ,y. . Mn rvucutuB luuKsių. manome-1 Hų m. 12 d., 1930, kun. Blat- Afganistane griežtai uždiau
žodis prieš piktazodziavimų , ....... . . T
4 ,, . ,, .tom.) dvasininkai bijo knkš- ter’is išvyko j Peshavvan, In-
.. rauge., ^aive, i s y jgionybės. nes skelbiamas Kri-idiioi. šalia Afganistano Ton

i drįstų viešai ar' slapta skel- 
randa griežtesnis ir drąsesnis Mi Kristans moksIę MaIlome.
rz/irlio nrino rulr+n n™™" na organizacija ir kiekvienas 'tūrių šaukiančių Dangun at

ie tai lytiniai keiksmažodžiai, Į kh?. j j ^g.niokvtojis5 i T Kri
ridedant dar “kalės vaika“! m. I staus mokslas greitu laiku atridedant dar “kalės vaikų’’ 
ra dabar madoje mūsų iš- 
verusio jaunimo ir suniekė- 
įsių senių tarpe.
Yra mūsų ateivijos tarpe 

etuvių, išgyvenusių daugiau 
ai pora desėtkų meti) Ameri- 
oj ir neišmokusi!) susikalbėti į Hus. 
ngliškai. Bet šlykštieji žod
ini ir keiksmažodžiai jiems 
trigo galvon. Gal jų net pra

mos nežinodami, juos švep-

. I ...Mn.BiaB gl-Vldaugiau dėmesio kreipia To-' d -r turfmas
liau žiūrėkime ar negalima (14džian8ias privilegijas. Tai 
gauti policijos pagalbos pneš viena iš svarbiausių priežas-. • .v ... . . 'iena .s svmumuBiŲ une;
suaugusius isgverelius, kūne ten krik5jioavW
bumuojasi kai kuriose viešose kengįam£U
vietose, blevizguoja, įžeidinėja

ne

į Nežiūrint tų nepaprastų va-
reik. ministeriui ir pačiam ka
raliui, prašydamas leidimo grį. . . .... • i ii^zimiiiii, iu įieuaurasiu va-I tanui, uia»yutuiins numint)praeivius ir piktina mažute-' x .. ..... »...»» . . „ A ¥. i.. „ „ ržymų, praėjusiais metais vie-!»ti i Afganistanu. Bet si ma-

Ims Y Z * . . .
jam griežtai atsakyta, i

X Z * ,■''.nam katalikų kunigui misijo-1 l°nė

DETROITO RINKIMAI. nieriui pavyko įeiti į Afgani- 
i stanų ir koki laikų gyventi pa 
čioje sostinėje — Kubulo mie.ivjv BiiBimcjv — iv u u ui (j mie- 

l apkričio 3 d. įvvknsieji De- rpag misijonierius yta kun. 
ioja, ypač munšamo įsikaųšę.i troito mieste rinkimai baigėsi Q j Blatter>is Chicagos 
<ai kurie begėdžiai 4uos žod-ipjddin nepasisekimu fanati- arld’^gkupijog
;i,,s Švepliuoja prie vaiką,; ka;m,f kurie į p-HitKR, ton-i Rnn B)>
me moterų, prie svetimų zmo-!-pan^ft mggmo įtraukti religi-1 . . . „ . .

„.. ii. . . rius metus pasiryžo aplankv-Tokie yra netekę pasku- klausimą. Ju tiksiąs buvo krikMionims „ i(.ina.
amo gedbs ir savigarbos kris-1 jn.ctostautus suk,rimt. pneS »
o. Lzgesę pas juos ir religi- ,katalikus. k I *
įiai jausmai. Ypač nuo tokiu . , . . , ...J F ——.......... * y-; jy apie lg mėnesių gauti leidi-

g,i. miesto majoru ir vėl iš- . Afganistan,
.rinktas majoras F. Murphy’s, dimągavo Bomoje i8AfgM)i. 

pemiokat ir vaikpalaitaa! bu- kataKkas, energingas miesto w italijoje. Jam
afiojas. tam lirose vtesose ^ktU, Ted8jaa ir darbininką ; ne kuni
notose, ant kampų ir praeivis, drangas jis gavo 166,748 pi
ketai kų kitkų^ išgirstu kaip, ij^įŲ balsus. Jo politinis prie

šas, kurį fanatikai rėmė, gavo

užsikrėtė jaunimas ir piktas 
pasklido, kaip koks maras.

gui, bet kaip autoriui ir ke
liautojų knygų leidėjui.

Gegužės mėnesį, 1930 m., jis 
vos 75,091 balsų. Iš 9 žmonių, Romos išvyko į Bombajų,
lšrinlrtn i mioefn iarvlio A ir*..-.

ik kartojimų šlykščiuosius žo
džius. Nei kiek nepaiso -ar į 
iraeina vyras ar moteris, ar 
nergina ar vaikai. Dargi su 
įamėgimu šlykščiaburniauja,
:ai praeina moteris, arba jei
:as Imnilo juos susaimatinti. i^’ protesu^ai"aiŠkiai"mi- ažP1Mima- Jie nurodė, kad

Avvinun 1OVJ
išrinkt, į miesto tarybą, 4 yra Indyoj Liepos m-n d bn 
katalikai.

Tikybos klausimas į kampe 
rijų įveltas paskutinę savaitę,

vo jau Afganistano sostinėje

X.
atskiras žmogus, kaip viešose 

(Tųsinys 4 pusi.'
keršijimo, Devynių svetimų
jų“. Už abi ............ . $1.50

Pažymėta, kad jo grįžimui y,'

Kaip baisiai tas piktas iš- 
iujojo mūsų išgverusio jauni
no tarpe, parodo šie du atsi- 
ikimai.

Šiomis dienomis vienas lie- >
uvis taisė savo namus. Tie 

\
amai yra grynai lietuvių gy- 
enanioj vietoj. Meistrai bu- 
o olandai. Kitoj gatvės pu- 
ėj sustojo keletas išgverėlių, 
a ir pradėjo savo “kalbų“, 
'a? tie meistrai olandai, kaip 
ienas žmogus, sustoja dirbę 
• žiūri į tuos vaikėzus, kaip 
kokius ne šio pasaulio su

gėrimus.
Antras atsitikimas. Vienas 

etnvis namų savininkas, ge
li prižiūrįs savo namus, tu- 
i* tuščių fintų. Pasitaikė 

:<iti nuo seniau pažįstamų 
ūkiškos kilmės žmogų ir pa- 
riė jam tų tuščią vietų. Vo- 
fečiui patiko fintas, pasiža- 

,io paimti ir išanksto užsi- 
p’kėjo už visų mėnesį.

Po keletos dienų tasai ve
rtis atėjo savo būsimų fla-

natvarkvti. Prie tb namo ♦
i” besint, pasitaiko būrelis 
"voreliu. Tr žinoma pradėjo 
,vn šlykštybes vemti. “Kas 
ia do sutvėrimai 1“ klausė 
[kietis namo savininko. Ta-

UMMM VVVOKA1I' Iii Ml.nnj.CU liti- , , . _
. ..... jei majoras Murphy s»laimėsmate kataliko majoro laimeji- . J ,

m . , . , ,. _ miesto tarybų apniks katali-ma. Tai buvo jų paskutine . . ” . ,
........................ „ . y. kai, ir miestas bus vienų ka-geibejimosi priemone. Bet ši .

_ • v,v taukų valdomas,py-nmone, pasirodė, bergždžia.
Įva rių tikėjimų piliečiai tiky-' Iš tikro, purvinesnio darbo 
bos klausimų ignoravo, nes ti- nė nereikėjo. Bet jiems tas 
kvbai nėra viet. »s politikoje, darbas nepavyko. Dabar ne- 
Tvo būdu fantika". skaudžiai katalikai galės įsitikinti, kaip 
nusivylė. kar kurie politikieriai begė-

Jų priemonė pasirodė viena diskai kovoja su savo priešais, 
iš purviniausių. Jie prieš rin- nes katalikų valdžia toli ora
kintus paskleidė mieste brošiū- žu nebus blogesnė už nekata- 
ras. Jose gyventojai nekatali- likų valdžių.

ra priešingi krašto gyventojai, j 
Tada kun. Blatter’iui nebeliko 
kas veikti, kaip tik grįžti i 
Europų. Iš Peshawar’o jis iš-i , 
vyko į Romų per Madrasų ir 
Anstralijų.

Viešėdamas Kabule, kun. 
Blatter’is nepatyrė jokių ne
smagumų iš gyventojų pusės. 
Mišias laikė kasdien britų at
stovybėje. Kabule jią įsteigė 
moterų dispensarijų, kurią 
pavedė Amerikos medicinos 
Brooklando seserų vadovybei. 
Už tai gavo karaliaus pagyri
mų. Dalvvaov keliose afganų 
iškilmėse. Susiėjo su kai ku-j 
riais krašto karvedžiais. Visi 
visur jam buvo draugingi ir 
palankūs, bet kaip autoriui, o 
ne kunigui.

Pirmiau kun. Blatter’io A- l
fganistanų buvo aplankęs no
rusis Amadraso arkivyskupas 
Aelen’as. Tas įvy^co tarp 1878 
ir 1880 metų. Velionis arki
vyskupas tada buvo ten nu
vykęs kaip britų karo kape
lionas. Tai buvo karo metu. 
Nuo to laiko ligi kun. Blatte
r’io lankymosi Afganistane ne-

LIETUVIAI
GARSINKITE

“DRAUGĄ”

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Dran
gą,“ kartu patėmijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie įpūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa
garsinimų “Draugę“. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuom kartu Jūs ir aktualiai paremsitė savo
dienraštį “Draugų“.

Remkime ir Platinkime Savo Dienraštį 
“Draugų“!

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY AVĖ.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

/

kai buvo bauginami katalikų X.

t

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EytELLER

SlLLra UNCLE

.ii' ■’
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OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENĘ)

Litliuanians wlio uumber 100,- 
000.

Their conmiittee to the bitli-
uay party ie headed by Joseph
.1. Elias, president of tlie Uni-
vvrsal State Bank. Under his
leadership plans have been
formulated which will bring
every Lithuanian national

’convention to Chicago in 1933.
There are 20 nation Wide Lith

, . uanian organizations in tbe
ciuis in their liglit lor Inde- I7 ., , , ,, •1 t- • , United States wlio count theirpendenee. General Kosciuszko, , , ♦, , , , f, . nienibers by the hundreds oi
selfconfessedly and emphati- .thousands.

THE MAINTENANCE OF istlves for the priesthood. 
THE BEST SOCIAL, ATHLE - Į They have to-day their own li- 
TIC, ETHICAL AND OTHER' terature and are aecumulating
STANDARDS INHERITED 
FROM OUR LITHUANIAN 
ANCESTORS AND THEIR

INCORPORATION INTO 
OUR AMERICAN 
CITIZENSHIP.

it i n surprising numbers’.
We in America know of so

jine of Lithuania’s heroes who 
lėume liere to aid the Ameri-

dly and emphati- 
J. J. Kripas. 'cąlly so a Lithuanian, with ot-

Tlien later Litliuania dwin- bers of Lithuanian blood assis- 
dles in power and territory. ted Washington liere and 
The nobility became denatio- their narnės will live foreever
nalized and polonized tlirough in American, Lithuanian and ... , , ™ ., iniencan cities to come to Chi-the intriguing influence of Polish lnstory. You know wej . , ,,66 , • jeago in 1933 and to hold re
Polish privileges. And from have today on the banks ot
tlien on Lithuania’s history tiie lludson River one of Ame 
įs sad reechoes a melancholy rica’s finest and most excel- 
spirit througliout, until the lent military schools. You ha- 
glory of Young Litliuania ve all lieard -of West Point. 
burst forth in all its splendor The building
February 16, 1918. After ai- of tliis as well as tlie enginee 
most 50 years of the most ling was effected by none ot- 
tliorougli persecutions of the her than our compatriot, Ųe- 
Russification Period the Lith- neral Kosciuszko. We may 
uanian spirit and language well claim America as our 
štili lived and in such a spirit Country, liaving such unsel- 
that it resolved forevermore tisli and noble forerunners as 
never to die. Į General Kosciuszko and his

You know the history of,lneu’
(Continued to-morrow)

Moreover every Lithuanian 
living, in Chicago will be

VAŠINGTONO SUKAKTU 
VES.

ka turėtų būti iš YVasliingto- 
jii’o laikų. Visuomet |pikia tu- 
I rėti minty, kad Jurgis Washi- 
jngton’as buvo ne vien pirma- 

■ sis respublikos prezidentas,

komisijas ar komitetus toms 
iškilmėms pasiruošti. Kongre
so skirtoji komisija tikisi, kad
ateinančiais metais visi ir kie-•
krienas šio krašto gyventojas

,urged to invite his friends, kmadieniais, ar krašto 
and relatives from other A-

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
vietose, taip ir privačiuose na 
muose. Kiekvienam valsčiuje bet ir ši°8 icspublikųs įsteigė j vienaip ar kitaip pagerbs šit 
bus surengta kokia nors pro-Has- t krašto tėvų, kaip yra vadina
grama. j Iškilmėms reikia iš anks mas Jurgis Washington’as.

4. Sukaktuvių minėjimas'10 Prirengti. Minėta kongre * X
prasidės J. Washington’o gi-!80 »kirt«ji komisija ragina f
mimo dienų, 1932 m. vasario 
22 d., ir baigsis Padėkos die
nų, lapkričio 24 d., tais pa
čiais metais. Per tų' visų lai
kų visiems bus proga minėti 
sukaktuves^ Galės būti mini
mos paprastomis dienomis, se-

sven-

miestų ir miestelių majorus ir! Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” it 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurif 
garsinasi jame.

kitus viršininkus sudarytu iš 
kilmių komisijas ar komitetus. 
Komitetai raginami pagamin
ti atitinkamas programas. 
Taip pat raginamos įvairios 
organizacijos skyrium, ar be
ndrai su kitais minėti Washi- 
ngtono metus.

■uy gloves wlth wl 
it savęs

Neįeik mokėti 50c. a* 
dantų įuosti. Llsterlne To- 
oth Pašte gaunama po 35c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai <3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

tėmis. Vienose vietose bus mi
nimos anksčiau, kitose — vė
liau. Daugiur tas minėjimas

unions liere. , bus atliktas ryšy su įvykiais mmission” (komisija 200 me-
Our two great daily news- ig Wasliingtono gyvenimo. r

papers tlie “Draugas” and! 5. j. Washington’o gimimo 
įtlie “Naujienos” both publi- dienQ> vasario 22 d;., minėji-

7. “United States George 
\Vashington Bicentennial Lu

slied in Chicago are giving 
an, p amune 'unĮįinįted ūse of their columns 

to convince the strangers to 
come and see and be convin- 
ced tliat Chicago is by far the 
greatest honie city in the 
vorld. Tliat slie is the heart

nto iškilmės ypač turi būti pa
žymėtos patrijotiškomis eise
nomis, gausingais susirinki
mais, žaidimais, muzikos pro
gramomis, ir 1.1. Kiekvienoje 
programoje turi būt paminė
tas toks ar kitoks ivvkis iš

know
Litliuania from tlien on. You i 
know liow Litliuania entered 
upoit a revolutionary program 
of Lithuanian learning and 
culture. To the uumber of 
schools in Litliuania, conside- 
ring all the circumstances to 
the coiitrary, is siniply as-

LITHUANIANS AND 
WORLD’S FAIR

(The following Kad i o ta Ik

tų sukaktuvgms nuo J. Vals
tybių Jurgio \Yashingtono gi
mimo minėti), kuri turi buvei
nę Washingtono mieste (Wa- 
sliington Building, \Vasiiing- 
ton, D. C.) įvairiems lokalia 
ms komitetams, ar komisijo
ms, organizacijoms ar grupė
ms reikalaujant pasiųs atitin
kamos literatūros ir nurody
mų, kaip sudaryti iškilmių 
programas.

8. Iki šiol jau apie 3,000 mie
štų ir miestelių yra sudarę

NEVIRŠKINIMAS 
DINGSTA - GREITAI, 

ŠVELNIAI
: was given by Krank Mast No- 

tounding. They boast of about: vember 15-31 — over station 
2,000 elementary schools andjVVCFL — under the auspices 
štili plan building more. Tlievį of Chicago Century of Pro
havejabout 120 Higli Schools 
and their own Lithuanian U- 
niversity whicli lias a teaching 
staff of abouf 130 professors 
and about 5,000 students. Tliev 
have 'agricultural schools and 
other acadamies for girls b»- 
sides several

gress Coniniittee on Nationa- 
lities).

In the year of our Lord one 
thousand nine hundred and 
tliirtv tliree Chicago will be 
one h undred years of age.

During her sliort span of 
in

of the United States. Gene- ĄVashingtono gyvenimo. Muzi-
rous liberal and tolerant. į--------------------------------------

Ėqual opportunity open to tai. Tempered in labor, refi-
all. Chicago lias no prejudices ned in a complex profession,
either ngainst or for any bis character bears the ster-
creed or nation. ling attributes of America’s

Tliiš principle so'dear to the greatest pioneers, liad yet
lair thinking will be brought flexible, just and merciful,
to the attention of the mil- posssessing integrity, humani-
lijns wlio will be our guests tv and humility. No one could
in a practical and no uncer- perform his work better.A Kuomet kankina rėmuo, gesai, ar
tam manner and after they The work- tliat John A. i ba nevirškinimas, tai to priežastis 
. . , • 1 et • j • -ui paprastai y,ra rūgšties perviršis. Ge-liave seen and been convipeed fevanson iš now domg will j nausiaa _ greičiausias būdas — pa- 

tl,eywill help to enhance and bo„t be appreoiated ia 1933. j ““‘.tLS..
enshrine Chicago’s good name Our guests will find our city .denyje panaikina rūgščių kelis sy- 

° . i e e ' hiua daugiau už save Ir tų atlieka
and her good works in the tree trom crime and sate tor, akimirkoj, simptomai išnyksta j pen

' kia« miliutas.
Kaip tik pažinsi Phillips Milk. tai

I finish.
niinds of men througliout the all. 
v’orld. ! NowI

To prove the liberal spirit! The Litliuanians of Chicago
atmesi visus kitus nemalonius bu
dus. Ir jus nekuomet neįeisite save 
kankinti rūgšties perviršul Tai ge- 

• „ , , ,, , ., , i riausias prlešrugštimis vaistas Ir perof the citizens of Chicago we *eel proud tnat they too are 150 metų daktarai tokiu laikė, 

v ili point to our great iea- >pected to Jo their atarė for Į
der our inavor A. J. Cemiak ChicagoBirthday Party and,ni nurodymai ant kiekvieno pakie- 

cuminui'iuo 11 j- /7i • r?" ■ I ’ J > • • i j to. Reikalauk tikro. Netikras ne-jLic Chicago has grown m -uj10 iiad die enviable and ex- they will. įveiks taip gerai.
those wishing to tiain tiltui- population beyond the dreains traordinary experience of be- 

of Malthus and in civic achie
Vtsy DĖMĖSIU!

VISUS AMERIKOS LIETU
VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI

ŠIE LAIKRAŠČAI

vement lieretofore
iių>; elevated to the Lenith of 

unrivaled:1)ublie___  service m a mumcipa-
in recorded history. my from nacįįr of pover-

Chicagos citizens have come dy and humble inanual labor. 
from tlie four corners of the jf,. ęerinak proved his extra-
uorld and by their industry, 
courage and civic endeavor

ordinary ability for public 
service and the voters of Chi-

Draugas”, dienraštis 2334 
So. Oakley Avė. Chicago, 
III. Kaina metams $6.00.

Darbininkas”, eina du 
kartu savaitėje, ' 366 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Kaina $4.00 metams

“Garsas”, savaitinis 73 
K. South Str., Wilkes Ba- 
rre, Pa. Kaina metanus

$2.00.

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI

MIEGA. j
Štai būdas greitai ir lengvai nu- | 

raminti ir užmigdlnti verkianti vai
kų. s Tai būdas, kuri daktarai In- 
dorsuoja ir milionai motinų pripa^ 
žino saugiu Ir nekenksmingu. Kele
tas lašų grynai augmeninės, gardžios 
Fletcherio Castorljos, nuramina ne- , 
ramiausia kūdikį ar vaikų Ir užmig
do į keletu minutų! O nuo dieglio, ! 
sukietėjimu, slogų nėra lygios Cas- I 
torijai. Chas. H. Fletcherio parašas 
yra ženklas tikros Castorios. Vengk 
imitacijų ir buk saugus.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GAL.1NGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Ueksnio Galinga 
Mestis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks- 
iiio Galinga Mestis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
šulusį kraujų, nikstelėjinių ir šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai.

Ueksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- į 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: UEKEN'S NEW DISCOVERY 
OiNTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT GO.

HARTFORD, CONN.

ADVOKATAI

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori? JI pati to nežino. 

Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga-' 

duodami su Llsterlne, išva

lysimo burnų ir užmušima 

llRU perus. Vartok kas

dien.

LISTERINI
DOUBLE 
ACTING

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišrani Chorui) 3t)c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c 

. Ko liūdi mergužėlėT-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c 

. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone- Randolph <7*7
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9800

Ta. suuos
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 7 7 W. Washlngton St. 
Rocen 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto Iki 4 PO pietų

KpBAKINC
nUP0WDER

Tėmyk kelkų grąžo
mų Ir jų šviežumo 

išlaikymų.

SAMSMito 
40 YEARS

! C25ou neės for 254
IIILIONSOF POUNDS USED

3V OUR COVERNMfHT

they have spread the f ame of jcag0 unhesitatingly and unre- 
Chicago througliout the world. servedly placed him in charge
They have made Chicago su-'of tbejr cįty so he couį<i j 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) .............  30c
p reme in many branches of 
cducation, industry and reli-

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ................. 30c

Utarn., Ketv., Ir gubotos 
— < Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. LafOyette 7887

Vakarais:

Namų Tel. Hyde Park 8896

gion. The world respects Chi
cago as a financiai centre and 
lier fatne for charity is world 
vide.

Chicago is to have a birth
day party in 1933, and the
v hole world is invited, at tliis |(Jt,j()n 
party Chicago will show her , , _

serve his adopted city and so. 
tliat lie could be the host to 
millions and in his person Chi
cago’s rnillions would reflect 
tlie spirit of Chicago.

The roll of the humble who 
have become great tlirough 
the just spirit of Chicago are

1 shal 1 note one more 
„arty Chicago will sh„w Ii,u- |o||n A Swan>w| (||e stateg 
achiovcmcnts of the, part one Attom(;y who ou'r |ay7

tnforcing department. Ue too

SKINITCHING EHDSl
tehen soofhfaa Žema fa aaetf f

Right from the first touch, antiseptic* I 
healing Žemo takes the itchingl 
misery out of mosquito bites, rasheg.1 
and many other skin afflictiono. Tryl 
it also for itehing, peeling tocs.1 
Bathers and other outdoor folkal 
thank cooling Žemo for relief from I 
sunbum. Douse it on ivy-poisoningd 
Pimples and dandruff f adė when atįe»l 
antiseptic Žemo is applied. It in-1 
stantly eases razor-emart. Alv 
have Žemo nearby wherever you go.1 
Any druggiat. 35c, 60c, $L00.

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0882

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. 
8241 So. Halstėd St TeL Vlctory 95«2 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. Ir Subatos vakaro

3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ........ 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvaižiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ............. 30c
7. Einu per dvatelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) ... ? 30c
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn,, Ketv. ii; 
butog nuo 7:30 iki 9 j

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1381 x

0®
Su-hundred years; 

much to show.
Cliicagos civic leaders who 

conceived and planned the 
Century of Progresą realized 
tliat the residents of the city 
ari* the greatest arui most im- 
l'prtaiit assets. Hence the 
jilans for tlie party were ma 
de subject to the approval of 
and the active participation 
ia; of all the Įieople of Chi
cago.

Every nationailty and every 
nation of tlie world is repre-

not the least of these are the

and slie has

knows toil physical ąnd nien-j 2534 So. Oakley Avė., Chicago, III.

‘Laivas”, .savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Chi
cago, UI. Kaina metams 
$2.00

“Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. Wood str., Chi
cago, III. Metams $3.50.

«i*M WU •«** ® ”vuu MM — ■»« MIMAMS.J™t

filtt aid Rimui—Tbe Coach Cave the Word to "Shgi Hbrdf So flsctor Proceeded to Šiam!

“Moterų Dirva' , mėnesinis 
2322 W. 24 strv Chicago, 
III. Kaina metams $2.00.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

1 Lietuvoj ir Amerikoj. Žmonių 
visur buvo daug, kas rodo di
delį gražų mūsų žmonių drau- 

Šv. Petro ir Povilo parapija ,,-iškunių.
ruošiasi iškilmingai priimti > Tikimės, kad šis draugišku- 
gerb. svečių Antanų Kalvaitį, 
konsulų Chicagoje, lapkričio 
26, 1931, Padėkos dienoje —

80CIFMffl.lL

D R I n G I S
F /

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentlstas

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekos

Vai.: 9-9 ' Cicero, III.
L ------------- «r*

.... .......

D A K T A R A

Tlianksgiving Day.

mas taip pat pasirodys ir at-' 
eity, ypač, ateinantį šeštadienį, 
kada įvyks “Kepurinis ba
lius”, ir Padėkos dienų, kada ŠV. KAZIMIERO AKADEMI- ro Akademijų remia, bet visus

CHICAGOJE

Paskutinėmis dienomis turė
jom porų vestuvių. Praėjusį 
šeštadienį moterystės sakra
mentų priėmė čikagiečiai P. 
Juozapas Pašvenskas ir p. 
Antanina Gedvilaitė . Sekma
dienį gi šaunus beloitietis p. 
Vytautas Prygodskis vedė 
roekfordietę p. Marijonų Užu- 
ha liūtę.

Be to, tų pačių dienų para
pinėj svetainėj buvo padaryta 
“surprize Party” pp. Delt.u- 
viams dėl gražaus jų 25 metų 
susigyvenimo.
Tomis pat dienomis P. Milius

pas mus atsilankys Lietuvos 
konsulas p. Kalvaitis. Daug 
kas jau dabar rūpinasi ir dar
buojasi, kad to garbingo sve
čio pasitikimas būtų ko gra
žiausias.

Koresp.

JOS RĖMĖJŲ DR JOS 
SUSIRINKIMAS.

OlGERfl, KL
Kvietimas!

kietas.
į minėtų mūsų parapijos po- 

rodė mums krutamuosius pa-1 kili. Bus gražus programas, 
veikslus iš lietuvių gyvenimo! Kun. H. J. Vaičunas, kleb.

DR. 1 J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2830
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STfilKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5350

DR.A, RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR O ESTETUI KAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

| vyrų. moterų ir va.kųI
I DARO OPERACIJASi

Ligonius priima kasdieną nuo 
^pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

1

naudingus plačiosios katalikų 
visuomenės darbus. Pranešinė- 
jant apie skyrių veikimų, kai 
kurie skyriai pranešė apie mi
rusias bei sergančias nares. 
Jų intencija visos rėmėjos su
kalbėjo 5 poterius, gerb. se-

Sekmadienį, lapkričio 15 d., 
kaip kas mėnuo, susirinko A.
R. D. skyrių atstovės iš Cld- 
cagos parapijos tartis, kaip 
daugiausia naudos gali atneš-! šutei M. Ritai vadovaujant, 
ti mūsų draugija.

Visų pirma paaiškėjo, kad 
“Pantry Party” bus visuose 
skyriuose vykdoma. Visi sky

Sekmadienio vakare, lapkri- :rįaį tarį jau išrinkę Remisijas 
čio 22 d. įvyksta Švento An- !įani darbui.vNieku nesnaudžia- 
tano parapijos metinis ban-!llla r p tai yra nuolat 

Širdingai visus kviečiu 1

GRABORIA1:

J. F. BADŽIUS
Pigiausias liet. graborius 

chicagoje

1_ACHAVICH > 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

V Ofisas 2201 West 22nd Street 
Susirinkimų uždarius, sekė ĮCor- So- ^eavitt st. Tei. canai 6222

skanios vaišės, Sesučių paga
mintos, ir malonus rėmėjų 
tarpusavio pasišnekėjimas. 
Gyvuokit, darbščiosios rėmė
jos.

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Ofiso Tel. Vlctory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet. U tam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Lafayette 5793

SR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vale. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8193

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie fgrabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

SefWecana. Tu ^39 S. 49 Court, Cicero, III.
SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4088.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cliicago

Tel. Cicero 5927

“in perpetual motion”. Ji 
‘‘nesilsi”. Visos rėmėjos, lyg 
bitutės, nuolat darbuojasi.

Piknikas.
Tartasi dėl pikniko su di

džiulėmis dovanomis, būtent 
automobiliu, lotais arba 
“casli’A Tasai “turtuolių” 
piknikas, kuriame tokios “‘do
vanos” skiriamos, įvyks-lie
kis mėnesio 4 dienų Vytauto 

darže. To pikniko smulkūs 
darbai bus aptarti metiniame 
k. R. D. susirinkime.

Mūsų vajūi

PUIKI VALGYKLA.

P-nas W. B. Jučus yra gerai 
žinomas Bridgeporte, nes nuo 
senai ten turi moderniškų re
storanų. Turi didelį patyrimų 
savo biznio šakoj, p. Jučus ne
senai įsteigė visai moderniš
kų puikių valgyklų Marųuette
Parko kolonijoj, 6236 So. Wes balandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

" 6 iki 8:30 vakare

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Scradomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Gydytojas ir Chirurgas 1 
6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare J

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

. Office Phone 
W entworth 3000'

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 S. Artesian An

Rusas Gydytojas ir. Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų

OfisaB 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 10-11 ryto, 2-4 po piet, 
7-9 vak. Ned. ir šventadieniais 10-12

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washingtonį 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. CHARLES SEfiAL DR. S. A. ODINIAI

Phone Boulevard 4139

- A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply3,’a dykai.

3307 Aubum Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAF
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIETU VIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tel. Roosevelt 7189

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talnnuu Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Tardą 1138 
Chicago, UI.

z

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

tern avė. Stella Miller yra to 
restorano prižiūrėtoja. Dau
gumas tos valgyklos kostome- 
rių yra svetimtaučiai. Smagu,

Oficialus vajaus paskelbi- kad lietuviai pataiko biznį į 

mas įvyks vėliau. Bet jau iš vesti ne vien savųjų tarpe, o 
anksto skyriai prie jo rengia- ’r tarp svetimtaučių.
si. Nors pas rėmėjas visuo-! -------------------

vajus” vykdomas nes
nuolat rašosi naujos, narės 
šion kilnion draugijom 

Mūsų jaunametės.
.jau kas-ne- kas A. R. D. 

vadovių širdis džiugina, tai 
mūsų jaunametės (Junior Au- 
xiliary). Tai gabiausios jau
nuolės, kurias reikia draugi- 
jon įrašyt ir palaikyti, kol jos 
dar mokykloj tebėra. Paskui 
sunku jaunimų gaudyti. Kam 
rūpi jaunosios kartos palai
kymas prie lietuvių parapijų, 
prie savo organizacijų, tam 
reikia pradėti jaunuolius or
ganizuot, jiems dar mokykloj 
.esant. Kitaip bus tuščios pas
tangos.

Štai, šiame susirinkime da
lyvavo dvi atstovės iš jauna- 
inečių skyriaus iš West Side, 
būtent jaunutės panelės Eleo
nora Lacliavičiutė ir Onytė U- 
saitė. Kaip įdėmiai jos sekė 
susirinkimo eigų ir kaip pro
tingai padėjo dalykas svars
tyt. Tik džiaugsmas ėmė visas

GERAI VAROSI.

Brigton Park. — Šiomis 
dienomis man teko padaryti 
draugiškų vizitų dentistui dr. 
Paukščiui, kurio ofisas yra 
4193 Archer avė. Pas jį ilgai 
negalėjau užtrukti, nes besąs 
“busy”. Matyti, jis nejaučia 
depresijos... Dr. Paukštys sa-

I
AKTŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. YAITUSH, ŪPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuria

•*• ? Ž d■ iv<-

m
jAMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir N AKT) 
[Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramq| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
, . JŪSŲ G&AB0K1A1

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermrtagc Avenue

Fiat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

vo profesijoj yra specialistas, 
darbų gerai atlieka, todėl ir 
gerai sekasi.

Vietinis.

Atyažiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal <222

DR. G. L BLOŽISDBNTIg'ęAB
2201 WEST 22nd STREET

(Kampos Leavltt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 76.2
Res. Hemlock 7691

DR. A P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare

esti priežastim galvos skaudėjimo, Tele. ‘Cicero 1260 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose

DR. GUSSEN
X-Ray

.... XT . . . i atsitikimuose. egzaminavimas darosi, SirinkllKias. Nors dar Visai j mas su elektra, parodanča mažiau- 
j.uinutės, bet moka savaran- klald*"-Speciale atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.
. v. . . . Valandos nuo 10 ryto ik, 8 vali’ šio skyriaus jauna,net į kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

prisideda prie “pantry par- j^reivas akis atitaiso i trum- 
J, |p4 LAIKĄ su nauju išradimu t y . Jos prirengs du “ Thanks ; Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 

• • 1 į , ,, »-• , l*o akinių. Kainos pigiau kaip kiturgn-,ng baskets”. V.™» dova-į 4nj
uos savo parapijos seserų mo- j
kytojoms/o kilų atsiųs į šv.! TeL B°u»evard 7589 
Kazimiero Vienuolyno narių.
Bravo, jaunutės!'Jus ne tik po 
pierūje jaunametės veikėjos, 
bet puikiausios būsimos mū
sų pavaduottyos ir veikėjos.

Delegatės seiman.
Šiame susirinkime taip pat 

(kmtro išrinktos atstovės Į 
lieinaičių kolegijos rėmėjų 
seimų ir, žinoma, su dovanėle.
Lėmėjos ne vien šv. Kaaimie-

kiškai protauti.

Tel. Y*r<U 1829

DR. G. SERNER
METUVre AKIV SPtX'IA,JSTAS

Ofinze Ir Akintų Dirbtuvė 

706 WEST 35th STREET 
Kampan Halsted st. 

Valandos: nuo 19—4; nuo 8—t
Nedėliomis: nu* 1. iki II.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU ALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vot: ryto nuo 19—12 nuo 2—6 *o 

pietų: 7—8:39 vakare 
N-dėlionilr 19 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Rezidencija

4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarta*

Rez. Tel. Midway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedeliaA 
ir Ketvergais * vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVS. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8299

VALANDOS:
Nuo IV Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
Vai.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Road 

2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 
A. M. Nedėlioj susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto iki 1 po pietų 
, 2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį 

Virginia 0036 >•

i L DAVIDONIS, M. |
4910 SO. MlCHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos: '

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio tr ketvtrtadtenir

Tel. Hemlook 8799

Rea. Tel. Prospect 9V18

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6425 So. Californla Avė,

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 rytoj 7 iki 9 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti '

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, II).

OR. P. P. ZALLYS 
DENTISTAS.

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avedue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas, X-Ray, etc.

Vai.:

Phone Hemlock 2061

OR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Ertractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-12 

8KR8 SO. WEHTTCRN ATM

Phone Hemlock 7828
Dn. C-K. Kliauga

Dentlstas
2420 W. Marcpiette Rd.

arti Western Avė. ,

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: H KENOSHA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: ularninkais, ketvergais ir pėt 
nyčiomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. GrovelUIJ S2M2

5817 — 6th AVENUE «
Vai.: panedėliais, seredomis Ir ku- 
batomlH nuo 1 iki 4 ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 40541

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
t Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 33951

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 6911 Ofiso Ir Rea. Tel. Boul.

DR. BERTASH DR. NAIKELt
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
▼ ai : 1 I ir « H H Re vai r»k Vai : 1-4 Ir 7-9 vai. vakare

Nedėlioj susitarus Nedėlioj eualtanu
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C H I C A G OJE
P NO L. SIMUČIO, “DRAU 

QO” VYR. REDAKTO
RIAUS PAGERBIMO 

BANKETO PROGRAMA.

sirinkimas. Pasirodo, kad net 
keliolika šeimynų yra šio sky
riaus sušelpta. Klebonas, šio 
skyriaus reikalų vedėjas, pra
nešė, kad yraz ir daugiaus 
šeimynų, reikalingi) greitosPonui L. Šimučiui pagerbti 

puota įvyks sekmadienį, lap- pagalbos, 
kričio 22 d. Šv. Paneles Gimi- komisijos buvo paskirti keli lėsime tikrai 
mo parapijos svetainėje, Mar- žmonės, kurie aplankys tuos praleisti. 
quette Parke. pavargėlius ir, jei tikrai rei-

Vakarienę gamina tos ko-jkabnf?i pagalbos, tai ateinantį ------
lonijos gabiausios^virėjos. , susirinkimų ir jiems bus su-

Programa bus įvairi ir įdo
mi savo sąstatu. Dalyvaus

Tad iš veikiančios metinius

aktingai dalyvauja. Būk ir 
Tamsta .rimtas-ta, o tavo jau
nystės dienoms prabėgus džiau 
gsiesi, kad laiko veltui nelei
dai, bet sunaudojai jį rimtam 
organizaciniam darbui. Tadgi 
lapkr. 22 d. visi northsidiečiai 
ir visas jaunimas ne kur ki
tur, tik į Šv. Cicilijos dr-jos

Kučinskis, plačiai paaiškinęs darbavosi' Ivaų Bleiwiess, tarp

vnrgonininkų choras, vado
vaujant prof. A. Pociui, solis
tės pp. M. Janušauskienė, E- 
lena Rakauskienė, Šv. Kazi
miero Akademijos talentingos 
mokinės. Solistai pp. K. Sabo
nis, J. Romanas, Justas Ku
dirka bu v. Liet. operos artis
tas.

Kalbės įžymūs mūši) miesto 
kalbėtojai. Dalyvaus gerb. 
Lietuvos*konsulas p. Kalvaitis 
su žmona. Dalyvaus mūsų 
gerb. dvasininkai prdfesijona- 
lai visuomenininkai — žodžiu, 
veiklioji ir gyvoji lietuvių vi
suomenė.

Pirmų' kartų per 20 metų 
sueis visi, kuriems p. L. Ši-

apie spulkos naudingumų. Po 
to p. Sabonis ir Čiopas padai
navo porų dainelių. Buvo rei
kalauta pakartoti. Gerb. kle
bonas kun. Vaitukaitis pasa
kė trumpų, bet labai gražių
kalbų apie taupumų. Po to p. ja sėkmingai verčiasi žemės 
p. Sabonis, Čiapas, Jankaus- ūkiu ir išsiplėtojusia pramone, 
kis, Sabonienė ir Ančiūtė gra- Jugoslavija yra turtinga 

laikų z i ai padainavo keletu dainelių. miškais — ąžuolynais, pušy- 
Žmonėms taip patiko dainavi- nais ir beržynais. Tie miškai 
nias, kad negalėjo atsigėrėti, teikia geros medžiagos medžio 
Kalbėjo jaunas vyrukas ang- darbams .ir jugoslavai yra po
liškai — labai silpnai. P. Zol- sižymėję tos rūšies darbais ir

------------ pis tai geras kalbėtojas ir ge- išdrožinėjimaįs. Jugoslavų
Bridgeport. — Prie Šv. Jur-iras juokdarys. merginos ir moterys yra gar-

Po kalbų buvo suvaidintas sios savo išsiuvinėjimais. 
“Dzūkas

kroatų vyskupas Strossmayer, 
tarp serbų vyskupas Rafaeles.

Zagrebo mieste nuo 1867 m. 
gyvuoja Jugoslavų Mokslo A- 
kademija. Tai yra jugoslavi) 
kultūrinis centras. Jugoslavi-

šokius, kur visi 
linksmai

ga-

Koresp.
VAIKUČIŲ GLOBA.

teikta. Taip pat nutarta rink
ti įvairių drabužių, nes yra
tokių žmonių, kuriems jų truk gio par. jau ketvirtų savaitę,
sta, ypač artėjant žiemos šal- globojami beturčiai mokyklos gražus veikalas "nzuKas ir 
čiams. Tuo rūpintis palikta vaikučiai. Per praėjusias tris Žydas”. Žmonės taip prijuoki- 
moterims, kaip šios organiza- savaitės pavalgydinta 1,177 no,
ei jos pagelbininkėms. vaikų.

Todėl, kas turite atliekamų Gailestingieji. ir A. Lorancas. Ačiū spulkos tas skulptorius yra John Da-
drnbužių, atneškite, bet kurių1 Atsiranda ir šiemet bridge- direktoriams už suteiktų ma- Brcin Tarp jugoslavų mo- 
dienų į knygynų ir paaukokite portiečių gailestingų širdžių lonumų. 
vargstančioms šeimynoms; ten su aukdmis. Šiura (bučeris) į Ten buvęs.
visada rasite žmogų, kuris pri- pirmutinius pietus iškėlė ir au ' ------------------
ims, ir bus atiduota reikalam kavo: bulbių bušelį, obuolių Serga: Juozas Miliųškis 
jautiems. Pirm. P. J. Bekus buš., daržovių buš. Kalėdai y- (1823 Canalport avė.), Veroni-

Ivan Mestrovic yra pasauli
nės garbės skulptorius ir chi- 

kad kitas ir apsiverkė 13 žinomas i5 indl.
joni) raitelių Grant Parke. Kito juoko. Vaidino p. Sabonis

kslo vyri) Amerikoj yra gar
sus Dr. Michael I. Pupin ir 
Dr. Nieholas Tešla.

Jugoslavai dalyvaus Chica- 
gos Pasaulinėj parodoj 1933

pranešė, kad jis gauna tris to- ra beturčių tėvai, atvežė pa- ka Krenčienė (1901 Ruble st.) lnetaįs įr skyrius bus vie
nas anglių ir juos aukoja varg ruoštus pietus ir aukavo kiek- dabar yra Cook County ligo- Jias į§ įdomiausių
stančioms šeimynoms. Susirin- sų buš., 12 pajų ir dar, sako, ninėj, jai bus padaryta opera- _____________
kimas išreiškė jam gilių pade- atvažiuos su porčiapiniais pie-.cija, p. Zemeškienei, sirgusiai
ka ilgu rankų plojimu. jtumis. Jie laiko mėsinę (bu- kelias savaitės namie, taip pa?

Taip pat šis Šv. Vincento a černę) ir duonkepyklų. Shle-.bus padaryta operacija.
P dr-jos skyrius kreipiasi į powiczai yra beturčių vaikų J P. Bankevičiai ir pp. Sebies-

■ ■" ■ - ■ ■ ■ i . ■

pas ir A. Ančiūtė puikiai su 
dainavo. Vertas paminėjimo 
ir garsusis Peoples duetas ir 
kvartetas.'

Būtų malonu dar ne kartų 
išgirsti kitose programose tų 
mūsų dainininkų sutnrtinius ir 
skambius balsus.

K. D
VIEŠA PADĖKA.

Pęfcktadieius, Lapkt. 20, 1931

SUMAŽĖJO JAPONŲ 
PREKYBA

TOKIJO, lapkr. 19. — Dėl 
praplėsto Kinjjoj japonų pre
kių boikoto žymiai sumažėjo 
japonų preky ba.

Dėkoju Peoples Fumiture 
kompanijai už jų sąžiningąi 
patarnavimų ir mano radijo 
sutaisymų.

Tų radijų pirkau ne pas 
Peoples Fumiture Co., bet pas 
N. Z., ir tuo būdu likau skau
džiai apviltas, nes trumpu lai
ku po nupirkimo kelis kartus 
buvo taisomas ir vis gerai ne 
veikė. Pritrūkęs kantrybės,

navininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) 3 flatų nauja na
mą po 5 kamb. Visi fityniu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais, f- 
mok^ti $3,000, likusių, po $35 mėn. 
Arba mainysiu Į mažesni narna 1622 
So. 51 avė., arti Douglas Pk. ‘‘L”.

PARDAVIMUI PIGIAI
Priverstas parduot 2aukšč.ių 
plytų namų, 2 fl. — 3730 So. 
Parnell avė., 4 blokai į rytus 
nuo Halsted. Kaina $250. Cash 
Balansas $25 mėn. Klaust 
Fred Button, 2 augštis.

(Peoples Furnitūre Co. dali
ninkų ir vedėjų tos parduotu 
ves, kuri yra Brighton Parke, 
4177-85 Areher avė.), kad at
siųstų savo kompanijos “ra
dijo daktarų”, kuris galėtų 

j pagydyti mano sergantį radi- 
ijų. Kadangi radijas buvo pirk
tas kitur, tai p. M. T. Kizas

________ ; turėjo teisę pasakyti “Ne pas
North Side. — Visi kviečia- raus pirkot, tai ir netaisysim”,

PRANEŠIMAI

BRIGHTON PARK
2-4 plytų namas, visai mo

derniškas ant Alhanv ir 46 st. 
kreipiausi pas p. M. T. Kiz» ft.ik pantnot morgi£.ins 

Lotų mainymui į automobilių.

B. R. PIETKIEWICZ 
2608 Wl 47 Street

Parsiduoda labai pigiai nau
jas muro 2 fl. *5x5 kamb. mo
derniškai įrengtas namas. At

sišaukite tuojaus. \
Namas randasi prie Šv. Ka

zimiero Vienuolyno.
6747 So. Rockwell Street

mučio (Šilelio) nuopelnai yra visus kilnios širdies žmones, globėjai, pernai iškėlė trejus kiai savo sūnus leidžia į aukš- mi atsilankyti ir paremti pau- bet to nepasakė, pridurdamas 
tesnę, kardinolo mokyklų. kščių bazarų, kuris įvyks lap-, kad> kiek baa gabma Pa«"

Mūsų kolonijoj yra fc*ių lie- kri«o 23, 24 ir 25 dd. Žaidi-patarnauti saviems lie
brangūs ir žinomi. prašydamas prisidėti prie šio pietus ir daug aukavo maistu.

Vakaro kalbų vadovu (toast labdarių darbo, stoti į šios dr- Šiemet aukavo: cukraus mai-
master’iu) bus gerb. kun. pro- jos eiles ir tiesti savo pagal- ša, bulvii) maišų, pieno 6 tu- tuvių, kurie savo vaikų neką)- in®i įvyks kas vakarų per
fesorius B. Urba, kurio gabu- bos rankų nelaimės paliestie- 7-inus butelių. Kai tik susitin- 'bina lietuviškai, tik angliškai. bas tris dienas. Ateikite visi ir j Apsimoka hiums, lietuviams,
iną kaipo sąmojingo “master siems; nors mažiausia anka kb tai pirmutiniai p. Shlepo- O, žmonės, kodėl jūs taip da- atsiveskite savo draugus. Vi- laikytis to gražaus obalsio,

si paremsite, ir suteiksite nan- “savas pas savų” ir kreiptis
. dos parapijai. ■ visokiais reikalais tik prie

Taip pat dar primenam, savųjų, nes mums bent bus pi- 
kad parapijos vakarienė įvyks S^au ir sųžiniškiau patarnan-

of ceremonies” chicagiečiai bus brangiai įvertinama. Per .viczaūs žodžiai: “Tai kaip sn rot? Ko jūs siekiate?
ne sykį jau patyrė. .šį susirinkimų buvo išrinktas vaikais einas, ar nieko ne-i J. Blankus.

Banketas prasidės punktua- Į dar vienas valdybos narys, trūksta, ko reikės — pasakyki ----------—------
lifli 7:30 vai. vakare. Svečiams vice-pirm. Pijus Plečkaitis, ir man. Ačiū p. Shlepowiczui į C. G. LUKAIS CHICAGOJ. 
patartina nesivėluoti, nes šis įširašė keli nauji nariai. Kitas už gailestingus žodžius ir uz
nebus “lietuviškai” suvėlin
tas vakaras. Kaip skelbiama, 
iaip ir bus daroma.

tuviams.

4(44

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

-------— lapkričio 29, 1931 parapijos
Lietuviškų filmų gaminto- svetainėje, kurie dar neturite ’ 

jūs p. C. G. Lukšis šiomis die- tikįetų, galite gauti pas para-

ta.
susirinkimas įvyks lapkr. 23 aukas.
d. toj pat svetainėj. Kurie ma- j Aukavo: Pranckienė miltų 
note įstoti į šių organizacijų, 5 sv.; Dimša — cukraus 5 sv., nomis atvyko Chicagon. Sako, pįjos komiteto narius. Dau-

P. D.
Jauno rašytojo Arėjo Vit-

Vietos bankete galima už malonėkite ateiti į susirinki- Lenėr — daržovių bušelį, Mar- kad už poros ar trijų savai- giau apįe vakarienę bus para- kausko originališkų apyskaitų
si sakyti savo kolonijoj pas 
komiteto narius, kurių pavar
dės nesenai buvo “Dr.” pas
kelbtos, arba nusipirkti bilie
tų prie durų. Įžanga į banke
tų $1.00 asmeniui.

Bapkieto pradžia 7:30 vai. 
Dakare. Rengimo komitetas 
upliai stengiasi, kad tiek puo
ta, tiek ir programa išeitų pa
vyzdingiausia, tvarkinga ir 
graži.

Vienas iš komiteto narių.

mų.
Vincentas.

tinkienė — cukraus 10 sv., ^ių nauji lietuviški gyvieji jo £įyta vėliau, 
sviesto ir druskos; Nedverienė ! vaizdai (filmos) bus užbaig- 
— žirnių 6 ken., pieno 5 k., ti ir pradės juos rodyti lietu-

Klebonas ir Komitetas.
“Milžinas ir nykštukas.” is 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 

leidžiamojo vaikams žurnalo 
“Žiburėlio,” buvusių išspau-

NORTH SIDE.
Lapkr. 16 d. parapijos sve

tainėj įvyko Šv. Vincento a 

Pauliaus vietinio skyriaus su-

PATARIMAS
Šiuomi patariame Lietu

viams pirkti anglis iš CRANE 
COAL COMPANIJGS. Gausi
te geras anglis ir pigesne kai
na.
(Pocahontan Mine Run $4.75 tonM 
Pnchontu I.nmp or Fgu 10.00 tonas 
Mark Rand Uunvp 8.50 tonas
4Breen Valley Iaimp 9.50 tonas

Katrie norite tikrai gerų an-z
glių pečiams, tai pirkite 
GREEN VALLEY. GREEN4VALLEY yra geriausia ang
lis Amerikoj.

Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardaR

GRANE 00AL OOMPANY 
5332 South Long Avenue 

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Šv. Cicilijos dr-ja ateinantį kavos 2 sv.; Petrošienė — šul- 'vių kolonijose.- 
sekmadienį lapkr. 22 d. rengia derį, duonos, kopūstų ir $1.00; 
metinius šokius. North West Jokūbaitis (daži) parduotuvėj
Masonic Temple svetainėj, $3.00; Radavičia — syiesto 2 ------------- lapkričio 22 d. tuojau po pa- ž^aus leidžiamame vaikams
1547 N. Leavitt St. Šio ba- sv.; Šilinskienė — bulvių mai-1 Bridgeport — Liet Teatr. nrnldi) mokyklos kambary. Vi- žurnale “Jeunesse,” išsispau-
liaus rengimo komisija jau šų, kiaušinių 6 tuz., Kalašins- “Rūtos” dr-stė No. 1 rengia sus narius kviečiame susirink- sdino vertime į čekoslovakų!ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
senai darbuojasi; Kaip teko kaitė — cukraus maišų, Dom- pramogų sekmadienį, lapkri- tj nes t,us iabai svarbus ir kalbų Prahoje išeinąs prie

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock S S14

RENGIA BALIŲ.
Brighton Park. — Marijonų

Kolegijos rėmėjų 35 skyriaus sdintų išverstų į prancūzų ka 
mėnesinis susirinkimas įvyks ^b9 Belgijos Raudonojo Kry-1 
lapkričio 22 d. tuojau po pa- žiaus leidžiamame

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

patirti, bus labai triukšmingi brauskas (mėsininkas — bu- čio 22 d. Lietuvių Auditorijos priešseinrfnTs susirinkimas. (“Česke Slovo” vaikams laik-
šokiai. , ceris) agurkų 25 kortas, žir- salėj. Bus vaidinamas veika-

Orkestras bus vienas iš ge- nių, 10 ken.; Ežerskienė — cu- las' “Milijonai Vandenyje”, 
riaušių atsižvelgiant į jauni- kraus 10 sv., sviesto 2 sv., Tų vakarų naujiems nariams 
mų, nes prie šios draugijos taukų 2 sv., pieno 10 k. ir I|ūo 16 iki 30 metų amž. įsto-
priklauso daug veiklaus ir su- kiaušinių; Jonikis bulvių mai- jimas dykai.
sipratusio jaunimo, kuris už- šų; J. Adomaitis — cukraus 25 
tikrina draugijai laimingų ai- sv., obuolių buš.; Mordas — 
eitį. cukraus 25 sv.; Vaitkus —

Nors daug mūsų kolonijos cukraus 25 sv.; Vaitkus -- 
IRunimo priklauso prie šios varškės, 30 sv.; Balčienė — 
draugijos, bet dar yra ir to- bulvių maišų. Bus ir daugiau, 
kių, kurie nesupranta pašai- Ačiū visiems aukotojams, 
pinės draugijos naudos; jie Kukorius
mano, kad visada bus jauni,' ---- ---------------
linksmi ir be jokių rūpesčių DIEVO APVEIZDOS PARA- 
l>ei nelaimių, kaip kad dabar, i PIJA.
Jaunime, labai apsirinki, ta-' ------------
ve gali ištikti visokios nelai- Namų statybos bendrovė 
mės ir gali būti visų užmirš- (spulka) buvo surengusi va
tas, bet, būdamas pašaipiuos karų su programa ir prakal-

Valdyba.

KALBĖJO APIE PASAULI 
N? PAROfiĄ.

Praėjusį sekmadienį Chica- 
gos jugoslavai surengė stoty _ 
W9XAA ir WCFL radijų kori-! 
certų ir kalbėta apie pasauli
nę parodų, kuri įvyks Chica- 
goj. Muzikos programų išpil
dė kroatų choras “Zora”, kal
bėjo Jugoslavijos generalis 
konsulas George Kolombato 1

Valdyba.

RADIO KLAUSYTOJŲ 
BALSAI.

Praėjusį antradienį tikrai 
buvo įdomi ir įvairi lietuvių 
radijo programa Peoples Fur- 
niture Co. pastangų dėka (sto
tis WGES).

Peoples Furniture Co. dėka 
jau treji metai mūsų tautie
čius žavi gražios dainos ir į- 
vairi muzika; o taip pat pa
įvairinama juokais ir naudin
gomis kalbomis.

Ponas K. Sabonis, p. A. Čia-

raštis “Slovicko,” o taip, pat 
j — vertime į anglų kalbų — 
1 Australijos Raudonojo Kry
žiaus leidžiamas vaikams žur
nalas “Australian Red Cross 
Junior News” (per dlu nume- 

’ rius). Tulef. Republic 4894

D. GRICIUS
f/

R. RNDREUinUS
(Marąnetta Jewelry > Radio) 
PlrkusfeJI paa mua ui $4 ar dau

giau bua dykai nufotografuoti. 
9650 West 63 St., Ohicago, UI.

Tai. K
Hemlock 1994

Z

OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Rainos prielnaanlausloa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

vich ir John R. Palandech, 
katalikiškos draugijos narys, bomis penktadienį lapkričio 6 jugoslavų parodos komisijos 
būsi globojamas nelaimėje, d. parapijos svetainėje. Tru- pirm.
varge ir ligoje. Todėl tau, pūtį per vėlai — laukiau, ti- P-nas Palandech aiškino, 
brangus jaunime, dabar yra kėdamasis, kad kitas korės- kad jugoslavų tautų sudaro a- 
gera proga rimtai apsvarp- pondentas parašys. Bet negu p»e 14 milijonų žmonių. Nuo 
čius ateiti į šį linksmų balių Įima tokios gražios programos amžių jų troškimas buvo ser- 
ir įstoti į šių garbingo vardo nepaminėjus. Žmonių susirin- l'»ų, kroatų ir slovėnų vieny- 
šv. Cicilijos dr-jų. O gal bi- ko beveik pilna salė. bė. Jų vadai, veikėjai, patri-
jai, kad savo vardų nežemin- Peoples Furniture Co. pir- jotai nuo seųo svajojo apie tų 
ti j būk ramus, juk tik rimtai mininkas A. Tamkevičius va- vienybę, kuri, pagaliau, po di- 
niųStantis jaunimas supranta karui vesti pakvietė p. J. F.- džiojo karo tapo įvykdyta, 
organizuotų darbų ir jame vald#. Pirmas kalbėjo adv. Tai vienybei tarp Slovėnų

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS, plačiai žinomas čeverykų 

taisytojas praneša Marquette Park lietuviams, kad ati
darė moderniškai įrengtų čeverykų taisymo šapų — shoe 
repairing shop, naujame Dr. Yuškos name, 6649 South 
Artesiah Avenue.

Antanas KrUodunas yra vienas iš geriausių čevery
kų (šiušių) taisytojas, nes jau turi 20 metų tame amate 
patyrimų. Tad lietuviai, reikalui esant, atsilankykit 
pas savo tautietį, jo darbas garantuotas ir visus pa 
tenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Ohioago, III.

Tulet. 
Homlock 1147

Namų Tnlof. 

Republic 5448

JOHN YERKES
Plumblng 4k Heatlng Lteturte 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kalnoa prieinamos9422 WEST 69th STREET
Tai. Vlctory 1345 DOUGLAS ELECTRIC 00. 

JOSBPH SHAGZDAS, Bar. 
Elaktroa relkmenoe Ir flkVIe 

rlal. {Tadame elektra Į namus Ir 
dtrbtuTta
MM a Hatotad St. S AngMa


