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Lietuvos tautininkų spauda už Smetoną
LATVIJOJ KRIZIS; PARTIJOS KOVOJA 

02 PIRMENYBE !
• i' i

San Salvadoro respublikoj revoliucija. Komunis-1 
tams Italijoje nesiseka, jie baudžiami. Indija ‘ 
nenori laisves — sako MacDonalcFas. Ispa-' 
nijos geležinkelininkai gręsina vyriausybei

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
TEISINGUMO MINISTERI

JOS VALDININKAMS 
UNIFORMA

LIETUVOS TAUTININKAI 
RALIUOJA

LIEPOJA GEDULOJE, 
PROTESTUOJA

KAUNAS, gr. 4. — Vakar 
Lietuvoje rinkimai praėjo ra
iniai, kada distriktų ir vals
čių tarybų 3,00) narių pada
vė balsus už 118 elektorių ir 
juos Įgaliojo išrinkti respub
likai prezidentų.

Šie clektoriai, arba rinki
kui, šio gruodžio mėn. 11 d. 
susirinkę Kaune išrinks pre
zidentų septyneriems metams.

Vyriausybės ' (tautininkų J 
spauda pažymi, kad A. Sme
tona vienu balsu bus išrink
tas prezidentu.

LIEPOJA, gr. 3. — Šio 
miesto taryba yakar paskelbė 
mieste, gedulu. Visur pasirodė i 
pusiau stiebų iškeltos vėlia
vos. Tai protestas prieš ne
pakenčiamų ekonomiškų kraš
te stovį. Šį stovį sudarė ne
lemtoji Latvijos vidaus poli
tika. Du mėnesiai kaip 26-ios 
politinės partijos varžosi už 
pirmenybę ir per visų tų lai-

neš Padėkos dienų iš vakaro įjungtais.; vežiman šiais veisliniais jaučiais į Baltuosius 
Rūmus prezidentui Hoover’iui atvežta bulvių iš Maine valstybės.

kų nesudarytas ministerių ka-{. 
. bilietas. '

SAN SALVADORE 
REVOLIUCIJA

JAPONIJA SAVINSIS 
MANDŽIŪRIJĄ

PARYŽIUS, gr. 4. — Pa
galiau jau ir pačioje T. S. ta-j 
ryloje neslepiama paslaptis,' 
kad japonų žygiai Mandžinri- į

CHICAGOJE
PASKIRTAS KALTIN

IOJAS

PERKAINUOS ASMENIŠ
KUS TURTUS

124 ITALŲ KOMUNISTAI 
NUBAUSTI

t

ROMA, gr. 3. — Per s po 
lių ir lapkričio mėnesius fa-j,au-i° Pas:’lintas. Vyriausybės 
šistų valstybės apsaugos mi-. Pr’e^a^ Polkas militarinis di- 
litarinis teismas 124 komunis- re^torijnta8.

tus nubaudė apgyvendinti tre-
mtinių saloje nuo 18 mėnesių 
ligi 15 metų laikotarpiui. '

INDIJA NIEKO NEGAUNA

LONDONAS, gr. 3. — Mi
ni storis pirmininkas MacDona- 
ld ’as parlamentui pranešė, 
kad Indija dar negali pati 
viena valdytis ir būti domini
ja.. Taip pat pasakė, kad pa
tys indai dominijos nenori.

NORI STREIKUOTI GE
LEŽINKELININKAI

MADRIDAS, gr. 4. — Is
panijos geležinkelininkų kon
gresas nutarė, kad vyriausy
bė turi sūvajstybinti visus ge
ležinkelius. Duoda 15 dienų 
laiko. Jei tas nebus įvykdyta, 
geležinkelininkai grųsina pa
skelbti streikų.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
ITALIJOJ

patogiausių įrankių kredito
riams apsisaugoti nuo piktų 
biznierių. Dabar dažnai pasi-

------------- ■ taiko, kad koks biznierius su-
L’niforma valdininkams nu- liankrutavęs savo firmų prisi- 

niatoma tokia: pamatinė uni-,deda prie kito ir vėl apgaudi- 
»formos spalva — juoda. ! nėja kreditorius. “D. N.” 

Teismo tarnautojams (pro
kuratūrai, teismo tardytojams 
ir teismo antstoliams): kepu
rė — juodos gelumbės, apati
nis laukas — juodo aksomo, 
kantai mėlyni, dirželis ir vir
vutės auksiniai, matikas juo
das ir blizgantis. Kepurės že
nklas — knyga žvaigždelės 
lauko.

Švarkas juodos gelumbės, 
mėlyni kantai, apikaklėj juo
do aksomo skydeliai, ant ku
rių prisegama ženklas vienu 
trečdaliu mažesnis už kepurės 
ženklų. Skydeliai apvedžioti 
pusės cm. platumo kantu. Tei
smo antstoliams skydeliai ap
vedžioti juodo mašašto kantu.
Milinė — juodo milo, mėlyni
kantai, apikaklės skydeliai so p^Į^g 4 avis< 2 kiaules if 
emblemomis kaip prie švarko. į g antis

Kalėjimų ir apskrities arež-; Dusėnuosė, Onušiškio vai., į 
to narni) tarnautojams ir ka-, ūkininko Beniulio tvartų įsi- 
Jėjimų inspektoriui. Kepurė kaSp vilkai paplovė 4 avis, 2 

juodos gelumbės, laukas kiaules ir 3 antis. “M. L.” 
juodo aksomo (prižiūrėtojams
gali būti ir neaksomas). Kan
tui rudi, dirželis ir virvutės 
juodos, sagos — tamsaus me
talo, matikas — juodas bliz
gantis. Kepurės ženklas — bo
kštai ir retežiai kvadratiniame 
lauke aukso spalvos. Švarkas 
— juodos gelumbės rudi kan
tai antpečiuos. Ant prižiūrė
tojų antpečii) kalėjimų ir a- 
rešto namų pavadinimo pir
mosios raidės, tam tikri nu
meriai metaliniai, policijos pa

mi
go, rudi kantai, antpečiai kaip 
prie švarko. Kalėjimų ir are
što namų tarnautojai nešioja

Nusigynė į pelkę 3 telyčias 
ir jas paplovė; pasivogė 

4 kiaules
Merkinė, Alytaus apskr.,

Kačugių kaimo vieno ūkinin
ko nusivarė 3 telyčias į pel
kes ir ten dvi papiovė, o vie
nai apdraskė šonus. Ežeraičių 
vienkiemio bandų buvo užpuo
lę 6 vilkai, bet arti buvo žmo
nės ir gyvulius apgynė. Kač- 
lugių kaiman atbėgę 8 vilkai 
papiovė darže besiganančius 3 
veršiukus, o bėgdami iš dar. 
žo — nusinešė pagavę 4 kiau
les. Lapkričio 1 d. miškuose 
buvo suruošta medžioklė, bet 
tik vienas vilkas tenušautas.

Valstybės įstatymų leidimo 
rūmuose. Springfielde, atsto
vų palankumo įgijo iškeltas 
reikalavimas perkainuoti as
meniškus turtus už 1930 me
tus Cook apskrity. Nekiloja- 
mnjų turtų savininkai turį vi
lties, kad gal tuo būdu bus 
sumažinti jiems mokesčiui. ....

Valstybinifc prokuroras Swa 
joj nuodugniai suplanuoti, ir,nson a,s paskyrė kaltintojų 
kari japonai siekia tų kraštų ■a^v* HabeT j uždarytų Bain’o 

bankų reikale. Kriminališkam 
teisme jo pareiga bus kaltin
ti bankininj^į, Bain’ų, jo sū
nus ir kitus už nusikaltimus 
sųrvšy su bankų uždarymu.

pasisavinti, kaip jie yra pasi
savinę Korėjų po karo su Ru

Mandžiūrijų sudaro trysMENICO CITY, gr. 4. —
San Salvadore sukilusi karino provincijos ir yra apie 30 mi 
menė laimėjo. Prezidentas A- lijonų gyventojų.

Iš TARNYBOS PAŠALINTI

HINES’AS PALAIDOTAS

1APONŲ KOMISIJONIE- 
RIUS MANDŽIŪRIJAI

Civilinės tarnybos komisija 
iš tarnybos pašalino tris po- 
licmonus. Tai girtavimo au
kos.

Vakar palaidotas anądien 
miręs Chieagos jmoninkas ir 
įžymus katalikas geradarys 
Ed. Hines’as, Švenč. Marijos

■ TOKIJO, gr. 3. — Japoni- 
Valstybės departamentui pra- .joj planuojama skirti japonų 
nešta, kad'San Salvadoro res- aukštąjį komisijonierių Man- bažnyčioje pamokslų pasakė 
publikoje, vyksta revoliucija, džiūrijos valdymui, 

kuri užvakar naktį iškilo.-------------------------

WAŠHINGT0N, gr. 4. BRITŲ TEISĖJAI PRIEŠ 
ALGŲ MAŽINIMĄ

Kautynės vykstą San Sal
vadoro sostinės gatvėse. Su
kilus kariuomenė apšaudo pre
zidento rūmus.

LONDONAS, gr. 3. - Su
daryta britų atstovybė nusi
ginklavimo konferencijai. At
stovybės priešaky yra ministe- 
ris pirmininkas MacDonald’as.

BJAURŪS RADIKALŲ 
DARBAI MEKSIKOJE

ROMA, gr. 4. — Canosa 
di Puglia, Bari provincijoj, I valstybėj, 
ištiko smarkus žemės drėbė 
jimas.' •

MEXIC0 CITY, gr. 3. — 
Praplito gandai apie kilusius 
karo sekretoriaus Calles’o ri
mtus nesutikimus su Vera 
Cruz’o valstybė^ gubernato
rium Tejeda. Pasakojama, kad 
nesutikimų priežastis yra ta, 
kad Calles’as priešingas atka
kliam gubernatoriaus prieška- 
talikiškam veikimui minėtoj

Al/TOMOBILIŲ PRAMONĖ

PARYŽIUS, gr. 4. — Pran
cūzų automobilių pramonė gy
vena krizį. Visi automobiliai 
atpiginti 25 nuošimčiais. Ir Iš 
to maža pagalba.

ATSISTATYDINO VISAS 
GYDYTOJŲ ŠTABAS

NFAVARK, N. J., gr. 3. — 
Vienoj ligonini!) tarp gydyto
jų ir ligoninės direktorių 
“boardo” iškilo nesusiprati
mai. T,o sėkmėje ligoninę ap
leido visas gydytojų štabas — 
apie 40 gydytojų.

klojimai, bažnyčios plėšiamos, 
J kunigai kalinami.

Antai Tiacotepec’e guberna
toriaus Tejeda sekėjai iš vie
tos bažnyčios išplėšė įvairias 
šventųjų statulas, sudaužė ir 
sudegino.

San Andrės Tuxtla miestely 

gubernatoriaus įsakymu užda

ryta mokykla, kurioje apie

Kada nesenai gubernatorius 
Tejeda lankėsi šiame mieste, 
Calles’o pagerbimui buvo su
rengtas pokylis. Tų pačių die
nų, kada pokylis turėjo įvy
kti, .Tejeda skubiai apleido 
miestų, kad pokyly nedaly
vauti.

Vera Cruz’o valstybėje vy
ksta žiaurūs katalikų perse-

Oklahomos vy skupas Kelle-
į

y’as. Absoliucijų suteikė Jo 
Eminencija kardinolas Munde- 
delein ’as.

Kurklių vai., Palinavos dva
ro darbininkui einant didelis 
vilkas pastojo kelių ir drųsiai 
staugdamas lydėjo jį iki pat 
kaimo.

RAGINA VISUS GELBĖTI 
MIESTUI

Chieagos majoras paskelbė 
atsiliepimų Į gyventojus. Ra
gina visus pirkti 1930 metų 
mokesčių “warantus” ir tuo 
būdu gelbėti miestui, kurs gy
vena finansinį krizį.

NELAIMĖJO APELIA
CIJOS

J. Valstybių apygardos tei
smas patvirtino žemesniojo 
teismo nuosprendį, kuriuomi 
18-a,i ūiėnesių kalėti nubaus-
tas Cook’o apskrities aseso- 

300 vaikų be jokio atlygini-|rių “boardo” narys Gene Oli- 
mo buvo mokinama. jver’is dėl išsisukinėjimo nuo

Santiago Tuxtla miestely »-į mokesčių už pajamas mokėji- 
pkalintas kun. Bienfield’as už mo.
pamaldų laikymų savo para-' • ______________
pijos bažnyčioje. Parapijonai | šiandie vakarų Chirago sta- 
kreipės į gubernatorių. Rei-(dijnme įvyksta Katalikų jau- 
kalauja savo mylimų ganyto- nuolių organizacijos boksinin- 
jų paleisti, nes jis niekam ne-,kų rungtynės.
nusikalto.

Huatusco mieste uždarytos 
visos bažnyčios.

Organizuoti Chieagos auto
mobilininkai kovoja prieš SU

LONDONAS, gr. 3. — Vy
riausiojo teismo teisėjai pro
testuoja prieš savo algų ma
žinimų 20 nuošimčių.

Prieš daugelį metų parla
mentas nustatė teisėjams po 
25/00 dolerių algos per me- 
tus. Jie moka aukštus mokė.-Milinė

MIRĖ SUNKIAUSIAS 
LIETUVIS

čius už šias pajamas.

MAISTO KAINŲ KLAU
SIMAS

BERLYNAS, gr. 3. — Vv-

Po gedulingųjų pamaldų 
Šv. Kryžiaus bažnyčioje į Šv. 
Kazimiero kapines nulydėtas 
ir palaidotas miręs sunkiau
sias lietuvis Chicagoje, o gal 
visoje Amerikoje.

Tai velionis Karolis Bučas, 
49 metų amž., gyvenęs trečia-

rudos spalvos diržų su dirže-, .iam namų aukšte, 5700 So. 
liu per petį. j Morgan gat. Prieš mirsiant

Kalėjimų inspektoriams n-
„aosybė, slnotanraose kalba- nifonna tokia jr w
ma, kad Votaetija, bua paakį- viršininka tik tuo
rtaa maisto diktator.ua. Bua ka<} an .
autonauotaa nustatyti maiato kis diržclins N „
kainas.

PHILADELPHIJOS PA
DĖTIS

PHILADEIaPHIA, Pa., gr. 
3. — Šis miestias pergyvena 
didelį finansinį krizį. Kai kas 
sako, kad bus vargo išsigelbė
ti nuo bankrutijimo.

ŽUVO 20 JAPONŲ 
ANGLIAKASIŲ

SAPPORO, Japonija, gr. 4. 
— Iwamisawa anglių kasyklo
je ištiko sprogimas. 20 anglia-

Be kunigų daugiur kalina* manymų didinti mokesčius UŽ kasių žuvo ir 6 sunkiai sužei- 
mi ir pasaulininkai katalikai gazolinų. sti.

JUODOJO BIZNIO LENTA

Kauno žydi) prekybininkų 
susirinkime pareikštas pagei
davimas, kad prekybos ir pra
monės rūmai įrengtų taip va
dinančių juodųjų lentų, ar gal 
jų pavadinti “juodąja kny
ga”, kurioj būtų sužymima 

bankrutavusios ir bankrutuo
jančios firmos, atžymima kie
kvienos firmos ar pramonės 
įmonės sustabdymas mokėji
mų. Tokia lenta turėtų būti 
laisvai prieinama kiekvienam 
žurnalistui ir kiekvienam už-

jis svėrė 640 svarų. Buvo dau
giau kaip 6 pėdų aukštas.

Laidotojas turėjo parūpinti 
specijališkų karstų, kurs buvo 
7 pėdų ilgas ir apie 4 pėdas 
platus. Karstas į trečiąjį au
kštų įkeltas ir paskui su la
vonu žemyn nuleistas tam tik
romis prietaisomis, kaip tas 
daroma su- pijanais. Tas at
likta per dvilypį langų, išė* 
mus šio rėmus ir praardžius 
kiek tai mūro sienų.

Bedarbių šelpimo fondui 
Chicagoj jau surinkta daugiau 
kaip 8 milijonai dolerių. .

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesuota;

interesuotam. Tai būtų vienas kiek šalčiau.
4

diktator.ua
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — |6.00. Pu- 
bel Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.88, Kopija .88a >

Bendradarbiams ir korespondentams raštų nesrų- 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiuuėiama tam 
tikslui pašto ženklų. , ,

Redaktorius priima — nuo ll:fO iki 18:88 rai.
Skelbimų kalbos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai, po piet.
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BUENOS KLAUSIMAI

NAUJĄ VAJŲ PRADĖJUS

Įdįfc *

Šiomis dienomis mūsų dienraštis pradė
jo naujos rūšies vajų. Per visų šį mėnesį 
bus vedama sisteminga agitacija, kad lietu
viai tik savus biznierius ir savas kultūri- 
nes bei ekonomines įstaigas teremtų. Tai 
bus ekonominis vajus.

kius ponus arčiau pažinti ir atitinkamą, iš-( 
vadą. padaryti.

Mist} dienraštis senai tvirtina, kad. mes 
tik tada kultūriškai ir ekonomiškai sustip-! 
rėsime, kada vieni kitus remsime. Mūsų cen
trui stiprės, jeigu juos rems ekonominės įs
taigos, biznieriai ir profesijonalai, o ekono 
miškai kilsime, kada remsime tik savo biz
nio įstaigas, savus profesijonalus. ,

Kttn. A. Petrauskas, M. I. O.
SVEČIUOSE NAUJOJE LETUVIįl KOLEGIJOJE 

(THOMPSON, CONN.).
(Tęsinys) Šitos rūšies kadugių čia ir 

daugiau teko man matyti.
Miškas ir Lietuvis.,

Norėdamas geriau susipa
žinti su visais Kolegijos t u r-

Tennis’o gardelis (Tennis 
court).

Ko stipresni bus mūsų centrai, to grei-I Atsisveikinęs su darbiuin- 
čiau kilsime kultūriškai ir'ekonomiškai. O kais, patraukiau dabar keliu,
ko labiau iškilsime kultūriškai ir ekonomiš- kiek pro trobas, į pamiškį, tais, pasileidau keliu eiti ap-
kai, to geriau išsilaikysime kaip lietuviai, kur mačiau gražų, aukštu vig/ link visų posesijų. Tai ne
naudingesni būsime Lietuvai, ir šio krašto lų sieteliu aptvertų gardi 1}. trumpas galas, nemanykit, 
gerovei galėsime daugiau duoti. Jame buvo keletas mokinių ir!Kolegijos posesijoje iš viso

Dėl to mes esame įsitikinę, Kad į šio žaidė sviediniu. Priėjau ar- kelias traukiasi per 7 ar 1(1
ekonominio vajaus talką ateis mūsų dvasi-; G11, Nors grožėkis, kaip čia amer. mailių. V įsas tas kelias 
įlinkai, biznieriai, profesijonalai ir visa lie- 'iskas gražiai įrengta! (iru- lygutė lis, išpiltas žvirgždais, 
tuvių visuomenė. Mes manome, kad visi su- žia’u įtaisyto šiam žaidimui ls šalių medžiais apaugęs. Ei- 
prasime tokio vajaus reikalų, nes šie laikai gardelio man neteko niekur ni tarsi kokia gražiausia alū
ne vienam kuriam iš mūsų, bet visiems ly- regėti. Aplink gaidelį miškas, ja. Visos posesijos plotas, gir- 
giai yra sunkūs.

Kada visi bendrai ir nuofetefti pa- nuo žiaurių vėjų, nuo rius. Didesnį
ilirbėsime ekonominėje srity, vieni , kitus pa ___
Yemsinie ir reikale sušelpsime, tuoj pajusi-' Aptvėrimas tiek aukštas, jog k« išsišakojęs eina kelias. La- . 

kad visi įnašu kultūriški ir tautiški "“‘"“K'“' sviedinys gali pro tai lengvai galima jame

A »

X

Princas George Matchabelli <u žmona, kuriuodu, dėl slup-
- Vadinasi, vieta visiškai ap- dėjau, apimąs apie 305 ake-j^° veikimo, atkreipė į sa\e fedeialės J. A. V. \\iidus\bis

, . v . . ! dėmėsi. Manoma, kad ar tik juodu nebūsią bolšavistinėspa-;'—°—----—*—'• puse šio ploto < ■ ’
per didelės saulės kaitros, apaugusi mišku. Po visą miš- ^U!'1-lbs agentai.

Tiesa, atsiranda retkai
me,
darbai geriau eina pirmyn ir kad ekonomiš-į'’1 P1 ^P1 ūkti į miškų. klysti. Aš to ir bijojausi.
kai stiprėjame. 

Tad, į darbų!

PASTABĖLĖS.

“Draugas” visada ragino lietuvių 
~ visuomenę nemėtyti pinigų, bet juos telkti 
į., i savas, lietuviškas įstaigas. Mes turime w lietuvių bankus, spulkas, lietuvių biznierių ir 
H profesionalų, kurie mums geriau patarnau- 
v ja, negu svetimieji. Šiandien nebėra reikalo 

savo sunkiai uždirbtais pinigais šelpti tuos, 
kurie neremia lietuvių tikybiškų, tautiškų ir

£ kultūriškų reikalų, kurie neremia mūsų 
' * spaudos.
KBy ' * ■■

Katalikai, gyvendami arti lietuviškų 
bažnyčių, turi žinoti, kad svetimtautis biz- 
nierius ar profesijonalas, nors ir visus savo 

7»i ' pinigus į jų1 kišenes sukimštum, lietuvių 
parapijos nerems. Taip pat jis nerems mūsų 

- Vienuolynų, mokyklų, draugijų, nerems Ii- 
goninės bei mūsų labdarių įstaigų. Ketas iš 
tokių ir mūsų tikybiškos ir tautiškos minties 
spaudų paremia.

Varydami šį ekonominį vajų, mes .pas
tebime ir visada pabrėšime tą faktų, kad mes 
savo tarpe turime ir lietuvių profesijonalų 
ir biznierių, kurie visiškai yra svetimi lie
tuviškam sąjūdžiui Amerikoje, svetimi Lie
tuvai ir svetimi mūsų parapijoms. Tokių, 
tiesa, nedaug teturime, bet vis dėl to jų 
tbrime. Jų dalis savo darbai.- ii' iš lietuvių 
katalikų uždirbtais centais dažnai prisideda 
prie mūsų lietuviškųjų centrų — parapijų 
griovimo. Jie elgiasi lyg tas silpnaprotis, ku
ris piovė tą medžio šaką, ant kurios pats 
sėdėjo; arba tas gyvulėlis, kuris kando tą 
rankų, kuri ji maitino.

Jau laikas būtų mūsų visuomenei ir lo-

ė
r

• > 
it.

i <
 * •.. j Vi

Kun. Pr. J. Vaitukaitis.

ŠVENTASIS BERNARDAS
(Tęjinys)

Kad labiau paskatintų katalikus pa
maldumui į tą didįjį Bažnyčios Daktarą, 
kad jis taptų garsingesnis. Apaštalų Sos
tas, šiais metais sukankant vienam šiml- 
mečiui nuo to laiko, kai Katalikų Baž
nyčia paaukštino jį Bažnyčios Daktaro 
garbe, teikė, atlaidus ftv. Bernardo meda
liui,* kurį gali pašventinti tik cistersįjonų 
orderio vienuoliai, gavę tokį įgaliojimą 
iš Apaštalų Sosto malonės. To medalio 
vienoje prtsėje 8v. Bernardas vaizduoja
mas su Išganytojams Kančia, kurią savo 
gyvenime jis mėgo dievotai apmąstyti ir 
iš kurios, anot jo paties Žodžių, jis išėmė 
mažą miros dalelę ir Tiesiojo ties savo šir
dim. Antroje medalio pusėje yra Dan
gaus Karalienės, Dievo Motinos, paveik
slas, kurios garlię šv. Bernardas taip 
žavinai išgarsino pasauliui, kad jis užsi 
tarnavo būti vadinamas Marijos mokyto
ju ir Dievo Motinos arfa. Svč. Marija ir

į Ypatingai aš susidomėjau 
[augančiais šklia gardelio ka- 
j dagių krūmais. Tai ne lietu- 
| viski kadugiai. Iš tolo gal 
J kiek ir panašūs, bet iš arti

I

GRUODŽIO 6 B, G.-SAS-
no dėlei ryžtasi užsiimdinėti NAUSKO PAMINĖJIMASl'“ čmis tokių drąsuolių, kad pel

I Miške piktesnių, kaip vove-įšiuo sportu. Jie gana gerai 
rėš, žvėrių negirdėti, turbūt Į pelno, nors paskui turi keliui

7 7nėra. Minėjo man kas apie > dienų 
šernus. Buk po nakties randą'tinę)

Už poros dienų, tai yra 
“kvarantaną” (quarau1 gruodžio 6 d., Chieagos lietu- 
išlaikvti. nes draugai ' iai rinksis į Lietuvių audito-

•ti išknaįsiotas pamiškiu pievas Į dėl dilgančios kvapsnies, ku- riją pagerbti vienų žymiausių 
ir- ir dirvas. Labai galimas da- ims prisigeria besidarbuoda- lietuvių konipozitoriij Č. Sas-galimas ua- ims prisigeria 

lyKas, jieips čionai labai mi apie žvėriukų nenori jų nauską, paklausyti jo konipo- 
daug yra patogių vietų susi- įsileisti į kambarius. Esu ir n uotų dainų ir klasiško veika 

barsukų, bet juos dienų sun- 1° — kantatos “Broliai”, ku 
ku surasti — sulindę kur olo- r*ą išpildys didelis ir šiuo 
se įiiiegar metu geriausias Cbicagoje mi

šrus choras •— L. V. “Dai-
.,7 7

Spauda praneša, kad yra vilties būsi- matai tarp jų didžiausią skir- 
nioj Jungtinių Valstybių kongreso' sesijoj tumų. Šitie auga panašiai į tų- 
atvirai svarstyti proliibicijos įstatymo modi- jų medelius — kupetos (kau-i
fikavimo ar jo visiško atšaukimo klausimą, gės) pavidalu•• iš apačios pla- rasti gušta po medžių kel-
To nevykusioje įstatymo priešų kongrese* jau! lūs, o į viršų vis eina sniai- mais, po akmenimis, uolų
priskaitonia ligi 150 atstovų. Nors tai dar'lyn. Jų lapeliai tarsi sidabri-1 plyšiuose. Taip pat sakėsi
tik mažuma, bet vis dėlto yra-vilties, kad nėmis dulkėmis apibarstyti ir man vienas mūs Brolių, būk Kirmėlių taip pat esą, kaip
netrukus tas skaičius išaugs ligi Teikalin- toki gležnučiai, minkštučiai — .kartą sutikęs išeinant į pievą į,- visoje Amerikoje. Rudenio į n°s ” c*l1<>ras-
gos daugumos. Vadinamieji “sausieji” yra kaip šilkas.' Lapeliai taip su- stirną su mažiuku stirnuku. Ir i;ivtu jų nematyti — jos visos t uristinės Rusijos laikai.-,
gerokai nusiminę. siviję, susiglaudę viens prie tai galima daiktas. Medžioto- sulindusios kur po kelmais ir ^a<^a lietuviams gimtoji kalba

—------------ _ kito, kad iš viršaus žiūrini, jai juk ne veltui skverbiasi į akmenimis. buvo uždaryta, kada Lietuva
Sakonlū, kad ir mažas kelmas, bet ve- rodosi, kaip kad krūmas būtų [šį miškų, kad net visur ant Turėdamas rankoje ilgų ša- ver&uv®s pančiais surakinta 

ių gyva įdėta graban palaido- 
SasnaUskas muzika — 

luinomis ugdė lietuvio sąmo-
sutartį su Čekoslovakija, Lenkijos diplomu- ką skylę — kaip katei įlysti, paprastųjų — kasdieninių:!n;iške rasiu. Einu, kaip sako, 11 sl'el^<‘ tautos prisikeli- 
tai sujudo; sujudo ir visa centrinė Europa. Kas gi čia būtų? — manau “rabino”, žvirblio, varnos ir [akių plotu ir tiek. Gerai tik 1 ’15^ Č. Sasnauskas už-i
Lenkijos užsienių reikalų ministeris nustebo sau. Gal kokis žvėrelis čia kilų čia dar esą ir bažantų į tiek žinojau, kad Į svetima amžiną lietuvių garbi*,
kaip jai draugingoji valstybė Čekoslovaki- tūno įlindęs? 1 (girinių vištų). Vieną jauną miZką neišeisiu, nes mūs' Kole- var^as nlel<ad neišdils iŠ
ja galėjo pasirašyti tokią sutartį su Lietuva. ,,t.;o.inii ■ bažantuką kartą Kolegijos L e įOs visa posesija ąptverta htįuviV atminties

as pervažiavęs negyvai. Man'aplinkui aukšta akmenų tvo-
taip pat kartą einant keliu r;j. (Supraskit: 305 akėriai 

me. Mūsų spauda jokio oiiciaiaus praneši ,,, . , P’o krūmus, tik purpt!., - aplink aptverti akmenų tvo-
susvk iš krūmo nedidelės vi:

žinią apverčia. Lietuva nedidelė valstybė, o užklotas kokia sidabru ataus-! kryžkelių reikalinga buvo pa- |<(>M vienų vienas leidausi gi- SY
vis tik “didžiulei” Lenkijai dažnai Baimės fa skara. Iš yfbnos pusės^pas-1 dėti įspėjimai: Medžioti lyn į mišką. Kur ėjau _  ne- *’•
įvaro. Kada Lietuva pasirašė draugingumo tebėjau jame padarytą dikto- draudžiama”. Iš paukščių, be žįnojau. Nežinojau, nei ką aš

Iš “rinkimų” Lietuvoje nieko negirdi- 
Mūsų spauda jokio oficialaus praneši

Prieinu arčiau ir, atsargiai 
praskėtęs šukeles, apžiūrėjau 
visą urvą. Nieku neradau. 
Klausiu mokinių, iš kur »asmo apie tai nėra gavusi. Matyti, kad ir EI- v' . . , . • urvas medeliu sakose atsira-ta nedrįsta tokių “rinkimų pasekmių pa- .\ ,, y . • • <do( Jie man paaiskmo kad taišauliui skelbti. “Rinkimų” daviniai, tiesa,. . , . sviedinys čia buvo. įkritęs ir » t, .

mūsų visuomenei nebus įdomus, nes iš anų- .. . . . * telėjau. • Taijie beieškodami jo, medelio

7-10 mailių žvirgždais iš 
tos didumo paukštis pro nosį pilto kelio! Kiek čia įdėta pi- 
kad šovė į viršų, aš net tirp- nigųt!)

ra:

būta bažanto Kai pirmą kartą rJ prieš du _

Tat, gruodžio (i d. visi C'ji- 
cagos ir apylinkės lietuviai 
skaitlingai susirinkime Į Sas
nauskui pagerbti vakarų.

įžanga populeri: $1, 75c. ii 
50c. Pradžia 7:30 vai. vakaro.

Pupa.
sto žino kokio plauko bus “išrinkti” rinki- gakag prftsk g jr ’jos> nppa. (P^easant). Iš mažesnių žvė- metu čia lankiausi, tai girdė- 
kai ir ką prezidentu “Išrinks’; jėgdamos susiglausti, taip ir j'“''" <laug ainerikieti*klJ jnu, būk miškas esąs menkas,

... - i pasiliko. Iš to galima numa-Ar ne laikas butų A. L. lt, K. redeia7
iivL. kokios gležnos šio kadu- 
gio šalelės, kad praskirtos

rijos centrui galvoti apie katalikiškosios ♦
vaitės rengimą visose! mūsų kolonijose. Sky 
riai ir apskričiai laukia centro iniciattior 
ir nurodymų.

■......... . iil.'.lli I.Į .b įM. . .. l..,. -.. Į
ištikimas jos tarnas »v. Bernardas pri
klauso kits kitam. Tikrai! Jei pats gar
bini Šv. Mariją, tai gali Šv. Bernardą 
laikyti savu bičiuliu!

Kaip Šv. Bernardas pasitikėjo Šv. 
Mariją ir kaip artimas Jai buvo, galima 
spręsti iš šių jo maldos Marijai žodžių: 
“Negirdėta nuo amžių, kad kas Tavo 
(Marijos) apgyniman bėgdamas, Tavo 
(Marijos) pagalbos prašydamas, Tavo 
(Marijos) užtarimo melsdamas, būtų bu
vęs atmestas.”

Taigi, žinodami Sv. Bernardą, koks 
didis Šventasis jis yra .danguje ir kaip 
artimas jis yra Šv. Marijai, melskime jo 
užtarimo pas Šv. Mariją visuose mūsų 
rūpesčiuose ir nepritekliuose, sunkiuose 
darbuose ir pareigose, pasitikėdami, kad 
Šv. Marija, per Šv. Bernardo tarpinin
kavimą, užtars mus pas Dievą, neatmes 
ir nepaniekins mūsų, nes ŠV. Pana Ma
rija yra mūsų Valdovė ir Globėja, o frv. 
Bernardas yra didis ŠVč.. Marijos gaVbin- 
tojas, mokytojas ir arfa.

(Pabaiga)

Skaitykite it phtink
le lietuvių kataliku die
nrašti ‘‘DRAUGĄ” ir

šeškų (skiink). Jų kailiukai la be didelės vertės. Bet dabar,
Imi gražūs ir brangūs. Moka kai pats savomis akimis jį
•,žviP„,j ligi $25. Vargas tik- pamačiau, tai supratau, kad reftlkjt~ tUOS biznieritlt 
tai, kad ne kiekvienas juos ne toks jis menkas, kaip kal- 

nepajėgias pačios atgal susi- gU|i medžioti, o dar mažiau beta.
! glausti. kas gali jiems kailiukus nu-

YAL60 DUONJĮ, 0 NEŽINO 
GEOGRAFIJOS

“Sovietų Vyriausybė išleido įstaty
mą, pagal kurį nutarta sumažinti malku 
išdavimo TtTekis Rygos miesto gyvento
jams ir pakeisti malkų šildymo sistemą 
elektros šildymo sistema”.

Tokia telegrama prieš trejetą dienų 
buvo paskelbta ne mažame provincijos 
laikraštyje, o visiems žinomame “Paris- 
Midi”. Tai laikraštis, kuriam niekados 
netrūksta puikių bendradarbių. Ir, ro
dos, jie turėtų žinoti geriau, negu eili
nis pilietis tai, kad Ryga — ne Sovietų 
Rusija. Bet tai, matyti, prancūzams i- 
gimta. Geografija, o ypač pokarini 
jiems, nei daugiau, nei mažiau, kaip mo
teris, su kuria neperrimčiausiai elgiama
si. Daugelis pačių prancūzų prisipažįsta 
dėl šio “nerimtumo”, bet, kad jie darytų

(Bus daugiau)
ir profesionalus, kurk 
rariinasi jame.

čių bendradarbiai taip lengvapėdiškai o- 
peruoja šiuo siužetu, tai ko galima rei
kalauti iš paprasto, eilinio, prancūzo.

Būtų galima parašyti ištisus prišla
ptus apie tai, kaip prancūzai nenusivo
kia geografijoje. Bet pasistengsime ten' 
kintis tik keletu faktų. Štai, pavyzdžiui, 
pasikalbėjimas, kurį man nepersepiai te
ko turėti su vienu prancūzu, inteligentu.
Jis sužinojęs, kad aš — lietuvis, susido
mėjo mano šalim ir pradėjo mane klausi- , np,„js yjų 
Dėti. Vienas tokių klausimų taip skani-4 :s 
bėjo: “Koki kaimyniniai santykiai tarp 
Lietuvos ir Rumunijos?

— Rumunijos? — Paklausiau. I^abai 
geri. () kodėl jie turėtų būti blogi? Kaip?

Klausė nustebęs Dvi gretimos šu
lė. ' I'

Gali būti mano veide buvo matyti ne
maža nusistebėjimo ir dėl to jis taip nu
stebo. Ir kai aš jam |>aaiškinau, kad tarp 
Lietuvos ir Rumunijos dar gana didelis 

ką nors tokio, kas galėtų užkišti šią spra- , žemės plotas, jis niekaip negalėjo nusi-
gą, tai apie tai iki šiol, rodos, niekam raminti. Jis buvo įsitikinęs, kad Lietuva 
neteko girdėti. Ir jeigu stambių latferaš- — Juodųjų jūrių pakraščio valstybė, kad

Varna ne Bulgarijos uostas, o — Lietu
vos.

Monsieur — atsakiau pruncūzišk-:':. 
Jūs turi būti dar vųjai neseniai skaitėte 
istoriją, kur jums teko sužinoti, kad Lie
tuva, palyginti, dar netaip'Seniai, valdė 
Juodųjų jūrių pakraščius. Tai buvo lik 
prieš penkis šimtus metų...

Deja, šis — nepaskutinis. Labai daž
nai tenka kalbėtis su įvairių klasių žmo- 

jie, kaip vienas, neįstengia 
išsipainioti iš geografijos rezginų, kurios 
jiems įgimtai neįmanomos. Jeigu šiems, 
linksmų smegeftų žmogiukams, Ryga — 
ne Sovietų Rusijojo; tai ji būtinai turi bū 
t i Lietuvoje. O apie tokius nMeštus, kuip 
Daugavpilis, Liepoja — ir kalbos negali 
būti. Jie visi tik Lietuvės, ne kurios ki
tos šalies miestai. Talinas labai lengva 
rauką atiduodamas ŠVedijai...

(Bus daugiau)
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LABDARYBĖS SKYRIUS Sareikienė, B. LasauskaitS, skienė, A. Sulinckienė. Aukų Paukštys, J. Kulieius. Aukų lės dr-jos: A. Phillips, A. Pe 
U. Elucienė,* O. Zdanavičiūtė $5.00. I $5.00. Itraitis, O. Kaminskienė. Auką
(aukų $5.00). Į Šv. Pranciškaus Tretinin-' Nek. Pras. Pan. Šven. par. $10.00.

Iš LABDARIŲ VEIK]

LABD. SĄ GOS 1932 M. 
PROGRAMA.

choro: K. Laučienė.

Melrose Park, III.

1. Kiekviena kuopa turi Marijonų Kolegijos Rėmėją kų: M. Petkienė, M. Navic 
būtinai išpildyti visus seimo 26 sk.: K. Matijošaitis/M. Ma kienė, O. Baranauskienė, B.

------------ 'nutarimus. tijošaitienė, A. Butkus, 0. Šimkaitė, II. Ča pienė, M. Bart ■ , , • c< • n i
J ’ u i, . . , ... Labdaringos Sąjungos 9 k p..

Labd. Są-gos Centras užsi- 2. Darbus pradėti iš anksto, Butkienė, U. Tanušauskienė. (kumenė, S. Jusevičienė, D. j žvirblis \ Stočkienė P ' 
briežė šitokią ateinantiems nelaukiant rytojaus, savaitės šv/Jurgio parap. Bridgeport. .Kazlauskienė. Aukų $7.00. Ba8evičiu8/ Aukį $15i00/ 

metams programą. mėnesio. Labdaringos Sąjungos 5 kp.' Moterų Sąjun- &v Oųos moterų ir meig.
1. Gegužė* 30 d. (kapų puo- 3. 1932 m. kiekvienai kuo- V. Gudienė, J. Sutkus, S. «°’ 20 kP*: R Satienf, A. Stir- dr.jO8: A pranįenė> \\Ą Zis- 

šimo dieną) Šv. Kazimiero paį būtinai reikia sukelti po Trumpulis, J. Dimša, J.' Ga- bien®» M’ Panavienė: Auką kienė, O. Stoškienė, II. Jun- 
kapinėse Įvykinti sėkmingą $1.000 labdarybės ūkio sko- mekas, A. Sekleckienė, auką . kienė. Aukų $5.00.
rinkliavą. , loms atmokėti. $100.00. ’ « Pirmos Diviz. šv. Kazimie-

Town of Lake. — Lai 
L. R. K. Susivienijimo 103 pOs Sąjungos 1 kuopos i 

k p. nerasta mandato. Aukų mus įvyko lapkr. 29 d.,;
$5.00.

Labdaringos Sąjungos 
kp.: Nuimtoms, Dalgis, 

į šv. Kazimiero Akad. Re
linė jų Centro: E. Prosevičiutė, 
1 A. Vaišvilienė, O. Sekleękie- 
| nė, O. Krasauskienė, M. Izo-

(Tąsinvs 4 pusi.)'.J

Tą pačią dieną Vytauto 4. Pasirūpinti rinkliavomis &v Kazimiero Akad. Rėmė- 10 Karalaičio dr-jos: P. Mi-
parke suruošti sėkmingą pik- bažnyčiose, 
niką. Piknikui pamarginti tą 5. Stengtis, kad

jų 2 skyr.: J. Šaltenienė, p. ^uzis, A. Barščius, V. Baliu- 
kiekviena Stankevičienė, M. Urbienė. ’»as- Aukų $5.00.

>•>

LABDARiy CENTRI 
VALDYBA

i lienė. Aukų $5.00.
Ėv. Petro ir Povilo par., West Amerikos .Lietuvių Dnkte- 

Pullman, III. irių Kliubo: S. Navickaitė, G.
Labdaringos Sąjungos 10 Katauskaitė. Auką $10.00.

_ kp.: Z. Gedvilas, S. Piktužis,dieną dviejų Vyčių kuopų ty- draugija mokėtų t metinį Aukų $3 00 , Šv. Kazimiero Akad. Rėmė- .
mai: 4 kp. iš Cliicagos ir 85 Labd. Są-gai mokestį po $5. įy. Petronėlės draugijos: Ą. -ib skyriaus: B. Lindžienė, $1000
kp. iš AVestville, Ilk, tvmai 0. Surasti kuodaugiausiai Nedvarienė, A Šileikienė Au- B- Budakienė, M. Svenčiskie-Į? ’ * , . _
1«5 baseball. ' Ubd. Sų-gos Garbės narių. kll $5.oo. nė, A. Vikirienė. L \

2. Birželio mėnesy 19 d. 7. Suorganizuoti naujas kuo __ o;j. Nek. Bras- Šven. Marijos ki010’ J k įaz įenė. 1 uxų
suruošti sėkmingą išvažiavi- pus tčse vietose, kuriose d i V' . ° Par’’ 0 1 ®’ Panos dr-jos; M. Anužienė, R.
mą. nėra ir atgaivinti mirusias. a ąjUngos b Gubistienė, B. Vertelkienė, O.

___ lietuvių bažny- Tame reikale būtinai turi pa- J3'.* ’ ” 1 e™‘*en®»
padaryti rinkliava sidarbuoti agitacinė komisija. ' nOga’. 1

Labd..Sujungus re.kala.ne. l & Gauti kuodanpaus.a. Motinos Kev0 Aužros v„.' Sakiausios Širdies V. dė
■ ..Ugp'.,.? sa™m.."k:’ : . ■’ . t1 00 . '■ m dr-jos: A. Berkelis, T. za“s dr-jos: P. Grybas, V

suruošti milžinišką išvažiavi- 1 menes}, arba $1 } metus. J. . , v. . v •„ 4. , -4 ..... . Drazdauskas, T. Daugirda,mą. kuriame bus sužinota, Narių tarpan turėti} įeiti visi „ 
kam teko vieno labdario pa mūsų gerb. biznieriai ir pro- 
aukotos Labdarybei žemės feSijonalai.
sklipas (lotas).' 1 9. Pratinti vaikus prie

, 5. I/apkr. 20 d. suruošti sek- labdaringojo darbo, Įrašant V K’ Moter<l1 ^un*
iningų 13-jį seimų. juos L. S. nariais, kad patys * ^Ta™'k,e“’ °' ft"'a“‘

G. Išmokėti ūiio skolas ir mokėtų po 10c. į metas. ’ K K^.enė. Aunu
pastatyti našlaičiams ir seno-1 10. Kuopų valdybos bei ■
liams prieglaudas. j veiklesnieji nariai turi būti- *7u0ZaP° Globėjo dr-jos:

Tokia tai L. S. 1932 m. dar- nai pereiti per visus savo ko- Ą' Gailys, K. Šerpetis, P, Va-
bų programą. Kas dėl labda- lonijos .lietuvius kalbinant įsi- sVinas-
lybės pramogų, gerb. draugi- rašyti Labd. Są-gos nariais, &v* Rožančiaus dr-jos: O. 
jų, organizacijų prašome auk- išrinkti senų narių mokesčius Kavalauskienė, R. Sabalaus- 
šciau pažymėtose dienose nei *r paprašyti aukų kilniems kienė, A. Rekuvienė. Aukų 
kokii) pramogų nerengti, kad labdarybės darbams. $5.00.
visi lietuviai galėtų susispies-l Tat matome, kiek daug tu- šv- Cecilijos draugijos: P. 
ti į L. S. pramogas ir pa- rime darbo 1932 lū. atlikti. Biliūnienė, R. Radzvila, V. 
darytų jas sėkmingomis.

3. Visose
ciose

(iubistienė, B. Steponavičienė, 
M. Augulienė. Aukų $5.00.

šv. Mykolą Archangelo, N. 
2 dr-jos: J. Basevičius, J. 
Drazdauskas. Aukij $5.00.

L. S. Centro Valdyba.
Darbai atrodo dideli ir sun- biržys. Aukų $5.00.
kus. Bet jei visi būsime geru L. R. K. b ederacijos 23
norą, viskas pavyks ir atlikę »kyr.: V. Rėkus, T. Lebežins-

$o-00. ' | Eminenciją
Par. šv. Petro ir Povilo Mundelein.

Seimo nutarimai ir rezoliu- 
’ rijos priimti kaip skaityta. 
(Rezoliucijos jau tilpo “Dr
auge”).

Nutarta pasveikinti Jo
Kardinolą G. Į

BŪTINIEJI KUOPŲ DAR- 
( BAI.

12 seimui padarius eilę gra
žių nutarimų, šiuo norime vi
soms kuopoms priminti kas* 
seka:

VISŲ DĖMĖSIU!
VISUS AMERIKOS LIETU

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI

ŠIE LAIKRAŠČAI

f

“Dratigas”, dienraštis 2334 
So. Oakley Avė. Chicago, 
Ilk Kaina metams $6.00.

‘ ‘ Darbininkas ’ eina du
kartu savaitėje, 366 
Broadtfay, So, Bostony 
Mass. Kaina $4.00 metams

kas, P. Maskolaitis.
Marijonų Kolegijos Ręmėjų

____________ 2 skyr. V. Kavaliauskas, K.
LABDARINGOS SĄJUNGOS Bugentavičius, V. Rėkus.

12 SEIMO ATSTOVAI-tS. &v- Kazimiero Brolių ir Se-
________  serų draugijos: A. Janušaus-
(Pabaiga) ^as, B. Radišauskienė, K. Lu-

_. . . , košaitis.Dievo Apveizdos parap., Chi-
cago, III. Aušros Vartų par., West Side.

T , , . o . . . Labdaringos Sąjungos 7 kp.
Labdaraų™ Saugos 4 k p. L - Juseviaus> v Juseviaen6;

K AuSkalmene, V. Lukošiene, 0]ebanFkj y Glebanskie- 
P. Valuckis, M. Cesnavatoa, j Kiyževičius. Aukų 
A. valantinas (aukų $50.00). $3900 • *

Šv. P. Marijos Raižaneavos A„» ., . r Ausros V artų vyrų ir mo-
dr-jos: O. Damanckienė, B. , , . *, , , . , , ’ torų dr-jos: A. Bartkus. V.Laskauskaitė (aukų $17.48).

I -ŠV- ATnta"°..iS PadV0S dran- s L. E. K. Am. 100 kp.: 
gijos: J. Grisius, A. Barščius, M BalžiunaSi j Vcbraitis.

L ,7 VyM, 4 kp • A Var Marijon’ Rėmėjų
nier. vyčių 4 kp.. a. Var- 1& skyr . j Kudirka, V. Pet- 

dauskas, A. Buchas, J. Hen- , . n ,
i drieks (aukų $5.00). ™'^a"’ A- OrybaR' A"k"

juos patys džiaugsimės.
C. Valdyba.

$2.00.

[»erb. kleb. kun. A. Linkus. 
Aukų $10.00.

Gimimo jPan. šven. par., 
Marąuette Park.

Seimas baigtas 6 vai. vaka-. 
re malda, kurią atkalbėjo 
gerb. kun. H. Vaičunaa.

Kun. A. Linkus, pirm., ,
šv. Teresės Mažosios Gėle-! A. Mažeikaitė, rast.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tek Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonai ti s 1 

2320 W. 23 PI.
Ižd. Kun, F. Kudirka 

2334 S.4)akley Avė. 
AGITATORIAI:»

Kun. J. Mačiulionis, 
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
821 W. 34 Street

M. Šlikas
10555 S. State St.

‘' Garsas ’savaitinis ' 73 
E. South Str., Wilkes Ba- 
rre, Pa. Kaina metams

$2.00.

“Laivas”, savaitinis
2334 &o. Oakley Avė. Chi
cago, III. Kaina metams 
$2.00

Šv. Onos dr-jos: O. Buivi- * o • c= 1 L. . J., _ Moterų Sąjungos 55 kp.: 0.
nieue A. Dov.dausk.ene, O. Bll(lreckienS. AuU,
Orauduenė, P. VenSlanskieuS, An5r08 y m
r. Vaškienė aukų $3.50). „ j • ta 1 • -* v. . v A. ~ ’^erg. dr-jos: D. Gasparkiene,

Amžinojo Rožančiaus: O. r * . t» -d »i • - *•; . _ L. Čepiene, P. Rackiene. Au-
Slausgalviene, V. Vištartienc, klJ $3gQ
O Žilinskaitė (aukų $3.00). ' Nek Pras p Mari> dr_
. Šy',Pranc’5kaus ^‘“mkų: l06 nerasta atstovh! manf|ato 
A. Šalčius, M. Jeronimaitė, M. ,\uklJ $500
Šiaulienė, K. V.ckiutė, M. Ka- Nek Pan pftr
valiunaitė, O. Sugaitė (aukų

Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. Wųod str., Chi
cago, Ilk Metams $3.50.

“Moterų Dirva”, mėnesinis 
2322 W. 24 str., Chicago, 
Ilk Kaina metams $2.00.

Brighton Park.
t v v 4 v ' Labdaringos Sąjungos 8 kp.

- . n"0. Evan^hst<> dr- A. Ramanauskas, J. Bartošie-
jos: A. Gnmns, P. Planftnnas, M j.
s. Skudaa. kis R Gubisto, O. Kulikaus-

Federacijos 15 skyriaus: p Bumbulie.

Ę. Kckstaitė, O. Sekleckienė, p v.ifck«u.ta«, P. Kes-
A. (Mins, O- Zdanaviča.tė, p Vaičekauskas, O. ftn
O. Budvidienė. k|mien- Aukų $25fl0

Apaštalystės Maldos dr-jos: Apaštalystės Maldos dr- 
K. Badavičienė, M. Lorincie- jos: O. Kazragienė, B. Urbu- 
nė, L Ambromaitienė, E. kienė, J. Rudienė, S. Skini- 
Rknipskaitė, A. Gricienė, K. bus, H. Bartašis, M. Mamaitau

K* 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
Vienatinį lietuviu kataliku dienraštį visame pasauly
DEŠIMTYS ENERGINGŲ KŪNTESTNINK1J IŲ

* ?
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

/,



LABDARYBĖS SKYRIUS

DRAUGAS
z

Penktadienis, Grood. I, 193T

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
mok. ktunbary. Sus-mas buvo 
skaitlingas, naujų narių įsira
šė 10. Į sus-mų atsilankė 
plačiai žinoma

LIETUVIAI AMERIKOJE
WEST PULLMAN, ŪL KENOSHA, WIS.

gos, ypač brangus mūsų jau- betoj ų, buvo keletas žymesnių Visi aukotojai bus paskelbti geidavimų, kad ši p. Sakalo
minas.

Vargšas.

X Parapijos bazaras, kuris • X l^apkr. 29 d. kleb. kuu. 
visuomenės įvyko lapkr. 23, 24 ir 25 dd. Dublis pakvietė tuojau po pa-

BARY, INDIANA.
n*

'miesto žmonių atsilankę. Lie- laikrašty. Toliau klebonas pri- paskaita 
tuvių publikos buvo tiek, kudminė ir apie gerųjų katali-/‘Drauge”, 
iš Gary kolonijos negalima kiškų spaudų, nes spauda ri- 
daugiau tikėtis. šasis su labdarybė. Po to kai-

Paskiau bUvo šokiai ir >«j" Aušros Vartų par. klob.

būtų paskelbta

X Lapkr. 22 d., vak. Gary
bei labdarių darbuotoja p. B. vakarais, šauniai pavyko.' maldų visus 
Pivarunienė. Mūsų kuopa di- žmonės, kurie atsilankė
džiuojasi turėdama savo tarpe zarJi> laimėjo gražių daiktų, wv. Vincento a rauuaus lao- josj džiaugsmingu įvykiu. Bu-1 
veiklių šeimynų, kuri tapo am 0 ypač gaidžių ir žųsų. Ka- darių dr-jos skyrių, kuris su- vo pauiįnėtOs 15 metų parapi- 
“Jpais nariais. Tai pp. J. ir E. daugi bazaras sekasi ir liko žinotų apie visus pagalbos1

dvilai, kurie įmokėjo $190. daug gražių dalykėlių,
Daugiau tokių narių! bazaras bus tęsiamas
Daug garbės priklauso kps. lįaa. > purumus. o ei zauniu ų vos ue- įį;|avinti ir puikiai

irm. p. M. Sudeikienei, ku- x Bazarui daug dirba pp. lėtas atėjo. Tad geras suma-|ko programos tarpais 
Iri nenuilstančiai darbuojasi F Mikolaitis, A. Žitkevičius, nymas nebuvo galima įvykdy- ikaibėtojai kalbėjo apie sukak-į" ~ 
Mbdarybei. \ Kiaurakis, Mažeika, Šliužas, įti. Gal žmonės ipanianė, kad tuvės. Kleb. kun. Martis nuo- y •»It,e.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  . . - - p tuojau reikės daug pinigų dė- gįrdžiai U1C

parapijonus su- i,etuvių kolonija, užmiršdama 
silankė Į ba- ’ sirinkti svetainėj ir įsteigti blogųjų laikų liūdesius, gėrė- 
razių daiktų, &v. Vincento a Lauliaus lab- džiaugsmingu įvykiu. Bu-i

sidalinimas maloniais 
įspūdžiais.

pa
vakare

CICERO, 1LL
jos sukaktuvės. Seselės moky

tai reikalingus vargšus. Tuo būdu tojQ8 1Jarengė tinkamų pro-, 
s ir to- būtų galima iš centio Igramų^. Vaikučiai buvo gerai

(paramos. Bet žmonių vos ke-1-|avintl ir puikiai roles atlį_ U*'

Ug. 
alėj /”'•X Šv. Antano par. 

gruodžio 1 d. įvyko cieeriečių 
mas, labai įdomus; vi-

kun. Mačiulionis, dr. P. Atko
čiūnas, Ciceros aptiekorius 
Jankauskas, A. ' Valančius. 

'Puikių ir įdomių paskaitų 
[laikė “Draugo” red-jos narys 

Sakalas. Žmonės visi ati- 
klausėsi ir p. Jankaus

kas kalbėdamas pareiškė pa

— Londono krautuvėse par 
davinėjama degtinė po tiOO li
tų bohka. Šie brangūs svai
galai buvę daryti 1789 įlie
tais, laike prancūzų revoliu- 
cijoa.

Sus-me nutarta rengti ba- pačkauskas, J. Dočkus,
Izarėlį, ir pramogų, labdary- Mažeikienė ir k. Bazarui do- 
jbės naudai. Bazarėlio komisi- vinų į; biznierių surinko pp.
(ja sudaro: M. Sudeikienė, p- /. Malakauskas ir K. Alvins- į minėta labdarių draugija gali 
Dės O. Navickaitė, O. Knataus- kas>
kaitė. Į Reikia pagirti p. A. Žitke-

1,kuopa šelpia daug suvar- vičių, kuris nepaprastai daug 
gūsių žmonių, o ypač šiais djrba bazarui, be to, daug pi- 
nedarbo laikais. Taigi prašo- njgo praleidžia ir bazarui ne- 
wa visuomenė paremti labda- nia&a dovanų įteikė, 
rių pramogas; neužmiršti taip
pat tapti nariais; mokestis tik 
tl'.OO į metus.

Sus-mai įvyksta paskutinį 
sekmadienį kiekvieno mėne
sio.

Labdarė.

X Lapkr. 25 d., 8 vai. vak. 
pyko susirinkimas Šv. Vin-

ŠIRDINGA PADĖKA.

ti. Žinoma: kas gali gerai. 
Puikus dalykas pinigai. . Bet

įr be pinigų vargšus šelpti 
visokiais būdais, kas kaip iš
gali. Kadangi pas mus dabar 
yra daug vargšų, toliau bus 
daugiau, tad minėtas dr-jos 
skyrius yra būtinai reikalin
gas.

X Lapkr. 29 d. įvyko susi-

si žmones turėtų ieškoti tiesos; «
. , . NAUJAS IŠRADIMAS
ir eit. 1 tokius susirinkimus. „eksnio galinga mostis.

rmiausia kleb. kun. J. kurios pasaulis per šimtus metų lau- 
. „ . . . kė jau yra gatava. Dekanio Galingaaičunas paaiškino to vakavo Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin

gų elementų, iš visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks- 

vaikll- nio Galinga Mostis kaipo saulės spin- 
v. ... . dūliai, pasekmingai gydo: Reuma-
c.ių maitinimo reikalų. Dabar tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau

dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
P^" šalusį kraujų, nikstelėjimų ir šiaip 

tūs parapijos svetainėje. Kvie VItoklus Skaudėjimus. Tūkstančiai 
Rūsio ir kun. Daniuno nuopel t- - - - -- - ■ amonių yra pagiję- 0 mUlJonai da

keli

padėkojo visiems, 
kurie prisidėjo prie parapijos 
ugdymo ir palaikymo. Primi
nė taip pat buvusiųjų klebo
nų kun. Ambrozaičio, kun.

tikslų ir apibūdino 
šelpimo ir neturtingų

vargšų

56 vaikučiams duodami
, /ra pagiję

yisus, kiek kas išgali, pri- nežino apie tai.
mis. Ačiū tardamas seselėms i -j5ti m«;f; i Deksnio oaimga Mostis yra tiek„ sltietl pne to Vaikučių malti- verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
uz gražios programos paren- vakara labai naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu

• rtrirtiino Va 1 a a ' ‘n " <r K nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra-
g 4 pilllline, Kau paiapiJOS cĮaug geradarių pasižadėjo au Žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 

mokytoja vaikučiai išmokami jk(>ti viaokias rtšies produktų """ T‘'“'OVK’V
daugiau, kaip viešose.

Paskiau kalbėjo vietinis,

taip: UEKEN'S NEW DISCOVERY 
OJNTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMBNT CO.

HARTFORD, CONN.

cento a Pauliaus dr-jos skv - J rinkimas pasirengti katalikų *įjetuvįs a<Įv Valasina, 
riaus, kuris rūpinasi suvargu- veikimo dienai gruodžio 13 d. r,Ufe ryiesteitininkas J. Kel
siu dėl nedarbo šeimynų šel- (4 vai. popiet Šv. Petro par. j piįeno jį^tuvės aukštas, _ _ . i i • — • t m i v i * Apilnu. Dalyvavo kleb. kun. 
Linkus ir centro pirm. p. J 
E. Kennedy, kuris kalbėjo a

svetainėj. Pirm. J. Trakšelis 
pareiškė, kad gerb. klebonas 
yra pakvietęs garbingų svečių rj

pie šitos organizacijos uždą- kap. P. Jurgėlų laikyti pas-

valdininkas H. Egeberg ir 
kun. J. Jansen, Bary pionie- 

klebonas. Visi gėrėjosi

Palengvina Skausmą
Nekentėkite reumatiškų gė

limų ir skausmų. Nusipir
kite bonką linimento

PAIN-EXPELLER

gražia įstaiga ir linkėjo vieny
Labd. Sąjungos Centro vaJviniu8' M«*> skyr' *“ čelpiajlmi^ nr-jy atstovai t, žini» _ sutarun„ į

įjyba Suomi širdingai dėkoja? aprfll,ina P" 30 šeimų' tapitonas^Juigėla k'°‘ieS at<ii‘y' “

DOUBLE
ACTING

L

iimo rengimo komisijai, Die-' X Labdarių 10 kp. nariai 
[o Apveizdos parap. L. S. labai susirūpinę pasisekimu 

lopai, šeimininkėms, darbi- vakarienės, kuri įvyks gruo-
tains ir visiems, kas tik džio 20 d. parap. salėje, 

tuomi prisidėjo. Didelė pade-: Vieni renka produktus va- 
įjų reiškiama visoms draugi- karienei ir platina tikietus, o 

is, kurios atsiuntė seiinan kiti rengia gražių programų. 
Iivo atstovus ir aukų davė.

nes yra
labai įžymus žmogus, nesenai FHILADELPHIJOS LIETU
grįžęs iš Lietuvos, daug" žino 
apie Lietuvą, daug dėl jos 
dirbęs, puikus oratorius ir di
dis jnū!įų tautos veikėjas. Tad 
gera proga kenosliiečianis ne 
tik girdėti tų paskaitų, bet ir

Ačiū taip pat ir pavieniams 
aukotojams.

Te Visagalis Dievas visiems 
gausiai atlygina.

Centro Valdyba.

. .. ... . pamatyti kap. P. Jurgelų.-TadAtydžiai skaitykite biznle-r. . J : ,.A. . . .visi nepraleiskite tetos pro-rių garsinamus bargenus

VIŲ RADIO VALANDA
Rengiama

Dubrow — Philco
Kas Sekmadieni nuo 4:00 iki 

4:30 po pietų
Iš Stoties WRAX 1020 Kil.

Duoda
L. DUBR0W & SONS Ine. 

420 — 422 South Street 
Philadelphia, Pa.

Ttlefonuokit Lombard 1146 norėda
mi išmėginti PHILCO radio namuose

BAKINO 
POWDER

Tėmyk keikų gražu
mą ir jų šviežumo 

Išlaikymą.

SAMEMOCr
j 40YEARS Į
C25 Oii r»ces for254 ’

VIDURIUS SUTAISO
VALPOS Arbata yra geriausias 

vaistas nuo inkstų ligų. pūslės už
degimo ir vidurių užkietėjimo.

VALPOS ARBATA priduoda a- 
petitą, sumažina gazus viduriuose 
ir stiprina vidurių sistemą. (-) 
Prekė $1.00. Rašykit lietuviškai J

LINCOLN LABORATORY 
831L-8th St.

* ' \Vaukegan, 111.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

PERKĖLIMAS

MlLLIOlvSOF POUNDS USEO 
BV OUH GOVERNMENT

Jos Nieks
Nekviečia

1
Ar žinot, kodėl jos nieks 

nenori T Ji pati to nežino. ' 

los kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga.- 
Iluodaml su Listertne, Išva
lysime burną Ir užmušima 
Ilgų penia Vartok kas
dien.

LISTERINE
siu linus rns

Pirmiausia nuoširdžiai a- 
čiu North Side lošėjoms-joms 
už taip gražiai atvaidintų 
vaizdelį “Apkalbos ir mei
lė”, taip pat ačiū Moterų Sų- 

I jungos 4 kuopos chorui už
l gražias daineles. >B Programas publikai labai 
A patiko ir nesigailėta katučių. 
B Tik gaila, kad publikos ne- |B daugiausiai atsilankė, tur būt, 
|B nežinojo, kad bus toks gra- 
BJžus programas.

Širdingiausia padėka plikiau 
so programo vedėjams E. ir 
P. Maskolaičiams, kurie nesi-Į 
gailėjo darbo ir taip gražiai 
visa surengė. Visų savo darbų į 
jie aukojo Labdarybei.

Taip pat ačiū l^abd. 4 kuo
pos šeimininkėms: U. Aukšt- 
kalnienei ir kitom* už paga
mintus skanius pietus ir va
karienę.

Ačiū biznierui. J. Mileckiui«
už patarnavimų automobiliais. 
J. Mileckis turi nuo savam i 
name (732 W. 19 St.) groser- i 

ne ir visiems atsilankiusiems j 
maloniai patarnauja.

Romkimie tuos, kurie remia < 
katalikiškas organizacijas ir \ 
įstaigas.

Ačiū visiems, kurie prisi- [ 
dėjo prie I>nbd. Seimo auko
mis ir darbu.

I
Labd. 4 kuopos valdybų ir 

seimo rengimo komitetas,

P. Valuclos ir M. Oesnavikius

t A.

BRONISLAVA
NORBUTAITĖ

JULIJONOS
MOCKIENĖS

(I’o tėvais Rimkaitė)
Persiskyrė su šiuo pasau

liu Birželio 23 d., 1931 m. su
laukus 60 metų amžiaus, i,r 
tapo palaiduota Birželi-o 27 d., 
1931 m., Šv. Kazimiero ka
pinėse. Gimus Tauragės apskr. 
ir mieste.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą. Joną, dvi dukteris Mari
joną ir Agotą ir žentą Juo
zapą Vinosky, du hroliu Joną 
ir 'brolienę Uršulę. Juozapą ir 
brolienę Oną. Rimkus, Ameri- 
ke. Lietuvoje 2 seseris Marijo
ną Bartkienę - ir Agotą Vai
nauskienę, Svore.ą Jankauekj ir 
gimines.

Perkėlimas bua Gruodžio 5. 
1931 m., 2 vai. po pietų Iš
pavienios duobes i šeimynišką 
lotą.

Visi a. a. Julijonos Mockie
nės gimines, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti šiame perkėlime.

Nubudus:
Mockų šeimyna.

3 v.mirė gruodžio 1, 1931 m 
ryto 23 metų amžiaus. A. a. 
Bronislavo gimė Chicagoj, 111, 

Paliko dideliame nulludime 
motiną Domicėlę, du broliu 
Juozapą ir Kazimierą, o Lietu
voj dvi seseri Juzefą ir Kazi
mierą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1618 So. 
Union Avė. Tel. Canal 4891. 
Laidotuvės įvyks subatoj gruo
džio 5. Iš namų 8:30 vai. bus 
atlydėta j Dievo Apveizdos par. 
bažnyčią, kurtoj Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta Į flv. 
Kazimiero kJįiines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę.
Molina, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Kadžius, Tel. Canal 6174

B1LLY9S UNCLK

“Draugo” Sieninis 1932 
Metams Kalendorius Jau

GATAVAS
GALIMA GAUTI PAS “DRAUGO” 

AGENTUS IR “DRAUGO” 
TALKININKUS

Sekmadieniais Chlcagof pardavinėjami prie visų 
lietuviškų bažnyčių.

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

SKAINA 25c. Kitų kolinijų agentai prašomi tuoj
siųsti orderius.

(John Bagdztunas Borden)
ADVOKATAS - 

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 Bt. 6 iki 9 vak 
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

nmsukis

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 7 7 W. Washington St 

- Rocan 1602 Tel. Central 2978
Valandos; 9 ryto Iki 4 po pietą

Right Irom the fiwt touoh, ąntiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
miaery out of moaųuito bites, rashee, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toea. 
Bathers and other outdoor folka 
thank oooling Žemo for relief from 
sunhum. Douse it-on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff faae when safe, 
antiseptic Žemo ia applied. It in- 
stantly eases razor-emart. Alway» 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 85c, 60c, $1.00.

Vakarais: Utarn.. Ketv., ir subatoe 
— 6 iki 9 vai,

4146 Archer Avė. Tel. Laf&yette 7M7

Namų Tel. Hyde Park 8296

A. A.OLIS
_ ADVOKATAS ’

11 SOUTH LA SALLE STREET 
Room 1934 Tel. Randolph 0282

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8241 So. Halsted St. Tet. Vlotory 0662 

Valandos — 7 iki 9 vaka>e 
Utarn.. Ketv. Ir subatoe vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakaraia: Utarn.. Ketv Ir 
batos nuo 7:30 iki 9 Į

6200 S. HALSTED STREET 
Tel. Wentworth 1381

Su-

Buy gloves with whot 
it savęs

N erei k mokėti SOc. ui 
dantų mostĮ. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po >5c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vėl- ' 
kta. Ją vartotatfamas per 
metus sutaupai $2.69.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*
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CHICAGOJE rei. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI:

NORTH S IDE.

Parapijos metinė vakarienė 
praūžė su didžiausiu triukš
mu. Šeši didžiuliai stalai bu
vo ankštai apsėsti. Programoj 
dalyvavo visas parap. jauni
mas, pradedant mokyklos 
vaikučiais ir baigiant par. 
choru? Vakaro vedėju buvo 
P. T. Macys. Mokyklos vai ka

Dentistas 
1446 SOUTH 49 COURT

Ant Jankausko Aptlekos

4-

VaL: 0-9

Tel. Canal 0257 Rei. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

__________________ į 1821 SOUTH HALSTED STREET

BIEŽIS PADARĖ, SUN- Rfi«‘denclja 6600 S. Artesian Av« 

KIĄ OPERACIJĄ ! ■"""
P. GLOBIEnEI. I —------------•—*-------------------------------

DR. A. G. RAKAUSKAS
Cicero, III.

choras griausmingai užtraukė 
“Mes broliai sesutės”, “Čigo
nėliai” ir “Važiavau dieną”.
Džiaugėsi parapijonai ir klebo
nas tokiu gražiu choro pasiro- ~~
dymu. Toliau kalbėjo mūsų kianios sutartinės saulei lei- DR 
veikėjas p. Vaškflnas, kuris^džiantis. Akompanavo p. 
ragino darbuotis ir toliau par. Maskolaitis. Dar dainavo mer, 
naudai. Jauna, bet daug ža- gaičių choras ir kalbėjo sve-Į 
danti par. choro solistė P. A. čias kun. Kasparaitis. Kleb. 
Kirstukaitė visus sužavėjo pnn. J. Svirskas

,Tel. Canal 6764 Rea Republlc 5350

Jau ilgoką laiką gerai žino- i
dlžiaugda- ma vvestsaidietė p. Globienė 

čiai sudainavo keletą lietu- maloniu savo balseliu. i'iasis tarė visiems parapijų- vis sirguliavo. Kreipėsi ir pas į

viškų dainelių, pijanU prita- Nortli Sidės veikimo vairi- nams ačiū už parapijos reika- vieną ir kitą gydytoją, bet ma 1 
įlinko P. A. Bacevičiaus kai- lų rėmimą ir išdalino dova- žai tegelbėjo. Galų gale pate
ka palydėta gausiu rankų plo- nas draugijoms, kurios lai- ko į dr. Biežio globą. Jis sura- i 
jimu. Po to kalbėjo daug per- mėjo daugiausia pasidarbavu- do pas ją goiterį ir tumori vi ! 
gyvenęs ir visko matęs P. sios bazarui. Choro žvaigždu- dariuose. Žinoma, čia vaistais ' 
Kūgis, kuris ragino remti sa- lė Nausėdaitė padainavo ko- nieko nepadarysi, reikia dary
to parapijas — lietuvybės ir lias daineles. Visi su pasirv- ti operaciją. Prieš 6 savaites 
katalikybės centrus, P. Ma- žinių darbuotis par. naudai padarė sėkmingą goiterio ope-

1 iant varg. Kuliui. Tuo tarpu 
gabių šeimininkių paruošti 
gardūs valgiai jau garavo ant 
stalų. Klebonui sukalbėjus 
maldą prasidėjo peilių ir ša
kučių barškėjimas. Pagrojo 
jaunutis orkestras, 
vadovauja varg-as.
Bekus (Šv„ Vincento a P. vir
tino skyriaus pinn.), kuris 
apsidžiaugė tokiu gausingu 
parapijonų atsilankymu ir

kuriam

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETR1KAS
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų ir va.kų

< DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų tki 8 vai. vakaro. 

Nedėliotais ir seredoiuls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray 

2130 WEJS1' 22nd STREET
CHICAGO

Kalbėjo, čiukonis ir Al. Manstavičius, sugieda Tautos himną ir skir .raciją, po kurios ligonė gc-
kuris ragino tėvelius siųsti stosi į namus Jaunas parap. 
jaunimą Į Vyčių or-ją. Be to,
dainavo vyrų choras ir Mot. 
Są-gOfį. viet. skyriaus choras.

BRIGHTON PARK.

Iriau pasijuto, sustiprėjo, ir 
dabar pfieš savaitę padarė 

1 sunkią tumorio operaciją. J- 
domu tas, kad tokią sunkią o-

kvietė visus prisidėti prie kil- Jų dainų besiklausant,_ne vie i^ipkr. 17 d. šioje kolonijoj peraciją df. Biėžis padarė ne-
naus šios dr-jos darbo. Par. ■ nam prisiminė Lietuvoje trau-Zbuvo įsteigta nauja draugija marinęs, tik vaistais užšal-

• ._________ : ......... . V iš jaunų ištekėjusi!} moterų 'džius, taip, kad ligonė žinojo
ir mergaičių. Draugijos tiks-į kas daroma, bet skausmo ne-
las visai draugijinis, sociali- jautė. P. Globienė dar tebėra
uis — kad moterys ir mergi-.šv. Kryžiaus ligoninėj’ir kas-
nos galėtų susirinkti, gražiai dien geriau jaučiasi, sveiksta.
smagiai ir linksmai laikę pra-! Fagil.tinas da,ykaB ir gal,
leisti, taip pat prisidėti prie . . . v. - .’ e f 1 be vestsaidiesciams, kad pra-
visuMueninio darbo. Įstojimas , . . ' . .. . ,.* d tleda kreiptis pas savo tautie-
iki Naujų Metų nemokamas; T i i ,’’ * * ’ cius daktarus. Juk kitataučių

GRABORIAl:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai A
Ofisas 220J West 22nd Street 

Cor. So. Ueavltt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6628 So Richmond 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 19 — 12 ryto

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa- j 
tarnauju geriausia ! 
ir pigiau negu kiti

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GEABORTUS

Tel. Grovehill 1595

DR. A, L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto .2-4 ir 7-9 vak.

Reikale meldžiu atsiSauktl, o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cbicago
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS

T6eiefWecanai ™ 1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
SKYRIUS: 3238 So. j Tel. Cicero 6927
H'alsted Street, Tel.
Vlctory 4988.

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarninkais, ketvergals Ir pėt 
nyčlomls nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 Iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehlll 32H2

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
KENOSHA, WIS. OFISAS:

5817 — 6th AVENUE
i

Vai.: panedėliais, seredomis ir su- 
batomls nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

DR. SUŽANA 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 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

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

■----
Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 8914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SL)
Vai.: 1-1 ir 6:99-8:29 vai vak Vali 2-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj susitarus X Nedėlioj ■nsttaru*

—

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply?’a dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUi

o 11 a a ■
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOIAS
Turin automobiliu? viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

S, M. SKUflAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Roosevelt 7822

A. PETKOS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, III.

I. A ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5208-8413

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOVIS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 664] So. Albany Avė.,

Seradomis po pietų ir Nedėldieniais Tel. Prospect 1930, 
tik susitarus ,

2422 W. MAKUL'ETTE ROAD

profesijonalų ir biznierių tur-K. . , , ,.d . i cianu dalyvauti, nes tai pnes-buvo tas musų nešildo, jiems nerūpi , • . ...... . ,_ 'metinis susirinkimas ir bus— O. misų tautos būtis, mūsų rei- . . , , ,’ renkama nauja valdyba 1932
metams.

mėnesine mokestis 25c.
Pirmame susirinkime 

išrinkta valdyba; pirm.
Žilienė, vice-pinn. — AL Bra- kalai. Bėdoje, varge kur mes
sus, sekr. — M. Ūselis, fili. galime gauti pagalbą — tik. 
rust. — Al. Ockay, kasiu. — ■ pas savo tautiečius biznierius Taip pat nepamirškite atsi-
H. Ferovich. dr. vad. kun. A. 
Valančius.

i Draugijos branduolys susi
deda iš labai darbščių moterų; 
galima tikėtis didelių darbų. 
Narės nutarė pavadinti drau
giją ‘‘Mažosios Gėlelės Jau
nųjų Moterų ir MergaičiųI , ,,
draugija.” Susirinkimai į- 
vyks kas antrą antradieni 
kiekvieno mėnesio 7:30 vai. 
vak. mokykloj.

! Pirmas draugijos darbas tai 
t”bunco party” gruodžio 9 d. 
parap. svetainėj. Visas šito 
vakaro pelnas eis neturtingi} 
šeimynų maitinimui, kad ir 
jos galėtų pasidžiaugti Kalė
dų švente. Visi prašomi prisi
dėti prie šito garbingo darbo. 
Draugija bus dėkinga jums

ir profesijonalus. Taigi, 
remkime savuosius.

Rap.

MARQUETTE PARK.

įr vesti naujų narių.
t -

DENTISTAI

DR. J. J. KŪWARSK1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 (VEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avehue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą

tel. Lafayette 6798

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

Ofiso Tel. Victory 3687
ot ir Rez. Tei. Hemiock 2874'Office: 4459 S. California Avė.

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

Antras ofisas ir Rezidencija
' 6504 S. AltTESlAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 
piet litam, ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Nedėlioję pagal sutarti

Nuiiudimo valandoje kreipkitės ųj bendradarbiavimą, o betur- 
prie manės, patarnausiu simpatiS- ... v v.
kai, mandagiai, gerki ir pigiau negu C1U1 UZ gerą Sird}. 
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

'v*'--

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingą, simpatingą ir ramų Į 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Fm 'ISleforuit. YARDS 1741 ir 1742

Sv. Kazimiero Karalaičio 
dr-jos priešmetinis susirinki- 
mas Įvyks sekmadienį gruo
džio 6 d. 1 vai. popiet par. i 
svetainėj. Visi nariai kvie-

AKTV GYDYTOJAI:
t

SUGRJžO IŠ LIETUVOS

DR. VAITDSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
- SPECIALISTAS

Paląngvihs aklų {tempimą kuria

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St-)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Sefedoj pagal sutarti

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. RDTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ■ ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

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

i

' X Draugystės Saldžiausios 
Širdies V. J. No. 1 priešmeti
nis susirinkimas įvvks grU0-'e8tl Prleža8t|n> Kalvos skaudėjimo, 
... z. . n , • , vt . . ,“va‘8;ilno> akių aptemimo, nervuotu-dZlO b d. 2 Vai. popiet Nekfll-jmo, skaudamą akių karšt}. Nulmu 

to Eras. par. mokykloj. Na-,
riai, malonėkite laiku ateiti,! .V.r‘rensiu te,8lnBa‘ akinius visuose 

i atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nes yra daug svarbių reikalų mas su elektra, parodanča mažiau

sias klaidas.aptarti draugijos gerovei, ir 
ateidami atsiveskite nors po 
vieną naują narį

Hpeclkle atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
Jstojimo kare- Nedėliomis nuo 10 Iki 12.

Iiioke'ttis maža? kueiVas akis atitaiso i trum-moKt.iis mažas, seigantuins PĄ EAiKĄ su nauju išradimu 

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomosmoka $5.00 savaitėje. Ne
praleiskite tos progos.

Buvo rengiamas vakaras 
bipkr. 22 d., b«*t jis nukeltas 
i gruodžio 6 (I. Taigi, viri 
brightonparkie^iai kviečiami 

nepamiršti to juokingo ir gra 
žaus vakaro. Atsilankusiejo 
mųiamiršite ilgą laiką, o ku
rie neatsilankysite labai gni- 

| lėsitės. Kurie tikietus buvo 
nusipirkę lapkr. .22 d., su tais 
pačiais tikietais'ateikite gruo 
držio 6 d. 7 vai. vak. par. svo- į 
tainėj.

be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
LHšrrtVlH AKIŲ SPECIALIRTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted gt. 
Valandos: nuo 19—4: nuo 6—8 

Nedėliomis du* it Iki II.

Boulevard 7889
Ree. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SVECUALLSTAiS

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

pietų: 7-^—8:30 vai. vakari 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

Tele. Cicero 126 0

DR, 6USSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto tkl t 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

DR. Pt P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabaah Avenue 

Tel. Pullman ( 0866 
Gasaa. X-Ray, etc.

Phone Hmnlock 2081

DR. JŪSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
Vai. 8-9 Ned. 9-11 

<KK8 RO. WW«TERN ATM

l’lione Hemiock 7828
Dr. C.K. Kliauga

Dentistas
2420 W. Marquette Rd.

arti Western Avė.

Res. Tel. Mldway 6512

DR. R. G. CUPtER
G X D1 TOJ AB IR CHIRURGAS 

Oaktey Avenue Ir 24-tas Street 
Tel et. WlUnette 196 arba 

Canal 1711
VaMuidos: 2 lai 4 p. p. P&nedeltaa 

ir Ketvertais vakare

DR. MAIIRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SU. ASHLAND AVĖ. 
Tel. iards 0994

ltusidencljos Tel. Plaaa 2269

VALANDOS:
Nuo 16 11d 12 dieną 
Nuo 2 Iki I po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
NedeL nuo 18 iki II dieną

Tel. Wentworth 3UU(J
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM '
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Rea. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3U00

Office Phone 
Wentw«rth 3000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 SL 2924 WashingtoU! 
19-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-8, BhrdJ

Usklriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS IR CH1RUKGA8| 

Residenclja
4729 West 12 PI. Nedėlio
T^l. Cicero 2888 Sueit

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUJtC 

4142 Archer Avenue

Val.; 11 ryto iki 1 po pietų-1
2 iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.r

Nedėliomis nuo 10 tki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

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

Tel. Kenwood 5197
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vhknre 

apart ėventkdlenio ir ketvlrtadlenlr

Tol. Hemiock 8700

Ros. Tel. Prospect 061 o

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6425 So. California Ava 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Hemiock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road i 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vak.

U tara. Ir Ketv. vak. pagal sutartį

Ofisas Tel. Grovehlll 0617
Rea 6707 S. Arteeian Ava

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road 
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A M. Nedėlioj susitarus

/
i
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C H I C A G OJE
NEPILIEČIAI GALI 

TURĖTI BĖDOS.
VIEŠA PADĖKA.

Dar šimtai lietuvių Ameri
koje nėra tapę Amerikos pi
liečiais, nėra pramokę anglų 
kalbos ir nėra susipažinę su 
šios šalies santvarka.

Gerais laikais, kuomet pra-

Už atminimų manęs mano 
vardo dienų lapkr. 22 d. ir su
rengimų vakarėlio, už bran
gias ir didžias dovanas esu la
ibai dėkinga sumanytojams: 
pp. Tamanauskienei, Ribilie- 
noi, gerb. seselėms kazimie- 
rietėms už šv. mišias, už dva-

riui akompanuojant pijanu. i 
Budriko radijo trio (pijanas, 
smuikas ir akordina) smagiai 
griežė įvaiitas lietuvių dainns 
ir šokius. Už gražiausias ra
dijo programas p. Budrikas 
yra vertas plačiausios lietu
vių visuomenės paramos sa
vo biznyje, kuri jis jau apie 
20 metų veda teisingai, sųži-

.»■>»»? t»
SVAiBlSMI SVEIKINI-

MAI L. SIMUČIUI
atlyginimo. Bet kas Tau už 
tai atlygins? šiame pasauly
je dėkingoji Tėvynė — Lietu
va, o ten — Visagalis. O mes 
tik savo širdyje galime reikš
ti Tau savo pagarbų ir pasi
didžiavimų, kad turim Tave

Garbingas Jubilijate!
Milijonas Lietuvių tautos

žmonių išvyko iš Tėvynės.
Jie plaukia keliais laivais per 
svetimų vandenynų. Didžiau- snvo priešakyje, prie vairo

i' r- ■ .n., i ii. i įžambi
Įveikt dėl lietuvių 

Tautos ilgiausi amžėlį
Ir labui Bažnyčios,

Kuri skelbia Visųgalj
Del kiekvienos grįčios 

Gyventojų Leonarde
Šimuti — Šilėlj 

Dainuok garsei dėl mus, bar-

Fetktadiohls, druod. 4,1931

Antanus Buknis, 
Pranas Gustaitis, 
Matas J. Šimonis.

monė ir biznis eina norma
liomis vėžėmis, toks nesirū- sinius bukietus, liž brangų ran 
pinimas anglų kalbos mokė- kų darbo šv. Kazimiero pa
jiniu ir Amerikos pilietybe veikslų. Tasai atminimas 
nėra didelis daiktas. Bet da- tvers man iki grabo. Dar dė- 
bar biznio ir pramonės depre- kojų pp. Ambrozams, p. Am- 
sijai vis nemažėjant, nepilio- brozui už gražų vakarėlio Ve
rnams gali iškilti visokių bė- dimų, gėlininkams pp. Ur- 
dų. Dabar valdžia smarkiai borus (So. Chicagos šv. Juo- 
ieško nelegaliai įsiskverbusių zapo parapijos klebono tėve- 
ateivių ir juos be pasigailėji- liams) už gražius bukietus, 
mo deportuoja. Mat, valdžiai p. Pikturnai (Bridgeporto 
rūpi įstatymas vykdyti. O Furniture Co. vedėjui) už pui- 
šiuo atveju nelegaliai atvyku- kias gėles ir dalyvavimų va
šių ateivių gaudymas riša si karėly, p. Bučienei už dova- 
su kova su nedarbu. Gali atsi- ims, p. Nausėdienei už atsiųs
ti kti, kad nedarbui besitę- lūs sveikinimus, savo sūnui ri
siant, kils neapykanta prieš myliniai marčiai už gražias 
ateivius nepiliečius. Gali būt dovanas, dėdei ir dėdienei pp. 
nustatyta, kad tik piliečiai Vinckams, pp. Digimams, p. 
tegalės darbų ir pašalpų gau- Bytautienei už atsiųstus svei- 
li. - kinimus, biznieriams už daly

tei šita bėda ir nekris'ant vavimų ir už dovanas, pp. 
mūsų nepiliečiu ateivių, tai Monkams už dovanas, pp. Po- 
vistiek mūsų tautiečiai nepilie riams nz linkėjimus ir dova
nai turi rūpintis pilietybės į- ™s, giminėms, draugams ir 
gijimu. Amerikos lietuviai vis vinies kitiems puotoje dalv- 
labiau įsitraukia į vietinę po- vavusiems.
litikų. O tai labai svarbus1 Ta puota buvo mums tikra 
mums dalykas. Dalyvaudami laimės diena. Jūsų gražių lin- 
politikoj, pasirodome kaip kėjimų ir dovanų neužmirši- 
subrendusi tauta ir prasimu- me. Ačin visiems! 
šame kelių į politiškus “džia-

sias iš tų laivų yra tas, kuris 
pavadintas “Draugu”, šį 

ningai ir nebrangiai parduo- milžiniškų laivų daužo didelės 
dainas radijus, fornišius, pi- bangos: štai, socializmo ban
janus ir kitokius muzikos prie ga, liberalizmo banga, ameri- 

konizmo banga ir daug kitų. 
Stiprios tos bangos, daužo 
laivo šarvus. Bet “Draugas” 
galingai skelia tas bangas ir

Tegu Aukščiausias niekad 
neleidžia Tau pavargti. • Poete, minstreli.

To nuoširdžiai Tau linki .Tau šankia: “Valio”!
Zofija ir Petras Jurgėlos. I

Oicilija ir Jurgis Petraičiai.
bus”. Ko daugiau laimėsime 
.jų, to gudriau dalyvausime 
politikoj.

Todėl visi lietuviai, vyrai dideliu malonumu teko
ir moterys, kurie tik nesate Klausytis sekmadieni lietuvių 
piliečiai be atidėliojimo rūpiu rftdijo programa iš stoties 
kitės šiuo reikalu. Lavinkitės CFL kurių surengė Jos. P. 
anglų kalba, pasimokykite pi- Budriko radijo parduotuvė, 
lietybės mokslo, Amerikos is- ^au kelinti metai p. Budriko 
tori jos ir eikite gauti antrųjų finansuojamos gražiausios ra- 
j i lietybės popierių. - programos skamba po

Reikalingų knygų anglų P^a^S pasaulį. Mums, lietu- 
kalbai mokytis yra ‘Draugo’ riams, gyvenantiems sveti- 
knygyne. Reikalingiausias čia rnam krašte, ypatingai malo- 
liaiktas — tai žodynas. Be klausytis per radijų savo 
'žodyno beveik negalima apsi- S^ntųja kalba gražių musų 
eiti. Pasiskaitymui knygų ar- dainų ir muzikos, kurios au
na laikraščių galima sugrieb- k'dia daug atsiminimų kiek- 
1i bet kur — viešuose knygy- vienam žmogui, primena mu
iluose, arba visai pigiai gali-inis gimtinį kraštų. Visi dai- 
Įnia gauti senų knygų pariįuo jnininkai p. Saurienė, A. Ka- 
tuvėse, arba galima naudotis minskas ir Si Rimkus gra- 
iradžios mokyklų vaikų va- ^ai *r jausmingai dainavo 
loveliais. Tie vadovėliai ypač ( s°l°, duetus ir trio, p. J. Šau
lį nka, nes jų kalba aiški, tai
syklinga ir lengva. 1

Žodynų yra dviejų rūšių: 
mažas kišeninis, patogus ir pi 
gus; kitas — tai didžiulis su 
drūtais apdarais. Dabar prieš 
Kalėdas abiejų žodynų kaina 
yra sumažinta.

Pilietybės vadovėlis, kuris 
galima “Draugo” knygyne 
gauti, yra tai “Civics Cate- 
chism” (Pilietybės Katekiz
mas). Yra tai vadovėlis klau
simų ir atsakymų pavidale.
Tas “katekizmas” tuo pato
gus, kad jis yra anglų ir lie
tuvių kalbomis. To “katekiz
mo” kaina prieš Kalėdas taip 
pat Riimalžintaz

Todėl naudokitės papigin
tomis minėtų knygų kainomis, 
įsigykite jų ir eikite įgyti 
pilietybę, kad galėtumėte da
lyvauti jau ateinančiuose pre
zidento rinkimuose.

LIETUVIŲ VALANDA.

taisus.

Susižeidė Dom. Petkus.

Ponų Petkų vyresnysis ,ū- d u
nu 17 motu TnfLn_

Linkėjimas L. Šimučiui 
20-ties metų literatinės 

darbuotės proga 
Mes, žemiau pasirašę plii-

lr: “Vivat”! taipogi 
Nes gerbiu kaip trubadurų,

; Na, ir kaip viršžmogį.
Kazys Vidikauskas

Gerb. Sukaktuvninke: —
K savo pusės sveikim Tam

stų, sėkmingai per 20 metų 
besidarbuojant Chicagos be

le, i tuvybei.
Kaipo leidėjas “Naujų Min 

ir čių”, įvertinu Jūsų naudingą 
“Ura’'! tarpininkavimų žurnalizmo

ladelphiečiai, sužinoję, kad ėdžiai Gerb. Visuomenės 
. didžiai gerb. Leonardo Šimu- Darbuotojau:

vėsuoja dvi skąiščios vėliavos; čio bičiuohai-bičiuolės Chica-1 Mes’ želniau įsirašę, lai, 
Kristaus ir Lietuvos. Įgoje lapkričio 22 ruošiu pa- konie . sau. ffarbę TamstjJ

ta krūtinė, kad plaučiuose Nors tas laivas ir išplaukė I gerbtuvių vakarų jo 20 metų P«sveikintl Tamstos darbno- 
atsirado žaizda. Ligonis šv. i§ Tėvynės, betgi juo plaukia literatinės darbuotės sukak- ^etavių tautos a ui . - 
Kryžiaus ligoninėj. Linkime rinktiniai keleiviai. Tame lai- tuvių proga, prisijungę prie t,eR metų sukaktuVPse-

nus, 17 metų amžiaus, futbo
lų bežaisdamas, ties tėvų na
mais 7117 So. Artesian avė., . ?’ 3 »x . x Kristaus ir Lietuvos.susižeidė. Buvo taip sutrenk-

šio laivo stiebų iškilniai pie

darbe.
' Linkėdamas ilgiausių metų 
ir puikaus pasisekimo toles

niame darbe pasilieku 
Širdingai Petras Petraitis.

(Bus daugiau)

greito pasveikimo.

PRANEŠIMAI

WELLINGTON, N. Z., gr. 
3. — Naujojoj Zelandijoj par
lamento rinkimuose radikalai 
pralošė. Pasiliks tas pat mi- 
nisteris pirmininkas Forbe-

jų, nors dvasia, pareiškiame ka* Visagalis teikia Tams-jR,as 
ir mes jam — Šimučiui — tai sveikatos ir energijos dar ‘ 
šileliui — širdingiausį linkę- Pcr Grigeli metų darbuotis 

Ar tam laivui gresia pavo- Ir- ir kartu pareiškia- Lietuvių literatmėje ir visuo-
jus? Negręsia, kol viršum jojme’ kad meldžiame jam nuo meninėje dirvoje.

ve susitelkusi lietuvių katali
kų kolonijų ir drųsiai plaukia 
per tas audringas bangas.

DR. DRANGELIS NAUJOJ plevgsuo> tos dvi vėliavos
VIETOJ. ant tvirtų nesulaužamų stie

bų. Negresia tuo labiau, kad 
Marąuette Park. — Dentis- to laivo vairininkas Leonar- 

tas dr. Draugelis savo ofisų das Šimutis (žino reisų, nebijo 
perkėlė į 2403 W. 63 st. Tai tų bangų ir moka su audra 
visai netoli senosios vietos, kovoti.
Naujoji vieta yra arti Węs- ' Garbingas Vairininke Leo- 
tern avė. ir labai tinkama den nardai! Šiandien laimingas e-
tisto ofisui.

Ai.

Stasys Stepulionia, 
Leonas) Širvaitis, 
Jurgis Ambrasas, 
P. Molis,
Petras P. Grybas,

Apvaizdos viso to, ko trokšta 
jo kilnioji širdis!

Fit!.. Fiat!.. Fiat!! J

Pasirašo: Už LRKSA. 20 
kp. J. Turauskas, pirm., St.
Bairūnas, sekr., Jul. Maslau- 
skas, vice-pirm.; pavieniai:
P. Jeneliūnas, K. Škaparas, maudynės, pečium šild. $16, 1324 J 

O. Unguraitė, Pr. Pūlius, K. S°1

IŠRENDAVIMNI
Rendon 4 Šviesus kamb., elektra

So. Sawyer avė.

si ir Tavo sąžinė rami yra, Dryža, A. Mockeliūhąitė, N. gSms "moJlml'
kad vos subrendęs stojai į

Extra susirinkimas kriau- sunkių to laivyno tarnybų. Ma 
čių Local 269 A. C. W. of A. tai: organizuotoji Amerikos 
įvyks penkt. gruodžio 4 d. 7:- liet. kat. visuomenė šiandien 
39 vai. vak. Amalgamated daro Tavo darbų ir įvykdytų 
centre 333 So. Ashland Blvd. uždavinių apyskaitų. Nelygi- 
Bus nominuojami visi biznio nant kokia revizija, toji visuo 
agentai ir visi “Joint Ępar- menė Tavo veikime neranda 
d’o” viršininkai. Todėl kiek- trūkumų. Ji mato, kad Tu 
vieno nario pareiga dalyvauti Dievo duotąsias jėgas ir gabu > Į tė, B. Puteikis, 
šiame svarbiame susirinkime, mus eikvoji sunkiam, kilniam 

P. Prusis, sekr. ir atsakomingam darbui. To-

Mockeliunaitė, Agnė Fabijo-'5315 Honore st
naičiūtė, M. Puodžiūnaitė, M.1 4 kamb- flatai- sll > 11 2 ir 3'ŽU*. ’ floras, $20 ir aukščiau. Tel. Lake
Čiurlionienė, VI. Partikas, K. view 8147, janitor, 13326 aeorge st.
M. Vidikauskas, J. Sasnans-!belz^^---------------------------
\ tz t\ 1 - t I - " kamb. roomlnghouse renda
Kiene, K.. Damulevičienė, J. $37.50, geros ineigos. 2210 w. Adams
Poškienė, L Barauskienė, K.,8trcet_____________________
Vidikauskas, A. Mažeikienė, ĮVAIRUS PARDAVIMAI
M. Vidikauskienė, A. Garliau-

1 o -r» a r> , , Pirksime neribotą skaičių kanar-skas, b. Puteikis, M. Zalecky-; ru. oaenwaia mrd co. 171 w.
I Madison St.

Linkiu Tau, garbus Šimuti 
kis didelis darbas, ištikima; Laike sukaktuvių

South Side Lietuvių^Denio- tarnyba reikalauja atitinkamo Į Šių Tavo laimingu būti
kratų kliubo narių susirinki- 1—. .... .... .......  ............... i.,,,,;; ............. ■-*■.,..„1

mas įvyks gruodžio 4 d., 7:30
vai. vak., K. J. Macke ofise,
6812 So. AiVestem avė., Cliica- 
go. Kviečiam narius ir norin
čius įstoti į kliubų atsilan- 
kvti laiku.

Town of Lake. — Šiandie, 
gruodžio 4 d. 8 vai. ryto šv. 
Kryžiaus par. bažnyčioj įvyks 
šv. mišios už a. a. Rozalijos 
Ainušaitės vėlę. JI yra mirus 
prieš devyneris metus.

L. D.

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.

“DRAUGAS”
2334 So- Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

5

/ '
R. ANDBELIUNAS '

(Marąuette Jevrelry & Radlo)
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau- 

(riou bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, UI.

t Tol.
Hemlock 8380

Z

Kanarkos pardavimui, geriausi 
giedorlai Chicagoj po $5.00, verti po 
$25. 3849* No. Spaulding Avė.

Oas station. tairai, Battery, taisy
mo šapa, ilgas listas, 7171 Irving 
Park bul.

4444 80.
Tel.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rų81ee 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALEET 
PRODCCT8 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1389

PRANEŠIMAS
ANTANAS KRIKSIUNAS. plačiai žinomas ve- 

.• ■ ■ ' - .....
verykų taisytojas praneša Marųus- 
tte Park lietuviams, kad atidarė 
moderniškai {rengtą čeverykų tai
symo šapą — Shoe Repairing Shop, 
naujame Dr. Yuškos name, ««■»»
South. Artesian Avcnue.

ANTANAS KRIKSIUNAS yra vie
nas iš geriausių čeverykų (šiušių) 
taisytojas, nes jau turi 20 metų ta^ne amate patyrimą. Tad 
lietuviai, reikalui esant, atsilankykit pas savo tautieti, jo dar
bas garantuotas ir visus patenkinantis.

ANTON KRIKSIUNAS 
6649 So. Artesian Avenne

2049 W. 35th Street 
Ir Archer Avenue

Tel. Lafayette 3315
=

• S

Chicago, III.

-JOHN A. KASS
( KAZAKAU8KA8)

WATCHMAKER * JEWEIER
Jau Laikas Pirkti 

KALĖDŲ DOVANAS
LalkiodlalBkas Ir auksorlus

22 metų patyrimo. Užlaikau vi- 
■okios rųšles aukso dalykų dide
liame pasirinkime ir kainos yra 
visiems vienokios.

AR IADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus,

Photo studio, 5 i kamb. apt., sa 'formčius ir kitokius dalykus, 
forn. 3250 cash, malnyslm j auto- j
mobilus. 2827 Madison st. Musų patarnavimas yra grei

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į k i tu s miestus.

PELNINGA VIETA 
Geriausias'groceris ir marketas So.

1 Sidėj. Viskas moderniška, elektra, re-' 
, freg. su prist. t roku. Sav. eina iš 
i' biznio. Už cash arba malnyslm J na

mą. Verta $8,500. 7002 So. Hals-
ted Street.

i ( Mah. miegk. setas, dvlg. lovos, 
seklyčios setas, kaurai, deska, vi
sokie krėslai, uždangalai. 5241 
Winthrop avė.

Merchants siuvėjas, fikščierlai, |- 
rengta pilnai, einu iš biznio, pigini. 
209 So. State St. Republie Bldg. 
Room 612.

REAL E8TATE
,6 kamb. re«.. furnace šilima, lo

tas 57x135, kaina $4,600, arba už 
geriausią pasiūlymą. 8a.v. 1829 So. 
20 Avė. Maywood.I      - - —--- --- - -- - - —    . ■ ... —

Kostner — Monroe plytų 2 flatų 
namas, furn. S. Vienas morg. $2,500. 
Cash ar malnyslm | lotą už eąulty. 
Morg. baigsis 1988. Sauk Ąustin 
4520.

Reik $2,600 pirmam morg. ant 7 
kamb. rez. BerwyH, 2709 So. Cla- 
rence avė. Lawndale 4949.

12 kamb. namas, tinka išrcmlavi- 
mui, fornišluott, št. i., 2 karų gar. 
$11,600, cash $1,600, likusi, kaip 
rneda. 1636 War,ren bul.

FARMOS

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
' Telefonas Hemlock 6524

Telef. Republie •$•«

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
8tatau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo msšlsuslo iki didžiausio. 
Kainos prielnamlausto*.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MANŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

NNHIlIlIlIlINNIIIIIIIIIIIIMinHHIIIIIIIHIINIIINIIIIinU

Saugu siųsti pinigus per musų ištaigą.
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 •
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Labai. geros žemės prie Columbta 
upės. Užtikrinta Irlgaclja užtikrinta 
ulderėjlsną per visus metus. Tinka 
pieno uklul, uogoms daržovėms. 
Gera žemė, gert marketal. Leag- 
vIoh išlygos. Pigiai tinkamos žemės 
vištinlnkystel. The Longvlevv Co., 
Longviezv, Wash.

86 ak. gera farma ant valstijlnto 
kelfo,parduosim ar malnyslm ant 
miesto nuosavybės. Rašyk angliškas. 
Anton Kali, Owensboro, Ky.

38 ak. visa dirbama 15 mailių 
| p. v. Mpla F. Thompson, Eden 
F«airio, Mlnn. >

.Neišdirbtos žemės, Oak Polnt, 
Ocean Beacn Highoay; dtdoU Ir 
mžai sklypai, tinka uogom a daržo
vėms. relšutama Pigiai. Lengvloo U-įversta OaV Pnlftt VUfifth

Tol et. 
■emloek 8Š47

Mamų Teist. 

Republie 6488

JOHN YERKES
Plombine A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Nuo darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tol. Vlctory 184$ ____
DOUGLAS ELECTRIC OO. 

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos ir flkšdio- 

rlal. įvedamo elektrą J namus ii 
dirbtuvės.
•ISO S Holsted 8«. 1 Angštto


