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Dienraštis “Draugas pradeda naują vajų
GRUODŽIO M£N. 10 D. ISPANIJOJ 
BUS IŠRINKTAS PREZIDENTAS

KV T i-r

Japonai stato kliūtis T. S. 
tarybai

VOKIETIJOS TARNAUTOJAI SUSI
LAUKS DAR MAŽESNIŲ ALGŲ

ISPANIJA TURI RESPUB
LIKONIŠKA KONSTI

TUCIJĄ

IAPONA1 NETURI NORO 
KLAUSYTI TARYBOS

PARYŽIUS, gr. 3. Tau-
MADRIDAS, gr. 2. — Is- tų Sąjungos taryba susidūrė 

panijos steigiamasis susirinki- su naujomis kliūtimis Mand-' 
mas baigė konstitucijos dar- žiūrijos klausimu.
bus, konstituciją pripažino ii 
sesija laikinai nutraukta.

Milijoninkas J. D. Roekefelley ’is EI 
vens per žiemą. Yra 93 metų amž.

oje. Ten jis gv-

GAILESTINGIEJI VOKIE
ČIŲ KATALIKŲ DARBAI

DAUGIAU VIENAS 
DEMOKRATAS

CHICAGOJE
KARDINOLAS APIE 

JAUNIMĄ

Rytoj vakarą Chicago sta- 
į dijume Katalikų jaunimo or- 
, ganizacija turės galutinas bo- 
( kso rungtynes.

Jo Emin. kardinolas Munde- 
lein, Cliicagos arkivyskupas, 

jaunimo boksą remia. Tuo bū
du, sako Jo Eminencija, bus 
galima jaunimą pasukti atgal 
i senuosius idealus, kada jau-

PLAČIAI BUS GARSINAMAS OBAL- 
SIS: SAVAS PAS SAVĄ!

“Draugo” redaktorius ragina 

remti tik savuosius

Visokių vajų turėjome. Bet rie suprato, kad “ranka ran- 
tokis vajus, koki dabar “Brau Į ką plauna”, t. y. jei nori su- 
gas” skelbia, yra pirmutinis į silaukti parapijoje paramos, 
lietuvių istorijoj. Be spaudos' turi parapiją paremti, turi ei- 

nimas buvo skaistus, stiprus platinimo, “Draugas” visą šįjti kartu su tautiškuoju lietu-
kūnu ir dvasia.

“GRAND IURY” KLAUSI
NĖJO AUDITORIŲ

Japonų vyriausybė tarybai 
i pranešė, kad ji daug geriau 

Gruodžio 10 d. susirinkę at- padarytų, jei nesikištų j japo- 
stovai išrinks naują preziden- nų-kinų reikalus Mandžiūrijoj. 
tą ir gruodžio 11 d. jis bus Sako, taip vadinamą neutra- 
prisiekdintas. Pirmuoju IspfUlinę sritį tarp Mukdeno ir li
nijos prezidentu numatytas ngčov’o japonai patvs vieni . ... . . ,. , ,
buvusia laikinasis prezidentas: su kinais gali nusistatyti, Pa- j"’!““ ’ ™C J’!!."' „T 
N-A.-ZSmoraZJ-am bus pa- Salinė pažiba nereikalinga. •
vestas konstitucijos vykdymas. J

PerBERLYNAS, gr. 2 
pastaruosius kelis mėnesius 
darbo krizis Vokietijoj kas I

stovu išri

mėnesį su visais savo talki-1 vių didžiumos gyvenimu. Ar- 
ninkais plačiai garsins obalsį j ba priešingai — jei norime 
“Savas pas savą!”, pasitikė-Į turėti žmonių, kurie stambes-- 
damas, kad plačioji mūsų vi- i niomis sumomis mūsų įstai

gas paremtų, turime remti ve
rtus paramos lietuvius biznie
rius ir profesijonalus.

suomenė ateis mums į talką 
” šiame svarbiame darbe.Apskrities “grand jury 

per ilgas valandas klausinėjo' Tuo reikalu “Draugo” vyr. 
valstybinį auditorių Nelson’ą red. L. Šimutis per radiją iš 
uždarytų Bain’o bankų reika-įWGES stoties (Peoples Fur- 
le. Norėta patirti, ar audito- niture Co. programoje) šito

kią kalbą pasakė: “MalomisELIZAB^TH, N. J., gr. 2. riui buvo žinomas bankų sto- 
— Šios valdybės penktojo di- v’s jas uždarysiant. Sa
strikto piliečiai kongreso at- koma, bankų patikrintojai

apiųjį demo- Pr’e* kelis mėnesius žinoję tų'labai svarbų pranešimą. Die- 
pi r. bankų netvirtumą. Bef taS, srū IfltSrts"* ‘Drattgak ’1 nw Šios

Ateina Kalėdos. Ar geri ar 
blogi laikai, žmonės vistiek 
daugiau visokių daiktų dova
noms ir gyvenimui reikmenų 

klausytojai, prašau gerai i»i- u M t0 „etenfca steW.
dėmėti, nes aš turiu padaryti

swaidarluų ir vargšų skaičius di" kratą
dėjo. J»ų šelpimui reikėjo dide- miau šį distriktą atstovavo ko, nebuvo žinoma auditoriui. 

Japonai reikalauja, kad iš lio pasiaukojimo. Padidėjus sausasis respublikonas.
Giuodžio 12 d. atsistatydins i čingcov’o fronto kinų karino- bedarbių skaičiui, sumažėjo

laikinasis ministerlų kabinę- menė butų ištraukta. Jei tas jiems teikiama valstybinė pa
nelius jjadaryta, japonų kariuo šalpa. Trijų asmenų šeimai 
mene ir vėl ims žygiuoti Čin- mokama vos šešios markės per 
gčov’o link.

tas ir naujas prezidentas su
darys naują kabinetą.

VENGRIJA REIKALINGA 
PASKOLOS

Tad kongreso žemesniuose 
rūmuose bus atstovų; 219 de
mokratų, 214 respublikonų, 1 
ūkio — darbo ir l tuščia vie
ta.

MOKESČIAI UŽ GAZOLINĄ

VIENA, Austrija, gr. 3. —
Per šį miestą Paryžių išvy
ko buvusis Vengrijos ministe- 
ris pirmininkas grafas S. Bet- 
hlen.

Jis vyksta ieškoti Vengrijai 
paskolos. Jei negaus, tada Ve
ngrija bus priversta užsienių j pagalba 
skoloms paskelbti mora.toriju- 
mą.

KAUTYNĖS ATNAU
JINTOS*

ŠANCHAJUI, gr. 2. — Iš 
ITarbino praneša, kad Hailu- 
uo apylinkėse, Mandžiūrijoj, 

įvyko naujos japonų kavaleri
jos kautynės su kinais. Tapi
nai nukentėjo. Pasiųsta jiems

. savaitę-. Tad šeimų skolos au- 
' ga, nuomos už būtus nemokė
tos ir šelpimo organizacijos 
susiduria, su nepaprasta mū
sų laikais problema.

Bet Vokietijos katalikai ne
nusimena. Jie yra pirmosios Uakūnas 
rūšies žvgiuotojai (kruzada- Springfield, Mass., čia išban-

284 MYLIAS PER 

VALANDĄ

NOBELIO DOVANOS 
. UŽ TAIKĄ

OSLO, Norvegija, gr. 3. — 
Nobelio dovanos (prizai) už 
pasidarbavimu pasaulio taikai 
bus skiriamos. Tarp kandida
tų minima Jane Addams iš 
Chicagos ir dr. N. M. Butler 
iš Columbia universiteto.

MAŽINS KAINAS IR 
ALGAS

BERLYNAS, gr. 3. — Vo
kietijos vyriausybė planuoja 

sumažinti anglių, geležies ir 
patašio kainas ir dar daugiau 
nukapoti valstybės tarnautojų 
algas.

I ----------------------
MIRĖ LAZARITŲ VA

DOVAS
PARYŽIUS, gr. 2. — Tur

kijoj mirė laaaritų kongrega-

ISPANUOS VIENUOLĖS 
VOKIETIJOJ

PFULLENDORFAS, Vo
kietija, gr. 2. — Ispanijos be
nediktinės vienuolės šiose apy
linkėse surado sau naujus ti
nkamus namus. Jos Ispaniją 
apleido kilus ten revoliucijai.

KARALIUS PAGERBS 
PREZIDENTĄ

• Illinois’o valstybės įstaty
mų leidimo rūmuose jau svar
stomas padidinti mokestį ligi 
5 centų už gazolinos galioną.

PRIEŠ PROHIBICIJĄ

Chicagos aldermomj taryba 
DETROI T, Mich., gr. 2. priėmė tezoliucįją (nutarimą), 

L. R. Bavles as is kurjaja smerkiama prohibici-

riai). Tai gailestingieji vei
kėjai. Berlyno vyskupui su
manius, padarytas planas, vo
kiškai vadinamas “Nachba- 
rhilfe.” Einant šiuo' planu, 
kiekviena turinti pajamų šei
ma, kurios galva dirba, ima 
maitinti vieną ar daugiau va
rgšų vaikų.

Berlyno vyskupijoje sudary
tas stiprus šelpimo “boar- 
dfts.” Kiekvienoj parapijoj 
veikia šelpimo komitetai, ku
rie nurodymų apturi iš “boa-
rd'o.” Renkami ir paskirstomi VATIKANO CHARGE D’A-

dė greitumą skridime. Pada
rė naują rekordą. Skrido 284 
mylias per valandą.

RENKA AUKAS BE
DARBIAMS

,ja.

IŠMOKAMI DIVIDENDAI

Iš uždarytų Cook’o apskri 
j ty 8 batikų depozitoriams iš
mokama 2,255,000 dol. dividen
dų. Iš vienų bankų mokama 

NEW YORK, gr. 3. — Bu-Į daugiau, iš kitų mažiau.
vusis gubernatorius Al Smi- ______________
th’as vakar leidosi per Green- Chicagos aldermonų taryba 
wich’o miestelio biznierius ri- leidžia gydytojams naudoti 
nkti aukas bedarbių šelpimo §unįB įvairiems medicinos mo- 
fondūi. kslo tyrinėjimams.

tis, kad vidurmiesciai, didieji 
bizniai visaip _mus_vįį 
gundo', kad tik ten važiuotu- 
mėm savo sunkiai uždirbtus 
centus praleisti. Šiemet ypa
tingai stengiamasi patraukti 
žmones i vidurmiestį.

Dėl to aš čia ir norėjau lie
tuvių visuomenės dėmesį at
kreipti, kad neapsigautų, kad 
nepiltų lietuvių pinigų į sve
timas kišenes.

Žinokime, kad didmiesčių 
parduotuvės nieko mums, lie
tuviams, neduoda. Mes iš jų 
negauname jokios paramos nei 
parapijoms, nei draugijoms, 
nei savo kultūrinėms bei tau
tinėms įstaigoms. Bet tokią 
paramą gauname iš savų, lie
tuvių biznierių ir ekonominių 
įstaigų, kurios veikia mūsų 
parapijų ribose. Dėl to mes, 
lietuviai, išmintingai ir patri-

dienos pradeda ir kitą didelį 
vajų — talką, į kurią kviečia 
visą plačiąją lietuvių visuo
menę.

Kas iš mūsų nežino, kad 
šiandien yra sunkūs laikai.
Sunku darbo žmonėms, sunku 
biznieriams, sunku išlaikyti 
kultūrines, tikybines ir ekono
mines įstaigas. Nelengva yra 
ir spaudai. Dėl to šiais lai
kais mes ypatingu būdu turi
me vienas kitą remti, palai
kyti savo Įstaigas, savo biz
nius, savo spaudą, savo pro.- 
fesijonalus. Viens kitą rem
dami, išsilaikysime ir mažiau 
tepajusime tuos ekonominius 
sunkumus, kurie visą pasaulį 
palietė.

Parapijos yra didžiausi ir 
stipriausi lietuvių centrai A
merikoje. Susikūrusios para-, °Bškai pasielgsime, jei kalėdi- 
pijps lietuvius apgyvendino ’r kitokių pirkimų pirk-

LONDONAS, gr. 2. — Di
plomatiškuose sluogsniuose ka 
lbama, kad Anglijos karalius 
pagerbs Vokietijos preziden
tą Ilindenburgą. Būtent, jam 
suteiks aukštojo ordeno pa
žymį.

IŠDAUŽĖ VIEŠBUČIO 
LANGUS

VIENA, Austrija, gr. 2. — 
Priešais “Imperial” viešbutį 
bedarbiai turėjo demonstraci- 

cijos vadovas (provincijolas) ją. Ištriuškinta daug viešbu-
kun. Lobry, 83 m. amž. čio langų.

drabužiai, avalai ir kitoki dal 
ktai. Jaunuoliams bedarbiams 
įsteigtos skaityklos.

Prie šio šelpimo darbo yra Į 
prisijungusios įvairios katali
kų organizacijos ir įstaigos.

PASITRAUKĖ ATSTOVAS

\VASHINGTON, gr. 2. — 
Atsistatydino Rumunijos at
stovas Amerikoje C. A. Da- 
villa.

FFAIRES LIETUVAI

Mus informuoja, kad Vati
kanas visgi nori turėti Lietu
voj savo atstovą. Kaip žino
ma, po išvykimo nuncijaus 
Bnrtoloni Vatikanas neturi jo
kio atstovo. Girdėt, kad da
bar Vatikanas skiriąs Lietu
vai charge d’affaires, buvu
sį tose pareigose Čekoslova- 
Rijoj, o paskutiniu laiku Por
tugalijoj. “D. N.”

POSENAS, gr. 3. — Len
kai mirties bausmę įvykdė sa- Kiauneliškiu kaime, Link- 
vo kareiviui Kalmke. Jis sw-' menų vai., vilkai įsikasė ūkin. 
šaudytas. Teismas jį pripaži- Deveinio tvartan ir ten nuž- 
no Vokietijos šnipu. nybė 7 žąsis.!

Reformeris Gilday’as, kurs 
pašovė vieną jaunuolį, nepa
leidžiamas iš kalėjimo.

UŽ AUKSO PLYTELĖS 
PAVOGIMĄ

NEW YORK, gr. 2. — Už 
aukso plytelės pavogimą Wall 
gatvėje teisman patrauktas C'. 
A. Mucbe’as, 32 m. amž. Ply
telės vertė — apie 4,000 do
lerių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYllN 
KĖS. — Šiandie saulėta ir 
šilčiau.

vieną prie kito, kolonijomis. 
Tuo būdu gabesnieji ir drą
sesnieji lietuviai turėjo pro
gos įsisteigti tarp lietuvių bi
znius, praturtėti ir iškilti. Su
silaukėme ištisos eilės ir dide
snių finansinių ir ekonominių 
įstaigų bei organizacijų. Įsi
steigė mokyklos ir ligoninės. 
Susilaukėme gana daug lietu
vių gydytojų, advokatų ir ki
tokių profesijonalų, kurie lie
tuvių parapijų ribose laiko sa
vo ofisus. Taigi, lietuvių pa
rapijos, tie didieji tautiniai 
mūsų centrai mus kultūriškai, 
tautiškai ir ekonomiškai pa
kėlė. Kiek turime biznierių, 
profesijonalų, visi beveik iš
imtinai iš lietuvių išsilaikė, o 
ypač tie, kurie suprato, kokių 
reikšmę mūsų parapijos turi 
Amerikos lietuvių tautiškam

simės ne svetimtaučių, bet ti
kru lietuvių įstaigose Ir to
kiose lietuviškose įstaigose, 
kurios remia tautišką mūsų 
sąjūdį šiame krašte.

Šiandien mes jau galime 
džiaugtis, turėdami lietuvių 
biznierių visose biznio srity
se. Dėl to nėra to daikto, ku
rio negalėtume pas saviškius 
nusipirkti. Ir kartais susir

gus, jau nebereikia ieškoti sve
timtaučių gydytojų-specialistų, 
nes savų pakankamai turime; 
nebereikia net į kitų ligonines 
važiuoti, nes turime savo li
goninę. Tas pat ir su patari
mais teisių srityje. Jų gali
me gauti pas lietuvius advo
katus. ,

Taigi, per šį mėnesį “Drau
gas” visu smarkumu gamine 
obalsį — savas pas savą! Tai

ir kultūriškam gyvenimui, ku- (Tęsinys 6-ajam pusi.)



• --r—.--

DRAUGAS

Lietuviai, karo veteranai!
Ketvirtadienis, Gruod. 3, 1931

“D R A U G A S”
Ifielna. kasdien, lSskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS RAIMA: Metams — >6.00. Pu* 
■M Matų. — 99.60, Trims Mėnesiams — 92.09. Vienam i 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
tu — 94*M. Kopija ,09c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrų- 
f liną. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčltuųa tam

tikslui palto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 19:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Jei esamoji valdybą negali įvykdyti ti
kinčiųjų narių pageidavimų^ jeigu ji neno
ri būti bent džentelmeniSka , tada katalikai 
turi stengtis savus žmones į valdybą. išrink
ti. Tai jų pareiga. Jei ir to padaryti nepa
jėgiama, tuomet kito kelio nėra, kaip tik 
rašytis į savas organizacijas ir tik jas rem
ti.

vyrai gal galėtų daug padėti * dama atvirukų, kurie visai 
ir Lietuvos kvotos padidini-' netinka Kalėdų dvasiai, nei 
ntui. Kvotos sumažinimas y- savo vaizdais nei spalvomis.
ra be galo kenksmingas pa
čiam Lietuvos kraštui ir mū-

Kiekviejias mąstantis ’ žmo
gus pripažins, kad tokie vaiz-

Per did. karų net kelios ir balsas negalėtų tiek nu- 
dešimtys tūkstančių lietu- veikti, kiek balsas organizuo-
vių tarnavo Amerikos lai-Į tų atsargos (rezervo) karių, s4 išeivijai Amerikoje, nes dai kaip šunes, katės, žiurkės, 
riuomenėje ir karo laivyne! liejusių kraujų dž antrąją išeiviai negauna tų batai ir panašiai, nieko ben-
Nemažas jų skaičius krito i savo tėvynę. ’ j tautiškos gyvybės sulčių (i- dra negali turėti su Kalėdų

Amerikoje, ačiū Dievui, tunųie kitų' Prancūzijos laukuose, daug1 Keli šimtai Am. lietuvių migrantų), be kurių jie leug- į sveikinimais. O vis dėlto atsi-
fratemalę organizacijų — L. lt. K. S. A,, {buvo sužeistų ir pasižymėju-j (ir čia gimusių) buvo - sava- v^au pasiduoda ištautejimo į randa žmonių. kurie perka 
kuri yra lietuvių organizacija tikrą to žodžio ,SilJ (daugelis buvo apdovai.o- įnoriais įstoję į Lietuvos Ne- įtakai- i tokius art ii likus ii uesigėrii-
prasnie, kuri eina kartu su tautos ‘gyveni
mu, su dauguma, kuri stato, o ne griauja.

“DRAUGAS” 
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, £xcept Sunday. 
-SUHSCRIPT1ONS: One Year — 96.00. Sis Montn.

— 99.60. Tbree Montbs — 92.00. On^ Montb — 76c. 
Bksope — One Tear — 97.00. Sl-t Montbs — 90.00: 
ffepąr — .09c.

Advertlsinff m "DRAUGAS” b ringą best resulta. 
Advertistng ratea on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Uakley Av., L.iicagc

KOVA PRIBA BIUROKRATIZMĄ

EMENOS KLAUSIMA*

MES IK SLA RINKIMAI

i

čiau pasauliui beveik neži-les. Nors jie nebuvo 
nomi tie mūsų tautiečių nuo mai pagerbti, bet jie savo pa 
'pelnai per tų karų. Bet, kas triotiškų pareigų ,ir naudingų 
{svarbiausia, tie jų nuopelnai j Tėvynei darbų atliko. Taip 
nebuvo panaudoti Lietuvos pat nemaža jų dalyvavo kau

mui. Juk buvo labai svarbių se, o keliolika dalyvavo Klai- 
politiškų momentų (besiku- pėdos atvadavime. *,

ta ordinais ir medaliais). Ta priklausomybės kovotojų ei- šitokios or-jos reikalo "" savo 'ta“W|u'» silisfe
buvo tinku- prieš pj«l uietų iškėlė ir j» I Tas lmt *“lill,a "

Buorgunizavo adv. įeit.. Kas- »>“e rpaKaB. Tiesiog slegian- 
tas JurgSla; jis dabar ymi‘! Juslių sudaro, kai link,s 
Ain. Lietuvių Legijono vyr. ,ll'aU!''ir> is v'*'l švenčių, Na- 
štabo adjutantas, šio Legijono IM1. Sv™‘ei’ «auni T“*1“- 

reikalų propagandai ir gyni-1 tynese su lenkais šaulių eilė- jau yra keli [Kištai, kurių rudos, arba tamsiai
darbščiausias yra New Yorke. raudonos spalvų atvirukus su 
1-egijonas gerki veikia, ple- -’1I<M'“1S briikšniais. 

riant Lietuva) ir Jai paplū-; Iš to visa matyti, kad yra Čia savo veikimų, turi kon- Daugelis mano, kad kas y-
dus kraujuose, sulaikant len-net labai didelis skaičius Aiu. taktų su ukrainų legijonu ir ra marina ir brangu, tai jau

Skus ir atmušant kitus prie-1 lietuvių, tarnavusių Lietuvos t. t. ir gražu. Bet reikia pasteliė-
lietuviai dr Amerikos kariuomenėse ji* į Deja, ligi šiol nesusidarė ii, kad tarp pačių brangia u-

did. karo veteranai nebuvo laivyne. Plačiai išsimėtę ir to Legijono postas didžiau- šiųjų yra ypatingai šlykščių

Ne vienų kartų buvo rašyta, kad šia
me krašte ima kilti' biurokratizmas. Kiek
viena politinė partija, kuriai tenka kraštų 
valdyti, vienų kitų plytelę įstato į biurokra
tizmo pamatus. Taigi, šis biurokratizmai 
metai į metus darosi vis stipresnis.

Biurokratizmų stiprina ir ugdo koiigrt- „ . , A. . ...... . ana), bet dejasas. Kongreso atstovai tvirtina įvairias ko
misijas ir komisijėles, kurios yra reikalin

.. - ,-u 1 ........... . • , • 1 , - . , - - , . v organizuoti ir negalėjo tin- neorganizuoti, jie negali su- ^ioie liet koloniiole, kur y- atviruku, kurie visam kamįonus dienomis liberalų susivienijime I gos taip, kaip penktasis tekinis (ratas) ve- . . h ' .., . .. ibluJe nei* aotvuųuje,

...... . . ... . i ... - rn 1 • •• • , • -—v • • I karnai užtarti savo senųjų teikti dideles naudos Lietu;'lu kiek e-irdėiau anie tūles- tinka, tik ne Kalėdų sveik'1n kandidatai j vykdomąjį komitetų, i zimui. Tų komisijų ir konusijehų nariai vai- . . . . . Kiea gnuejau, apie iua» *« nuueuų, s>vei .
b. Šiomis

renkami
F Mes gauname daug visokių pranešimų ir a- 
• gitarinių rašinių dėl vienos ar kitos grupės 
| sąrašo. Kadangi mes tais linkimais suinte- 
[ Vėsuoti, į SLA. reikalus nesikišame, dėl to 

nematome reikalo dėti bet kokius praneši-

stybės iždo apmokami ir dar ne bet, kaip. Tėvynę. Amerikos lietuviai vai, Am. liet. visuomenei n 
eilę metų sunkiai kovojo, kol sau. Amerikoje jau šenai yra

Yra žmonių, gerų. krašto pabijotų, ku-į išgavo JAV vyriausybės pri-{panašių cr-jų: American Le-'noris, kviečiu visus ginklo 
rie iš tikrųjų rūpinasi krašto ateitimi. Jie pažinimų Lietuvos. Bet šių gion, Yeterans of Koreign draugus lietuvius (tarnavu-

mus apie si susivienijimų.

smarkiai kovoja prieš kylantį biurokratiz
mų.* Bet jiems kova nesiseka. Su visa šia pa
dėtimi visuomenė nėra plačiai supažindinta. į organizuotai pakėlę savo bai- 
Didžiausias vargas yra tas, kad nerangioji, sų tuo svarbiu reikalu.

pastangų perpus būtų reikė- ,Wars ir k.
ję, jei* Am. liet. kariai būtų

V fifes žinome, kad ir plačioji lietuvių ka
talikų visuomenė SLA rinkimais nesidomi, 
nes ši organizacija yra vadovaujama tokių 
žmonių, kurie veda aršių kovų prieš lietuvių 
daugumų, prieš tą visuomenę, kuri sukūrė 
Amerikoje stiprius lietuvių kultūrinius ir 
ekonominius centrus, įsteigė visų eilę gražių 
įmonių, įstaigų.
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tantis liet. karo veteranų mmui.
Kaip Lietuvos kar-nės sava- Taigi, rinkdami atvirukus

Kalėdų šventei taikykime juts.Vj 
iškilmingai ir linksmai šven

tus Lietuvos, Amerikos ir tei ne vien žodžiais, bet ir
Taigi, aiškus reikalas ko kitų valstybių kariuomenėse' gražiais vaizdais ir malonio- 

greičiau susiorganizuoti vi- al. karo laivyne ir tebetarnau mis spalvomis. Siunčiamas 
siems karo vyrams. Pavo- jaučius)7 kareivius, karinin-į atvirukas gali apie mus pa-

šio krašto visuomenė tik tada pabunda, ka-1 Am. lietuvio^ savanoriais 
da šį tų ant savo pečių pajunta. Kitados ji;stojo į JAV ’ kariuomenės 
saldžiai snūduriavo, kada fanatikai užvaldė1 ei les, pasistatę vienų svar-

jui gresiant mūsų Tėvynei, jkus (oficierius), karo gydv-įsakyti tai, ko mes patys nie- 
jie, be abejonės, galėtų daug j tojus, karo kapelionus ir gai- kados nepripalžintuniėin, bū- 
padėti ir pačiai Lietuvai in- I]esmingąsias seseris (norses) ; tent, kad mes mažai išmano- 

kongresą ir privertė šį priimti 18-ųjį koil- "biausių tikslą: parblokšti Lie Į formacijomis, reikšmingais atvykti š. m. gruodžio 4 d. Zįriie ir jokia skonio neturime, 
stitucijos priedų. Ji pažadinta tik t adai, ka- tavos okupantus vokiečius ir .savo atsišaukimais, prakalbo- vai. vak. (penktadienį) į stei-
da tas priedas ėmė veikti, kada vyriausybes po to iškovoti Lietuvai lais-jmis, aukomis ir, gal būt, ak- gianiąjį sus-mų, kuris įvyks 
agęntai pradėjo visur ieškoti smerkiamųjų Vę. Mat, Vilsono deklaracija tinga talka. Jie žymiai dau- Čikagos centre—Aušros Var- 

buvo pažadėjusi tautoms giau, negu kas kitas, galės ii tiį par. mokykloje (W. 23 PI.,
Kas yra biurokratizmas? Tai centrinės laitiV^ « amer# liėtuviai ak-.lmtuvių kovų dėl Vilniaus p.ė Chicago).

valdžios įsigalėjimas taip, kad be jos žinios *'1’ tikėjo tuo. Bet vėliau tas ,rti šiam didžiuliam krašte, Sukruskime, ginklo drau-
žmogus negali laisvai nė žingsnio nužengti. P*^s prez. Vilnonas pamiiso |i)es kam ^mafteš-yisada is ki- gai! Turėsime* įdomaus nau-

viešų savo parėiškimą visam Jų išsiskiria savo disciplina, i dingo darbo, o ateity gal ir sa
Šiandie eina smarki propaganda dėl nau j)asau]juį matyti, ”neno- sutarimu ir energingu vei- <o draugus bei jų vaikus ga-

jo vyriausybės departamento įsteigimo. Tui ^^ didžiosiog Rusįjos skal- kimu, gyvumu, darbštumu ir Irsime sušelpti. O tuo tarpu 
švietimo departamentas. Norima turėti Švie-J^j,, Am Het kai-fti liko {vieningumu. Jų or-ja gali bū- penkt. vakarų susieikime pa- 
limo sekretorių. , apvilti, bet neorganizuoti jie Ai tik nepartinė, nesrovinė, sitarti!

M. R. Vosilka

IR MOTERYS LIETUVOJE 
GERAI SAUDO, NET IR 
IS KARIŠKO ŠAUTUVO

lš susidariusių trijų ar keturių kandi- , svaigiųjų gėrynių, 
datų sąrašų j SLA. valdybų nėra nė vieno, 
kurį galėtų susipratęs lietuvis remti.. Vieni 
iš jų socialistai, kiti fašistai, treti sandarie- 
čiai, kurie visi viena mintimi gyvena — iš
griauti stipriausius lietuvių centrus, parapi
jas, kovoti prieš tikėjimų, kuris yra tvir
čiausias tautos pagrindas.

Nežiūrint to fakto-, kad SLA. viršūnėse 
sėdi tikėjimo priešai, daug katalikų pri
klauso prie susivienijimo. Kadangi jie pri
klauso tik ekonomiškais sumetimais, arba 
nežinodami varių nusistatymo ten prisirašė 
dėl to jie “susivienijimo politika’’ nesido
mi, daugumas jų rinkiniuose visai nedaly
vauja.

Mes savo laiku patarėme katalikams su
daryti* sąrašų savo kandidatų į SLA. vai
dybų. Iš to liberalų spauda pasijuokė. Be 
reikalo. Jei katalikai dėl tam tikrų sumetimų 
prie tos oi*ganizacijos priklauso, jie gali ir 
turi savo teisę ginti ir reikalauti, kad val
dyba ir organizacijos organas myižgauliotų 
tikinčiųjų žmoiiių, kad nekovotų prieš tai, 
kas katalikui yi*a šventa*

_ * X ... fM ei, iN9M.il m. ........................ . —

Dalykų žinovai atkakliai kovoja prieš šj { negalėjo reikalauti iš vv- įtik patriotiška, 
sumanymų, nes toks departamentas krašto riausybes vykdyti savo vie- : Nėra abejonės, kad mums 
vyriausybei visai nereikalingas. Visuomenė pažadus. Čia buvo veika- labai svarbu žinoti ir vienyti 
įspėjama prieš tų žygį. Ir jei visuomenė, IiHįęa jų organizacija, statis- ir dabar Am. kar-je ir laivy- 
kaip paprastai, nieko neveiks arba mažai tikos, sumani vadovybė ir t. :ne tarnaujantieji liet. kari- 
veiks, ateity visos mokyklos bus panaudo- L - ininkai ir kareiviai. Be to,
jamos politiškiems partijų tikslams. Bus blo-{ Betgi ir šiuo metu mes, daugelis liet. studentų moko

x Paskutiniu laiku įvykis . 
rijainpolėje dabar labai pla
čiai komentuojamas. Būtent, 
Marijampolėje buvo suruoštas 
kontrolinis šaulių j'inktinė- 
šaudvnoas kovos šoviniais.Kap. P. Jurgeli.

ŽMONIŲ SKONIS. KALĖ
DINIUS ATVIRUKUS 

•perkant.

Artinasi Kalėdos, žmonės

Štai,, visų dideliam nustebi
mui, antrųjų vietų šaudyme 
laimėjo 12 Antanavo būrio 
šaulė p-lė M. Bosikytė, surin
kusi 93 taškus. Pirmoji vieta 
teko 23 būrio šauliui Jurkė- 
nui, kuris gavo 97 taškus. Ya- 
dinas, nedau tetruko, kul p-

ga, kada centrinė valdžia pradės kontroliuo- amerikiečiai, gerai supranta-!si vasarinėse sfudentų ka- perka atvirukus sveikim- 
ti viso krašto mokyklas. {n,e» kad Lietuvai pavojai dar riško lavinimo stovyklose inams. Ir lietuviai nemaža ka*«***“^«*w^’ Į z ir ► -------  -- ------ --- -------- -- ,

,. .... nėra praėję ir -visai netikėtai (eamps); jie per 2-3 vasariu- ledinių atvirukų siunčia savolė M. Bosikvė būtų, kaip sn-atveju biurokratizmas laimes, « . A. J ... . , . , , . ' .. .. i . ... . .... gali usvisti karas Vi,maus Įgyja rezervo jaun. leitenanto draugams Lietuvon ir čia, kmna, visus vvrus “apstačiu-Jei šiuo
netrukus galėsime susilaukti dar ir prohibi 
cijos ir kitų vyriausybės departamentų su 
sekretoriais priešaky.

l>a<iangėje. Tuo atveju Ame laipsnį. Tad labai svarbu ži* Amerikoje. Taigi, noriu pora si”... Abudu pirmųjų vietų
likos žodis gali daug nu- nuli mūsų tautos žmonių pastabų čia paduoti. laimėtojai gavo po sidabrinį
sverti sienų nu tttymo :< skaičius ir padėtis ginkluoto-j Parduotuvėse teko pašte- laikrodi. Keturi įvairių būrių 

Ta bent siekiama, jei visuomene tuo da kale. Aš niansvi, <ad visų A se Am. jėgose. {beti, kad šiemet daugiau ne- šauliai gavo už gerų šaudymų
iyku iš tikrųjų nesusidomės. liet. or-jų bendros pastangoj i Susiorganizavę šie kur: g*u kitais metais yra parduo- po sidabrini žetonų.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

ŠVHOASIS BERNARDAS
esu ramus ir nužemintos širdies (Mat. XI, kurio (komunizmo) kiekvienas nori imtis 
29), Jei žmonės sieks nusižeminimo^ Kris bei grobti viskų, o nė vienas nieko nenori 
taus sekimo kelio, tai, anot Šv. Jono, to- ‘ duoti kitam.

Vienų kurtų Šv. Mechtilda šventame 
regėjime matė Šv. Bernardų, aprengtų. (Tęsinys)

šv. Bernardas yra vadinamas medhus 
-lūpų mokytojas. Medus yra saldus, pas
tiprinantis ir kvepiantis; medus maitina ir 
gydo. Šv. Bernardo žodis yra klusnus ir 
stiprus, paprastas ir kilnus; jo žodis žavi 
ir perima sielos gelmes. Kas skaitė ar 
skaito jo raštus, tas yra tai viso patyręs. 
(lAUsiilguose jo raštų skyriuose, kuriuos 
Šv. Bernardas dėsto, kartodamas jis nu 
fodo, be meilės, vien nusižeminimų ir tik 
nusižeminimų! Tai yra žodis, kurio negali 
suprasti išdidus ir save mylintis pasaulis. 
Nusižeminimas yra toji dorybė, kurių turi 
tas, kurs jų turi ir nejaučia, kad turi. Tai 
yra dorybė, be kurios kitos dorybes nega
li plėštis. Išganytojas sako: “AŠ esu ki
lias, tjesa ir gyvenimas” (Jon. XIV, (i) 
Kelias, pagal Šv. Bernardo mokymų, tai 
nusižeminimas, kurs lydi į-tiosos pažini
mą. Pats Išganytojas tai paaiškina, saky
damas? “Ir mokykitės ii manęs, nes aš

kie nevaikščios tamsybėse, bet turės gy-> 
veninio šviesą; tačiau gyvenimo šviesų tai 
yra tiesa, kuri apšviečia kiekvienų žmo
gų, atvykstantį į šį pasaulį. Taigi, per 
nusižeminimų mes įgijame tiesų, kuri nu
rodo- mums tikslų, tai yra Gyvenimų, Jėzų 
Kristų: Dėl to ir pats Išganytojas yra pa
reiškęs: “Aš esu kelias, tiesa ir gyveni-
mus.
St. Bernardas gelbsti mums savo uMariinu

Pašei t et intereessionel Tikrai! šv. 
Bernardas sutvirtina ir gelbsti innms per 
savo nialdūs — net šiandien! Koks tai kil
nus yru šventųjų bendraviinas Katalikų 
Bažnyčioje! Koks tai nuostabus ir gurbin-

dorybes; raudonoji rūbų spalva reiškia 
Mano Kraujų; o auksinė i*ūbų spalva, tui 
neribotos meilės ženklas”. '

Sv. Bernardo garbingumas danguje.
Šv. Gertrūda irgi regėjo Šv. Bernąr-

mis patenomis, turtingomis žemčiūgais, žeminimą ir meilę. Tadojšv. Bernardas 
kurie skleido gražios šviesos spindulius, tarė Šv. Gertrūdai: “Tai visa yra apmųs- 
Tos auksinės patenos vaizdavo išganingo į tymai, apie kuriuos Šv. Rašte kalbamu: 
jo mokymo kilnumų Po ilgų šventojo Į “Toji šventoji pilis yra brangi Dievui ir 
meditacijų savo širdyje to mokymo vers- 1 pripildyta garbės apmąstymais ir giesmė

mis.’’ Kiekvieno šventojo širdis amžinai 
gieda prieš Dievo Sostą maloningas jų

nuostabaus gražumo austais rūbais, ku- , mės nužengė į Šv. Bernardo lūjias, kad 
rių spalvos buvo baltos, žalios, raudonos 1 paskui būtų išgarsinta visam pasauliui, 
ir auksinės. Tas spalvas spindinti saulė ! Nekaltosios jo rankos ištikimai rašė tų 
nušvietė nepaprastu skaistumu. Išganyto- mokymų išganymui visų tiį, kurie norėtų
jus teikė jai malonę žinoti to regėjimo 
reikšmę, jai šitaip apreikšdamas: “Tai

juo pasinaudoti. Žemčiūgai vaizdavo binn 
gius jo žodžius, iš kurių plaukė Dievo

garbės rūbai, austi iš baltosios nekalty- meilė. Jie tad- rodėsi, kad siuntė spindin- 
bės; žalioji rūbų spalva reiškia kilniausius čius spindulius į patį Dieviškosios Širdie:-

vidurį ir Dievui teikč ypatingų džiaugs-

dorybių giesmes.’1
Per Šventųjų bendravimų Šv. Bernar

do nuopelnai yra taip pat ir mūsų nuo
pelnai Jis mums gelbsti mūsų kentėja 
nniose, mūsų rūpesčiuose ir kovose, užtai 
dainas už mus, teikiant bei duodant su 
vo užtarimo malonės pagalbą. Jei savo

mą. Po paėmimo iš visų širdžių danguje į gyvenime pa-ts Šv. Bernardas pasitikėjo 
ir žemėje visos pažangos ir dievotumo Šventųjų užtarimu, argi šiandien ir nu -j 
nuopelnų, kuriuos kiekvienas įgijo iš šv. negalime pasitikėti jo užtarimu ?Mei žmo

gus yra susisiekimas taip sielų, esan'-ių ! db garbingumų. Vienos jo šventės rytmetį
Bernardo žodžių ir raštų, Išganytojas tai 
visa įtalpino į Savo Širdį. Ir po to Išga-

dar žemėje kovos lauke, ir tų sielų, kurios , per Mišias ji dievotai mušte apie to Šveu- ' rytojas tais visais nuopelnais i k, spindi u
baigė kovų ir jau yra danguje! Nieko ne- 
atiiūama nė iš •vienos sielos, bet kiekvie
nai sielai kas nors teikiamu, duodama.

tojo Tėvo nuopelnus. Ji laikėsi tam tikro čiuis spinduliais pripildė Šv. Bernardo 
pamaldumo šventajam dėl malonaus ir ( sielą. To pripildymo gausumas, rodosi, 
reikšmingo jo iškalbingumo. Šv. Bernai*- , tryško iš Šv. Bernardo širdies, tartum

Koks tai šventasis “komunizmas’’! Kaili i das jai apsireiškė didžioje garbėje, kuj i i iš kokių užkerėtų versmių, leisdamos-ma

nės skubėjo pas jį, maldaudami pagal
bos, kai jis gyveno, argi šiandien ię mes 
negalime šauktis jo pagalbos iš dangaus? 
Kai Šv. Bernardas gyveno- žemėje jis yra 
pasakęs: “Aš nepriklausau pats saių ta- 
č»an aukščiau visa ko aš esu verčiamas 
tarnauti, savo broliams”; taigi, argi ne

tik priešingas komunizmui, kurį šių laikų ! spindėjo dangišku grožiu. Jo krūtinė, Šif- Įtariausius garsus, kurie vaizdavo kilnias , taip pat jis ir šiandien kalba į mus iŠ
antikristas nori užkrauti žmonijai įj- i& diš ir rankos rodėsi 'apsiaustos auksinė -v-ntojo dorybes, ypač jo skaistybę, nusi- ' d&ngkust (Bus daugiau)
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Gražus ir girtinas Pittsburgiečių ninti, juodu nesigailėjo nieko |
nei savo sveikatos nei i

pavyzdys

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. į statiesiems pritrūko vieto- 
l'ittsburgo Šv. Kazimiero Daugeliui teko tarpduryje, ar 
bažnyčioje buvo’ Švenčiausio-J a net gatvėje stovėti, 
jo Sakramento 40 valandų i

darbo. Dirbo patys, ko patys! Dabar eina mS“'1 9P»“llos -i""'8. malonūs klausytojai, pu
nesuskubo ncaprSpū - kvie- r,a‘inila0 darbas’ KaiP i»“ k« <lf8- atsilankys j jūsų ""dravecka. (Kp„'oshai Wl, 
tesi sau į teikt kitus. Per dvi ,e‘« kart» <*a sakęs’ »>««* '•»• ir kurie dar “Draus,." , ||(M| j žvirblis _ , m , 
vasaras kvietė pas save Misi- dumteAti. “Drangas " mini neskaitote. užraSvs. Taigi, į- Eavaitienį (]lprrin, 
jonierit) Tėvą J. Vaitkevičių, 1,1 mct« ™kakt|’ kaipo diell- sileiskite mūsij talkininkus į Kj(. turi J)ji ba|
kad kiekvienų Šventadieni jis raSt,s- Ta P™** P«kvietėn.e [savo namus, padėkite jiems, s()

Kunigu privažiavo taip pat aiškintų žmonėms tikėjimo tiesį lalk» vi8« eil? sav° J««U»kite “Draugui” dirbti
ir pnetehų, kurie padeda sunką, bet labai svarbu ir , T1 ., .v » • .. smarkumu. Įdomu ar ilgai \.dienraštį, kilnu švietimo ir tautvbes pa „Stancikas išsilaikys 

vietoje?

adoracija. Man teko joje v«-, (jį(iokasį skaičius. Net sergan- s?as, kad supažindintą juos su
dovauti. Dieve duok, kad vi tieji, kaip kun. Misius, iš lo- Kataliką Bažnyčia, kad išaiš-

DRAUGAS

mums praplatinti
ar būtą taip miela tąjį Sveti-j kilę stengėsi sykiu su mal kintą nuodugniai, kaip Kata- Mflsų talkininkai pasirinko laikyiho darbą

lo darbą dirbti, kaip buvo 
čionai. Žmonės kaip reikiant 
prirengti Įsąmoninti tikybos 
tkdykuose. Jie 'žino gerai, kas 
tni Švenčiausiasai Sakramen
to- Kataliko gyvenimui. Su
pranta neapsakomai dideles 
malones, tekančias iš šio Sa
kramento. Retai kur galima 
regėti taip uoliai katalikus 
dalyvaujančius Švenčiausiojo 
Sakramento Adoracijoje, kaip 
tat daro Pittsburgiečiai kata
likai.

Per visas tris dienas tiek

dingaisiais Pittsburgiečiais liką ^Bažnyčia atsirado, kaip grąžą obalsį — pasidarbuoti, 
kad dienraštis “Draugas*’ Kas stovi pirmose vietose?

pagarbinti Išganytoją Šven- augo, plėtėsi didėjo. Kaip at- . . , .
čiausiajame Sakramente pa- sirado joje kūkaliai — klai- . Ky;ų ų sumprerasiųjų b ,
rfgptefi dingi mokslai: liuteriai, kalvi- lietuT11’ namas> »> m'is talk”>",ka'1 3aa pra

laisvamaniai, dabartiniai visus vi™ytl) ir 8tiPri"hi nrn- >•'•"! Tik klausykit -
“nepriklauso- n'y8e tautlškjT dvasią. j šiandien , pirmojePadaryta grasiausia proce- nai 

sija, kurioje dalyvavo ilgiau- (**a Amerikoje
šia eilė baltai pasirėdžiusią nne3l
mergaičių su žvakėmis ran- KaiP visuomet tikrieji Kata- j”™ Įr LĮetuvai Amerikos *•'1 į™an”1U-,e vieio- rinkimas dvejopu tikslu: lab-|tai kaip katalikas turi žiūrėti 
koše. Ir kas ypatinga, kad Hk1 kovojo su tais “kuka- Imtuvu, visuomene, yra pa,la- F » tatort. « ^ darybas ir kat. spaudos plati-'į-!pandą patiekė Ig. Sakalas, 
pastebėjau visas apsitaisiu- hlllK ir šiūkšlėnus” ir kaip ’ • prael.yJe’ a <‘,t;;|e •|IS kj - ' n,mo. Apie labdarybę planai “Draugo” red. narys. Paskui
sias visiškai nagai Bažnyčios >"<« turi™ bilti atsargūs gy- l'ar daaPaa r“llar>'s- J" klme “„J??, '<••»**> Merb. kl«-b. kun. Vai- gTaHai kalbėjo da kontesti-
rrikaZm“ s^kimlėT™ 'enime ir aštriai kojoti nė « >abiaa Praplatinsime, jei vi- Nenešu 28,000 basų, P. Pet- ftnna, Jo graži> nuosekli kal. A ,vaisf[.
kovaitėmis' krūtinės \>rideng ki,'k nenusileisdami klaidati- 4 # i sav° nam,B pasikvie- rauskas (Binghamton. N. V.) 1)a tlek paveik5 8U8irinkusiuS,1 ni„kas B. Jankauskas ir dr.
L?Xnai knkltei.^7a Mante Žodžiu, dirbo nesigai. į- “kai su 21 000 balsų, P. Fabijonai- „„d neturB»g, vaikų, laukan-

,bus. aš taip manau. Seserų i‘"darni nieko Dievo garbei ii S1° 3ubihe.pnio vajaus metu tis sul2,750 balsų, O. Kazlam- čių mokyklą, valgydinimui
iMais tiek vakarais Pynutė- para^ciškiežiŲ nuOpelnas. Ma- žmonių išganymui paaukoti. 1 ------- -------------
e aznyoa a oruojan įų.^ pirmos suprato, kad Dabar savomis akimis to

Reikia atsiminti, jog Pitts ‘. . Tėvo valią pirmutinės pasiaukojimo ir darbo vaisius
v. azirmero azny SUpras|į įos įg moteriškos pamatė ir gali pasidžiaugti!

J.8 1( esmy.l’J j gilinės, kurios arčiausia prie Garbė Pittsburgiečiams su-
• ° t-i ^ny Bažnyčios: vienuolės, treti- sipratusiemg katalikams, kad
je. , i su a pina savyje geroką nįnkgs> sodalietės ir visos no 3’e moka įvertinti savo Baž- 

maldingai gyventi, nyčios mokslą ir jį, tą moks-

burgo
cia vra viena

žmonių pulkelį!

Ne tik rūpestingai Pittsbur- 
i, iečiai katalikai dalyvavo
pamaldose ir atsidėję klausėsi 
duodamą jiems pamokinimą, 
bet stengėsi kuo didesnis 
skaičius prieiti prie šv. Ko
munijos. Kasdien per šv. Mi
šias daugybė žmonių artino
si prie Dievo Stalo, bet pas-' rias. Manau, kad iš ją ims pc- 
kutiniąją dieną — sekmadie- vyzdį ir kitos katalikės mer-

rincios
Kaip šlykštu matyti, kai Se- l«*b įkūnyti savo gyvenime! 
senj globoje esantieji kūdikiai Garbė ir ją vadams, kurie 
eina į bažnyčią ir tarnauja rūpinasi pavertomis savo glo- 
Švenčiausiajam Sakramentui bai sielomis!
visai priešingai Bažnyčios Kun. A. Petrauskas, M. ,1. C. 
Galvos norui apsitaisę. Todėl __________________________
džiaugiausi, išvydęs taip pa- SVARBU ČIKAGOS LIETU- 
doriai mergelės pasirėdžiu- VIŲ KARO VYRAMS!

nvje tai stačiai 
rytas urmu

buvo pada- 
bažnvčios

gaitės ir moters.
visos

gaus. Nežinau, ar liko nors 
vienas per rytmetines šv. Mi
šias ir per sumą, kuris būtą 
nėjęs prie šv. Komunijos!

Lietuvių karo veteranų ini
ciatorių būrelio esu įgaliotas 

Gerbiamas klebonas kun. viešai paskelbti, kad ateinantį 
i n corpore puolimas Dan- ^.fagnus Kazėnas su savo ar- penktadienį gruodžio 4 d. 7

palis Npz.iTinn. ar lilrn -nnr< ... . . . . _ , ’. v __
ūmiausiuoju padėjėją kun. J. vai. vak. Aušros Vartą par. 
Skripkumi negali atsidžiaug- mokykloje (2323 W. 23 PI., 
ti tokiu gražiu savo parapi- Chicago, 11.) įvyks Lietuvos 
joną pasielgimu ir pasirody- kariuomenėje arba šaulių są- 

Mišparus. ■ mu. Juodu jau nuo kelerių jungoje ir Amerikos kariuo-Per paskutinius
sekmadienyje žmonių tiek su 
sirinko atsisveikinti su mvli-

metą atsidėję skiepija į savo menėje tarnavusių lietuvių 
parapijom} širdis tą kilnų ir susirinkimas. Bus steigiamas 

miausiuoju Išganytoju, kad gražų šūkį (obalsį): “Jėzus Lietuvių Legijono postas či- 
bažnyčia buvo sausakimšai širdyje — Jėzus lūpose!” Kad kagoje. Taip pat bus svarsto^ 
užkimšta: tiek suoluose, tiek geriau Ižmonės galėtų to šūkio rni svarbūs reikalai. Yra pa-
.......................................... .... ..... ......... ................... ................si žadėję į šį postą stoti: kap.

S. Darius, dr. Biežis, pp. Mic- 
keliunas, Čižauskas, Rėkus ir 
daugelis kitų.

Tad visi lietuviai karo vv-

Prašau Į Mano Kampelį
--------------- ’Mo prof Kampininkas--------------------

IR TAIKA GYVUOTŲ IR 
BIZNIO BUTŲ.

| — Laikyk! Nes nežinai va- raj, susirinkime tą vakarą tu
landos, ne minutos, kurioj ga- svarbių reikalų apsvarstyti ir

------------ Ii ateiti neprietelius ir visą gražią tautišką karių tradi-
Čikagoje nesenai buvo pra- barbemę griuvėsiai paversti. cįją palaikyti! Ateikime visi 

įdėta bombuoti barbemės, ku- Kol pasibaigė visos su gal-   karininkai (oficieriai), ka
liose, sakoma, žmogus galėjo va ceremonijos, o tai truko ro gydytojai, karo kapelionai 
pigiau plaukus nusikirpti, I gerą pusvalandį, aš pusę nėr- įr kareiviai bei jūrininkai!

ivų sugadinau (ba savo gyve
nime nesu mašingano rankose 
turėjęs).

Kad “pigių” barbemių ne
reikėtų bombuoti, kad žmo
nėms ir žmonoms nereikėtų

barzdą nusiskusti.
Sykį ir man prisėjo ant ply-

kės du gyvaplaukiu patrum
pinti. Sakau sau; mano kai
nynas barberis plaukus kerpa 
[už 75c., o mieste už 60. Pridėk 
prie tų karferį — 14c., pasi-

Kap. P. Jurgėla,
Liet. kar-ės savanoris.

AČIŪ UŽ PARAMĄ!

Visiems, dalyvavusiems ir.

[ir gaišti dvi tris valandas 
Nuvažiavau. Įėjęs į “Pi-

kerpant z kėdėje su šautuvu prisėdėjusiems lapkr. 22 d. 
dyrys 74c. Vadinas, apsimoka 'rankose sėdėti ir kad “bran- prie “bunco party” klieriko 
dėl 1 cento važiuoti miestan gioms” barbernėms kostiume- A. Krinčiaus naudai Lietuvių 

rių netruktų, reikėtų bar- Auditorijoj, tariu širdingą 
bėrių unijai imti priklodą kad ačiū. Pajamų gauta $139. Iš- 

gią” barbernę ir vos atsisė-įir iš Pietų Slavijos barberių laidų: salė $20/ muzika ir 
dus, barberys pirmiausiai at {sąjungos, kuri storojasi, kad spauda $10.00, pinigų pasiim
si nešė mašinganą ir revolverį, vyriausybė skustuvus, žirkles timas ir kitokios smulkmenos RAŠYKITE
Mašinganą man padavė, kad 
aikyčiau atsuktą į duris, o jis 

vienoj rankoj žirkles laikyda
mas, kitoj — pevolverį pradė
jo mano plaukus ant galvos 
gaudyti.

apdėtų mokesčiais ir kad kiek $9. Klierikui pasiųsta $l'00. 
vienas norėdamas pats skus- Dar sykį dėkoju geradariams, 
tis ar kirptis, turėtų laisuį Jūs atlikote naudingą darbą, 
pirkti skustuvui laikyti, kaip ir Dievas jums atlygins, o p»i 
pas mus perkama laisniai nu- sidėdami netapote biednesni. 
tomobiliams ir t. p. Tada nie- Agnietė Oirskaitė Gilienė.

Kam reikalingas man tas j kas skustuvo,, nė žirklių, na-
rošnas ginklas? — klausiu : mie nelaikytų ir visiems biz- 
rberio. 'J»io būtų.

ŠIANDIE

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

prasmę suprasti bei įsisąmo- KA PASAKĖ PER RADIO “DRAUGO” REDAKTORIUS? kienė su 9,500, A. Nemėaus ant vietos pažadėta

Lenktynės prasidėjo visu

konteste

auką —
kaitė — 8,500, A. Valančius daiktais ir pinigais, bent po
li,000, P. Varakulis — 3,700, * rai savaičių. Pavyzdingas Ci- 
A. Žolinienė — 2,500, V. Man- <ero’s lietuviu duosnnmas!

Baigus labdarybės reikalus, 
gerb. klebonas pranešė, ka
dangi labdarybės darbuose 
daug padeda katalikiškoji 
spauda ir kadangi dienraštis 
“Draugas” dabar daro jubi
lėjinį vajo, bus kalbos apie 
katalikiškąją spaudą ir pir
muoju kalbėti pakvietė kun. 
•J. Mačiulionį, Aušros Vartų 
parap. kleboną, kuris, kun. P. 
Vaitukaičiui išvykus į atlai
dus, 7" Chicago Heiglits, užėmė 
jo vietą.

pirmoje

CICERO, VIS CICERO
Pereitą antradienį Ciceroje 

Šv. Antano parapijos
- nezaležninkai”... Biel*raštis “Draugas” daug!^ovi V. Stancikas su jvyko lietuvil? . kataliką susi-; po j0 rįmtą paskaitą apie

(Tęsinys 4 pusi J

KA REIŠKIA KATALIKIŠKAS 
LAIKRAŠTIS NAMUOSE?

Katalikiškas laikraštis namuose tai žmogaus kultūringumo 
reiškinys. “Pasakyk man ką skaitai, o aš pasakysiu kas tu 

esi”, sako patarlė. Dėl to per šį jubilėjinį vajų kiekvienas 
katalikiškas namas privalo užsisakyti visiems metams -

"DRAUGA
/ r

Vienatinį lietuvių katalikų dienraštį visame pasauly 
DEŠIMTYS ENERGINGI) KONTESTNINKI) - II)

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
t

' lietuvių kolonijose. <
VISIEMS SKIRIAMA BRANGIOS DOVANOS!

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė:
Telefonas: ROOSEVELT 7791 Chicago, Illinois



CICERO, VIS CICERO.

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
P. Atkočiūnas. Publika buvo 
patenkinta.
Kontestininko pareiškimas.

DRAUGAI Ketvirtadienis, Gruod. 8, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE ! »B. HARBOR. INU.

KEMOSHA, WIS. , nemaža. pelno altoriui papuoš- X Visos musų dr-jos dabar 
11 i Kalėdoms, visu smarkumu dirba. Mat, da

bar yra sezonas, kada kiek-X Padėkos dienų. Slieboy- .
Chicagos lankfci ™na d,'auglJa turi surcu«ii 

kokį nors vakarų parapijos

vaidino du gražius veikalė
lius; prie pirmo reikėjo ašaro

ki, o prie antro gerai pasijuok 
Įti. Paskui padainavo 7 gražias 
dainas, vadovaujant varg. A. 
Glemžai. Po to buvo šokiai, 
griežiant A. Šerpetausko or
kestrui. Moterėlių buvo paga
minta skaniausių užkandžių, 
o S. Bartkus pristatė minkš
čiausių gėrimų. Visi sveteliai, 

| kurių buvo pilna svetainė.

X Mūsų choras Padėkos 
dienų suruošė dainų vakarų,, ,

A. Valančius, drapiežnas” kurin prisirinko nemaža žilio-j ^iai • di^P. Atkočiūnas, n uaud<u> Qeg 

žemaitis savo kalboje pareis- „ių i)augelis neatėjo, rasit, i^u en *l . ’ ur *> ' rg per metinį parapijos suši
kt, kad neZiūi intymioj vii. del to> kad klekvienas norėjo ...... ... Ql . rinkinių. Tad dabar dirba vi-

.............. . 'Visi gėrėjosi puikiu Shebov-
. • • ^s, kuri kaip išmano.gano miestu ir žavinčiomis jo ’ ,..... .e ___ __ _______ _

apylinkėmis. t 'r, >5 ^5* * • Įjuksmaį šoko, valgė, bolavo-

toj šiandie Ciceros kontesti- pa8įdžiaugti ir pasigėrėti *ka- 
ninkai stovi, — Cicero turi iakuto nugara. Tačiau, kaip 
laimėti! Toks drųsus pareiš- girdėt, jie gailisi, kad dėl 
Rimas publikoje iššaukė
dėlės ovacijas. Ciceros garbė, Klo vaKareno. musu cnoras, |nas pradėjo lanuyti parapiją, p, anciškaus par. svetainėj
III. vai., Cook apskr. proku- vadovaujant varg. Kailiukai- sudarydamas parapijonų sųra- įaįp j)td parapijos naudai,
roro pad. adv. Mast’o devr.a ^iui, kad ir nesenai pradėjo į ša. Visur maloniai priima- Klebonas kun. K. Bičkauskas
— laikykis — nepasiduok, mokytis, tačiau, jau parodė, j mas. • pasakė kelis įžangos žodžius,
sakė, neduos mums užpakaly kad geras noras stebūklus pa-■ Lapkr 2& d p<>rt Waskiug. o paskui buvo suvaidintas pa- 
pasiUkti- daro! Choras savo ^iais | tono ^ygioje yw gražus vaizdelis

“Mes iššaukiau! į lenkty- halsais ir tikrai lietuviško-I boygano klebono globoje, įvy- “Palaidūnas”. Visi vaidilos jau nuo pavasario rengiasi kų
nes didžiąsias Chicagos lietu- mis dainelėmis gaivinte gai- . , Murausko ia;dotUvės (artistai) savo uždavinį ko ge aors tokio surengti, bet ką? tizmą.’ Rankų."
vių kolonijas!” sakė gerb. kle v,no lietuviškųjų dvasią. Velionis mirė staiga širdies sausiai atliko. Choras padai- Dalyve. saiusj kraują,
bonus Vaičiūnas. “Kaip iki \ akarų pagražino žinoma liga sekm. naktį. Buvo veik- DhV® kelias labai gražias dai-
šiol Bažnyčios ir tautos dar- visiems Amerikos “Lankštin- lūs para pi jonas ir plačiai ži- n°les. Mūsų chorui viskas ge

eįS- girdėt, jie gailisi, kad dėl apylinkėmis. , Cecilijos linksmai šoko, valgė, bįiavc
dl‘ nelemto kalakuto nematė to- X Pastaruoju laiku klebo-iabaį gražlj vakarJj «,a 1 1 velyvo^Iaiko, o paskui Rlebonas
be» kio vakarėlio. Mūsų choras, mis pradėjo lankyti parapijų, pranc£k*us par. svetainėjnenoroni tureJO skirstytis na
kn- .... j........___ i. .. . . .. U1O. 11

MARiAN HILLS, ILL
Padėkos dienų Mariau Hills 

College turėjo tradicinių puo
tų, parengtų bendrui mokyto
jams ir mokiniams. Puotoje 
dalyvavo “Draugo” admi
nistracijos atstovai kun. 
Di augelis ir Jonas Seibutk. 
Lisle, I1L, seminarijos klieri
kai Pranas Skrodenis ir Ado
mas Ješkevičius ir kun o.

Aušros Vartų
Rap. i

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS, . 

kuopos rengia visų eilę vaka- kurios pasaulis per šimtus metų lau- I 
. . kė jau yra gatava. Deksnio Galinga .

l'U ŠV. Jono dr-ja, bed. 42 skv Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin- ;
riim O Sl/RK 17d kilimu bii gų elementų, iš visų kraštų svieto riUfe. U oLatvIY. 14 0 KUOpU UU gjrjy visokhj inedžių aliejų. Deks- 

nio Galinga Mostis kaipo saulėą spln- ! 
dūliai, pasekmingai gydo: Reuma- .

Kojų, Nugaros skali- j 
Kojų tirpimą ir ar- i 

nikstelėjimą ir šiaip 1 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da

Taip pat ir kiton dr-jos ir

A food for pro 
tein; a food for 
mineral saitų; 
for calęium and 
phosphorus; ąįl 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

nomas visam miestely ne vien ra* sekasi: dirbti, giedoti, vai 
tarp lietuvių, bet ir tarp ki- (hnti arba dainuoti, nes visi 
tataučių. Paliko nuliūdusią sutariamai dirba su savo va

liau ir šiame “Draugo va- Kenoslioje turi atidaręs savo žmonų ir 8 vaikus. Du sūnūs varg. A. Gleniža. 
juje.” ofisų tik pirm., trečiad. ir šeš- yra vedę ir apsigyvenę Mi- X Padėkos dienų Moterų

Pr š atni ta Ciceros lietu- ^a<heniais, tačiau jis su savo Įehigano valstybėj. Laidotuvė- Ražancavos dr-ja ncatsilikda- 
vi kolonia! lakštingalėle atvyko ir Pade te dalyvavo labai daug žino- uia nuo kitų draugijų, savo už

Los dienų. Na, ir duok Dieve nių, visi nesutilpo lietuvių davinį taip pat atliko: turėjo 
Kų dabar manys kiti “Drau jai sveikatos! Dar ir šiandien bažnytėlėj. Tegu Viešuats su- surengusi smagų vakarų. Mer

ge” " vajininkai? Nusigąs? aasyse nesiliauna skambėjęs teikia jam amžinų ramybę! gaieių sodalicijos choras su- 
Nusigųsti jie visai nemano. jos balselis! Uždainuoja griau
Jie, Chicagos pietų, šiaurių, tižių dainelę, tai ir užšalusioji 
rytų ir vakarų kolonijų kon- benių širdis tirpsta ir ašaros 
testininkai, vienbalsu cicero- nenoromis byra! O kai užra
šams taip atsako: liuoja linksmai, tai net ir se-

“ Kaip ąžuolo pradžia sic- savaime kojos trypsi, o 
piasi mažoje gilėje, taip mū- lazda pritaria dainai! Na pu-

buose Amerikos lietuvių me- gulė”, dainininkė Kakauskie- 
tropoly Cicero stovi pirmoje nė, žinomo gyd. Rakauskio 
vietoje, taip laikysimės ir to- žmona. Nors dr. Rakauskas

FHILADELPHUOS LIETU
VIŲ RADIO VALANDA

Rengiama
Dubrow — Philco

Kas Sekmadienį nuo 4:00 iki Į 
4:30 po pietų

Iš Stoties WRAX 1020 Kil.
Duoda

L. DUBR0W & SONS Ine. 
420 — 422 South Street 

Philadelphia, Pa.
Ttlefonuokit Lombard 1146 norėda- 

1 mi išmėginti PHILCO radio namuose

nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 

verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantųojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY i 

(OJNTMENT. Kaina 75 centai.
' DEKEN’S OINTMENT 00. !

HARTFORD, CONN.

kraft<K»cheese
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

PROBAKI

DETBOIT. MICH.
šv. Antano parapijos naujie 

nos.
Lapkr. 22 d., L. Vyčių 102

sų iaimėjimaZ, — darbuose, hlika ir plojo jai! Ji turėjo ,kP- per sumų minėjo 10 metų 
Tik vajaus pabaigoje pamaty- iįeiti kekt^ kartU vis su nau- Vyčnl gyvavimo. Kleb. kun. 1.
sime, kam ta garbė teks!” J°inis dinomis džiuginti su

sirinkusiųjų. '
Northsidieičiai rikiuojasi. „ , . ., . _X Kad ir pasibaigė pnes- 

Nortksi(Rečiai su savo gerb. kalėdiniai triukšmai, tačiau 
klebonu kun. J. Svirsku ri- mūsų moterėlės nesiliauna 
kiuojasi savo galybę parody- ruošti vakarėlius, kad surink
ti ir pirmas pozicijas užimti tų pinigų parapijos reika-1IkUZ* labai gra-
ateinančių savaitę. North Si- lams. Štai, ateinantį sekmaJ ziai per mišias sugiedojo. Rei
de mažas kupstas, ale gali di dienį parapijos salėje moterė- 
delį vežimų parversti. t les ruošia puikų “bunco par-

KiTiAg į talkų! jvy” su užkandžiais ir soft-
drinkeriais. Taigi, visus kvie- 

Cliicagon iš Lietuvos atvy- (vdame dalyvauti, ypač kad ir 
ko p. C. Lukšis, žinomas lie- dovanėlės parinktos nepapras 
tuviškų filmų gamintojas. Jis tog Ateikite ir gausįtel 
su savo naujas paveikslais _______________

K. Boreišis atnašavo Šv. Mi
šias ir per pamokslų pagyrė 
pavyzdingų jaunimo darbuotę 
per praėjusius 10 metų.

Visi Vyčiai priėjo prie šv. 
Komunijos. Choras, vedamas

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
švediški mankštinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų ati
taisymo, šalčio ir taip toliaus, su elektriniais prie
taisais Violetiniai Saulės Spinduli!) treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių 
kraujo cirkuliaciją^ kuomi galima išsigeelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 

vai. nakties.
1657 W. 45th Street

Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

VIDURIUS SUTAISO
VALDOS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų, pūsles už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VALDOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina guzus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė JI.00. Rašykit lietuviškai j

LINCOLN LABORATORY 
831—8th St,
\Vaukegan, UI.

ABIEM PUSĖM 

ASTRUS

Geriausias skustuvas

— arba grąžiname 
pinigus

Jei ant vietos negau
ni, kreipkis j mųa 
60c. už 5 — |l už i#

Sempella — I0o.

PROBAK CORPORATION
WVTS>«WO»
Mėty Kanr Ca., lae.

FltST AVINUI

PATENTS
ADVOKATAI

ateina “Draugui” į talkų.’ 
Per vakarus, kuriuose jis ro-! 
dys naujus paveikslus iš Lie-: 
tu vos, visų pusvalandį užleis

SHEBOYGAN, WIS.

agitacijai už “Draugų’
X Parapijos bazaras jau 

ir praėjo. Pelno davė gražaus.
kitus katalikiškus laikraš Netrukus manoma surengti 
čius. Pirmi jo vakarai bus: .kitų, mažesnį, bazariukų liku-

„T . siems daiktams išleisti. SuvVest Side, parap. saleje 
gruodžio 10—12 dd.

j tuo ir praėjusiais dviem ba
žmais tikimasi padaryti visa

Cicero, 111., gruodžio 18— tūkstanti dolerių pelno. 
19 dd.

kia pasakyti, kad vyčių cho 
ras kaskart auga.

Bražiabalsė p. M. Siurbie- 
nė gražiai sugiedojo “Avė 
Maria” — jau ne pirmų kai
tų pasirodė Šv. Antano baž
nyčioje.

Gruod. 6 d. Moterų Sąjun
gos 64 kp. laikys “Bunco par 
ty” šv. Antano parap. moky
klos kambary. Sųjungietės pa 
čios duoda gražias pagamin
tas dovanas. Bus ir kor
toms lošimas pynoklio (pino- 
clile); daugiau laimėjusieji 
laimės dovanų. Todėl visi 
kviečiami atsilankyti, nes vi
sas pelnas eis Šv. Antano pa
rapijai. Kiekvienas atsilankęs 
ne tik gražiai laikų praleis,

“Draugo” Sieninis 1932 
Metams Kalendorius Jau

GATAVAS
GALIMA GAUTI PAS “DRAUGO” 

AGENTUS IR “DRAUGO” 
TALKININKUS

, j X Lapkričio 29 d. Alto-
Vėliau paalnlMnme toly-'ria,,s drau»W “card ihet h-parems parapiją, kuriai

x , narty”. Publikos prisirinko I būtinai parama reikalingamesnį jo maršrutų. 1 . . I 1V. „ ,
_____________ • gražios ir draugija padarė1 Pradžia 7 vai. vak.

VAKARAS AŠTUONIOLIK
TOJ NUKELTAS Į GRUO

DŽIO 20 D.

BlLLTf3 UNCLE

Sekmadieniais Chicagoj pardavinėjami prie visų 
lietuviškų bažnyčių.

Visi dabar pirkitės tų kalendorių ir siųskite saviš
kiams į Lietuvą.

KAINA 25c. Kitų kolinijų agentai prąšomi tuoj 
siųsti orderius.

JOHN B. BURDEN >
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

'Telephone Randolph #717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
'Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9*00

1 A. SLAKIS
ADVOKATAS 

I Miesto Oriems 7? W. Waahington Bt. 
! Ro<*n 1502 Tel- Central 2978

Valandos; 9 ryto .Iki 4 po pietą

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Bubatee 
— 8 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A.OLIS
ADVOKATAS

11 8OUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0232

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
2241 So. Halsted St. Tel. Victory 0502 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. ir Subatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su-
butoa nuo 7:80 iki 9 J

6200 S. HALSTED STREET
' Tel. Wentworth 1381

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

siųskite braižinį ar nuo
delį arba rašykite dėl

Nemokamos knygutės ‘Hov •- 
to Obtain a Patent* Ir
‘Record ęf Invent.’ termas.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Pstent Attocnay 

«t-A SMariij * C«uereisl
Bank Bulldlnc

(DlTMtly aeron ątraat trom Patent O*fS) 
ff’ASBiNOTON. V. C.

ASIKRATYKTT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite Išvalys susi
kimšusias atmatas, Iš
naikins perus, nepri- 
ieis ilgų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

For COLDS, COVGHS
Sore throat, museular rbck- 
matie achesft pains,«pply Mg* 
terole, the "counter-irritanL”

Vakarykščiam ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
numery buvo rašyta, kad žy
mus ••istikas Cygiuievič. at
vyko Chicagon Bancevičiui 
laurus atimti, jo pečius prie 
matraso prispausti ir kad tos 
ristynės įvyks ateinantį šeš
tadienį, gruodžio 5 d. Šiuotni 
pranešame visiems, kad tas 
vakaras tapo nukeltas į gruo 
diio 20-d. (sekmadienį). Visi 
prašomi tai įsidėmėti. >
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C H I C A G O J E
DAR VIENAS ROJUS.

Kad Adomas ir Ieva gyve
no rojuje — tai visi žino. Kad

vėlt daugiau juokų. Tragiko
medija “Kūmučių Rojus” 
duos visiems progų linksmai 
praleisti vakarų taip pat su-

k

B R i U G I S

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Junkuusko Aptiekos

Vai.: 9-9 Cicero, Iii.
bolševikai kalba apie koki'teikti mažų paramų parapija', _
ten rojų — tai irgi daugu
mas žino. Bet kad didžiojo 
karo metu čia, mūsų šalyje, 
atsirado dar- vienas visai nau
jas rojus — tai malžai kas 
dar žino.

Jeigu norėtum žinot koks 
šis pastarasis rojus yra, kaip 
ir kam jis atsirado, kas .11 
atrado tai turi padaryti tik 
vienų dalykų.

Sekmadienį gruodžio (De- 
ceinber) 13 dienų 7:30 vai. 
vak. pasiimk su savim pen
kiasdešimt centų ft
Gimimo Pan. Švenč. auditori/ 
jų Marąuette Parke. O ten 
V yčių 112 kuopos artistai mė
gėjai tau pastatys prieš akis 
ši naujų rojų.

Bus šešiasdešimt juokų per

DAKTARAI:

kalams.
Jievutė.

BRIGHTAN PARK.

nes pelnas eis klebonijos rei- sideda savo gausiomis auko riuskaite, p. Šatunieuė iškeps 
mis ir remia mūsų veikėjus ii- gardų kieksų. Be visokių ska- 
visus graižius tikslus. t nėšių, bus ir gražių dovanė- 

./ X Parapijonai rengia šau- žaidėjams. Kas bus laimiu 
nias pagerbtuves savo klebo- gcsjiis tų vakarų, tas gaus.

---------- *- nui kun. A. Briškai 20 metų gražiu dovanų. Tuo pačiu pa-
X Refnkim savuosius lietu- kunigystei ir 17 metų klebo- darysime gerų darbų: parem-

vius biznierius ir prolesijona- navimui paminėti. Parapijų- darni bunco , paremsime
lūs, kurie mus remia ir mūsų nai iaĮ,aį rūpįnasi' ko gra- Vienuolynų. Kiekvienas 
darbus savo gausiomis auko- kiaušiai pagerbti savo klebo- rėmėjų centas eina.vienuoly-i 
mis. Brigliton Parke dar ne- aan, o sesutės savo geradarių

Mes. turim savo gerų lietu- buvo tokio vakaro, kuris į- nepamiršta: maldose višnu- [ 
vių fotografų ir kitų biznie- vyks sekm. sausio 31 d., 1932. lijet prisimena gyvus ir miru

sius savo geradarius. Taigi,' 
įstokime joms į pagalbų, pa
remdami “bunco party”.

rių, kaip p. A. Precinauskas, 
ateik į 14309 Archer Avė. Jis gražiai 

patarnauja kaip ir bet koks
svetimtautis; jis yra mųsų1 
katalikų veikėjas, prisideda

T0WN OF LAKE.

X Šv. Kazimiero akad. rėi-i. 
skyrius rengia “bunco par- 

gruodžio 6 d. šv. Krv-sava gražia auka ir remia imi- tv 
sų darbus. žiaųs parapijos salėj 6 vai.

Al ba mūsų lietuviai Peoples vak. Rėmėjos kviečia

Tel. Canhl 0257' Res. Prospect 665#

OR, P. Z. ZALATOfilS
Gydytojas ir Chirurgas

1881 SOUTH H AUSTEI) STREET

Rezidencija 6(00 S. Artesian Av.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 

6 Iki 8:80 vakare

Tel. Canal 6764 Rea Republic 5850

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas 

vyrų. moterų Ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

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

Nedėliomis ir seredoiuis tik 
ĮSkalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

X Moterų Sujungus 21 kp. * 
rengiasi paminėti 15 metų 
sukaktuves. Ta proga rengia 
šaunų vakarų su gardžia va-

VLSUS kariene ir turininga progra- 
uiinutų, bus kiek ir ašarų ir Furniture Co. — visada pr:- atsilankyti ir paremti tų kil- nia, kucį įVyks gruodžio 13 d 
' . nu tikslų ir linksmai vakarų

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
Ogiausias liet. graborius 

CHICAGO je

DR. A. G. RAKAUSKAS
CHICAGOS OFISAS:

2415 W. MĄlfcQUETTE RD.
Vai.: utarninkals, ketvergais Ir pėt 
nyčlomia nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 Iki 4 Ir nuo 6:80 Iki 8 v. vak. 

• Chlcagos ofiso Tel. Grovehlll 32«2

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KENOSHA, WIS. OFISAS:

5817 — 6th AVENUE

Vai.: pauedėliais, seredomis ir su
katomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 V; vak. Kenoshos ofiso tel 4060

DR. SUZANA A. SLAKIS
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 8 vai.).
Seredomis Ir Nedaliomis pagal susitarimų.

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

laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street

SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4688.

LACHAVICH 
IR SŪRUS

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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooseveit 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chifeago

' Tikisi susilaukti 
praleisti. Bus gardžių džkan-Į publikog> nes

1 rengia, tai visada
i Narės prašomos atnešti do- pasitenkinę 
,vunų “ bunco’ui”. j ■ *:■ : ", ,
I X Pp. Sudeikių name lapk.

d. buvo surengta “bunco 
party”. Gausingas būrys atsi-

gausingos 
ųjungietės 
visi būna

PRANEŠIMAS.

Dr. C. K. Kliauga, dentis- 
lankė ir linksmai vakarų pra-|tag, atidarė dentisterijos ofisą 
leido, nes p. Sudeikiai moku yiarquette Parko 
žmones patenkinti. Ofisas yra

kolonijoj, 
naujame name

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Weat 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6#14

DR. BERTASH.DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 Ir Halsted St)
▼ai.: l-r ir 6:86-8:86. vai. vak. Vai.:' 1-4 ir 7-9 vai. vakaro 

Nedėlioj susitarus x Nedėlioj suMtarae

SVARBI ŽINUTE

DR. M. L STRIKO
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po tunu. 4645 &. 
Ashland Avė. Vai. 2- iki 4 ir
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė.,GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
SeraSomis po pietų ir Nedėldieniais Tel. Prospect 1930. 

tik susitarus i
2422 W. MAKQUETTE ROAD I -------------------------------------

— Didžiausį pasauly arklį
Ofiso Tel. Victory 8687

Ofc, ir Rez. Tel. Hemlock 2874

Te?efwecanai °6?7411439 S- 49 Coūrt’ Cieer0’ IIL i Buvo £ardžių užkandžių, p.I2420 W. Marąuette Rd. amžiui firma “Šteatle” Ameri- DRi Ji Pi POŠKA
Tel. Cicero 6927 |A. Vardausko pagamintų. P. AVestern avė., tel. Hemlock įkoj. Vašingtone. Jis turi 10 3133 S. JL1AJU8TED &J.KEET

J. Čepulienė, panelės B. Kai- 7828. ofisas įrengtas pagal metų, sveria 2480 svaru arba • Antras ofisas Ir Rezidencija 

vaitė ir M. Uurinskaitč pana ,ra„jausiuB higienos ir teclmi- '62 pūdų. Įkaetuotas 100 tūk-’ 6504 & AVĖ.
Rojo stambesnes dovanas, ku- kos reįka|ttvimns. Savo kai ku ston&l Utu
nos buvo leidžiamos per tikie lril, pįtogumui laiki.,

Visi žmonės' linksmai

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet Sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me iSlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply^A dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABO RIUl

o c i ■ a ■
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Bouievard 9177

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS'tus- 

Turiu automobilius viso
kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319' AUBURN AVENUE

Chicago, III.

S» M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooseveit 7118

žmones įuntsmai naj prjįlua pacientus savo se- 
skirstėsi namo su dovanomis, „allle ofise 182r Halsted
kas kų laimėjo. pirmadieniais, treėiadie-

Visas pelnas iš to eina se inįaįs įr penktadieniais nuo:
relėms pranciškonėms. Tie j9.30 ryt0 ild 8 val vak 0 nal,1 
žmonės, kurie atsilankė, atli-|Jame ofi9e a!,tradienittįs, ket-
ko gerų darbų. Visos rengėjos Įvį,.tadieniais į. šeštadieniais I 
>ra dėkingos tiems, kurie pri mo 9 val ,7to iki g val va 
aidėjo prie “Ijunco”, ir taria kare

DENTISTAI

Phone Bouievard 7042

DR. G. Z. YEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 4 T Street

širdingų ačiū!
Onytė.

_ Tel. CenaJ (888

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talinas: Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yfcrda 1138 
Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Bouievard 6208-8418

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu si m pat 18- 
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Šv. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų 1 skyrius visu stro 
pumu rengiasi “bunco party? 
gruodžio 6 d. 6 vai. vak. Šv. 
Kryžiaus par. svetainėj. Rė
mėjas labai rūpinasi svetelius 
patenkinti. Svečiai nebus ap
vilti, nes bus pavaišinti kavu
te, skaniais gruztlukais, kurių 
iškepti pasižadėjo p-lė M. Lau

AKIŲ* GYDYTOJAI:

SUGRJ20 IS LIETUVOS

DR. VAITUSft, DPT.

B». G. h BtOŽIS
D B M T I |T i I

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Vaiandos Nuo 9 Iki 18 ryto 
nuo,1 Iki 9 vakare 

SesettoJ pagal sutarti

Bouievard 7688 
Ra Hemlock 7691

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

BRONISLAVA
NORBUTAITt

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
I Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramu f 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

mirė gruodžio 1, 1931 m 
ryto 2 3 metų lunžinus. 
Bronislovo gimė Chleogoj," III 

Paliko dideliame nuliudlpte 
motinų Domicėlę, xdn broliu 
Juozapų Ir Kazimierų, o Lietu* 
voj dvi seserį Juzefų ir Kazi
mierų Ir gimines.

Kūnas paftarvotas 1618 So. 
l'nion Avė. Tel. Cunal 4891. 
Idtidotuvėa |vykn suimtoj gruo
džio 5. 1A namų 8:30 vai. bus 
ai lydėta j Dievo Apvelzdos par. 
bažnyčių, kurtoj jvyks gedulln- 
goH pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta ] Sv. 
K.izfenlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažjstuinus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nultiidę.
Motina, lirollni Ir Giminės, 

laidotuvėms patumauja grab. 
Kadžius, Tel. Canal 6174

:i v. 
a.

LIETUVIS Ą y TŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kurie 
esti priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nėrvuotu- 
mo, skaudamų akių karsti. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystų.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 Iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ laiką su nauju išradimu 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki S vakaro

Tale. Cicero 1260

DR. 6DSSEN

Tel. Yards 1829

DR G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ HPKCIAI.IHTA^

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 16—4: nuo 4—I

NedOUomJa: šua 16 Iki 11.

Bk J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 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. < 

Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAV01S
Vat: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California-A ve. 

Nedėlioję pagal sutarti

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-91 
j vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po1 
' piet Litam, ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, VyriSkų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: lOt-11 ryto, 2-4 po plot, 
7-9 vak. Ned. ir šventadieniais 10-18

DR. DHARLES SE6AL
Perkėlė savo ^flsų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
' SUECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

_. DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea Phone 
Engletvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS ir CHlitbKtiAS

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

OFISAI:
4981 — 14 St. 2924 Wazhtngton 
18-18. 3-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Ueldrlant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2460-2451

DR. S. A. BOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Keeidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

X-Ray

LIETUVI8 DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, Dl.

vai.

ot r. P. 2A1TS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullnzan 0866 
Gazaa X-Ray, ate.

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KLLA z
DENTISTAS 

Oas Eztractlon 
Vai. 8-9 Ned. 9-18 

6KR8 nr>. WRRTigRN AVA

Phone Hetnlock 7828

Dr. C.K. Kliauga
Dentistas 

2420 W. Marquette Rd. 
arti Western Avė.

Res. Tel. MMway 5612

DR. R. G. GUPHR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakiey Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wiltnstte 196 arba 

Canal 1718
Valandos: > iki 4 p. p. Panedellaki 

u Ketvergais vakare

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 dienų Ir naktj 
Virginia 0086

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND AVĖ 

Tel. 1 artis 6994
s.

Kvzidencijoe Tel. Plaza 8209

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 18 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Medei, nuo 19 iki 12 dienų

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

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI * 

2423 W«st Marųimlle Koad 
Vai 2 a .r 7 -J 1> M Ketv. 9-11 

A. M. Nedėlioj suaitarua

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6187
Valandos:

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

apart Šventadienio ir ketvirtadieni?

Tel. Hemlock 8700

Res. Tel. Prospect 061

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRUBGAJĄ 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 0425 So. California Avo. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. iSskiriant K«\.

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto, 7 iki » vak.

Utaro ir Ketv, vak. pagal sutarti

* o
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C H I C A G O J E
CHICAGOS LIETUVIŲ VAR 

GONININKŲ CHORAS .
VAKARE SASNAUSKUI 

PAGERBTI.

WEST SIDE.

X Aušros Vartų par. vyrų 
ir moterų draugija rengia 
“bunco ir card ■party” sekma
dienį gruodžio 6 d., 6:30 vai.Geriausias Chicagoje lietu- 

\iu vyrų choras, t. y. mūsų vakare parapijos salėj. Nariai
\ ai gonininkų choras pakvies-1 kiekvienas turės sumokėti 
tas dalyvauti Č. Sasnauskui, 25c. už tikietų. Nariai, kurio 
pagerbti vakare, kuris įvyks būsite svetainėj, užsirašykit 
gruodžio (Dec.) 6 d., Chicago į savo pavardę — bus žinoma, 
Lietuvių auditorijoj. Vargo- kad jūs dalyvavote “bunco 
ninku choras gedulo valandė- party”. Nariai pasižadėjo at- 
lę išpildys Įžymų Verdi’o ku- nešti dovanų ir jau daug is- 
rinį “Misierere’’ iš operos “T1 pildė savo pažadų — atnešė 
Trovatore”. gražių ir brangių »dovanų.

. , . , Taigi, kurie dar neatnešėt doC. Sasnauskas buvo inter- v . . .T- , . , , vanų, prašomi atnešti priešnaciionales Sv. Kotrinos baz- ,,, . ,, , ...v. . “bunco partv , nes komisijai-.vcios, Peterburge, vargomn- . ,, * nori Vanoti kiek jų yra ir kiekku, labai tikintis žmogus. Del _- . . . . _ v reikės nupirkti. Dovanas rei-lo jis daugiausiai sukure zy-
,,,iu bažnvtinin veikalų, tarp kia l‘eikti P' «
kurių mums, lietuviams, dau-,Zaarianei <2212 W' 23 St>' 
giausiai yra žinomi “O salų- Salėje bus priimami nariai 
taris Hostija”, “ Skubėk prie raio 16 ligi 35 metų amž. be 
Kryžiaus”, “Malda Marijai stojimo mokesčio, 
už tėvynę ’, ‘Marija, Marija’
ir mišios “Reųuiem” (gaila, 
kad Amerikos lietuvių ba!žny-

I X Aušros Vartų draugija
narių turi 270, pinigų apie

. . $5,000. Susirinkimai įvyksta
cių giesmių repertuare nėra , , , , . , .. kas antrų kiekvieno menesio
“Reouiem” mišių. Komp. S. , , . ,. sekmadienį 1, vai. popiet pa
sirūkus, berods, buvo atsive-1 .. ,..v . , lapijos salėj,zęs, tačiau, nedavęs Vargom- J
ninku Sąjungai padaryti, nau- i 
jų laidų, vėl išsivežė į Lietu- j 
va). Č. Sasnausko komponuo

BRIDGEPORT.

‘Paukštienos pietūs”, ji au- Jos kompanijos parduotuvėse 
kojo didelę žąsį. Sakydama: žmonės galės susipirkti viso

kių reikalingų dalykų labai“mažiukai beturčių vaikai 
taip pat turi širdį ir jaustoms;
nors kartų reikia ir jie pamy
lėti ir nekaltos išbadėjusių 
širdys atgaivinti”. Prie pietų 
prisidėjo p. Jokūbaitis (turi 
dažų ir geležies parduotuvę), 
p. K. Baruckaitė. Visi kvie-

geromis sąlygomis. '
R. Kl.

PRANEŠIMAI
Ponia Kazanauskįenė yra 

čiami aplankyti par. svetainę Kryžiaus ligoninėj, kamb.
prieš 12 vai. ir pamatyti, kaip Turėjo labai pavojingų
beturčių vaikučiai linksmai °l>eraebi^> lapkričio 25 d. Ope- 
pietauja. Kasdien pavalgydi- 1<ae^ se^ūaingai padarė dr. 
narna po 83 vaikus. Skaityki- Miežis. P. Ben. J. Kazanau- 
te “Draugų”. Apie tai vėliau s^s yra Simono Daukanto 
bus daugiau.

Pavyzdys visiems
.“Spulkos” sekretorius. Linki- 

lietu- ine Poniai Kazanaus^ienei
vinms!

Kukorius.

Kažin, ar visi jau žino, kad 
gruodžio 6 d. bus Seserų 
Pranciškiečių diena arba vą-

greičiau sustiprėti ir grįžti į 
savo mylimų šeimynėlę, kuri 
nuliūdus laukių jos.

8. Lenkauskienė.

Sv. Cecilijos giedorių dr-ja 
jus. Tai bus linksma dienelė: šaukia savo prieŠmetinį susi- 
turėsim progos gražiam vaka- rinkimų gruodžio 4 d. 8:00 v. 
rėly linksmai pažaisti kauliu- v- ^v« Kryžiaus parap. salėje, 
kais ir už tai dovanų glėbius uariai-ės malonėsite gau- 
parsinešti. Vakarėlis prasidės dingai susirinkti.
4 vai. popiet parapijos salėje.! K. Bartkaitė, rašt.

Iš ryto per visas pamaldas p a v .. _. j.v .. . i cnageport. — »v. Kazimie-stoves rėmėjos su dėžutėmis , ..
. v x y j v j ,ro Akademijos rėmėjų 2 skv-prie bažnyčios durų, prasyda-1 __ ___ a

mos aukų ne sau, bet seserims liaus susirinkimas įvyks pen-

5 r tikėdamos, kad niekas ne- ktadienį, gruodžio 4 d. Šv. Jur
gio par. mokykloj, tuoj po pa-

DIENRAŠTIS “DRAUGAS” 
PRADEDA NAUJĄ VAJŲ

(Pabaiga iš 1-ojo.pusl.) 
darys savo skiltyse, gyvu žo
džiu ir per savo talkininkus- 
kontestininkns. Manau, kad 
lietuvių visuomenė padės mu
ms Šiame darbe. Manau, kad 
ateis “Draugui” į talkų ir 
mūsų biznieriai bei profesijo- 
nalai, kurie tuo obalsiu “ sa
vas pas savų!” ypatingai y- 
ra užinteresuoti. Vienybėje di
rbdami, daug padarysime. Ko 
mažiau savo uždirbtų centų 
paleisime iš savo rankų, ko 
daugiau jų sutelksime lietuvių 
bizniuose, lietuvių bankuose, 
lietuvių spulkose, to labiau 
stiprės mūsų centrai, to sėk
mingiau pajėgsime išlaikyti 
savo tautiškų dvasių ir grei
čiau iškilsime šiame krašte, 
kaip -susipratusi, kultūringa 
tauta. Tad “Draugas”, pra
dėdamas šį ekonomiškų vajų 
lietuvių taipe, energingai šau
kia, kad:

lllinois’o valstyliės jstaĄmų 
leidimo rūmuose, Springfiel- 
d’e, kalbėjo Chicagos banki
ninkas M. A. Traylor’as. Jis 
ragino atstovus suskubti su 
atitinkama pagalba Cork.’o n- 
pskričiai. Jis nurodė, kad šios 
apskrities finansiški va g i 
skaudžiai atsilieps Į vi ą val
stybę, jei greitu laiku nebus 
suteikta pagalba.

Bankininkas nėra priešių - 
gas sumanomiems naujiems 
mokesčiams už pajamas ir už 
tabakų. Bet jis priešingas Pa
lengvinti mokesčių mokėtoja 
ms išleidžiant bonus.

REIKALAUJA SUSIRŪ
PINTI APSKRITIES 

PADĖTIMI

Sloan’s
Liniment

saugoti, todėl vilkai puola pri 
rištus šunis ir pro pamatus 
lenda į tvartus.

Paliko tik šuns uodegą ir 
kaulelius

Paplovė jau 34 gyvulius

“Lietuviais esame užgimę 
“Lietuviais turime ir,būt”.

Repšėnų apylinkėj, Ukmer
gės ap., per paskutinius du 
mėnesius vilkai pupiovė ūki
ninkams 28 avis, 4 kruneliu- 
kus, 1 karvę ir 1 arklį. Žmo
nės pradėjo labiau gyvulius

Panemunėlio, Rokiškio ap., 
apylinkėj vilkai aplanko kai
mus dienom ir naktim. Dažnai 
pagavę nusineša po kokį nors 
gyvulį. Rimšonių km. ūkinin
kas M. C. labai gailisi savo 
šunelio, kurio vilkai tepaliko 
uodegą ir kaulus.

Z

R. ANDRELIUNAS

tos giesmės ii' vargonams ku-1 T, . T . „. . * i Prie Sv. Jurgio par. per
rimai buvo spausdinti rim- ... , . .r praėjusias keturis savaites
ciausiuose muzikos Iri,linine- , dinta 1>58į mokvk]os
se ir muzikoje užima vien, 
iš pirmųjų vietų.

_ . . „ . I Aleksai laiko duonkepykla
Tatai ir Ch.cagos lietuviai (3339 Morgan kepa

vargonininkai savo profesijos lį#WviSką d kieksUK irį

žmogui — kompozitoriui pa-:, , T v •. * tortus. Labai gailestingos šir-
gerbti pakviesti dalyvauti .. .... i .,v. . dies: praėjusiais metais per
gruodžio G d. vakare. Sušikau . istisus metus kas savaitę au-
pi.no valandėlėje jų chorui ki(,ksų 3 bu5elh„
giedant Verdio “Miserere”, ». , , , ,. , . ,; Šiemet duoda kasdien kieksų
publika jausis lvg būtų Cln- , - .. ,T. , i • t\_.. . ; po buseų. Visko aukojo: Dan-
< ago n įc operoje. j g-ie]a, pUpiauskienė, Petraitie-

Kantata “Broliai” jau pri Ine, Zigmontaitis, Mielinis, La-V
ruošta. kas, Janšūnienė, Taujenis,

atsisakys įmesti į dėžutę savo _.
aulų. Todėl 15 kalno labai pra-!ma!d» Tlsos 
v . ... , . Įnesivėluojant susirinkti, nessoma jau turėti kelis centu- ’ ,. ’
kur kišenėje ir prie bažnyčios SVarb‘’
durų įmesti į dė&utę. Už tai
bus dėkingos rėmėjos, o sese- 
rys už tai išmelš mums svei- 
katos ir gerovės.

PEOPLES RADIJO VA
LANDA.

Valdyba.

Manau, kai šiam obalsiul 
ir šiam “Draugo” žygiui, be-’ 
sistengiant šį obalsį įgyvendi
nti, plačioji lietuvių visuomt-i 
nė pritars ir padės.”

I 8 R E N D A V I M U 1
5 kamb. flataa^rpndon, saulės par- 

lorius, mleg. /porčlus, gražiai iSdek., 
maudynės, pečium Sild. $16, 1324
No, Monticello avė.

Rendon 4 Šviesus kamb.. elektra 
tnaudynės. pečium Sild. SI 6, 1324
So. Sawyer avė.

ų Už nusikaltimų prohibicijai 
' areštuota džianitoriaus Lidi-f 
kevičiaus žmona.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pirksime neribotu, skaičių- kanar- 
kų. bdenwald Bird Co. 171 W.

Mr.dison St.

JUČUS SISTERS RESTAURANI

(Marąuette Jewelry & Radio)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau 

rlnu bus dykai nufotntrrafuoti.
2650 West 63 St., Chicago^ IR

Tel.
Hemloek 8380

/

Senai jst. žiužių taisymo žapa, arti 
naujo Balaban Katz teatro. Proga ! 
parduoti naujus žiužius. 520 W. 03 j 
Street. .

Wm. J. Kareiva

Klasiškas Sasnausko veika-1 Cibulskis, Cibulskienė. Pini-
las, kuris rusų priespaudos «ais ank°j°: Mažeika’A- M- 
Inikais žadino mūsų pavergta ki<!nS’ Ms’i'ia“*1'™, Grąže, 
tautų pabusti, sukilti, komp. viCienS' Obelienės, Andriulis, 
A. Pociaus jau prirengtas. Cebatienė, Cieszkuwski, Bal- 
Didelis L. V. “Dainos” cho- sicn*’ pleikis, Mockus, Valam 
ras gieda nepaprastai gražiai, ^’us’ Karate, Martinkns, Leš- 
didiBgai. Klausant kantatos, k”’lskai (tnri “Vjansios mn- 
vpatingai užbaigos, tik Siur- dos “OetuviSkų Aptiekų” 
pas per kūnų eina, o baigus Morgan St.). Tai p.
giedoti vėl jauti didelį norų, Leškauskienės sumanymu be- 
kad jų iš naujo pradėtų. Įspu- kojo didelę žųsį, sakydama: 
<lis darosi nepaprastas. I _______ __

Tat, , Chicagos lietuviai 
tinkamai pagerbkime žymų 
mūs kompozitorių Č. Sasnaus
kų, kuris paliko mums daug 
nevystančių tautos žiedų — 
muzikos kurinių, kurie anais 
sunkiais laikais ir lietuvio in
teligento paVrijoto “palociu- 
je” ir vargšo grintelėje žadi
no tautos dvasių, skatino vi-

Kiekvienų antradienį 7 val
gi rdime Peoples Furniture Co.! 
rengiamų programų iš WGES 
radio stoties. Praėjusį antra
dienį irgi girdėjome gražių 
programų, kurioj dalyvavo ži
nomi mūsų dainininkai ir kal
bėtojai. Graižiai dainavo p4ė z 
Elena Jovaišaitė, tenoras Jo
nas Romanas ir P. Leonardas. 
Dainininkams akompanavo 
dain. Romano sūnus Ričardas, 
kuris yra gabus pijanistas. 
Svarbiu ekonominiu lietuvių 
reikalu kalbėjo L Simutis, 
“Dr.” vyr. red. Ūalis Kepurė 
pasakojo juokų. Be to, girdė
jome ir muzikos. t

Peoples Furniture Co. pas
kelbė, kad yra rūpestingai 
pasiruošusi Kalėdų šventėms.

Tai vėl ta įstaiga perėjo į jų rankas. Jau yra nau
jai pertaisytas iš vidaus ir iš lauko pusės. Restoranas 
savo styliiimi ir modemiškumu prilygsta didmiesčio 
puikiausiems restoranams — valgykloms.

Valgiai ir patarnavimas čia visuomet buvo ir yra 
pirmos rfišĮes.

1608 WEST 47 STREET

* I—i-

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas čė-

verykų taisytojas praneža Marųua- 
tte Park lietuviams, kad atidarė' 
moderniškai įrengtų čeverykų tai
symo šapų — Shoe Repairing'’ Shop, 
naujame Dr. Yuikoa name, M I# 
SmiUk Arteslan Avenue.

b

sus pabusti, nes “pavasaris
jau eina Karpatų kalnais”, o 
po Lietuvų dar žiema. Skait
lingai atsilankykime ’į didelį 
vakarų Sasnauskui pagerbti. 
Pasigrožėsime 'gražiomis dai
nomis, gražia Verdio “Misere
re” ir lietuvių šedevru — kan 
tata “Broliai”.

Įžanga $1, 75c. ir 50c.
Pupa.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
^ARGENUS

Pardavimui, gera plunksnų lova. 
rakandai. Clements, 1727 Freemont 
St. 1-mas priež.

Jungtinis virtuvės pečius, geram 
stOAT, kaina $140, dabar $35. 814
No. State. Viržuje.

REAL ESTATE

Statome namus ir senus 
priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.
ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie

nas iž geriausių čeverykų (žiužių > 
taisytojas, nee Jau turi 20 metų tame amate patyrimų. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankykit pas savo tautieti. Jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS
6649 So. Artesian Avenue Chicago, UI.

JOHN A. KASS

Tel. Varde 6428

J, W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE /

Paakoioe ir Apdraudė
903 WEST 33 STREET

Kalėdiniai Atvirukai Ir
GINTARAI

Savo draugus, pažįstamus kaimynus, prietelins 
ir gimines sveikinkite tik lietuviškais kalėdiniais 
atvirukais.

Kalėdines dovanas perkant rinkitės jų iš ginta
rinių daiktų.

Kaip atvirukų, taip ir gintarų galite gauti 
“Drauge”.

Atvirukai — gražūs, dailūs, gintarai — puikus. 
Kainos prieinamos. y

“DRAUGAS”
Q334 So- Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

M ■ -

(KAZAKAUBKAS) 
WATCHMAKER * JEWELER

Jau Laikas Pirkti
KALĖDŲ DOVANAS

___ ____ Ir anksorius
2S metų patyrimo. Užlaikau vl- 
sokios rųžtea aukso dalykų dide
liame pasirinkime Ir kainos yra 
visiems vienokios.

2040 W. 35th Street 
Ir Airber Avestos

T et Lafayette 3315

Savininkas parduoda labai pigiai 
(Parkholm Place) S flatų nauja na
me po 5 kamb. Vist Stymu apšildo
mi, moderniškas visais žvilgsniais. J- 
mokėtl, $3,000, likusių po $36 mėn. 
Arba mainysiu į mažesni namų. 1023 
80. 51 avė., arti Douglas Pk. “L”.

Pardavimui, 2 flatų namas. 624 
Marengo avė., Porest Park, $8,400.ĮMar

6 kamb. rea, furnace šilima, lo
tas 57xlS6, kaina' $4,600, arba už 
geriausių pasiūlymų. Sav. 1829 So. 
20 Avė. Maytrood.

Gražus 6 kamb. bangai ov, geram 
stovy, 4110 No. Moody avė.

Kostner — Monroe plytų 2 flatų 
namas, fum. I. Vienas morg. $2,500. 
Cash ar mainysim J lotų už eųuity. 
Morg. baigsis 1933. Sauk Austth 
4620.

MiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiuumiiMiiiiimiinii FARM OS

Savininkas
Del geriausios rųžles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREEM VALLEY 
PRODCCT8 

Olsella 8vieži ų klausi
nių, sviesto ir sūrių.

<644 80. PAULINA STREET 
Tai. Boulevard 1889

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriue 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 661$

Tetef. Republic <396

D. GRICIUS
OBNERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnamlausloa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6604 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. 
Atsilaikyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
ąpdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST

Chicagp, Illinois

- - ---------- ■MM

Talef. 
ook $«6V

218 ak. pieno farma, 18 ak. mlž- 
ko. 80 ak. ganyklos, bėg. vanduo, ge
ra žemė, 2 setai namų geram stovy, 

geros tvoroa geri užderėjftnni 
$126 už ak. Mlss Myrtle Wolford
R. 1 Stockton, III.

labai ■ geros žemės prie Colufnbia 
upės. Užtikrinta Irlgaelja užtikrinta 
užderėjlmų per visus metus. Tinka 
plono uklul, uogoma daržovėms. 
Oera žemė, geri marketal. Leng
vins Išlygos. Pigiai tinkamos žemės 
vlžtlnlnkystel. The Lengvi e w Co\ 
Tongvievr, Wash.

85 ak. gera farma ant valstijlnle 
Į kelio.parduosim ar mainysim ant 
miesto nuosavybės. Rašyk angliRkAa 
Anton Kali, Osrensboro, Ky.

V

JOHN YERKES

Namų Telef. 
Republic 66 S 8

Plumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mauto darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 89th STREET

Tel. Vlctory 1146 
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JOSKPH SHAOZDAH, Sav. 
■lektros reikmenos Ir flkžčle- 

rial. įvedame elektrų į namus Ir 
dirbtuvės.
»1N 8. Halsted St. • AngMls


