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CHICAGOJE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
BUS ATNAUJINTI IŠKLAU-

j MADRIDAS, lapkr. 29. — Vakar vaka.rų čia turėjo įvy-! SINEJIMAI

! Ispanijos vyskupai Šventajam kti tarptautinio nusiginklavi- 
■ Tėvui Pijui XI pasiuntė ben- trio klausimu susirinkimas.

PARYŽIUS, lapkr. 28. MŪSŲ TAUPYTOJAI IR : tais pats Pienocentras mano
JŲ TAUPMENOS

Mandžiūrijoj vyksta naujos
kautynes

KILO RIMTI NESUSIPRA
TIMAI

ATIDARYTAS VILNIAUS 
UNIVERSITETAS

I drą pareiškimą, kad jie, vys- Tarp kalbėtojų buvo ir Ame- 

1 kupai, panaudos visą savo e-Įrikos senat. Borah’as. Pran- 
nergiją ir visas teisėtas prie- icftzai tautininkai pradėjo triu- 
mones ginti Bažnyčios teises, j kšmauti ir sustabdė prakal- 
kurias steigiamojo susirinki- j Imis. Jie šaukė, kad Prancūzi- 

atstovai ėmė!ja neturi reikalo nusiginkime

Apygardos teisėjas Fein-' 
berg’as rytoj atnaujins, išklau 
sinėjimus uždarytų Bain’o 
bankų reikale.

mo radikalai 
varžvti. :ti.

PAVĖŽINO DU JAUNUO
LIUS

Tuo pačiu pareiškimu vys-1 Įsimaišius policijai, susirin- 
kupai protestuoja prieš Baž- Ikimas nutrauktas.s 1 Ii nyčios ir katalikų teisių var- | ______
žymą. Protestuoja dėl nus
prendimo pašalinti jėzuitus iš i 

\VASHINGTON, lapkr. 29. i VARŠUVA, lapkr. 28. — IsPanU°s ir <lel kitų kongre-' 
tarp Japonijos ir J. Vai- žydų pogromai Lenkijoj pasi-Į^8^^1^ teisiij siaurinimo. Vys-!

SIUNČIA DAUGIAU 
KAREIVIŲ

W. Bransalt’as pasikvietei 
savo automobilį pavėžinti du 
sušalusius, jaunuolius,

Važiuojant jaunuoliai gera
darį užpuolė. Neradę pinigų 
apdaužė ir paspruko.

stvbių kilo rimti nesusiprati
mai.

i kupai nurodo, kad jei susirin-
TOKIJO, lapkr. 29. — Ja-

Taupytojai yra pavojingiau
si banko klijentai. Pirmiausia 
taupytojai, paprastai, neturi 
daug pinigų. O tie, kurie turi. 
yra labai sunkiai pinigus už
dirbę. Todėl jie be galo bijo, 
kad jų taupmenos nežūtų. Be 
to smulkus taupytojas daug 
mažiau gali nusivokti apie vi
sokius krizius ir konjunktūras 
negu turtingas ir geras biz
nierius. Iš čia iškyla taupyto
jo didelis bailumas, klausymas 
visokių gandų. Mūsų piliečiai 
taupytojai nugirdo, kad' Aus-

IŠ BRAZILIJOS į AFRIKĄ trijoj, Vokietijoj, Anglijoj, A- 
merikoj ar kitur bankams yra

įsteigti pieninę dėl sūrių ga
mybos. Paruošti sūrių gamin
tojams kitąmet Pienocentras 
mano suruošti prie Kuršėnų 
pieninės, kursus.

PIENOCENTRAS GAMINS 
PIENO MILTELIUS

baigė ir universitetai iš naujo ....... *'7'*’ ?“77'".. ponų vyriausybė siunčia dau-
atidaryti. Šiandie atidarytas kimo nutarimai bus pripažinti karįUOmeiiės i Kinijos

ir pildomi, pusantro milijono ' . x ’
_ .... miestą Lientsiną, kur nepa-

vaiku nebetures tikėjimo pa- ....liauja kinų susirėmimai 
! japonais.

Japonijos vyriausybė pain-Įir Vilniaus universitetas.
formuota, kad J. Valstybių t Lenkai studentai nusprendė l moj7 mokvklose 
sekretorius Stimson’as užva- prieš žydus studentas kovoti 
kar laikraštininkams pranešė, “socijaliniu boikotu.”
buk japonai Mandžiūrijoj po 
kiekvieno puolimo ir po kiek 
vieno atlikto žygio prieš ki
nus apgaili savo veikimą ir 
pasižada, kad jie daugiau taip 
nedarysią. Bet japonai savo 
žadėjimo nepildo. Taip pat 
būk sekret. Stimson’as yra pa
reiškęs, kad japonij karinome 
nė Mandžiūrijoj be jokios a- 
todlairos tik švaistosi, neatsi
žvelgdama į jokias tarptauti
nes sutartis. Japonų tikslas— 
užimti visą Mandžiūriją. „

Japonų užsienių reikalų mi 
nisterija karčiais žodžiais at
sako į tuos sekretoriaus Stl- 
mson’o priekaištus. Reikalau
ja, kad jis atšauktų tuos pa
reiškimus. _

Be vyriausybės prieš J. Va
lstybes atsisuko ir įsigalėjusi 
japonų militaristų partija. 
Šios partijos vadai nurodo, 
kad sekretoriaus 
iškeliami prieš japonus kalti 
nimai dar labiau pablogins 
padėtį Mandžiūrijoj.

LENKAI SPAUDŽIA 
UKRAINUS

KRIKŠČIONYBĖ IŠAUKŠ
TINO MOTERIŠKĘ

BOMBAVO TAHUSAN’Ą

____  r PEIPINGAfi, lapkr. 29. —
---------------------------- NE\V YORK. Katali- japonij kiriuomenė sutraukta

VARŠUVA, lapkr. 28. — k" valandą” per radiju kai- ‘puHi Tahusan’į, puaiaukely 
Trenku teismas Lvove, Galiei- 'ėdamas kan. J. M. Gillis pa- ,arp Mukdeno ir čingčov’o. 
joj, vien, Ukrainą (rusiną)'reiSk5- kad Kristaua atėjimas japo„„ iakflnai į Tabasan., 
nubaudė mirtimi ir 16 kitu, |,r P° to k"k«‘™><J eiviliza- ke|e(ą bombŲ
tarp ją vieną moteriškę, nu- ic,|os P™pl.llmas KankStino , ------------------- i

KĄ SAKO SEKRETORIUS 
STIMSON

AVASHINGT0N, lapkr. 29. 
— Sekretorius Stimson parei
škia, kad jo pranešimas laik
raštininkams Mandžiūrijos rei 
kalu iškreiptas ir japonų vy
riausybė apie tai klaidingai 
painformuota.

Sekretorius Rako, kad jis 
vienaip kalbėjo, o kitaip japo
nams pranešta.

Nežinia, kokia bus to triu
kšmo pabaiga.

PARYŽIUS, lapkr. 28. — 
Britų lakūnas kapit. B.'tlin- 

su kler’is pats vienas lėktuvu iš 
Brazilijos atskrido į Afriką. 
Tą kelionę skersai Atlantiko 
vandenyno atliko per 22 va
landas.

sunku ir nusigando. Pamanė, 
kad taip bus ir Lietuvoj. Ėmė 
atsiiminėti iš bankų savo in
dėlius. Kas prašė indėlio, ga-

Pienocentras studijuoja pie
no miltelių fabriko steigimą. 
Pieno ir grietinės milteliai y- 
ra vartojami saldainių gamy
bai. Dabar jų per metus įve
žama iš užsienių apie 4 tonas 
už apie 200,000 lt. Nors tai ir 
nedidelis importas, tačiau, tu
rint pigaus pieno, galima ir 
tos nedidelės sumos į užsie
nius neišleisti. Tokį fabriką 
Pienocentras mano steigti prie 
kurios nors pieninės, kur pi
gus pienas. Tikimasi tą fabri-

vo atgal. Daugiau nieko neat-|ką įteigti jau po naujų metų.

KONGRESO ATSTOVAS 
RŪPINSIS LIDIKEVIČIUM

baudė kalėti nuo 1 ligi 15 me
tų.

Visi apkaltinti, sakoma, pri 
gulėję slaptai militariškai uk- 
rainij organizacijai. Buvo' kal
tinami policininko nužudymu 
ir vežamo pašto apiplėšimu.

LENKIJOJ PAKARTI 7 SO
VIETŲ ŠNIPAI

moteriškę taip, ko nebūta 
prieškrikščioniškais pagonų ei 
vilizacijos laikais. Pagonijos 
laikais moteriškė buvo paver- * 
gta, krikščionybė gi ją paliuo- 
savo iš tų vergijos pančių. -

KELEIVIAI IŠGELBĖTI

HKYSHAM, Anglija, lapkr. 
29. — Prieš pat išplauksiant 
garlaiviui “Duke Lancaster”

7-ojo Ilinoiso distrikto kon
greso atstovas Schuetz’as 
šiandie vyksta į Washingto- 
ną. Jis pranešė, kad aplan
kys prezidentą džianitoriaus 
Lidikevičiaus paleidimo klau
simu.

į Belfastą jame kilo gaisras. 
Hi neginčijama tiesa kata- šimtai keleivių skubiai aplei- 

likams yra žinoma. “Katali- (}n garlaivi.
kų valanda” yra skiriama

t

daugiausia nekatalikams klau 
sy tojams. Jie supažindinami

VARŠUVA, lapkr. 28. — su tikruoju Kristaus mokslu.
Vakar Baronavičiuose lenkų 1 Tikrąjį gi Kristaus mokslą 
karo teismas baigė nagrinėti ' skelbia vien Katalikų Bažny- 
7 baltgudžių bylas. Visi 7 pri- čia — tikroji, paties Kristaus 

Stimson’o pažinti sovietų šnipais, nubau- įsteigta Bažnyčia.
sti pakorimu ir šiandie^ pa-1 --------------- -------
karti. AFGANISTANĄ LANKĘS

Be to, Čortkove dar kitas KUNIGAS YRA ROMOJE
sovietų šnipas pakartas. i -------------

_______________ i ROMA, lapkr. 28. — Kata
likų misijonierius kun. Blat- 
ter’is, 71 amž., kurs pirmasis 
gavo progos aplankyti misijo-

ŠANGHAJŲS, lapkr. 29.— nieriams neprieinamąjį Afga
nistano kraštą, sugrįžo į Ro
mą. Šventasis Tėvas Pijus XI

PREZIDENTAS ŠELPIA 
BEDARBIUS

\VASHINGTON, lapkr. 28. 
— Prezidentas Hoover’is ir jo 
kabineto nariai nusprendė per 
3 mėnesjus aukoti bedarbių 
šelpimo fondfui kas mėnesis 
vienos dienos algą.

TIKSLAS ATSIEKTAS

REIKALAUJA PASKOLOS

Viešųjų mokyklų mokytojai 
ir mokytojos, kurie ilgas lai-* 
kas neapmokami reikalauja 
sau bet kokios paskolos. Tuo 
reikalu kreiptasi Į gubernato
riaus skirtą šelpimo komisiją.

IMAMI NAGAN SKOLIN- 
v TOJAI

sitiko ir atsitikti negali. Štai 
dėl ko. Mūsų bankai užsieniui 
neskolingi. Vadinasi, užsienis 
negali staiga pareikalauti sko
los, negali mūsų bankams sun- 

j kūmų sudaryti.' Kita vertus 
užsienis mūsų bankams taip 
pat nėra skolingas. Vadinasi, 
jei jie ten užsieny bankrotuo- 
ja, mūsų kredito įstaigų tat 
neliečia. Nuostolių neturime. 
Žodžiu, mūsų kreditų sunku
mai nuo to, kas dedasi užsie
ny, maža priklauso. O krašto 
viduj, kada tiems, kurie indė
lius išėmė, baimė praeis, jie 
vėl grąžins juos bankams. Ba
nkai praneša, kad jau dabar 
indėliai grįžta atgal. Juk na
mie laikyti pinigus, gyvas nuo
stolis — nustojame palūkanų, 
o be to, pavojinga. Ar maža 
atsitinka, kad pinigus pava
gia, ar pinigai sudega ar šiaip 
dingsta? “Tr.”

Cbicagoj pakelta kova prieš 
mažųjų paskolų skolintojus, 
kurie be galo aukštomis palū
kanomis išnaudoja žmones.

MANDŽIŪRIJOJ KAU
TYNĖS

Iš Harbino praneša, kad ja
ponai atnaujino smarkias kau
tynes su kinais žiemiuose nuo M Pr’ėmė į audienciją ir iš- 
Tsitsihar’o, išilgūi Tsitsihar- kIausė 3° pranešimo apie tą 
Koshar’o geležinkelio. j ypatingą kraštą, kur krikščio-

____________ v Jnvbės šviesa neįsileidžiama.
TURI KOVOTI PRIEŠ GAL

VAŽUDŽIUS

NEW YORK, lapkr. 28. — 
Apleizdamas Ameriką Italijos 
užsienių reikalų ministeris 
Grandi’s pareiškė, kad šiame 
krašte vizitą jam pilnai pasi
sekė.

TAI BENT “EKONOMIJA”

MIESTO VANDENS 
FONDAS

Chicagos miesto kontrolie
rius Lzymczak ’as vandens 
fondhii už 1932 metus nustatė 
15,354,379 dol. išlaidų.

DETROIT, Mich., lapkr. 28. 
— Šiandie jvykuaiose Grand 
Cireus’o parke bedarbių de
monstracijose sužeistas vienas 
poliemonas.

BOSTON, Mass., lapkr. 28. 
— Šio miesto seklių biuro 
naujas viršininkas įsakė sek
liams mesti kovojus prieš pro 
hibicijos peržengėjus, bet ko
voti prieš žmogžudžius, plėši
kus ir vagius.

STREIKUOJA CIGARŲ 
DIRBĖJAI

TAMPA, Fla., lapkr. 29. — 
72-ms valandoms sustreikavo 
čia 7,000 cigarų dirbėjų. Tai 
protestas prieš policiją, kuri 
anądien apkalino 17 demons
trantų.

WASHINGTON, lapkr. 28. 
— Senato žemės ūkio komite
to vedamų tyrinėjimų metu 
paaiškėjo nepaprasta vyriau
sybės “ekonomija.” Federa
linio ūkio “boardo” pirmi
ninkui mokama per metus 75,- 
000 dolerių algos. Kitiems mo 
karna po 50,000 dolerių. Kai 
kurie senatoriai negali atsis
tebėti. *-. .

ATRADO BRANGENYBES

Kartu su tuo tariamasi su 
gydytojais ir ligonių kasa dėl 
gaminimo pieno mfltėlių vai
kams, kaipo medikamentų. Čia 
dalykas sudėtingesnis, o apy
varta dar mažesnę. Manoma, 
kad bus galima šių pieno mil- 
Mių gaminimą, prijungti prie 
n inėto fabriko, nors' teks sta
tyti specialias mašinas.

PIRMAS SKLANDYTUVAS 
— PLANERIS LIETUVOJE

Šiomis dienomis baigtas sta
tyti pirmas Lietuvoje sklan
dytuvas J— planelis. Jo sta
tybos iniciatorius yra aviaci
jos Hn. Skurauskas. Jam pa
dėjo av. lt. Milevičius. Plane- 
ris jau pastatytas. Jig sveria 
85 klgr., sparnų ilgis — 10 
mtr., jų plotis 15 mtr. Mano
ma, kad sklandytuvu susido
mės mūsų jaunimas. “Tr.”

I
DIDINS SŪRIŲ GAMYBĄ f 'TELŠIAI. Jau baigiamas 

statyti linams verpti ir mai-
Sūrio pasaulinis eksportas 

nedaug mažesnis už sviesto 
eksportą. Sviesto visame pa

šoms austi fabrikas. Trobesys 

pastatytas, tik vidus rengia

mas. Netrukus pradės veikti

šauly eksportuojama per me-'pirmag Lįetuvoje šios rūšies

Canal gatvėje, ties 22 gat^ 
policija nutvėrė R. H. Wash- 0 rP1 n ' 
o’ą, 22 m. amž., ir pas jį rado 
nemažai vogtų brangenybių.

tus už 500 mil. lit., sūrio už 
300 mil. lt. Iki šiol Pienocen
tras sūrio gamindavo daugiau
sia vidaus rinkai, eksportuo
davo visai nedaug. Sūrius ga
mindavo tik dvi pieninės: Ku
ršėnuose ir Klaipėdos krašte, 
Viešvilėj. Sūrių gamybą daug 
sunkiau išplėsti, nes jų tuoj 
pagaminus negalima parduoti, 

4 mėnesius pa
laikyti. Dėl to pieninės negali 
ūkininkams tuojau mokėti už 
pieną.

fabrikas. Ligi šiol maišai bu
vo iš užsienio įvežami.

NORI MAŽINTI ATLYGI
NIMĄ

HOLLYIVOOD, Cal., lapkr. 
29. — Kalbama, kadi filmų ak
toriams žadama sumažinti at
lyginimą 20 nuoš.

Skerdyklų amfiteatre vyks
ta tarptautinė gyvulių paro
da. Atidaryta praėjusį šešta
dienį.

North avė. gatvekarių ba
giai prailginti ir pradėtas 
jais važinėjimas nuo Austin 

avė. ligi Narragansett avė.

Kadangi sūrio eksporto ga
limybė nemaža, Pienocentras 
tariasi su pieninėmis dėl sūrių

Bedarbių šelpimo fondui 
Chicagoj. surinkta jau apie 

gamybos išplėtimo. Kitais me-pusaštunto milijono dolerių.



Pirmadienis

Kun. A. Petrauskas, M. X. OVyskupu Bučį. Buvo konstatuota viena įdo
mybė, kad tarp įvairių tautų. atstovų bū
ta dviejų paprastų kunigų, tai rumunų ku 
nigaikštis kun. Glūką ir. lietuvių tautos at
stovas, tuomet kun. prof. P. Būčys. Šiandie 
tiedu kunigai jau dėvi purpurų ir yra vys
kupai. Australijos kongrese vyskupas Būčys z 
vadovavo čekų grupei ir jiems skaitė savo 
paskaitų. Mums, lietuviams, buvo tarptauti- u 
nės naudos ir teko dovana, Jo Ekscelencijos t 
Vyskupo Bučio parašyta graži knyga “Ke- š 
lionę į Eucharistinį Kongresų Australijoje." 1 

1 Paskutiniame Kongrese Kartagoje daly- 1 
vavo žynius lietuvių skaičius, apie astuonias j 
dešimtis žmonių. Ilaugumas jų buvo iš Lie-'s 
tuvos. Čia buvo ir Amerikos Lietuvių Fede-!i 
-racijos grupė. Šio kongreso programoje lie- j 
tuviai turėjo nei porų jiems nuskirtų posė- t 
dtžių. Bet, deja, čia reikia konstatuoti neina- i 
lonus taktas, kad iš Lietuvos atvykusių lie- > 
tuvių tarpe būta nemaža asmenų, kuriems i 
nerūpėjo kongresas, bet ekskursija — ko i 
daugiausia pasaulio pamatyti. Todėl, dalyva- I 
vę vienam posėdy^ nelaukdami kongreso pa
baigos, galvotrūkčiais išsiskubino svetur. D 
keletas šimtų lenkų su savo vėliavomis, savo i 
aukštųjų vadų vedami, dalyvavo iškilmių-! 
goję procesijoje.

Vis dėlto lietuviu grupei sarmatos nete
ko nešti. J. E. vyskupo Bučio rūpesčių, lie
tuvių programa paskelbta nesenai išleistoje 
puikioje didelėje 600 puslapių knygoje, “Car 
tliage 1930”. Kongrese buvo atstovautos vi
sos Lietuvos vyskupijos. Paskaitų paruošta' 
keturios: kun. K. Juškos — “Šv. Augusti-j 
nas”; kun. A. Sabaliausko — “Realaus Esa
mumo Dogma”; Vyskupas Būeys — “Šv. Au
gustinas Tikėjimo Gynėjas P ir knn. dr. J. 
Navicko — “Šv. Ciprijonas, Kartagos Vys
kupas”. Reikia pažymėti, kad apie šv. Ci-1 
prijonų, nuo Kartagos Bažnyčios neatskiria- į 
mų asmenybę, tebuvo vienintelė kun. Navic-. 
ko paruoštoji paskaita.

Kaip praėjusieji kongresai, taip ir da
bartinis Dublino kongresas turi mus sudo
minti. Kaip pirmiau kiekvienam kongresui 
vadovavo ir rūpinosi mūsų Federacija, taip 
i? šiam turi vadovauti Federacija. Sunku! 
pasitikėti Lietuvos žmonėmis. Su jais nesusi-Į 
kalbėsime. Mes tiek jiems naudingi ir mū-j 
sų palžiūros turi tiek vertės, kiek jie gali iš 
mūsų gauti dolerių. Jei dolerių nėra, tai su

' mumis jiems nepakeliui.1 1
Federacija, kaip paprastai, turi pareikš 

! ti iniciatyvų ir pradėti organizuoti maldinin- 
Į kų ekskursijų į Eucharistinį Kongresų. Ka- 
! dangi kas metai daugelis lietuvių važiuoja 

aplankyti savosios tėvynės, tai lengva sutvar
kyti taip, kad laivas sustotų kelioms die
noms Airijoje, Dublino kongrese. Teko gir
dėti, kad ruošiasi kai kurie kunigai ir šiaip 
jau žmonės, pasaulionvs. Taigi, visa tinka 
mai sutvarkius, turėtume daug naudos: tai 
padarytų didelio įspūdžio angliškai kaŲtnn- 
čiojo pasaulio akyse ir Amerikos v'ysku- 

| pams, kurių ten bus kelios dešimtys.

' Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 96.00. Pu- 

esi Metų — fS.&O. Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam 
Ifšneslul — 75c. Europoje — Metams 17.00, Pusei Me
tų — *0.00. Kopija .020.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų necrų- 
Una, Jai neprašoma tai padaryti ir neprisiunfiiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 ral.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

|mas apie to medelio gražumų, 
j Pasigrožėjęs šiuo man nere
gėtu medeliu, einu toliau. Bet |

: kas? - Gi štai ir vėl, ir vėl to- 
i ki medeliu'. Bet šitie jau ne 
toki gražūs ir žali, kaip anie.
Štai vienus jų visai suvargęs,

I vos dar kelios šakos žaliuoja.
! o kitos visiškai nudžiuvusios 
j O ana kitas visai nudžiūvęs 
! tik vijokliais žaliuoja kuo pm 
! kiaušiai. Einu arčiau. Kas čia 
i pasidarę? (Ii štai augo aržuo- 
jlelis. Augo žaliavo. Visi džiau
gėsi. Vienų pavasari išdygo ša 

1 lia jo vijoklio daigelis. Pradė-
l jo kartis i medelio šakas.
I . . r Į
i — Žiūrėkite, koks gražus i 

''mūs jaunas aržuobaitis!.. Vi-'
į sas nuo žemės ligi viršūnės 

*; lapais apsidangstė. vainikais, 
i apsivainikavo!.. — džiaugėsi 
ir pats aržuolelis savo naujais

■ parodais.
"I i 7

į Prabėgo dar keleri metai.
Aržuolelis jaučiasi jau ne vi- 

I sai jaukiai: visas lyg sukaus- 
e tytas, negali laisvai augti.

- Dar keleri'metai — ir vijo
ti j klis išaugo storas, storas, kaip 
ą! sija, ir sus,«iudė aržuolų taip 
s' smarkiai, kad šiam pritrūko 
r; kvapo kvėpuoti. Aržuolas pra 
i- i dėjo skursti, o vijoklis klėstė 
•- i ti. Medelis džiūsta, o vijoklis 
‘■ jau joja raitas ant jo. Mede- 
s i lio lapų jau nežyiii, o vijoklis 
>- visas tik žaliuoja, plečiasi, an-,
*! ga... Žmonės atėję jait čia ne -
a, aržuolų randa, bet vijoklį ant

! ' . į *■
s aržuolo griaučių!.. Koks liūd-; 
i-j nas vaizdas. Aš po kelis kar-J re,<’ ar n(‘s 
.sjtus paskui kitomis dienomis! ^ol Imk 
i-j čionai ateidavau giliau pasv- i nas’ l<‘nKvl« 
i arstyti nelaimingųjį medelio | •’ankni bus 
)- likimų. Jis man priminė pana- i bandžiau vi 
i- šų likimų ir Jaunuolio, kuris ' medelio. Ne 
i- neatsargiai duodasi iš jauno kaukti 
e- ydų vijokliams apipinti sau gy sl<,s’ knd 
t'į veninių. Iš pradžių ydos jam !zJ,(,užgatvhv 
t? atrodo gražios ir nekaltutės. j traukti. Ii 

Net užsisvajojau, bemųstvda-Jaunuoliui neaišku ne kartų, „tai žiūrėk
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EUCHARISTINIS KONGRESAS

įnusn-kis,Vienas iš gražiausių katalikiškojo pa- : 
šaulio reiškinių, kame visos tikinčiosios tau
tos bendrai ir viešai atiduoda garbę savo 
Kūrėjui ir Išganytojui Švenčiausiai!le Sa
kramente, yra Eucharistinis Kongresas. į- 
vairios tautos lenktyftiuoja Švenčiausiojo 

garbinime. Čia atsiranda ir kitų sumetimų, 
ypač tautinių, kurie irgi turi nemaža svar
bos ir naudos tautai.

.Tarptautinis Eucharistinis Kongresas 
įvyks Airijos sostinėje Dubline ' 1932 metų 
pavasarį. Daugelis tautų ir organizacijų 
jau pradėjo stropiai ruoštis šiam kongre
sui. Kadangi iškilmės vyks airių sostinėje, 
tai daugelis jų tautos garbingų sūnų, iš Į- 
vairių pasaulio kraštų, ruošiasi jame da
lyvauti. Amerikos Jungtinėse Valstybėse 
airiai katalikai yra viena iš gausingiausių 
grupių, todėl tūkstančiai jų dalyvaus kon
grese.

Negalime atsilakti ir mes, lietuviui. 
Malonu konstatuoti faktai, kad trijuose pas
kutiniuose kongresuose lietuviai dalyvavo 
ir tai labai garbingai. Gausingiausiai lietu
viai dalyvavo Chicagos eucharistiniame kon
grese. Nenuostabu, pačiame Chicagos mieste 
yra tūkstafič.iai lietuvių. Todėl jiems buvo 
lengva sudaryti milžiniškoji eisena ir kele
tas posėdžių, kur dalyvavo tūkstantinės žmo
nių minios. Lietuvių dėka latviai ir gudai 
turėjo galimumo pirmų kartų pasirodyti ka
talikiškajam pasauliui. Šiose iškilmėse daly
vavo ir Lietuvos atstovai, kurių pats žymiau
sias buvo garbingasis arkivyskupas Jurgis 
Matulevičius.

Vėlesnis kongresas įvyko tolimame Aus
tralijos krašte, Sidnėjaus mieste. Ir čia lie
tuviai neatsiliko. Dėl tplumo nebuvo galima 
gausingai dalyvauti. Bet vis dėlto lietuvių 
tauta turėjo savo atstovų, Jo Ekscelencijų

Reikėtų susitarti su J. E. vyskupu Bū
čių, kuris yrA Tarptautinio Komiteto tiems 
kongresams rtiošti narys, ir jo paprašyti, kad 
jis sudarytų lietuvių (sekcijai programų. An
tra vertus, reikėtų susitarti ir su kun. dr. 
K. Matulaičiu, buvusiu “Draugo” adminis
tratorium, dabartiniu Londono klebonu, kad

Lindas Gira.

KNYGNEŠIAI
Kazys:

Kai reiks — pranešiu.
1-mas vaikinas:

Tikėk, neapvilsiu.
Žinau. Tikiu jau. z 

1-inoji merginu:
Tai ir tave jie galėjo pašauti... 

Kazys:
Aišku. Ir kad ne nabašnikas dėdė - 
manęs jau šiandien čionai nebebūtų. 
Kaip tik ton pusėn norėjau aš eiti. 
Bet jis neleido. Kiton liepė bėgti, 
kur aš galėjau greičiau pasislėpti. 

Lnias vaikinas:

O ar pavyko bent kas tau parnešti? 
Kazys:

Parnešiau viskų, kų tik buvau netęs.. 
Balsai:

Kų gi tu naujo turi mum šį kartų? 
(Vyriški balsai)

Ir laikraščių gal? (Moteriški balsai) 
Tai ir “Šaltinėliųf”

LAPE IR JOS UODEGAJum gi mergaitės, gražiausių dui 
nelių. '

J-moji mergina:
Man ar gavai tu "Keidošių Onutę?” 

Kazys:
Kaip jos negausi! Ir priedo: “Vi k 

tutę°.
Tai skaityniėlis. Jų perskaičiau Til

Tai ar sutinkat?
Balsai,:

Sutinkam! Prisiekiam!
Kazys: (Pakelia dešinę rankų. Visi tų pat 

daro).
Siekiame Dievui ir mūsų Tėvynei —
Lietuvų mūsų už visa mylėti;
Už mūsų spaudų kovot—lig laimėsim!
(Paduoda kiti kitiem rankas. Po 

pauzos).
Dieve, padėk mum! Dabar gi užtrau-

Laputė, Margio vejama iš tolo,
Olon įlindo. Kai atsipeikėjo.
Ji ėmė kvosti savo padėjėjus:
— Akelės kų jūs veikėt? — Sekėme, kur

'ola!
— Kojelis?... — Nešėme, kiek tik galėjom,

— Auselės? — Mes diktavote kojoms, kų
girdėjom.

— Nosele!... Uostėin, ar toli šuns kvapu.*;
Visi tave gelbėjome nuo kapo!

— O, uodegėlė... Kaži,kų ji veikė?...

— Asai blaškiau* i dešinę, į kairę, 
Nelyginant, kaip laivo vairas.
Ir vis maniau, kur nors, užkliūti reikia...

— Ak, klaatininke, tai tokia tu!.„
Še, Margi, uodegų... Kad tu taip!...
Ir aš su tavim taip, kad akys nematytų... 
Bet šuo su uodega pačiupo ir laputę...

Ak, opozicija — nenaudėlė, kliudai tik. 
Ša, Margi!... — Ponai,, cit, skandalas gal 

išeiti!../

2 paveikslų scenos vaizdelis. ,
1. Pav. — Knygnešio Mirtis.

(Tęsinys)

Spėja, girdėjau. Bet, kad nesučiuni
Kiaurų naktelę skaičiau lig pat ryto

Balsaitai nieko pešti negali burliokai. 
I-inaš vaikinas:

Tai kaipedabar tu pats vienas ke
liausi ?

Kazys: i
Vienas tuo tarini. Toliau pažiūrėsim. 

1-mas vaikinas: /
Tai į jo vietų aš stoti norėčiau...
Ar tik priimsi f 

Kasys:
Mielai. Tu gi vyras! Tikras lietu 

vis!
1-mas vaikinas:

Tai rankų!
Kazys:

Še rankų! (Spaudžia kits kitam ran

Vyras Kazelis! Bent vyras! Malu 
čius! mūsų Barono gražiausių dainelę, 

tų, kurioj liepia jisai mum tikėti, 
jogei už raštų laimėsime kovų! 
(Kazys pirmas pradedu; jam prita 

ria visi). V
Anei rašto, anei drūko 
Mum turėt neduoda.
Tegul, sako, bus Lietuva 
Ir tamsi ir juoda.

Kad tu, gude, nesulauktum! 
Nebus, kaip tu nori!
Bus, kaip Dievas duos,

Ne tavo prisakai nedori. 

(Pabaiga)
(“Tr.“).

Negirkit manęs šiandienų. Tu dėdės 
nuopelnas visas, Jisai išmokino 
knygnešiu būti. Tad jį mes pageri*-

Kaip mūsų žemė* garbingųjj vyrų... 
(Kazys atsistoja, nusiima kepurę, at 

sistoja ir visi kiti,, vaikinai visi nusi
ima kepures. Valandėlė tylos).
Kazys:

Jį nies geriausiai pagerbsini prisiekę 
• būti lietuviais karštais, kaip jis buvo

Ir pamylėti lietuviškų knygų, 
dėliai kurios jisgyvybę knygų,

Visa kų norit. Tau, Jonai, štai 
“Varpų“;

“Tėvynės Sargų”’ gi tau, brol Ali

i TrOl * fl|||1 ■
! jž? SK-
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Prašau Į Mano Kampelį
jos (ir jau visai malžos dalies 
kariškių), neįstengia atsilai

kyti prieš visuomenės masė
se pasireiškiantį antifašizmu.

ar ne tie

DRAUGAS 3
visuomenę, iš kurios rankų jletų tiesos žodlžių. Nenusigus- |reiktų klausyt jokių erezijų, darni, kad ši brangi ir graži 
gavo tas pareigas, stengiasi ta, bet dar daugiau energijos jokių blevyzgojimų prieš ti idėjų, iškelta pačios visuome- 
rast kitų išeiti, stengiasi jė- įgauna ir tie jaunuoliai, stu- kybų. Ir manot, kad šis gra-lnės, ikurti katalikiškų univer
gą, šmeižtais ir kalinimu ka- dentai, kurie masiniai krato-ižus sumanymas ir pasiryžt- -it.-tą, nebus pamiršta, bet 
Įėjimuose apsigint nuo tų, ku mi. suiminėjami, kalinami: Vereikia abejoti: pati visuo Liu karšiai paremta mora’iš- 
rie drįsta primint jų žalingų kalinamos net ir mergaitės mus nebus įvykdytas? kai ir uuiterijališkai (pini-

dudentos, laikomos savaitė-

--------------------- Rašo prof Kampininkas.
APIE K. NORKŲ, JO DAR .Šuo Paulo Brazilijoj. Ten ėmė Kas ta visuomenė,

BUS IR PRIPOTKUS ' tp^rdavinėti lietuviams žemę. palys piliečiai, ar tai ne tie
ARGENTINOJE. t Jo planai rodė sausžemių; o patys visuomenės veikėjai, tautai ir valstybei darbų. , ___ ___ u hk

------------- pirkėjai nuvykę rado pelkes kurie ir anuo metu, kuomet * Bet, man rodos, laikas jau mis kalėjime be tardymo. Gar
Pašenavoti mano kampelio ir uolas. išgirdom pirmų sykį suskam-' būtų susiprasti, kad ir di- !><• Jums, kurios ir kurie au-

• * i — i — . • • u < 11 s).iskp|o»t<i sumanymų, ji 7 
rems jį ir finansais. Jau m* j Ir mums, \merikos lielu-

f rentai!
Sykiu su Čikagos cilmokra- 

tų popiera, ir aš protestuoju 
prieš senų Argentinos guver- 
manų, kam jis Kastuli Norkų 
(ta patį, kuris anuo eesu mū 
sų — ne Pietų — Amerikos

. . T. . t • - . . .. , , . . kartų lietuviška — katalikes- ivmms katalikams, reiktų tų. bant Lietuvos Laisves varpų, tižiausių despotizmų naudo- kojates ir kenčiate dėl įdejull, ! ..
dvi- . * n . !• * i j • • , , , . ika visuomene parode savo gražų sumanvinų paremti,r - sudiktavo tas, Lietuvos ne- jant, kad ir visu valstvbės iž- Ar, pagaliau, nusigando1 . , .. . , ., , * .

kalbinėdavęs stoti i naktines •> , v- -j • . j * i . • | pasiaukojimų ir gerų valia, i reiktų parodvt ūsų pritari*v 1 pi įklausomybes gaidas ir du samdant slaptam pollei- tie musu tautos veteranai pro . , , . . . . , .
karėdamas ir žadėdavęs gerų i;„„a ,,___k-*: • • t...................... , • , Uau suaukojo jvai-jnų tam gražiam sumanymui.

Gražesnes lietuvaitės i>«.- „..,i:i,x----r«............................ ............... :int, kad ir visų valstybės iž- Ar, pagaliau, nusigando
r........................................j— ---------------- -- du samdant slapta'ja pollei- tie mūsų tautos veteranai pro . . . .gerų , ■ . . v . , i... . .. »•«... i................. ... • ė ' lau ne kartų suaukojoi laisves varpui liepė skambėti jų. tėvynę mylinčių ir pašiau- lesoriai, is kurių neapgalvo-

... . į visų pasaulį, ar ne tie patys kojusių piliečių persekioji- tu žygiu, iš visu masiniai at-, . ,. , , . .# teko į gyvųm prekių pinkles. , - • ■ ... ‘ . v . I visokioms pabaudoms sumo-, metas tiems, kuriep f karžygiai — savanoriai ir Vy- Aliams, viskas bus veltui, nes imtas kultūros ir švietimo . I , . ...
Iš vienos našlės išvylioies *• n j rr r • i ,• . v . , . , 1 keti, įsbyloti kalinamiems uz tiesų ir teisėtumų, nes.jie.. iovji.ujv |Įeg Qr(jeno Kavalieriai kelia prieš idealistinę, pri“y — ..xj----- * — i ■ - *» u

uždarbį. Ne viena jų dėl to pa . „„ 7* u77..*,,7 v7-u7:7 '777777'7727777 *..777 7.x 777772:77’7 x liaK sumas katal. laikraščių Tas Mūsų žygis bus paskati-

rieš pasi- darbas, uždarant teolog. —
lietuviškų tautiškas” — cibno n ? ‘ dgl susidariusios pa- šventusių ,-------- ------ ,dži • katalikigkos
kratiškas gazietas redagavo) M lr *7/”* dėties? Taip, tie petys, tie mis priemonėmis yra sunku šis valdžios (žygis yra priešj * dosnumo

bX^-!PaS1SaVinO: °tenS pa818kuu- patys piliai, apie kardos kovoti. Jau senai buvo lai-gautos valių, rodo ir tas fak 'I1Rnes d°Snūin0
de policijai. kalbama, kad jie yra paten- kas įsitikint, kad nenusigųs-į tas, kad vos tik pasklidus ži

kovoja 
les j j

(•žmonėms. O gražiausias ir di j matys, kad jie ne vieni, kad 
visuo-j su jais visi sveikos minties 

liudininkas, i ir geros valios tautos sumiš
tai yra aukštų Ateitininkų j ir dukros. ’O tie, kurie mi- ! 
Kūmai Kaune, su didžiausiu na po kojomis švenčiausius 
studentų At-kų bendrabučiu, žmonių jausmus, kurie pa- 
valgvkla, koperatvvu ir gra- mynė ko kojomis' konstituci- 
žiausia bei erdviausia salėjų, turės jos atsiprašyti. Pa- 

I niversite!ų, j Kaime. Šis puikus bildingas .matys, kad jėga ir smurtas

visuomenę tokio- l'ilosof. fakultetų Kaune. Kad
ir pinigus dfties? Taip, tie

o- r>- ■- ' | nnsisavino. Moteris
ir kitus kairius 
kiškus člunkus į kalėjimų už
palitikų pasodino. Šneka, kad Po tokių “štukų” jau ture- kinti. Jie džiaugėsi, nors ir ta visuomenininkai, kurie, pa niai apie uždarymų, tuoj ki-
jie norėję naujo Argentinai bėgti iš Brazilijos į Urug- brangia kaina nupirkę Lie- likę visus reikalus, (žmonas ir lo visuomenėj sumanymas ir

vajų. Čia jies švaistė pinigus, tuvai laisvę, išvadavę iš sve- mažus vaikučius, eina ramūs karštas pritarimas steigti sa-
girtuokliavo ir, už niekinimų timųjų verguvės, ir manė, j kalėjimus arba važiuoja su vo Katalikiškų
nepilnametės 14 m. mergaitės, kad jau dabar kiekvienas stipria, policijos
buvo patekęs į belangę. mokės tų laisvę branginti, . * * •

gerbs kiekvieno laisvės painė- 'arnius’ UZ tai’ Ka<l savotiškas jaunimas galėtų švie- karštai remiamas. kas, prieg idS;įaS) prieg tiesų'
Iš čia nuo apgautų žmonių o.jmo jausma įr kiekvienas v^enndn^ll tarpe pasakė ke- ištiš,, kur per paskaitas ne-1 Taigi, neapsiriksime many- it teisėtumų. K. Vainius

keršto jis pabėgo į Brazilijų *

prezidento ir kitokių, tik bal- 
šavikams žinomų, galų.

O mislijat kad gera žmogui 
kalėjime būti. Ne tik kad va
lios neduoda, bet kaikada ir 
pakuta reikia atlikti. O be 
to, toks Kastulis Norkus ne
gali nė savo gazietos redaguo 
ti, nė visokių plepalų apie 
lietuvius katalikus Argentino
je rašyti ir Čikagos cilmo- 
kratų popierai už grynų pi
nigų parduoti.

Ale kad Norkui jau reikė
jo nuo “gerų darbų” pasilsė
ti, tai visi pripažinsi te. Tie 
“gerieji” jo darbai buvo su
rašyti ant poperos ir Vienoj 
mūs “tautiečių” gazietoj (toj 
pačioj, kurių Norkus redaga
vo) atspausdinti. Štai, kele
tas:

Pabėgęs iš Lietuvos Nor
kus atvyko pirmiausiai į

ir priimtas Į “Balso” admi
nistracijų, kur tuojau apsivo
gė. Ant galo įsteigė Lietuvių 
socialistų draugijų, kad, bal- 
šavikų priklodu, iš Argenti
nos socialistj partijos gautų 
gerų senvičių ir po to tapo 
dideliai pašenovotas Čikagos 
cilmokratų gazietos

tėvynę mylintis sūnus, kas 
jis bebūtų ir kokias jis pa
reigas visuomenėj eitų, visur, 
visiems ir visuomet stengsis 
ugdyt ir skiepvt kitiems tų 
jausmų, tų nepriklausomybės 
pamėgimų, nes tas mūsų tau
tai yra įgimta ir tik tas tė
vynės laisvės pamėgimo jaus-tzmogus. _u mas neleido musų tautai pas-Su jaudinti tokiais "gra- ..

t.- xv i k-v • - svetimųjįj jurose ,tik jisKastulio darbeliais, u<- ... , t.,;padėjo iškovot nepriklauso
mybę. Bet neslopinamas ir ne- 
atkalbinėjamas tas jausmas

ziais
protestuokime visais galais,
kad Argentinos guvermauas
paleistų jį iš kalėjimo, kad tas 
Kasiulis ir toliau galėtų Ar
gentinos lietuviams “skuras
lupti” ir lietuviškam 
mui darbuotis.

ciciliz-

Dėl Lietuvos Vidaus Politikos.

taip tvirtas užsiliko mūsų 
tautoje, o žadinamas ir bran
ginamas: senovėj jį žadino ir 
kėlė liaudį mūsų žilagalviai 
seneliai kanklininkai, o vė
lesniais laikais mūsų laisvės 
kovotojai, kurie už tai ir savo 
žydinčios jaunatvės išsižadė-

o i * t • x_ ,-x- • i v • i i .• . j j° ip savo gyvybę ir kaulusSekant Lietuvos politini labai lengva pasakyti, xad ... 7 7 7 . .
. . __  . j » - i • * * u mido praryti šaltojo Sibiroir visuomenini gyvenimų, daz nėra skirtumo, ar tave valdo ..... . v. w,

. , , e- • , i v ix -i k * x-i kalėjimų sienoms. O čia sian-nai tenka išgirsti iš oficio- lenkas ar bolševikas, bet tik , . , ,. , .
•«, z* xT • i \ * • ( x v i • • j dlen atsirado — -----ziškos (tautininkų) nuotai- tau yra pora bulvių ir drus

kos žmonių tokių atsiliepimiĮ, kos sauja. Girdi, piliečiai tu- 
apie mūsų didžiosios tautos ri (žiūrėti tik į savo tiesiogi- 
masės — kaimiečių nusista-,nes pareigas: vieni žemę knis 
tymų vyriausybės atžvilgiu.. kit, kiti mišias laikykit (o 
Girdi, jiems piliečiams visai pamokslo nesakykit, nes už

tai protokolas), treti, nors ir ... A.
studijuodami ar besimokyda- eism 1 Pnes tautų, prieš tų 
mi, į tų darbų, į tų gyveni
mų, kuriam rengiatės, visai 
nesikiškit. Ar tai ne absur
das, ar tai sveika nuomonė ir 
argi ne skaudus užgaulioji
mas mūsų karžygių, kurie žu
vo dėl tautos laisvės, kurie Adams St. Rm. 2117

nerūpi, kas juos valdo, bet 
tik jiems bus gerai gyventi. 
IŠ tikrųjų, tautininkų laikraš

čiai ir įkalba tokį nusista
tymų, o policijos organai net 
griežtai įsako jaunimui, pilie
čiams į politinį gyvenimų, kur 
jie norėtų pareikšt savo nuo
monę, visai nesikišti; liepia 
tų reikalų palikti tam tikrų

tokių, kurie, 
apakinti savimylos, tų bran
giausių turtų stengiasi iš 
tautos, iš visuomenės išvogti, 
jį niekina, jį mina po kojų. 
Ir nebeįstengdami nlž savo 
darbus ir pasielgimus pasi-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdnunas Bordeo)

ADVOKATAS

atidavė daugiau, naga galėjo ""
žmonių nuožiūrai, jų kempe- atiduoti: paaukojo savo gy- Telephone Rooeevelt #090

vybę vien dėl to, kad likusie- Name. g ,k, , Te, Repub #<eo
ji galėtų laisvi, niekeno ne- - “ - 0.

Ai Ai oLAKIu
tencijai. Trumpai tariant, jie 
nori išauklėti tokių visuome
nę, kuri būtų aklas įrankis 
tr.m tikrai žmonių grupe’ pa
laikyti valdžių savo rankose. 
Jie visai neatsižvelgia į tai, 
kad skiepydami visuomenėj 
tokį indiferentizmų tuo atžvil 
giu, daro tautai didžiausių 
žalų, neša tautai pražūtį. 
Taip, gerbiamieji, to nereikia 
nė aiškint. Tai yra tie patys 
metodai, kuriuos naudoja 
svetimosios valstybėj užim
tiesiems kraštams nutautinti. 
Tai yra geriausias būdas žmo 
gaus tautiniam ir valstybi
niam prisirišimui nuslopinti: 
įkalbama, o kas nesileidžia, 
tai įsakoma, kad piliečiai vi
sai nesirūpintų tuo, kas jį 
valdo, ar katalikiška ar libe- 
raližka vyriausybė; o tokioj 
dvasioj išauklėjus visuomenę,

varžomi gyventi, mųstyti ir 
valdytis. Su tuo troškimu mi
rė mūsų

ADVOKATAS
nepriklausomybės mesto ofisas r. w. washin<ton st 

kovų didvyriai, su tuo pačiu Roorn 1602 TeL CenlraI 2,72
troškimu dirbo ir mūsų lais
vės kovotojai, laisvės paskel- 
bėjai ir, pagaliau, visa visuo
menė per savo atstovus pa
reiškė, kad ji nori pati val
dytis, nori būt demokratinė 
respublika. O čia dabar kalba 
ir nesigėdina kalbėti (mat, už 
pinigus), kad Lietuvos vi
suomenė
bartine vyriausybe, dabarti
ne valdymo sistema. Jei jau 
taip iš tikrųjų yra su ta vi
suomenė, tai pagalvokit ir at
sakykit, kodėl dabartinė Lie
tuvos valdžia, apsupta dideliu 
skaičium samdytų

Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietų

VaMTala: Utarn., Ketv., tr subatoe 
— < Iki 9 y»L

414B Archer Avė. Tel. Lafayette 7917

Namų Tel. Hyde Perk II9S

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA SALUS STREET 
Room 1994 Tel. Randolph 0941

... , Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vak
yra patenkinta ^a- M41 go Halgte<i 8t vietory 9b«?

Valandos — 7 Iki 9 rakate 
Utarn.. Ketv. tr Subatoe vakare 

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attomey At Inw 

11 S. LA 8ALLE STREET 
Ir Vakarala: Utarn., Ketv. lr Su

pili ečių: balos nuo 7:90 Iki 0 J
. . , . . v . _ .• . 4200 8. HALSTED 8TREETslaptosios ir viešosios poliei- Te, Wentwortn lįsi

sargyba į Į kur mokslų mylintis katuli išdygo pačios visuomenės yra bejėgis ir laikinas dalv- 
už tai, kad savo kiškas jaunimas galėtų švie- karštai remiamas.

KA REIŠKIA KATALIKIŠKAS
LAIKRAŠTIS NAMUOSE?

Katalikiškas laikraštis namuose tai žmogaus kultūringumo 
reiškinys. “Pasakyk man kų skaitai, o aš pasakysiu kas tu 
esi”, sako patarlė. Dėl to per šį jubilėjinį vajų kiekvienas 
katalikiškas namas privalo užsisakyti visiems metams -

"DRAUGA
Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pasauly 
DEŠIMTYS ENERGINGŲ KONTESTNINKŲ - IŲ

f ' . _ ■
Lanko kiekvieną lietuvių namą, kiekvieną katalikiškos 

draugijos susirinkimą, kiekvieną inteligentą, profesijonalą 
kiekvieną biznio imonę. Jie jums kuogeriausiai patarnaus.

TŪKSTANČIAMS NAUJŲ SKAITYTOJŲ GAUTI

Dar ieškome naujų kontestininkų-kių visose Amerikos 
lietuvių kolonijose.

VISIEMS SKIRIAMA BRANGIOS DOVANOS*

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė:

Chicago, Illinois

RAŠYKITE

ŠIANDIE

Telefonas: ROOSEVELT 7791
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KORSIKOS PLĖŠIKAI.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
S. M. LAPKRIČIO IR 

GRUODŽIO M.

Rekolekcijos ir 40 valandų 
Švenčiausiojo Adoracija nuoPaštų departamento sekre-

Itorius Brown’as pranešė, kad;,, ,v. „ , . o ,
..... U- f * - • II Gruodžio 2 d. ligi 8 d. Cicero,Šiomis dienomis laikrascim V\ ashmgton o pašto ženkle-

padavė žinių, kad Prancūzijos liai \Vasliington’o mieste bus 
vyriausybė nusprendė išimi- per tris valandas parduoda- 
kinti Korsikos saloje plėšikus.
Į salų pasiųsta apie 1,500 žan

mi Naujųjų Metų dienų.

1. Šv. Antano par.
Misijos nuo gruodžio 13 li

gi 20 d. So. Cfaicago, III. Šv. 
Juozapo par.

GERB. KUNIGAMS,
Draugo” knygyne galima' 

!gauti šiuos svarbius veikalus:
VADOVAS SAKYKLAI

UI
Pamokslai apie Dievo malo

nę, sakramentus ir maldų. Iš
leista šiais 1931 metais. Pa
rašyta Vyskupo Kazimiero 

i Paltaroko. Veikale

—

VYashingtoiio vardų tutin i .
darų iš Marselės. Jiems vado- tieji miestai reikalavo, kad ii . 6 6 C1 0 J SV*n pamokslai. Kaina
vauja gen. Huot as. Žandarai jų paštams butų leista per „ y— . ■
turi šarvuotus automobilius, Naujuosius Metus parduoti ’ ’
kulkosvaidžius ir keletu poli- bus ženklelius. Bet sekreto-! 01 ,

. . w i . x i Gerfo. klebonus, kurie nore*Ciinų šunų. Žandarams padeda nūs Brown nusprendė, kad ta....... ... , ... tn kviesti pas save Tėvus Ma-privnegija pridera tik krašto .. .. ,
,. . ... , . , , . ... njonus su Misijomis, prašomesostinei — vVasnington ui. Ki-

yra 45
. $1.25

KATEOHETISKI 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 
keršijimo, Devynių svetimų
jų, šešių prieš Dvasių šv., ke

turių šaukiančių Dangun at- 
nuodėmių: Septynių Didžių
jų”. Už abi ............ . .. $1.50

— Didžiausia pasauly kiau
lė, užregistruota Amerikos 
tarptautiniam statistikos biu
re, buvo Amerikoj. Ji svėrė 
1207 svarus, dviejų metų am
žiaus buvo 3 pėdų ir 4 colių 
aukščio, 8 pėdų ir 2 colių il
gio.

- — ...........

4

keli lakūnai.

Korsikos saloje plėšikai su Ii visi miestai paskiau per vi
sus metus gaus tų ženklelių 
liek, kiek tik jų reikės ir uo 
rėš.

Per pastaruosius metus jie! &ių (ženklelių laida b.is at- 
pbsiskiretė į kelias atskirias Ukta “biznio” su-
gaujas, kurių kiekvienos prie- kati -*<»»
šaky yra vyriausias vadas. k,ek nors sustiprintų valsty- 
Sįos gaujos salų padalino i kė lžd«’ kuriame yra didelis 
fia's dalis ir nepriklausomai nepriteklius. Dėl to iš anksto 

. hpie ženklelių laidų ko pla
čiausiai skelbiama. Pažymi

sivijo lizdus prieš keliolikų 
metų. Iš pradžių jie užsiimi
nėjo keleivių plėšimais. Pas
kiau ėmė plėsti savo veikimų.

cieiptis šiuo adresu:
Mariau Fathėrs 

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, III.

Pailsusiems Muskulams
Niekas nesuteikia tokio greito 

palengvinimo kaip

PAIN-EXPELLER

RADIO TRIUMFAS
NAUJAUSIOS 1932 RCfl VICTOR RADIO IR 

PHONOGRAFAS KROVOJE

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 

kurios pasaulis per šimtus metų lau-Žmonėms gyvenimas pasida kad filatelistaį (paSto želi oSio oiiiaB

rė tiesiog nepakenčiama., Vi- klelių rinksjai) taip pat daug 
Šiems pramoninkams ir pilk- )H,jao ,ul^
liams jie paskyrė pagalvinius 
mokesčius. Salos autorib tai 
neturėjo jėgų
dams suvaldyti. Tad pagai_ ^lekvieniu įvykiu godžiai nau |v__ _
bon imta šauktis pačios Pran- dojasi. Netolimoj praeity ĮVai- nežino apie tai.

A • i i j » - \z . I ItakKTiiA linlintrrvyriausybės. Pasta-1 nos '"ukaktuVes

girių visokių medžių aliejų. Deka
nių Galinga Mostis kaipo saulės spin- 

. * . (dūliai, pasekmingai gydo: Renina
is l&ylU patyrimų vyriai.- Itlzmą. Rankų, Kojų, Nugaros skail- 

tieuis brigan- bvbė kad-Juonių•
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da

t u7vp "U Deksnio Galinga Mostis yra tiek cūzijos vyriausybes, j/asta- *'~K’ pazjmeios verta aukB0 kiek jį pati sveria, sulig
roji tari ir-pa.,iuntė baudžia-. 1^“> žebeliai. a vimdąį-jj
viiavu ab-uv-kodini-in duodavo gražaus pelno. To žinam. Parsiduoda visur. Klauskitemųjų ekspeuicijų. ; . . , .. , ...[taip: JDEKEN’S new discovery

Dabar iš Korsikos praneša, *■ augiau pelno galima laukti mntment. Kaina 76 centai, 

kad vyriausiajam mieste Aja- iš Wasliington’o ženklelių DEKEN’S OINTMENT CO.
ecio ir apylinkėse paskelbtas Mat> Washington’as yra žino- haktkord, conn. ........
karo stovis. Žandarai leidosi n as kaip šios respublikos įs-
į salos kalnus ieškoti pDšikų [ teWas, įžymus patrijotas ir 
būstinių. Suimta apie 50 plė- phmasis respublikos prezi 
šikų agentų ir įtariamųjų. K,e- lentas.
Ii vyresnieji vadai nušauta, 
bet keli svarbiausieji dar ne
surasti. — Pas nius ir daugelio kitų

Tarp nesurastųjų yra vie- tautų gedulo spalva juoda, 
nas iš garsiausių plėšikų An- Bet Turkijoj gedulo spalvai 
drius Spada. Šis plėšikas pas-j tamsiai mėlyna; kitur rytuo-
taraisiais laikais kontroliavo se _  balta.
net pašto siuntinių tarp Ajac-

VIDURIUS SUTAISO
X.

VALPOS Arbata yra geriausias 
vaistas nuo inkstų ligų, pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitų. sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemų. (-) 
Preke $1.00. RaSykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St
Waukegan, 1U.

Ką ši radio turi: Syncbronized 
tono sistemą 4 screen grid tū
bas, Tono kontrolę, 8 tūbų Cir
cuit, Plačiai illiuminuotą dial, 
Electro Dynamic Speakerį. Pa
darytas parduoti už $129.00, 
dabar tiktai už

$99.50
Su 8 RCA tūbomis.

A Food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found į n good 
cheese. And all 
the eesentiųl ele- 
ments of -good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

ABIEM PUSĖM 
ASTRUS

Geriausiai skustuvą*
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni. kreipkis j nju»
60c. už 5 — $i už io

Sempeiis — lOc.

PROBAK CORPORATION

«M mn AVINUI M

PATENTS

cio ir Sopigna. Paštų vežiojau 
tis kontraktorius turėjo jam 
mokėti skirtus mokesčius. Ne
užsimokėjus, Spada sustabdy
davo pašto vežiojimų.

Šiandie Spada slapstosi kai 
r.uose. Žandarai ralo ir puolė
jo namus. Namus gynė tik• 
viena jo šeimininkė, kad' tuo 
būdu duotų progos plėšikui 
pasislėpti artimuose kalnuose. 
Matyti, jam buvo pranešta 
apie žandarų žygiu*.

Žandarų vadas gen. Iluot’• I
ąč sako, kad saloje plėšikai į 
bus išnaikinti. Bet ims gra
žaus laiko tam pasiekti.

WASHINGTON’O PAŠTO 
ŽENKLELIAI.

200 metų Washington’o gi
mimo sukaktuvėms paminėtu 
1932 metais šio krašto vy
riausybė išleis dvyliką skir
tingų rūšių pašto ženklelių. 
Kongresas nusprendė, kad vy- 
riausybė parūpintų minėtų 
ženklelių laidų.

Pašto autoritetai numato 
nepaprastai didelį šių ženkle
lių pardavimų. Tai bus milži
niškas puštų departamentui 
“Business” ir kariu pelnas. 
Ženkleliai bus parduodami 
per visus metus, ir, kaip spė
jama, jų bus parduota dešim
tys milijonų.

Dykai gyvas kalakutas ar gražus• o vaknrp
suolelis arba elektrikinis laikro
dis. r g#-M==

LIETUVIŲ PROGRAMAI:
* - -

WCFL, 970 kyloc. kas nedėldienj nuo 
1 iki 2 vai. po pietų; WHFC, 142G, 
kyloc. kas ketvergą nuo 7 iki 8 vai.

Laikas daug reiš
kia prie patentų. 
Nerizikuokit su 
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymų. Prt- Dykai 

siųskite braižini ą.r mo> 
deij arba rašykite dėl 

Nemokamos knygutės 'Hųw 
to Obtain a Patent’ ir 
■Record of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Regiitered Patent Attorney 

U-A Secarity Sa.taiu a C«oaerelal 
SAAfc Miltai

ISlncUy aareea meet (nm P.teat i 
WaauNOTON. o. ę.

Jos. F. Budrik, Ine.
Didžiausia Radio Krautuvė Chicagoje

3417 - 21 South Halsted Street

BUDRIK’S REX KRAUTUVE
.3343 South Halsted Street
TELEFONAI BOULEVARD 8167 — 4705

ASIKKATYKJT 
LIGŲ PERŲ

Uosyje. Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys . susi
kimšusias atmatas, iš
naikins perus, nepri- 
leis ligų. Lakai naiki
na perus. Ramina plė
ve*.

For COLDS, C0UGHS
Sore throatf muscuAar rheur 
matic aches&paiiuMpply M«*> 
terole, the ''eounter-uritant”

AT AJX DRUr.GISTS



Pirmadienis Lapkr. 30, 1931 D R I U a I S
I

LIETUVIAI AMERIKOJE Tel. Cicero 675«

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI:

KEMOSHA, WIS. V. Mandravickas veikia kiek 
galėdamas. Yra Amonių norin
čių “Draugų” skaityti, bet

Vai.: 9-9

D e n t 1 s t a s 
1446 SOUTH 49 COURT

Ant Jankausko Aptiekos

Cicero, III.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P.LZALATŪRIS DR. A. G. RAKAUSKAS
X Po ilgos ligos lapkr. nesuranda pinigų užsisakyti, 

d. S vai. vak. mirė Paulina, y ,.a įr kurie galėtų už- š
Pinigienė. Palaidota lapki. L sįsakyti, bet nepratę tokį nau- sįo je,)esįg Dviejų veiksnių na išgirsti ir matyti gražų vei ą®«id«nclja 6600 s. Artesmn 
d. su maldomis sv. Juigio ka- .1:kataliku “Drauaa” ... , . .. ., • ■ vaiandosr 11 ryto iki 4 po pietų
ninėne. Velionei daryta kale-1 . , ■ - • . Al«au“ jaunikei’, in.n» meno srityje, nes gerk.
, , „ ,. jsLu.tytl. .In gjeieiau l*“1111*1 KUkėlė daug juokų. Norėdama kun. J. J. Valantiejui vado-7-------------------------------------
tas operacijų, bet negelbėjo,)mkį ,„flsy priešų Šlamštų, ku_ nl|aikratyti jauge,iu myiimų.1 vaujant, p. A. Aleksis, rimtas

Ai. Paulina pnklause piie,1.i6 ^„^1. mū8, brangų tį_ iStir-1 muzikas ir kompozitorius,
5 pasalpimų dr-jų (3 katali- us::niM nill< ... ...... .... . kejimų n mus patais. Lai-m kelių drąsumų... vienam lie-; maitina dvasių tikru meno pe-
kiskų ir 2 tautiškų). Butu ireriems žmonėm*- susi- . r . . imuų genems žmonėms susi p(laiha gra'oe gulėti visų nak- nu.

S^^TuiiT^ U’ kiU"' P™ —“‘"“‘M ' Garbė lietuviams W»terbJ 
nezmeizia, Kaip jie mus. b ’ tj 0 trečiam velniu apsitaisy- 
jie tiek yra “susipratę”

Gydytojas ir Chirurgas 
I 1821 SOUTH HALSTED STREET

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais. ketvergais ir pėt 
nyčiointe nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovetolll 32H2

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KENOS11A, AVIS. OFISAS?

5817 — 6th AVENUE
Vai.: panedėliais, seredomis ir su- 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Tad, j laidotuvės atsilankė 
daug žmonių. Buvo matyti 
daug tokių, kurie senai at
prato nuo Bažnyčios. Ta pro-piors geriausia būtų katalikų 
ga kleb. kun. Bublis pasakė Maigų, jie neduos nė cento 
gražų pamokslų. Kai kurie Į Tad susipraskim. 
tarp savęs kalbėjo: Mat, se-! 
uis, gali gerai kalbėti. Tad 
ar neverta ir vėl įprasti lan
kyti bažnyčių, klausyti gra
žių to senio pamokymų. O 
kaip puikiai aiškina įvairių 
maldų reikšmę. Net saida 
klausyti.

X Dienraščio ‘ ‘ Ižraugo

Res. Republlc 5S60

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir va.kų

”, kad

Vargšas.

WATERBURY, CONN.
Rudens ūkai * sielų slegia, 

»et Waterl>ury’je lapkričio 
15, pasirodė gralži saulutė, 
kuomet gražus koncertas ir

jubiliejinio vajaus talkininkas teatras išblaškė juodas liūde-

.ry’je, ypač Amerikoje girnų- 
ti ir paskutiniajam giltine pa- l iam jaunimui> kuris 5aV0 tal. i 
sirodyti. Penktasis jos myb-l^ turf du jaunus 
mosis laimėjo. Na, mergaitės, 1 sjus kmIgus j v KazlaU5k,,J 
nesigudrėkite perdaug, j. j. Kripų.
vaikinus išgąsdinsite, ir for j

I

duku neatvažiuos jūsų pavė- 
žv ti. Tų rolę išpildė p-lė 
Marcelė Andrikiūtė. I _

Tarp veiksmų buvo trumpų :
prakalbėlių. Ypač p. Aleksai- į
lis ir P. Cibulskis kų tik su-1 . 1grįžę iš Lietuvos. P. Aleksai- j 
tis gražiai prajuokino visus,

■Rip Van Winkle”.

CLEVELAND, OHIO.

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUJ 

CH1CAGOJE

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

OFI8AS
668 West 18 Street

SKYRIUS: 3238 So.
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4988.

LACHAVĮCH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2 516

2314 W. 23rd PI., Cbicago

DARO OPERACIJAS • z
Ligoniub priima kasdieną i.uo 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis Ir seredomis tik 

iškalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki K vai.).
Seredomis ir NedSliomis pagal susitarimą.

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 ir Halsted St)
V*L: 1-2 ir 6:39-8:19 vai. vak. 

Nedėlioj susitarus
Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioti susitarus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street
Lietuvių Kultūros Darželis ,Cor- So- Leavitt st. Tei. eanai 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republlc 7868 

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

Lietuvių kultūros darželio 
veikimas. I

turėjo susirinkimų Lietuvių
kuomet pasakė, kad sykį. la- salSs kambary lapkr. 13 d. 
bai ii n,sveikino •‘blusos”. «"»• adv' R C«snulis P™*-bai jį pasveikino “bluso: 
bet dovanojo, kuomet sužino
jo, kad jo gerai žinomoji šei
myna nyksta (gal dėl Birtli

jo sus-mų 8 vai. vak. Atstovų 
atvyko nemaža iš įvairių drau 

L. K. D. nutarė, kad

Tel. Groveliill 1595

DR. A. L. YUŠKA
Control), nes Lietuvoje reis- kiekviena draugija reikalautų

SVARBI ŽINUTt

OR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 8. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na-

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimu

kiasi didelė apšvietos pažam iS aa™ atstovo patiekti rapor
ga. Amerikos turistui yra tas apie L. K. D. veikimų.
daug ko pamatyti ir pasigėrė- IMnktas mporteris angliškai 
ti, jei tik turi gero noro lai- dmudai aP'« L '<■ «•

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai. 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.

Seradomis po pietų ir Nedėldieniais Uiai; 664J So. Albany Avė, 
2422 W. MAROUETTE, ROAD 'Tel. Prospect 1930.

' skaitė nuo gerb. majoro A.
w«u Ktreer kui paanudoti. Be to, P. Cibui- veikim* ir kelti lietuvių var- Ardicko laiškų iš Kauno su

Telef. Canal 6174 1439 s-' 49 Court> Cicero, UI. skis atkreipfl dėmesį i Vilnių, tk* tarp ’vaiuų taut,J’ kad ! PraneslllHb kad vienų dėl
sk-vtjtttb. «9»s Bn Tei. cicero 6927 knrį aplankė ateinančio pavasario būtų Lietuvių Kultūros Darželio

viso
kiemą reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, III.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply^A dykai.,

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS ORABORIUi 

z O f i i » i
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tolinau Avė. 
Tel. Virginia 1296

Tardė 1138 
Chieago, III.

plati dirva išdirbta ir lietu- planų pasiuntė
I Komedijai pasibaigus, p ra- 
virpo lakštingalų

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR žvaigždes apie saulę sk- bc^onės, kad ^rinktoji rapor-į

BAI.ftAMTTQTQ.TAP kitos dainininkės p q G. Mihaličienė tin-!
Turiu automobilius viso- C1Ul^į' ^Z1U' kaniai apibūdins mūsų tautų, i

tė iš New York, “Globė” te- ,.v. '
’ O. G. Mihaličienė, K. S.

Karpavičius, J. Brazauskas, 
M. Mišeikienė, VI. Šukienė, P. 
Muliolis ir P. Glugodienė pa
tiekė įvairių pranešimų apie 
praėjusio mėnesio veikimų., 
Karpavičius (sekretorius)S. M. SKUDAS

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevelt 7882

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46tb ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 6203-8412

lL. Aido”

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

DR. J. P. POŠKA
3133 6. lizUublED tolREET

Antras ofisas ir Rezidencija

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIš
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutarų

(.iai būtų visiems pagarsinti dienraščiui, o antrų veikian- 6504 fci. AKTESLAN A VE.
balsai... ]<aįp atskira tauta. Nėra a- čios komisijos sekretoriui, onso vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
pieL Utarn. ir Subat. Nuo *8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.(Tųsa 6 pusi.) .

“Globė” te
atro dainininkė, sudainavo 
trejetų lietuviškai “Kur ba
kūžė Samanota”, “Meilė ir 
“Tykiai, tykiai Nemunėlis te
ka”. ‘The Great Awakening’ 
ir dainas iš Operetes “11 To- 
vatore”. Jos graži išvaizda 
ir išlavintas baisas patraukė 
visų dėmesį taip, kad aplodis
mentais pageidauta, kad ir 
daugiau padainuotų. Bet P. 
Aleksis, koncerto vedėjas, ga
vo prašyti publikos, kad dai
nininkė galėtų pasilsėti trupu
tį, nes vėliau padainuos kito
mis kalbomis. Vaikinų duetas 

^sukėlė publikos dėmesį... “Su

•AKIŲ GYDYTOJAI: 

SUGRĮŽO IS LIETUVOS

DR. VAITDSH, OPT.

DENTISTAI
Phone Boulevard 7042

Nuliudimo valandoje kreipkitės tavim, mieloj”, N. Aleksis, 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai ir pigiau negu komp. SŪI1US, ir A. JetOsevi- 
kltur. Koplyčia dėl šermenų dykai. ' <<Naktieg gefiėiiai lri-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 8222

DR. G. L BLOŽIS
DBNTlBTAi

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Vaiandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Tel. Wentwortb 3UUU
Rez. Tei. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

lies. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

MODERNISKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

“Nakties 
žias” — Agnė Ulinskiutė 
nice little bionde” ir turi •

• 4 •» f 4 " ■* .

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

, svaigimo, akių aptemitno, nervuotu-
gražų balsų. Tame skraidyme ! SS,r^,"d““SttT“u iu’mį, “X”.“ 
pasirodė Bronė Zekomntė:
“Bus mėlynas dangus”, skaj-,at8,t,klmu<»«- egzaminavimas daro

mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM-

Boulevard T 689
Res. Hsmlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki S vakaro

Tėle. Cicero 1269

DR. GUSSEN
X-Rzy

moti1-
>. t

drus ir jautrus balsas sukėlė 
daug plojimo. O vaikinai pra
dėjo nerimauti. Taigi, vis^s bū 
lys duetų išlingavo ant scenos
nuo šešių ĮM'dų aukštumo iki f4 laiką su nauju išradimu 

Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND XVE.

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nnb 10 ▼. ryto Iki •

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HAJLSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numenu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECJJ AUSTAS 

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 18-Lu nuo 3—4 po 

piotų: 7—8:89 vakaro 
Modoilomic 18 Iki 13

Telefonas Midvray 2880

Rea. Tel. 181dway 8612

DR. R. G. CUPLER
G2D2TGJAS IR CH1RUKUAH 

oakiey Avenu^ ir 24-taa Street 
Teist. Wlimette 196 arba 

Canal 1718
Valandos: 2 nu 4 p. p. Panedeiiak 

ir Ketvergais vakare

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

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

DR. S. A. DOWIAT
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliotai!
Tel. Cicero 2888 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 16 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
J09Ų GRABORIAl . Į

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Vuii Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

penkių pėdų ir kokia eilė! Tad 
tas nelaimingas “Fordukas” 
nukentėjo. Labai gražiai pa
dainavo visų tų dainele. Jau
nųjų orkestras pagriežė “Ra
seinių Magdė”, “Klumpako
jį” etc. Pagaliau išėjo visas 
gražiai išlavintas choras. “Tu 
ir aš” maloniai išėjo.

Vakarėlis paliko neišdylan- 
Į tį įspūdį. Vienas svečias, kun. 
Jg. Abromaitis, M S. apibūdi
no vakarų kaip malonų pava
sario atbudimų šaltos žie
mos. Waterbury’je ne naujie-

Tel. Boulevard 7589

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltb STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 8858 
Gaaaa, X-Ray, etc.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIV SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St- 
Valandos: nuo 18—4: nuo 8—S 

Nedėliomis: nu* 18 Ud II.

Phone Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS 

Gad Eztraction
Vai. 9-9. Ned. 6-12 

8RR8 SO. WKRTHRN iVM

-J’hoiie. Hemlock 7828
Dr- C.K. Kliauga

Den tįstas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

DR, MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU.' ASHLAND AVĖ. 
Tei. Yards 0994

Realdencljoa Tel. Plaaa 2299

A. L DAVIDONIS, M. D.
8910 SO. MICHIGAN AVENUE 

> Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienlr

Tel. Hemlock 1769

Rea Tel. Prospect 6814

VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki I po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 10 iki 12 dienų

Oflvas Tel. Grovebill 0617
Res. 6707 S. Ar tęsia o Avė.

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * 

2428 Weat Marųuette Road
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9.12 

A. H. Nedėlioj auattarua

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6425 So Califomia Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. išskiriant KM.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 W«st Marąuette Road

VALANDOS:
9 Utį 12 ryto, 7 iki 9 vak, 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutari j
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KONTESTININKŲ ’0W 0F “KE 
DĖMESIUI X Vyčių 13 kp., turėdama 

i malonumą ir džiaugsmą, nori 
1 pasidalinti su visais Vyčiais, 
su visa visuomene, kad, štai, j ta dalyvauti.

Sewing Circle,

šį vakarą, lapkr. 30 d., 8 
valandą, Aušros Vartų para- . .
pi jos salėje, West Side, įvyk du kyla^ auUtyu net

svetimtaučių tarpe, kelia lie
tuvių vardą. Tai Vyčių 13 kp. 
nariai Ed. Krau&ūnas, žino
mas ir plačiai pagarsėjęs sve
timtaučių tarpe kaipo gabus 
futbolo žaidėjas; dabar yra 
Xew Yorke ir ten žais atei
nantį šeštadienį. Antras narys 
P. Barškis, ir-gi žynms futbo
lo žaidėjas, išvyko net į San 

------------ Franeisco ir ten Ižais šešto
ką pkr. 22 d. buvo iškilmin- jįenj. Linkime abiem geriau- 

ga vestuvių puota Juozapo ir sjag kloties.
Varei jonos Atkočiūnų, 7125

sta nepaprastas ‘‘Draugo ” 
jubilėjinio vajaus kontestinin 
kų-ių susirinkimas. Visi kon- 
testininkai ės, nuoširdžiai pra 
šomi laiku'(susirinkti.

Kontesto vedėjas.

ATKOČIŪNŲ SANTUOKOS 
10 M. SUKAKTUVĖS.

pą. Raportas priimtas rankų girną per 26 m. Ačiū visiems rė "rengti vakarą su komedija 
plojimu. ir visoms, kad dalyvavote ta- |ir kitokiomis įvairybėmis. Iš-

Sveftiai. me mūsų surengtam vakare, linkta komisija iš Karpavi-
Buvo atsilankę svečiai iš Kurie surašėte aplikacijas,

Vest Side 24 kuopos p-lė Bu- norėdami tapti dr-jos nariais, 
kurie malonėkite atsilankyti gruo-binas ir Stankelis,

kvietė mus į jų šokius, kurie j d£io, 9 d. 8 vai. vak. į minė-Į 
rengiami lapkr. 21 d. Nutar- tą auditoriją būsite priimami 

i be įstojimo mokesčio.
Dr-jos valdyba.

Kaip žinoma, buvo sutvertai ---------------siuvimo kliubas, kur vedėjai NU,,I0n’0 DABUŽIUS, 

buvo p. Pikelienė. Ji pranešė,
kad kiekvieną pirmadienį į r
vyksta siuvimo vakaras, todėl 
visas mergaitės esate kviečia
mos dalyvauti tuose sus-muo- 
se mūsų Club Roome kiekvie
ną pirmadienį 8 vai. vakaro. 
“Good luck to K of L girls”. 

Bridge Club.

fįrmjądienis Lapkr. 30, 1931
didžiųjų tautų gražiausioj 
vietoj. Vėliau brėžiniuose nu
rodysime vietą. Kai atidary- 
sim L. K. I)., pakviesim vi
sų centrinių organizacijų pir- 
,niininkus org-jų vardu paso 

Gigas, A. Paslauskas, dinti po puikų medelį.
•L Urpsaitis, J. Pateris įr O. Taip pat bus tuo tikslą iš- 
Karpavičienė pranešė, kad tu leistas albumas su atvaiz

ėiaus ir Glugodienės.
Kitas sus-mas įvyks 1932 m.

Sausio 2 d.
M. ™

įėjom malžą “kart pardy” ir 
pelno davė $3.50. Aukų davė 
J. Urpšaitis $1.50, A. Pas- 
lauskas keksą “surprais”. 
Pareikšta padėka. M. Gigui ir

J Richman Brothers, didžiau
si pasaulyje vyriškų rūbų ga 
mintojai paskelbė, kad suma- Paslauskui išėjus iš komisijos i šių žmonių.
žino kainas. Dabar Richman 
Brothers kainos bus $20.

Nathan G. Richman, kom
panijos prezidentas, pareiškė, 
kad jų drabužių gerumas per 

• du pastaruosius pakeltas
Bašinskas pranešė apie bri- 50%. Dabar papigintomis kai

dge cltib, kad visi vaikinai at- j nomis drabužiai bus parduo
-( ,ir . X sutvarkė vieną is Į eĮtumėt> į kliubą trečiadienio 1 darni to paties gerumo.
So. Washtenaw Avė. P. At- geriausių basketbolo tymą.
kočiunas yra chicagiečiams Ateitis parodys jų nepapras- 
gerai žinomas, buvęs bizni e- jug gabumus, bus « daug, ir 
rius ilgus laikus, dabar turi (]aUg vargelio kitiems tymams 
mėsos ir grosernės krautuvę atsilaikyti prieš 13 kp.
2616 W. 71 st. i x Vyčiai nejuokais darbuo-

Kleb. kun. Baltutis pasakė jasi, turi be galo gražių ir vi 
kalbą, apibūdindamas ,pp. At- sai naujų dalykij užsibrėžę; ki j

vakarą ir ten bus lošiama 1 Kainos . papigintos
‘bridge”. Kurie nemoka, iš-j kad dabar uždarbiai

išrinkta Ag. Grigienė ir M. 
Miščikienė. Nutarta rengti va 
barelius ir gauti daugiau pil
no.

Turint gerų norų, nėra. a- 
bejonės, kad mūsų tikslas bus 
pasiektas.
• L. K. D. korespondentai tu
rėtų plačiai garsinti spaudoj 
ir kiekvieną susirinkimą ir 
svarbesnius įvykins aprašyti 
katalikiškuose ir tautiškuose 
laikraščiuose, nes šis darbas 
yra visų lietuvių reikalas ir

kočiūnų 10 
P-

dais. Piniginėje knygoje kiek
vienam aukotojui skirtas ats
kiras lapas. Visas darbas kas
kart smarkiau eina, nes turi

me tam darbui pasiaukoja-

Sloan’s
Liniment

BALABAN & KATZ 
TEATRUOSE

P. Glu-nė, koresp.

metų gyvenimą. 
Kalbėjo p. Atkočiunienė dė
kodama svečiams už dovanas 
ir .jų nuoširdumą, ir p. Kėzas 
(iš Peoples Fumiture Co.). 
P. Atkočiūnas buvo privers- 
las pasakyti spyčių, o jų gra
ži dukrelė p-lė Aldona pasa
kė puikią kalbą,
svečiams ulž jos tėvelių pager 
bimą. Visi linksmai dieną ir 
vakarą praleido. Pp. Atko-

tos kuopos galės imti pavyz
di. Kitą kartą plačiau.

Omega.

DIEVO A P VE IŽDO S PARA
PIJOS VYČIŲ ŽINELĖS

dėlto, 
suma-

mokysime. Todėl vien tik vai- j žėjo ir dėlto, kad kompanija 
kinams, lošimas prasidės 8 v. j nenori sumažinti savo gamy- 
vakaro. Bravo, vaikinai, kad bą.
turite kokį nors

j per adventą, j tnves 57 miestuose, kaikuriuo viams i rašais.
Šiame Liet. Kult. darželio ’ 

susirinkime pareikšta gilios 
simpatijos Moterų
seimui ir seimo delegatėm,

PRANEŠIMAS
P-no Šimučio pagerbtuvių 

įvykusio bankieto visų komisi
jų susirinkimas įvyks pirma
dienyje, lapkričio 30 d. 8 vai. 
vak. Marcjuetto Parko par. 
svet. Komisijų nariai prašomi 
susirinkti ir atsinešti nepar 
duotus tikietns-.

A. J. Žvirblis, pirm.

Chicagos teatre rodoma 
“Ambassador Bill/’

Oriental teatre — “Posse- 
ssed. ’ ’

United Artists teatre — 
“(’orsair.”

McVickers teatre — “The 
Cliarap.”

Roosevelt teatre — “The 
(kibau Love Song.”

RKO TEATRAI

KALĖDINIAI ATVIRUKAI State — Lake teatre rodo
ma juokingas vaizdas “Suici- 

BRIDGEPORTAS. — P-nų Įde Fleet.”
Gudų parduotuvėje (901 W. Į Palace teatre rodoma “Co- 
33 st.) yra gausus pasirinki- j nsolation Marriage’’ ir asmc-

užsiėmimąi Richman Bros. turi parduo- i vertėtų kitų kolonijų lietu- *Pas kalėdinių atYĮi.uĮ<V sū niškai dalyvauja D. Pollard, 
r“ i susidomėti netuyiskais ir angliškais pa-,Shaw~and Leo, Lew Pollack

HERMAI AMERIKOJE

and Co.
WEST SIDE. — Šiamlii PAIEŠKOJIMASBridgeporto šventės. *e miestuose turi po keletą 

Toliau kalbėjo 16 kuopos parduotuvių. Iš viso turi 62 
pirm., kuris taip pat kvietė parduotuves.
mus į jų rengiamus šokius ' 
lapkr. 25 d. prieš pat kalakn-
tmes. Todėl palikta Jikietų ir ——
nutarta dalyvauti. Jie su sa- , GLBVELAND, OHIO.

. _ . vim atsivežė havajų gitarą,' (Tąsa nuo 5 pusi.)
L. Vyčių 4 kuopos menesi- kuriomig taip nins Griausmingi aplodismentai,

dėkodama «»s iv^ko laPkr-^ 19 linksmino po sus-mo. Už tai Nutarta patalpinti šioje su
turime jiems abiem tarti ačiū, ^‘ie’ i ka* kuriuos laikraščius 
nes dviese skambino. Todėl dienraščio aprašymą
laukiame dar tokių gerų mu- i^ėtį ir pasiųsti po vieną eg-

d. Vyčių Club Roome. Sus
iną su malda atidarė pirm. 
Šaltimieras. Toliau buvo skai 

kuris bu-ėiunai užprašo visus svečius t°mas protokolas, 
atvažiuoti antrą dieną pietų. vo vienu balsu priimtas. 
Pirmadienį vėl susirenka
daug žmonių.

Pp. Kamauskių santuokos 
15 metų sukaktuvės taip pat
įvyko t, paflą dieną, ir link- lpekri4io
smai dalyvavo puotoj.

už tokį gražų aprašymą apie 
Liet. Kult. Darželį ir jo atei
tį. Suprantam, kad moterys 
progresuoja.

Visų tautų centro atstotai 
ndv. P. Gesnulis ir O. Miliu
li čienė patiekė malonių žinių, 
kaip jie kovoja, visa širdimi 
atsidavę tam darbui. Jų pas
tangomis lietuviams teko gra

1<J. V * v*- j® 111 v 11 v «?> l
atgal žuvo automobiliaus ne- 
laimėje.

į Rendon kambarys, su ap- 
' šildymu, prie mažos šeimynos.; 
Renda pigi.

3131 So. Emerald Avė.
1-mos lubos

statvmą savininkui gaus dova
ną. JOHN CHOPIES 

6610 S. Artesian Avė.,
Chicago, III.

BRIDGEP0RT.

X Praėjusio sekmadienio 
vakarą įvykęs p. L. Šimučiui 
pagerbti šaunus banketas 
Marųuette Parko kolonijoj su 
dideliai įspūdinga programa 
— visus patenkino. Iš visur
girdyti pagyrimai komisijai, 
kuri sugebėjo viską taip gra
žiai sutvarkyt. Puotoje daly
vavo be kitij įžymių asmenų
ir J. M. Prelatas Krušas ir a- 
bn mūsų parapijos vikarai 
kun. J. Šaulinskas ir kun. J. 
Jusevičius. Taip pat bankiniu 
1 as J. Elias, Universal Banko

Bendroje Šv. Komunija.
Nutarta visiems eiti

Šv. Komunijos gruodžio 20 
d. Todėl nariai nepamirškite 
tos dienos

zikantų. Po to pasirodė mūsų zempliorių kiekvienai drau
vietiniai vyčiai. Labanauskas atstovaujančiai L. K. žiausias žemės plotas, ir net I. MHLHIMS '
_ , (Marųnette Jewelry A Rsdio)
jaunas bet labai gražiai «ie-* Tad užtikriiffcme, kad iki a-'toliau. Net it* greta jų neric-1 Pirkusieji pas mus už »s ar dau- 

žia. Dargužis ir J. Klebonas tūnančio pav. pasiųsim liet. Į reta būti. Iškovota vieta tarp ^50 West 53 gt> chicago, m
labai graliai dainavo ir grojo tėvo dr. J. Basana- J’-; parduoda labai pigiai
bunco Taiffi mes tureinme 'iėiaUS statulą; iŠ bronzos nu- i (Parkholm Place) 3 flaty nauji na- :OlUlfO. jaigl, mes turėjome _ mą po 5 k*mb. Visi Stymu apsildo-

sus-mo. koncertą nes buvo gra- Jau užsakėme gelezin- mi. modemiškas visais žvilgsniais. į-

griežė akordeonu; nors dar D. įprošo panai lenkai nustumti

Tel.
Hemlock 8380

„aavv* xxw VMTV »u- - —
P. Šaltimieras rąiportavo iš |.;as(jueį aį įr soįo dainuojama. kyBų kompanijai. Stengsimos 1 Arba mainysiu 

sveikimo apskričio, kurio sus. vy&j ,4 suskubti. Pasitikime, kad jū
mas įvyko Cicero lapkr. 18 d. iinksmjnin)o komįsjja. rengiatės į nepaprastas ati-
Kaportavo, kad ateinantiems Vardinių diena darymo iSkilmeš. Plafiai pa-
metams yra pagaminta naii- Mflsų raStininkf ’ „ Gar. pasakojo gerb. Balutis.- Lie
ja konstitucija ir toje koasti- ba5auskait6 min8jo ,av0 Tar. lavos sveSai, lankę Ameriką, 
tueijoje rašoma, kad iš kiek- (bneg |apkr jg Todėl mū 'r susipažinę su Clevelande 
vienos kuopos turės daly- s)} J Unk. Jietuviais ir L. K. D. Ap4in-
vauti jų pirmininkas ir du at- jo lain|.g ir įėjo ir jiems patiko, kad lic-
stovai ir kuopai uždedama jno darbuose. tuviai užsieny bando tokį is-

Kitas sus-mas įvyks gruo l^^ką dalyką įvykdyti Cle- 
džio 3 d. velando kolonijoj.

Sus-mas uždarytas su mal- Lietuvių Kultūros darželio 
da. Po sus-mo žaista, šokta ir p‘ano sudarytojui prof. Dn- 
buvo sveikinta mūsų raštinin- l)eneckiui laiškas priimtas ir

likusių. p-» $35 mėn. ; 
į mažesni namų. 1623 ! 

So. 51 avė:, airtl Douglaa-Pk. “L”. i
.........................   ■ 1 i .« .»  —-

4tu 80.

Wm. J. Kareiva
i Savininkas 

Del geriausios rqfiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEM VALEEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

Tel. Boulevard 1389

lankymo į apskričio sus-mą 
atstovai bus nubausti ir-kar
tu praras depozitą. Raportas 
buvo priimtas.

Vaikinų “Bowling team” 
Ed. Rimkus raportavo, kad 

mes praėjusį antradienį pralai

kė. Vyčių Karvelėlis. nutarta pasiųsti.
Veikiančioji komisija nuta-

mėjome vienas rungtynes ir 
prezidentas, pp. Kirai, pp. Ne . . .. , . m ... .. . ’ rr • L. v laimėjome dvejas. Todėl neha

PADĖKA.

dvarai, J. Evaldas( Keistučio 
Spulkos rašt.) ' ir daugelis 
kitų bridgeportiečių. Visus 
sužavėjo programoj dalyva
vęs Vargonininkų choras, va
dovaujamas p. A. Pociaus.

Dr-stė Palaimintos Lietuvos 
lapkr. 15 d. Lietuvių audito
rijoj bnvo surengus koncertą 

Černaueka-s, kad vaikinai yra jr Sokiu, Statytas 2 ak, yei

dėkite, vaikinai: better times 
are coming. Toliau raportavo

jau gerai pasirengę basket 
bąli (žaidimui, todėl manoma

kalas “Žentas iš Amerikos”, 
vaidinant p. K. Saboniui su

P R A N EŠIMAS
ANTANAS KSIKSIUNA8, plaėiai žinomas ėeverykų 

taisytojas praneša Marųuette Park lietuviams, kad ati 
darė moderniškai įrengtą cevervkų taisymo šapą — shoe 
repairing shop, naujame Dr. Yuškos name, 6649 South 
Artesian Avenue. )

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

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, III.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
I kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5838

=. • ■ , X. ™p t' "g k't,! k™1”- “VO padėjėjais. Žmonės bnvo
X Praėjus, šeštadieni, .ap. Tad visi vaikinai treėiadie- ,Rbai Tad a5i„

Pnpu°įe bero<,s ,uo vakar» ateikite praktiku® dainininkama ir vaidiloms ir 
šv. Cecilijos diena, kurios var tis Stanford Park 7 vai. va
dą nešioja dosnioji mūsų ko- kare. Basketbolininkai, nepa- 
lonijos veikėja p. Cecilija Pe- mirškite atsilankyti.
traitienė. Draugės jai iškėlė __n Mergaičių sportas.

Raportavo jų Coach Cbutty čiui “Draugui” už korespon-
. , _ A ._. sakes, kad mergaitės labai gra dencijų spausdinimą. Ačiū p.puota Įvyko pp. Petrą,A, nno gutariamai Jų prn j Bndrikuii Peop,eg

timai įvyks penktadienio va- re Co. ir City Fumiture Co. 
kare 8 vai. Stanford Parke, už pagarsinimą per radiją. 
Todėl mergaitės, gerai prisi- Palaimintos Lietuvos dr-jos 

Linkime p. Petraitienei ii- renkite žaidimui. remkite tuos biznierius, kurie
giausių metelių ir dar daug Raportas ii labdarių seimo, remia mus! Dėkojame dr-jos 
gražių darbų nuveikti ateity. Raportavo A. Vardauskas, narini p. T. Januliui už kal- 

R&porteris. kuris atstovavo Vyčių 4 kuo- ba, kuri apibrėžė dr-jos išan-

gražias varduves 
brangių dovanų.

savame name 
St.). Dalyvavo 
veikėjų.

fr supirko 
Vardinių

(618 W. 31 
daug moterų

komitetui už tokį pasidarba
vimą kad publika netilpo to
kioje didelėje svetainėje. Di
delė padėka pridera dienraš-

ANTANAS MATAS
mlr« lapkr. 28, 1931 m. 8 vai. 
ryla. 15 metų amžiaus. A. a. 
Antanas <lm8 gruodžio 5. 1916 
m.. Cicero. III.

Paliko dideliame nulludlme 
motinų Lucijų po tSvals Raun- 
taltS, t8vų Antanų, 3 brolius 
Alfonsų. Kazimierų Ir Valeri
jonų Ir »eser| Liudvikų Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1526 So. 
49 Avė. Cicero, III.

lAtldoluv<s |vy<ks antradie
nyje, gruodžio 1 d. Iž namų 
8 v-al. bus atlydytas J ftv. An
tano par. bažnyčių, kurioje |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuodlrdilal kviečiame visus ’ 
gimines, draugus Ir pažysta, 
irus dalyvauti Šiose laidotuvi
ne.

Nuliūdę Tivol. Broliai, Se’tio 
Ir Gimini*.

lAldotuvtn.k patarnauja gra- 
bortus Gudetkln Tel. Yards 1711

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

M ATCHMAKER A JEWELER
Jau Laiku Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
Laikrodininkas ir ankaorhts

22 metų patyrimo. Užlaikau vi
sokios rųdlos aukso dalykų dide
liame pasirinkimo ir kainos yra 
visiems vienokios.

2049 W. 35th Street
Ir Archer Avesine

Tel. Lafayette 3315

Tolef. Republlc 8898

D, GRICIUS
OBNBRALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnssnlausio*
2462 W1ST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
‘NAMU STATYMO KONTRAK

TO RTUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške. /

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois .
imimtninMiiiNniMNnNNnmiMiNiiuimiimniumiHuniiiiiinmiiiiiiiiiiiia 1

TMot 
loek 1887

Namų Tolef. 
Republlc 8818

JOHNYERKES
Plumblng ft Heattng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tol. Vlctory 1145
DOUOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDAS, Sav. 
Elektros rolkmenos Ir fikžčle-

rlal. Įvedame elektrų J namus tf 
dirbtuvės ,
*1M S. Hslsted St 9 AogMi


