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Estijos prezidentui pripažinta diktatūra

ŽENEVOJ NUTRAUKTAS MAND2I0RI- 
1ŪS KLAUSIMU SVARSTYMAS

PRANCŪZIJA TIKRAI NENORI 
MOKĖTI KARO SKOLŲ

Darbo federacija kovoja prieš 
pardavimo mokesčius

ESTIJOJ DIKTATŪRA

TALINAS, lapkr. 27. —
Estijos seimas pagaliau pripa

žino savo respublikos prezi

dentui K. Pasts diktatoriaus 

auloritetų. Tas padaryta, kad 

sėkmingiau kovoti prieš siau

čiantį respublikoj politinį ir 

ekonominį krizį. Prezidentui 

suteikta teisė išleisti ir skelb

ti reikalingus dekretus. Jis 

galės tinkamai balansuoti kra

što sąmatų, mažinti valdinin

kams algas ir kitas išlaidas; 

t valkti prekybų — importų ir 

eksportų, imtis priemonių ma

žinti nedarbu, skirti naujus 

mokesčius ir tt. Prezidentui 

pagalboj bus ministeriu kabi

netas.

ŽENEVOJ SVARSTYMAS 
NUTRAUKTAS

NESINORI MOKĖTI KARO 
SKOLŲ

PARYŽIUS, lapkr. 27. — 

Prancūzijai labai nesinori mo

kėti Amerikai karo skolų. Šis 

nenoras pareikštas pačiam par j 

lamente. Nutarta palaukti 

gruodžio 15 d. ir patirti, kų 

Anglija darys. Kiek žinoma, 

Anglija planuoja mokėti.

Prancūzijos nusistatymas 

gana keistas. Ji sako, kad jei 

Vokietija negali mokėti repa

racijų, tai ji, Prancūzija, ne

gali mokėti karo skolų.

SĄJUNGA ĮSIKIŠ Į 
KARĄ

T.ŽENEVA, lapkr. 26. — 

Sąjungos taryba planuoja 

sikištį į vedamų pietų Ame

rikoj karų tarp Paragvajaus 

ir Bolivijos del ginčijamos Ča- 

l<o srities. Norima pasiųsti 

n ilitarinę komisijų.

į-

ŽENEVA, lapkr. 26. — T.

Sųjungos taryba nutraukė 

Mandžiūrijos klausimo svars

tymų. Japonų atstovas to rei

kalavo. Jis pareiškė, kad lau

kia iš savo vyriausybės nuro

dymų.

Taryba įsitikino, kad šio 

klausimo svarstymas yra he ,da„jaj kad Austrijos 

naudos. Nes japonai pasiryžę ateinančias šventes pra,ei. 

nedaryti nė mažiausio nus.lei- i ,.amiai ir taikingai 

dimo. Jie priešingi visokiam, į tai aUiŽTelgu8j 

kompromisui.

POLITINĖS PALIAUBOS

VIENA, lapkr. 26. — Aus

trijos kancleris Dollfuss pas- 

; kclbė, kad vyriausybė pagei-

Šie vyrai New Yorke laimėjo čia atvaizduojamas dovanas. Jie laimėjo lošdami kazyro- 
mis taip vadinamąjį “contract bridge” lošimų. Šis lošimas šiame krašte yra lygus kitiems 
mėgiamiems sportams.

KANCLERIO PASKYRIMĄ 
ATIDEDA

B EGLYNAS, lapkr. 27. — 

Prezidentas Hindenburgas nu

sprendė naujo kanclerio pas

kyrimų atidėti keletai dienų. 

Gal bus palaukta, kol bus ati

darytas parlamentas.

Niekas negali būti kancle

riu statomomis prezidento są

lygomis. Nė vienos partijos 

vadas parlamente negali turė

ti balsų daugumos.

Prezidentas Hindenburgas 

savo

ĮŽYMUS VALSTYBĖS 
VYRAS ĮSTOJO VIENUO- 

LIJON

ŽENEVA, lapkr. 26. — Į- 

žymus Šveicarijos politikas 

Ernestas Perrier išsižadėjo 

savo skaisčios politinės kar

jeros ir įstojo benediktinų vie- 

nuolijon, Burgundijoj. Pasi

rinko kunigo pašaukimų.

šis įvykis padarė nepapras

tų įspūdį visam Šveicarijos 

krašte. Friburgo vyskupas a- 

pie tų įvykį laišku pranešė ti-

CHICAGOJE

ŽUVO BŪSIMAS POLIC
MONAS

Išlaikęs sėkmingai policmo-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KRISTAUS KARALIAUS 

ŠVENTĖ

rinnijos. Prieš sumų visų my

limas dvasios vadas kun. Šlei- 

nys pasakė gražų pamokslų.

Tų pačių dienų buvo mini

ma ir Kristaus Karaliaus 

šventė, pasimelsta prie To, 

I kuris yra karalių Karalius, 

į kad Jis laimintų šioj žemėj 

!vargšų, turtuoli, beturtį ir pa

vargėlį. Po sumos klebonas 

pasakė antrų pamokslų. Para

pijos salėj įvyko “Pavasario” 

kuopos susirinkimas su pas

kaita.

Gaurė. — Čia gerb. klebono 
pastangomis spalių 30 d. su
rengta iškilminga Kristaus Ka 
raliaus šventė. Bažnyčioje at
laikyta iškilminga suma. Po 
sumos kan. Šleinys pasakė pri
taikintų pamokslų. Po pamal
dų parapijos salėje įvyko su
sirinkimas, su giesmėm, pas
kaita ir kt.

I

Gargždai. — Kristaus Ka-1-----------------------------------------------------------------------------------------

raliaus šventė minėta taip pat ‘PRIEŠINASI PARDAVIMO 
iškilmingai. Yisi žmonės, kiekį MOKESČIAMS
tik buvo bažnyčioje, ir katali-
kų organizacijos tų dienų pri
ėmė Šv. Sakramentų.

Prieš sumų, prie įstatyto 
Šv. Sakramento, paskaitytas 
pasiaukojimo aktas Kristui 
Karaliui. Po sumos jaudinantį 
pamokslų pasakė kan. Ginia- 
tas. Po pamaldų salėje susi
rinkimas su kun. Baltrumo pa
skaita.

C1NCTNNATI, O., lapkr. 26. 

— Amerikos darbo federaci

jos suvažiavimas nusprendė :•

Priešintis pardavimo mo

kesčių skirimui. Nes šie mo

kesčiai daugiausia prislėgtų 

Į darbininkus.

į Taip vadinamų “chain”

'parduotuvių darbininkus suor 

I . . ..
■ ganizuoti unųon.

Suuninionizuoti skalbyklų, 

. Šiauliai. — šv. Petro ir Po-{valgyklų ir viešbučių darbi- 

vilo bažnyčioje ta šventė buvo linkus.

paminėta labai iškilmingai. į Energingai dirbti už darbi

no kvotinius J. Lynch, 28 ni-j ge§tadienio vakare buvo išsta-'ninku apdraudų nedarbo me 
amž.., susipešė su JVnlgreen I ty(as Sv. Sakramentas ir per tu.
sandelio sargu Hartnell. Pas- I visų naktį iki sumos buvo ado-1
tamsis Lyucli’ą nušovė. Be to , ru„jamas Siaulių pavasari„i„.

pavojiagat pašovė jo žmoną, L knopos narių Be tl)> kan
kul i mėgino gelbėti savo v v-, o . • •

, , . 7 Saparo pastangnnis, žmones
r ui — Lynch ui.

PRIEŠ ATLYGINIMO 
MAŽINIMĄ

, . . , , Įtintiesiems. Vyskupo laiškaskiekvienam savo sąlygas sta-; J 1
to, matyt, tik tuo tikslu, kad vaosa tažnyėiose iS pamoksi, 

atgal gręžinius atsistatydinusį

von Papen’ų. Šis juk tai yra 

dešinėji prezidento ranka.

nių skaitytas. Naujas vienuo

lis sveikintas ir laimintas.

NEGALI MOKĖTI

LAIKRAŠČIAI PUOLA 
PROSELITIZMĄ

Hartnell suimtas. Jis teisi

nasi, kad šaudė gindamasis.

Nušautas Lynch dirbo minė 

tam sandely. Jis buvo vežėju. 

Šioje žmogžudystėje svarbiau

siąjį vaidmenį, sakoma, vaidi-

no “munšainė.”

„ vynan'sy-1
Jie pareiškia, b- paskelbė visam kraštui po-j BRIUSELIS, lapkr. 27. , x. .

kad kas padaryta, tai pada- 'bijnes paliaubas — nuo grito- Belgų vyraiusybė nusprendė J ® ’]0’ ai rasęiai arčiau

LONDONAS, lapkr. 26.
GAL PIENAS BUS 

PIGESNIS

buvo ruošiami 3 dienas po ro- CINCINNATI, O., lapkr. 

žaneiaus pamaldų kun. Masi-,26. — Amerikos darbo fede- 

lionio tam, tikslui pritaikintais racijos suvažiavime geležinke- 

pamokslais. Pavasarininkai' liečiu atstovai pranešė, kad 

organizuotai atėjo bažnyčion l jie griežtai priešingi toles- 

ir pamaldų metu buvo bendra įniam atlyginimo mažinimui. 

Komunija, prie kurios buvo |Jei kompanijos norės tai vy- 

daugiau vyrų negu mergaičių! binti, geležinkeliečiai pasi- 

Parapijos salėje advokatas Ga ,<>uKę kovon.

baliauskas laikė paskaitų.
____________ 12 MILIJONŲ BEDARBIŲ

lyta. Azijos rytuose tik jie vie (Ki() mP'„ , j iki vasario°mPn. 'pasiųsti naują notą J.' Valą- ■Ž0<1Žiais P"°'a Amerikos me’

ni turi sprendžiamąjį balsą. 1 d. visam krašte uždrausti tybėms. Nori pareikšti, kad ji

NUKENTĖJŲ KATALIKAI
visoki politiniai susirinkimai.

HAVANA, Kuba (per paš

tą'). — Siautusiam viesule tri- 

jr se salos provincijose žuvo 

vienas kunigas ir 5 vienuolės 

sužeistos. Sugriauta 4 bažny

čios ir visa eilė katalikiškųjų 

įstaigų.

SUMAŽĖJO DEZERTIRŲ 
SKAIČIUS

negali mokėti karo skolų gruo

ožio men. 15 d.

UŽ SUKTYBES RINKI 
MUOSE

NEWARK, N. J., lapkr. 26. 

— Už padarytas suktybes bu

vusiųjų rinkimų metu šeši vie

tos policijos tarnautojai trau

kiami tieson.

ŽUVO LAKŪNAS MOKINYS

RADO 1,000 BOMBŲ

VVASHINGTON, lapkr. 26. BUENOS AIRES, Argenti-

Generalinis J. Valstybių ,na, lapkr. 26. — Policija puo

lė geležinių daiktų parduotu

vę. Rasta daugiau kaip 1,000 

rankinių granatų. 20 asmenų 

areštuota.

kariuomenės inspektorius maj. 

gen. Preston praneša, kad 

praėjusiais metais kareivių 

dezertirų skaičius sumažėjo 

n pi e 50 nuoš.

1931 metais iš kariuomenės 

tarnybos paspruko 5,076 ka

reiviai, o šiemet — tik 2,800.

todistus ir baptistus, kurie 

Romoje ir kai kuriuose kituo- 

įse Italijos miestuose varo pro 

se'.itizmo darbą, ty. nesusipra

tusius katalikus tempia pro

testantizmam šiam tikslui šie 

protestantai išleidžia dideles 

pinigų sumas.

Laikraštis Civilta Cattolica 

pateisina anglikonus, Ameri

kos episkopalus ir liuterionns. 

Šie neužsiima proselitizmo 

darbu.

Pieno išvežiotoji} unija slap
tu balsavimu, kaip pranešta,

KLEBONO PRIIMTUVĖS
', VVASHINGTON, lapkr. 26. 
1— Amerikos darbo federaei-Plateliai. Spalių 27. d. su- 

nusprendė pripažinti mažesnį laiikėm naujo mūsų dvasios pos viršininkai pareiškia, kad 

penkiais doleriais per savaitę vatj0 kun. klebono Novodzels- saUįa0 m®nesi bedarbių skai- 
atlyginimų. Vietoj 45 dol. gaus į kio. Klebonija gražiai papuoš- ^us 12,700,000.

tik 40 dol. Į ta vainikais. Prisirengimas pri Tokio didelio nedarbo kraš-

Kalbama, kad pieno kaina inituvėms buvo didelis, tai pa- ^"■torijoj nebūta, 

bus 9 centai kvortai. Dabar j vasarininkų ir giedorių pas-

yra 11 centų.

IŠVENGS MIRTIES 
BAUSMĖS

tangos. Svečias buvo pakvies

tas arbatėlės, į kurių susirin

ko skaitlingas būrelis žmonių. 

Svečius linksmino Platelių 

bažnytinis choras, vargoninin-

PRIEiŠDOROVINIS VĖŽYS

SYRACUSE, N. Y., lapkr.
26. — Cicero stoty nukrito 
lėktuvas ir žuvo lakūnas stu
dentas J. J. Petta, 29 m. amž. niu vėžiu.

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 

26. — Krašto Katalikų Vyrų 

tarybos suvažiavime padary

ta rezoliucijų prieš gimdymų 

kontrolę. Šis naujovinis judė

jimas vadinamas priešdorovi-

ANGLIJA GABENASI 
, AUKSĄ PERKASI PRABANGOS 

DAIKTUS
PARYŽIUS, lapkr. 27. —

Anglija daug aukso iš Indi

jos gabenasi.

DU ŽUVO ARKANSASE

Žmogžudys B. Arnold, 16 į ko Uznio vedamas 

m. amž., iš Rivęrside, išvengs 

mirties bausmės. Valstybės 

kaltintojas pranešė, kad jis ne

reikalaus tos bausmės.

B. Arnold nužudė savo pa- 

iiotės motinų.

GYVOJO RAŽANČIAUS 
ŠVENTĖ

CIGARĖTŲ KUPONAI — 
PINIGAI

VVASHINGTON, lapkr. 26. 

—Java saloje yra mažai po

pierinių ir metalinių pinigų. 

Tad žymi dalis gyventojų ėmė 

raudoti Amerikos cigarėtų 

kuponus. Šis kuponų vartoji

mas vis daugiau plečiamas.

QUEBEC, Ont., Kanada, 

lapkr. 26. — Iškelta aikštėn, 

kad bedarbiai už apturėtus 

iš vyriausybės šelpimo pini

gus įsigija daug įvairių pra-

MARTANNA, Ark., lapkr. bangos daiktų, kaip tai šilko 

26. — Nukritus lėktuvui žuvo Rojinių, plaukų garbiniavimo 

vairininkas Yoder ir viena su prietaisų, ir tp. Atitinkamieji 

juo skridusi moteriškė. autoritetai pradėjo tardymus.

GYVULIŲ PARODA

Coliseume baigės naminių 

paukščių paroda. O skerdyklų

Barstyčiai. Spalių 30 d. įvv- 

iko gyvojo ražančiaus brolijos 

į metinė šventė. Iš vakare baž

nyčia buvo papuošta vaini

kais. Marijos garbintojai, at- 

v>kę į savo šventę, atlieka iš

pažintį ir laike sumos, kuri

amfiteatre šį šeštadienį atida-į jų intencija buvo laikoma, iš-|vercoatas atsišaukite pas ma 

ryta gyvulių paroda. kilmingai prieina prie šv. Ko- nadžerį Mr. Jakaitį.

Praneša, kad plėšiko J. Va- 

recha ginimui teisme bus pa

šaukta apie 30 liudininkų. Tik

slas yra pripažinti jj bepročiu.

Litliuanian Auditorijoje, la

pkričio 20 d., 1932 rastas o-
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DIENOS KLAUSIMAI

Kuomi mes, lietuviai, pasirodysime tau

tų karnivale! f tai atsakymas yra lengvas. 

Mes turime gražias dainas, senoviškas, liau

dies sukurtas dainas. Jos gražios ir karakte- 

į ingos. Gražiai padainuotos mūsų liaudies 

dainos visada sužavės ne tik lietuvį, bet ir 

svetimtautį, kurio klausa dar nėra visai at

bukusi nuo moderniškojo džiazo. Taigi, mums 

rodos, kad daina mums ir teks pasirodyti. 

Ir šokių mes turime gražių. Jei pasiseks gru

pelę šokikų gerai išmokinti kurį nors karak- 

teringiausių lietuviškų šokį, jie gėdos lietu

viams nepadarys.

Reikia pasakyti, kad panašūs karnivalai 

išaukia būtinų reikalų mums, lietuviams, vi

sada būti pasiruošusiais prie tokių įvykių, 

kurie reikalauja parodyti ir lietuvių tautinius 

kostiumus ir viskų, kų gražiausio mes turi

me. Pasirodo, kad mūsų chorai turi turėti 

tautiškus kostiumus, mokėti dainuoti lietu

vių liaudies dainas, šokti karaktingiausius

Kouiersrentas ir Rymas
čia norima parodyti vien 

mistiškus (malonės veikimo) 

santykius Teresės Neumanai- 

tės su Bažnyčios mokslu, su

GRAŽUS LAIKRAŠČIO DARBAS

Chicago Daily News, vienas didžiausių 
dienraščių vakaruose, antri metai kai suren
gia taip vadinamus “tautų karnivalus”. Per
nai surengtame karnivale dalyvavo virš dvi
dešimts tūkstančių žmonių. Programų pildė 
keliolikos Įvairių tautų atstovai, demonstruo
dami savo dainas, šokius, muzikų. Dalyvavo 
ir lietuviai.

Sųryšyje su tuo didžiulių karnivalu kie
kviena tauta atskirai savo žmonėms progra
mų surengia. Šiemet bendras visų tautų kar
nivalas įvyks gruodžio 10 d., didžiuliame Chi
cagos stadijone. šiomis dienomis net 22 tau
tos Chicagoje rengia atskirus karnivalus. Lie
tuviai tų parengimų sujungė su Jurgio Va
šingtono ir Lietuvos kunigaikščio Kęstučio 
sukaktuvių paminėjimu ir dainų švente. Tai 
įvyks gruodžio 1 d., St. Agnės auditorijoj.

Visų pelnų nuo to milžiniško karnivalo 
Daily News skiria Chicagos bedarbiams šelp
ti. Surenkama tūkstančiai dolerių ir per pa
šalpos organizacijas išdalinama bedarbiams. 
Tai yra gražus iš to laikraščio pusės darbas, 
nes visi gerai žinome, kiek daug žmonių 
šiandien pašalpos yra reikalingi. Neveltui 

Daily News tame darbe susilaukia plačiosios 
visuomenės paramos ir atskiros tautų gru
pės noriai kooperuoja.

Kita graži “tautų karnivalo” pusė yra 
ta, kad duodama proga visoms tautinėms 
grupėms Chicagoje prisidėti ir prie bendro 
bedarbių šelpimo darbo ir taip pat parodyti 
savo meniškus gabumus. Amerikonai turi pro
gų pamatyti, kų kuri tauta įnešė i šio krašto 
dainų ir muzikos sritį, huo kuri tauta pasi
žymi. Tokie įvykiai sukelia tautose ambici
jų nežudyti iš savo krašto atsivežtų karak- 
teringų ypatybių, jų nenaikinti, bet, kiek 
galint, palaikyti ir jomis įvairinti ir puošti 
Amerikos pilkųjį gyvenimų. Tas duoda aks
tinų ir jaunimui ne niekinti savo tėvų kal
bos, dainų, šokių bei papročių, bet geriau 
pažinti, išmokti, palaikyti.

Kapitonas P. Jur gėla

Laisvosios Uotsvos 
KarinntK

JOS REIKALINGUMAS

Šių metų lapkričio 23 d. suėjo 14 

metų, kaip tapo atgaivinta Lietuvos ka

riuomenė. Todėl ir atgaivintoji Lietuvos 

valstybė ir jos kariuomenė yra bendra

amžiai (vienų metų). Lietuvos valstybės 

atgaivinimas ir egzistavimas nieku būdu 

neįmanomas be savosios kariuomenės. Ta

tai gerai patyrė mūsų tauta per daugelį 

šimtų metų; tų pat gerai žinojo ir visi 

Lietuvos priešai, kurie nuolat kėsinasi ar:t 

lietuvių žemių. Dėl to visiems lietuviams 

lųbai pravartu lapkričio 23 d. proga pri

siminti Lietuvos kariuomenės darbus ir 

žygius, iškovojunt ir beginant lietuvių 

tautos laisvę. 1

Amerikos lietuviai visada rūpinosi ir 

rūpinasi Lietuvos Nepriklausomybės rei

kalais, trokšdami gerovės savo Tėvynei.

(Savo atsivertimų smulkiai 

pats aprašė knygelėje “Der 

Ileiland ist gut!”). Vienoje 

dvasios pagavimo būklėj sakė

Bažnyčios vyriausia galva, Po-1 ji jaučianti Išganytojų visai 

piežium; bet ne tai, kaip Ry- arti prie savęs. Tikėtinas dai-

mas žiūri į Konnersreutų. Ry

mo Šv. Apeigų Kongregacija 

nei užginčija nei netvirtina 

antžemiškų Konnersreuto įvy

kių. Čia Rymo pasirodo dide

lis atsargumas ir susilaikymas. 

Bet ir negina žmonėms susida

ryti asmeniškų nuomonę. Ga

lutinis sprendimas dėl Kon

nersreuto šiandien dar perank-

Itas, nes išrodyta, kad Išga

nytojas visų ištisų dienų nesu-

LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI
(Vaikų skyrius, kuri prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

KRYŽIAUS MEILĖ l Prieš Kristaus atėjimų, tie
------------------------------ I žmonės garbino stabus ir netik

Didžiausias visų amžių Mojrus dievus. Ši pasaka, kurių 

kytojas yra Jėzus Kristus, dabar pasakysiu, atsitiko sep-

nykstamam Ostijos pavidale 'j0 mokslas, Jo mokymas ir Joįtynias dešimst penki metai at

joję liekasi. Kai kuriems ji sa- įtekmė žmonijai yra liūdymas1 gal — Kinijoje, kur iki šiol 

ko ekstazėje: Jų sako tau įįos viršenybės. Jis pažino vi-Į garbinama netikrieji dievai. 

Išganytojas, ne aš! Į didės-'Sq jjs vartojo geriau- Paskutiniais laikais laivai
nę klausimų dalį negaunama Jsįus įv tvirčiausius būdus skel-

jokio atsakymo, kartais pa-Įbimui tiesos; ir Jis permainė 

matuojama: “To man nesako'pasaulį, tikybiniu, politišku ir

IŠganytojas!” Paskutiniu lai- visuomenišku gyvenimu. Su Jo 

slyvas. Nes Teresė dar gyva, ka atsakinėjimai tokioje būk-'atvykimu i šį pasaulį nauja

o mistiški reiškiniai joje kas- Įėję pasidarė labai reti. Tere- 'tvarka ir naujas aukštesnis

tautinius šokius. Taip esant, nebūtų sunku įkartas stiprėja. Nepalankaus sė nelaiko save Kristumi, bet' stovis žmogiškumo atėjo j bū-

bile kada pasirodyti amerikonams ir juos ste- sprendimo laukia iš Rymo ste- .Jo nevertu įrankiu. Privati?- tį. Nei jokis kitas mokytojas

binti lietuvių tautiškais gražumėliais. Kol kas tuklų bijų materialistai ir ra-jki apreiškimai randami Baž- r<;ra pritraukęs prie savęs se-

ne visi mūsų chorai tokiems pasirodymams 

yra prisirengę, šis Daily News rengiamas 

karnivalas gal bus akstinu visiems mūsų cho

rams visais atžvilgiais rengtis prie Pasauli

nės Parodos, kur reikės kaip reikia, bet ne 

bile kaip pasirodyti.

Gale norime pabrėžti, kad Chicagos lietu

viams svarbi yra gruodžio 10 d., tautų kar

nivalo dienų, bet dar svarbesnė Gruodžio 

Pirmoji, nes tai bus Vašingtono ir Kęstučio 

sukaktuvių iškilmingas paminėjimas ir drau

ge lyg ir kontestas, kuriame bus parinkta, kas 

geriausia tiks pasiųsti į tautų karnivalu. To 

reikšmingo parengimo visas pelnas yra ski

riamas lietuvių bedarbių šeimynų šelpimui, 

j Dėl to Gruodžio Pirmosios iškilmėmis sujun- 

' giama keturi svarbūs dalykai į krūvų, bū

tent: 1. Jurgio Vašingtono 200 metų gimimo 

sukaktuvių paminėjimas. 2. Lietuvos kuni

gaikščio Kęstučio 550 metų mirties sukaktu

vės. 3. Lietuvių bedarbių šelpimas ir 4. daly

vavimas Daily News rengiamam tautų kar

cionalistai (medžiagininkai. nyčioje nuo pradžių, bet kiek- p-.ų. neį skaičiumi, nei išti-
1 j v c? ’

protininkai). Pasitvirtina ka-j vienas sųmoningas katalikas kįnivbe, nei palinkimu, paly- 

rdinolo Faulhaberio 1927 m.'žino, kad čia kartais ir klai- 'gjnus toms minioms žmonių

pasakyti žodžiai: “Stebuklų dų įsimaišo, 

baimė eina iš Konnersreuto, 

baimė, kad tikėjimas bus ste

buklais patvirtintas.”

Teresė Neumanaitė ir papra 

stoję būklėje ir savo mistiš

kuose pergyvenimuose yra iš

tikimas Bažnyčios kūdikis.

plaukioja per visus vandeny
nus. Tuo laiku vienas iš ge
riausių laivų buvo vadinamas 
“Jūrų Vilkas.” Laivo kapito
nas vadinosi “Jūrų Vanagu.” 
Tų vardų įgijo savo narsumu 
bei drųsumu. Štai kaip įvyko.

“Jūrų Vanagas” gimė Pran 
elizijoje. Jis buvo pakrikšty
tas vardu Petras. Dar bū
nant jaunam, mirė jo motina. 
Sulaukęs keturioliktus metus, 
pasinorėjo būti jūrininku ir 
prašė tėvo leidimo. Jo tėvas

visų amžių naujų, klimatų pa
dėčių, kurie per devyniolikųPakilusios 

Teresė 
jautri
kunigo palaiminimui. Per tai Į Perversmų, kurį Kristus pa-j jj nainių. Tėvas 
jos būklė skiriasi esmingai darė yra aiškus šiandieninio Į nienĮ,og 
nuo į tai panašių psiebologi- if anų pagonijos laikų pasau

lio kontrastas...
Vertė Eduardas Bulevičius

dvasios būklėje
5ė Neumanaitė ypatingai šimtmečių prisiėmė Jėzaus va-1 tai jani užgynė> Negavęs savo 

i šventiems dalykams irĮdovybę. šis liudijimas apie|tėvo leidimo> petras pabėgo

nių reiškinių. Negirdėta, kad

kuris buvo 

sveikatos, išgirdęs 

apie savo sūnaus pabėgimų su 

sirgo ir greitu laiku mirė. 

Petras, sužinojęs apie tėvo 

mirtį, labai susigraudino, ta

čiau greit apie tai užsimiršo

Dauguma mūsų yra skaitę i ir gavo jūrininko vietų laive 

apie Azijų ir jos gyventojus. (Tųsa ant 3 pusi.)

Niekad neatsitiko, kad ji įžeis-n<oj-s mediumas ar televizijos 

tų katalikų tikėjimų ar doro- '(tolregy stės) gamtinius gabu- 

vės mokslų. Jos išsitarimai pa- laug turįg žmogus galėtų at

kilusioje ramybės būklėje, ku- jskirti. konsekruotų (šventintų) 

riuos žinovai, laiko tikru, tikė- Į osp j nuo nekonsekruotos ar

tinu privatiniu apreiškimu, bet paprastų vandenį nuo šventin

kime, žinoma, toji^ nėra vie- to Kunigo palaiminimų, net iš Į oruuias įr aplinkybių reiksmi- Didelė palaimos srovė eina

r.oaos ver es su aznycios u- tolo duotų, ji pajaučia kaip rgunias turi paskutinį lemia-T uris jau laikas iš Konners- 

nmu apreiškimu, tie išsitari-'dldel| atgaivinimų savo kan-' 

mai patvirtina tikėjimų ir Ba- Iriose. 1928 m. gegužės m. 3 d.

NEŽINOMAS DIEVAS.

™yclos ^ganymo priemones. 'ekstazėje staiga ji tarė kunl- 

nivale. Tie visi dalykai yra labai svarbūs, ĮDr; Gerllchui» kuris kaip pats guį Nnber: “Šventasis Tėvas 

tad, neabejojame, kad patrijotiškoji lietuvių,sa osi atėjęs į Konnersreutų kaįp Įįk dabar duoda palai-

visuomenė parems, gruodžio 1 d. gausingai
kaip Pontius į Credo, ji davė

minimų tau ir man!” Kun.

mų žodį.”

Teresė Neumanaitė savo dva 
sios vedimų sudėjo visiškai j 
Bažnyčios vyresniųjų rankas, 
nė kiek nesišaukdama asine-

atsilankydama į St. Agnės auditoriją. Tali f:reitus ^“Prasminius atsa-|Naber buv0 labai nustebintas. apšvietimų: 1925 m. ru-1

Įkymus į jo klausimus ir tikė- Kada po dviejų savaičių ne- §s- 30 tL paslaptingas baisa: 

Ijimo sunkumus. Dėl savo įspū 'bus lietuvių diena pilna to žodžio prasme.

1 PASTABĖLĖS

Mažosios Lietuvos vokiečiai savo kultū

ringumų parodo lietuvių niekinimu, langų

j ožių Konnersreute jis, pirmiau 

(beveik netikįs protestantas, 

žengė žingsnis po žingsnio i 

Katal. Bažnyčių.

lauktai atėjo per nunsiatflrų 

iš Vatikano raštas į Naberio 

rankas, jis žvilgterėjo į datų 

(laikų), o ten buvo: Vatika

nas, 1928 m. gegužės 3 d.

Paskutiniu metu ėmė kai- 

kas reikalauti, kad būtų da ro

jai tarė: “Akiai pasivesk savo 
dvasios vadui!”

Nebereikia nė minėti, patys 
atsimename jos meilę šventa
jam sostui, parodytų 1931 me
tais vasarų. Kada Vatikanui 
grėsė didelis pavojus, kada

. v . . , _ , . . . . Vienam masonui, kuris troš

daužymu, mauna neapykanta. Tokie dailiai , . , , , , .. „
, , . v . . , , , i ko įvnstaus, bet neapkentė Ba

nėra kultūringos tautos požymiai, bet lauki-L v.. , .... .. , , i . •• A........................... T> ± a , *• . .v

° . v. .... znycios, kalbėjo ji ekstazėje nu nauji tyrinėjimai. Bet ant- pragaro masina turėjo įsspro-mų žmonių ypatybės. Vokiečiams tai jokios
garbės nedaro. gtus yra ^esaj pgĮ to jįg ne.

(dvasios pakilimo metu):‘Kri gamtiniai dalykai nėra moks-'gdinti šv. Petro bazilikų, ta-

reuto. Tūkstančių tūkstančiai 

yra per jų sustiprinami tikė

jime ir pasitikėjime į Dievų 

ir Bažnyčių. Atsitikę yra ir 

nuostabių ten atsivertimų. At

sivertimai betgi yra malonės 

stebuklas. Jis negali būti ga

mtos ar velnio padaromas. “Iš 

jų vaisių jūs pažinsite juos!” 

tako mums Išganytojas, nekly 

siunti Tiesa. Juo labiau įsižiū

ri į Konnersreuto įvykių vai

sius, juo mažiau nori tikėti 

liuteronų pastorių ir univer

siteto profesorių šnekoms: 

“Negalima tikėti, kad Kon

nersreuto įvykiai būtų antga-

Spauda praneša, kad Lietuvos socialis-

lo tyrinėjimo objektas (daly-Ida ji pramatė, pati meldėsi, mliški!” Bet juo drųsiau su 
gali niekumet netiesos ar ko'kas). Ne mokslui, bet tikėji-!kentėjimus aukojo ir kitus pra Petrolinos vyskupu Malan sa

kytum :
“Teresė Neumanaitė yra ne

paprasta Vokietijai malonė!”
Taip, Ir ne tik Vokietijai.

V. Šauklys

klaidingo mokyti! Katalikų mui atsitinka ženklai ir ste- šė melstis už Popiežių. Dievas

tai plečkaitininkai, kuriuos lenkai organiza- Bažnyčia turi tiesų, ir jei tu t-uklai. Mokslininkas dogma- išklausė, liepos 17 dienų buvo

vo Vilniaus krašte, kad pulti Lietuvų, virtę myli tiesų, tada--------------------------!’ Ir tikas Polile štai kų sako: “Ne rasta paslėpta pragaro maši-

paprastais plėšikais. Tai mat, prie ko lietu-His atsivertė ir su savo šeima fiziški tyrinėjimai, bet pir- na ir laiku pašalinta. Sprogo

viai socialistai prisigyveno.

Jie taip pat labai brangino savo brolių 

karių pasiaukojimų ir džiaugėsi jų žy

giais, matydami didelį jų jėgų įtempimų 

nelygioje kovoje dėl laisvės atgavimo. A- 

merikiečiai ir aukų daug sudėjo, kad tik

tai ta kova būtų sėkmingesnė ir būtų 

laimingai užbaigta. Kaipo tų kovų da

lyvis ir amerikietis, gal neapsiriksiu, jaus

damasis atspėjęs amerikiečių lietuvių no

rų kiek arčiau pažinti tų kovų ir Lietu

vos kariuomenės vaidmenį (rolę) toje ko

voje. Esu tikras, kad Lietuvos kariuome

nė ir jos žygiai visada buvo vertingi ir 

brangūs Amerikos lietuvių širdžiai. Dėl 

to čia norėčiau tarti keletu žodžių apie 

tų svarbių ginkluotųjų mūsų tautos jėgų.

Jš Lietuvos praeities visi gerai žino 

me, kad mūsų kraštų nuolat puldavo įvai
rūs piktieji kaimynui. Jie užpuldavo lie

tuvių sodybas, sudegindavo jas, prisigro-

j bdavo visokio turto, vyrus išžudydavo 

arba su moterimis ir vaikais parduodavo 

juos visus vergų pirkliams. Dėl to norom- 

nenorom tekdavo gintis nuo tokių pavo

jų. Ir žinome, kad mūsų protėviai labai 

narsiai gindavosi nuo tu puoliku ir kar

jpasikrikštydino Konnersreute niausią dvasinis — dorovinis Vatikano soduose.

tais, kad geriau juos pamokytų, patys 

juos puldavo. Senovės lietuviai savo no

ru eiduvo savo kraštų ir savo šeimynas 

ginti ir gana toli nuvydavo priešus. Mū

sų protėviai brangino savo krašto laisvę 

ir savarankiškai tvarkė laisvų' savo gy

venimų.

I

Gera buvo lietuviams gyventi savo

je valstybėje, kol nebuvo susidėję su u nar 

cliiška lenkų tauta. Nelaimingoji unija at

nešė lietuviams visokiausių politiškų it 

sociališkų suvaržymų ir galų gale padė

jo išplėšti ir jungtinės valstybės nepri

klausomybę. Tuo būdu lietuvių tauta 

drauge su lenkais 1795 metais pateko į 

carinės Rusijos jungų. Čia susilaukta jau 

žiauriausių persekiojimų, nito kurių pas

kiau keli šimtai tūkstančių lietuvių net j 

Amerikų paspruko.

Rusai vertė ir lietuvius turnauti caro 

kariuomenėje ir guldyti galvų už carų 1 

prasimanymus. Bejėgiui lietuviai negalė

jo prieš tai pasipriešinti. Be to dar susi

laukė žiaurios baudžiavos. Deja, jie ne

galėjo atsiginti nuo tų Rusijos “malo

nių”, nes neturėjo vadų ir, kas svarbu,

neturėjo savos kariuomenės, kuri galėtų 

iš tos verguvės išvaduoti. Nežiūrint to 

viso, devynioliktame amžiuje reiškėsi lie

tuvių pastangos atgauti savo nepriklau

somybę arba nors autonomijų, kaip antai 

per Napoleono karų, 1831, 1863 ir 1864 

metais (per sukilimus). Tie bandymui nė

ra gerai ištirti dėl istoriškų šaltinių trū

kumų. Bet vis dėlto lietuviai stengėsi šį 

tų veikti, siekė laisvės ir neniaža aukų 

atidavė. 19-toje amžiaus pabaigoje ir A- 

merikos lietuviai ėmė tuo reikalu rūpin

tis: steigė kareiviškas draugijas, o kun. 

Želvys buvo net ir kariškas komandas pa

rengęs. Atrodo, kad Amerikos lietuviai 

pirmi iškėlė Lietuvos Nepriklausomybės 

obalsį ir gerai suprato, kad lietuviai Ru

sijos jungu nusikratys tiktai su ginkluo

tosios jėgos pagalba. Buvo teisingai at

spėta. Amerikos lietuviams tenka didelė 

garbė dėl savo drųsių siekinių.

Taigi, tiek Lietuvos, tiek Amerikos 

lietuviai jautė būtinų reikalų turėti savo 

ginkluotųjų jėgų, kuri galėtų įvykdyti vi

sos lietuvių tautos valių — suteikti tau

tai laisvę, kurios jau senai troško ir siekė.

(Daugiau bus)

MAČIAU
Aš mačiau saule tekantį rytų 

Ir gėlių žiedus rasa padabintus,

Mėlynų dangų, debesis pilkus —

Žemėj vargdienių takus pramintus.

Aš mačiau šilų, bonias bažnyčių — 

Skambančius varpus, kai jie švytravo. 

Mačiau našlaičius verkiančius gailiai. 

Mačiau aš visa akimis savo.

Gražius ir skaudžius vaizdus matytus 

Giliai užrašė juos siela mano — 

Yargdarns šiandienų klaikioj kelionėj 

Protui ir sielai tiekiu už penų.

Man bekeliaujant saulė užgęso,
Aviškas ir gėlės tamsoje spaudžia —- 

Pražuvo viskas, kų akys matė,

Tik varpai vieni taip liūdnai graudžia.

Pr. Daunys,
ūkias Liet. karo invalidus.

Tų girk, kuris geriems darbams yra 

utsidėjęs, kurį geri giria, o blogi nupeikia.

• * *

Meilė ir dora tui tikriausias paklydi
mui ir melagystei nuveikti ginklas.
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LIETUViy ATEITIES ŽIEDELIAI
NEŽINOMAS DIEVAS i jiems jų klaidų ir pamokino

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

“Jūrų Vilkas.” Tų pačių die

nų, kada prisirašė prie laivo, 

“Jūrų Vilkas” išplaukė j Li

nijų, ten gautų reikalingų pre

kių.

Beplaukiant, ant jūrų juos 

ištiko didelė audra ir laivų 

išvedė iš kelio. Toje audrojo 

žuvo kapitonas. Petras užėmė 

jo vietų ir saugiai išvedė lai

vų iš audros nasrų. Vėtrai pra 

ėjus, visi vyrai išrinko jį ka

pitonu ir pavadino jį “Jūrų

kėlė vakarienę, kurioje daly

vavo daug svečių ir visi lin- 

klebonui visokiobėjo mūsų 

g ei o.

juos apie tikrąjį Dievų j per vakarienę ir po vaka- 

tiek, kad daugelis iš jų atsiver rienės buvo programas. Šv. 

te ir priėmė katalikų tikėjimų.' Juozapo mokyklos mokiniai, 

Po šio įvykio jūrininkai dau-’geri.jų seselių išmokinti, svei

kino gerb. klebonų ir padėjo 

paįvairinti programų. Parapi

jos. jaunimas taip pat stengė

si savo programo dalį ko gra

žiausiai išpildyti. Gerb. kun. 

J. Alejisa buvo vakaro rengė

jų komiteto pirmininkas, o ge

rb. kun. J. lnčūra vakaro ve

dėjas. Kalbėtojai buvo dr. Ko

nčius, kun. J. Kasakaitis ir

giau jo nevadino “Jūrų Vana 

gu,” bet “Nežinomuoju die-

J,vu.'

Vertė Juozas Augūnas 

Švš. Marijos Kolegijos.

'i C

SIDABRINIS KUN. KURO 
JUBILIEJUS

Scranton, Pa. — Lapkričio 

10 visi Šv. Juozapo bažnyčios

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mar.o vyras kankinosi su neapsako* 
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau nepalčjo dirbti. Daktarai pa* 
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Fain-Expellerį ir ištrynus sutinusias 
virtas tris kartus į dienų, tuojaus 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
galėto eiti darban. Pain-Expelleris 
,į išgydė.'*

A. S.
Manchnter, Conn.

PAIN-EXPELLER

TeL Cicero 6758

D A K T A R A

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

Vai.: 10-11 ryto: 2-t lr 7-9 vakare

Phone Boulevard 7041

elgėm, bet dovanokit mums.

Širdingų ačiū tariame jums 

už tai. Lai geras Dievulis duo

da jums sveikatos sulaukti au- Tek canal «izi

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

| Office Phone 
Prospect 1028

ks'.nio jubiliejaus, kad mes 

vėl galėtum sykiu pasidžiau

gti, o, galų gale, visi nuke-

kun. Milukas. 'Gerb. jubiliatas liauti į dangaus karalijų.

pasakė labai gražių kalbų. 

Dovanų jubiliatas gavo ma

žų ir didelių. Tos dovanos ga-

A anagu. Po keletos ^enkb'parapijonai ko gražiausiai ap- 

kelionė užsibaigė ir laivas sus-j sĮrvngę skubinosi į Šv. duo

tojo Šanghaijo uoste. zapo mokyklos svetainę, kuri

Tais laikais jūrininkų tarpe |buvo jabai gražiai papuošta lej0 tlk. pu^ Pa*sakyh to> kaS 

buvo mada turėti nupieštus Lįdabriniais lapais, geltonom ParuI>1JonU «n-dyse buvo. 

ant kūno paveikslus. Būdamas !gėlėm ir geltona ir žalia po 

Petras jūrininku, taip pat tu

rėjo panašų paveikslų. Ant

Gerai žinome, kiek Jūs, kle-

Angela Stankiūtė,
Baigusi Šv. Juozapo 

mokyklų 1932 m.

AR ŽINAI, KAD

jo nugaros buvo išpieštas vie

nas katalikiškas paveikslas. 

Kartų dirbant jam be marš

kinių, kiniečiai tai pastebėjo 

ir visi pradėjo jį garbinti, nes 

manė, kad jisai koks dievaitis.

perą. Ar žinote kodėl? Na, taiikone’ turėjote \argti dėl mūs 

jums pasakysiu. Buvo tai mū-iPer ^uos ln®tus. Jūs, gerb.

sų gerb. klebono, kunigo Ku

ro sidabrinis jubiliejus. Taip,- 

dvidešimts penki metai suka

ko, kai be atilsio mūsų tarpe 

dirba gerb. kunigas Kuras. 

Taigi, parapijonai, norėdami

Tėveli, be atilsio, dirbote ir 

garbės neieškojote. Daug sy

kių mes, gal, ir negerai pasi-

Bologne mieste, Italijoj, au

ga keistas vaikas, Leonardo 

Caveli, kuris kai linksmas ve

rkia, kai būna baudžiamas juo 

kiasi.

Tai pamatęs Petras, aiškino'pareikšti jam dėkingumo, iš-

G R A B O R I A 2;

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju 'laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie g.rabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 W.est 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti.

TeL Roosevelt >616 arba 1616
2314 W. 23rd PL, Chicago

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Suuday by Appolntment

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

- activities - 
Lithuanian-Catholic-Gramraar-Schools

Of Chicago
SOCIAL - SPORTS - EDUCATIONAL

-------------------------------------------- By AL. KUMSKIS, Pby. Dir.---------------------------------------------------

The Lithuanian Catholic 2. Gymnastics or Callisthę- 

Graminai* scliools of Chicago Imies.

opened tlieir formai program 

j of recreations activities. In 

i this popular program various 
jhealth building activities are 

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. being planned for eacli indi-

___________ Tm* CTC1IRO l8IT____________jvidual student. Educational,

_ . . „ 'sočiai and atbletics are the

Telefonas Yards 1138 Lt v * xi •m. three subjects tins program is

to cover tbrougb out the ear.

Piays, dances, callistbenics, 

Graborius ir Balsamuotojas jaT.j ganies will all play an 

Turiu automubilius visokiems important part in the cliikls tuice 

reikalams. Kaina prieinama, development, pbysically and

STANLEY P. MAŽEIKA

3319 AUBUBN AVENUE 
Chicago, UL

L J. ZOLP
BHABOKIU3 IR LAIDOTUVIŲ

VBDMJAP

1650 WEST 46th STREET
Kampa. 48tk Ir Paulina Ita

Tel. Boulevard 6232-8411

(a) good posture

(b) proper development 

of internal organs.

(c) even muscular deve- 

lopment

(d) general skili.

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 TVest 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartj

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Tel. Cicero 1260 X—RA Y

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14tb St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais lr Snbatomls 
>420 W. Marąuette lid. arti Western 

Avė. Phone Hemlock 7828 
PanedBllala, Seredomls lr Pitnyčioinls

1821 So. Halsted Street

Ofisas Tai. Grovehill .617
Res. 6737 S. Arteslan Avė.

Tat Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDITOJAS IR CHIRURGAS 

1423 West Marąuette Road 
VaL; 3-6 lr 7-9 P. M. Ket. S.13 A-M. 

Nedėlioj susi taras

3. Dancing or athletic acti

vities.

(a) rliytbm

(b) grace

(c) sočiai or self assur

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
Phone Hemlock 2061

I IIR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

, GAS EXTRACTION
i Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

6558 SO. WESTJERN AVĖ.

... A.__ A DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

N-SP1NDULIAI

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 AVEST 2 5th STREET 
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
lr

3924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:84 — 6:33 kaadian 
Telefonai: Kedzie 2463 — 2461, arba 

Cicero 362. Rez. teL Cicero 2888TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Phone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

MZANAULAKIŠ
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7817

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi1 
nuo 4 Iki 8 vaL vakare LLamlukals 
lr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T., STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
t iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

TaL Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 3 iki 6 po pietų, 7 Iki 3 vak.
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioja pagal sutartj

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7444

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—13

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas

3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 

Itee. Tel. Hemlock 2615

Tel. Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 8-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomia po pietų lr Nedėldiemal* 
tik eusitarua

2422 W. UARUUETTE ROAD

(d) l'un or entertainment. 

These are some of the pri- 

viieges tliat our boys and girls 

\viio are groiving every day

DIt. MAKGEK1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patoges.ię 

vietą.
. . | 3325 SO. HALSTED ST.

1 cams wili be formed in every .sbould enjoy to tlie utmost vai.: nuo io ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

iuprully. Each scbool will bave 

tne day eacli week that vili 

be devoted to sucli studie.i.

sport, leagues will be made up 

to determine the supremac) 

of each sport through out the 

year. In this way the boys and 

girls will have plenty of re- 

creation to balance tlie liard

Nubudimo valandoje kreipkitės, 
prie manęs, patarnausiu simpatlš- stleniOUS stlldying in tlie dass 
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu 1
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausiai irj
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
-Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

nainug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite IUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Oflaaz

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

rooms.

Physical Educaticn in oui 

grade scliools vili help tlie 

j boys and girls tremendously 

'for the betternient of tlieir 

raind, liabits, and heli) correct 

t'ieir physical development.

exient, if they do not the 

child is being negleeted and 

in iater years bis future will 

be jeopardized of becoming a 

successful individual, an asset 

to bis coimnunity, to bimself, 

and to bis people as a wliole.

llasketball season wiil open 

in about a months’ time, and 

since the game bas proven to 

be sucli a popular one aniong 

our boys a league is to be 

C't-ated for tlie first time a- 

U.iong our Litli Cath. G r. Scbo-

AKIŲ •YDYTOJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LDWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47tb STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

Res. Phono 
Englewood 6641 
W«atworth 2000

Office Phone 
Wentworth >003

DR. A. R. McGRADIE ,
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 lr 7-0 vai. vakare

DR. J. W. KADZEW1CK a. L. DAVIDONIS, M. D,
I.iotnvic C! Vii v f r* tn a C* V» i ru rtru a ™

jols. The seventh and 8th grade 

In phjsical education we i)OyS wįll comprise the scbool 

lind 3 main divisions to be (eani) wbile the others boys 

consideied. 1. Gamos, sports, w:į| battle it out for inter- 

rnd atbletics ot all kind. grade cliampionsbip. We are 

l iohing fonvard for a very 

successful season of basket- 

bail and I know our future 

star Migli Scbool and Collegc 

players will get tlieir stait 

in tliis sport. The younger 

clergy are going to co-operate 

in niaking up tlie sebeduies 

so as to not interfere witb the 

C. Y. O. league or other ac

tivities. Blanks of application 

'.vili be issued to tlie various ' 

scbool lieatls and captains. A 

request for help to forui tlie 

teams will be made through 

the league director.

Firat Annual Lith. Catholic 
grammar school Basketbull 
League to open nex month.

2. Gymnastics or callistbe

nics. ,

3. Dancing or athletic acti- 

jįvities.

Objectives of these suhdivi- 

sions are.

L Gamės, sports, & athle- 

ties.

(a) socializing 

(h) honesty

(c) courage

(d) endurance

(e) special skili.

Tel. CICERO >04

SYREVVICZE
ORABORIU8

Laidotuvėm., pilnas patarnavimas 
salimas už >25.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50tb Avė., Cicero, Iii.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Jtemplmą, kuris 
»stl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaiginio. akių aptemmto, nervuolu- 
mo, skaudamą akių karšt]. Nuliu u 
lataractua. Atitaisau trumpą regysts 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
neįtikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 13 ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRUK 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, ut-gu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
6850 SO. WESTERN AVĖ 

Chicago, 111.

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 0 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenuood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki II valandai ryte. 
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVI8 AKIŲ SPCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—S
Nedėliomis: nuo 13 iki 13.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Eigų 
Vai.: ryto nuo 13—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—3:20 vai. vakare. 
Nedėliomis 14 iki 11

Telefonas Midway 2880

Ofiso Tel. Vlctory 86 87
Of. ir Rez. TeL Hemlock 1274

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vak: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vak: nuo 2-4 po 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentwortb 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242 9 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 0 vakare 

Utarn. tr Ketv. vak. pagpal gutarti

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STBEET 

VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Ofiso tr Res. TeL Boulevard 8913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th 81'REKT

Ofiso vaL: ana 1-*. pm
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LIETUVIAI AMERIKOJE

PHILADELPHIA, PA.
MISIJOS

Nuo lapkričio 21 iki gruo
džio 3 d. ftv. Kazimiero baž
nyčioje niisijonierius kun. J. 
Bružikas, S. .J., duoda misi
jas. Pirmoji savaitė (nuo 21 
d. ligi‘26 d. lapkričio) skiria
ma moterims, o vyrų savaitė 
bus nuo 27 d. lapkr. iki gruo- 
alio 3 d. Tikimos, kad vyrai 
skaičiumi nepasiduos moteli

kime pasiryžę savo prielanku
mą minėtiems artistams paro
dyti. O tai padarysime ko skai 
tlingiausiai atsilankydami
gruodžio 11 <1. i vakarą ir kon
certą. —Jaunuolė.

WAUKEGAH. ILL,
IŠ ŠV. BALTRAMIEJAUS 

PARAP. CHORO VEIKIMO

ftv. Baltramiejaus parap. 
choras buvo nusitaręs rengti 

ms, nes jau bus adventas. Vi-mietinį vakarą. Nutarta paro- 
sokie pasilinksminimai turėtų jdyti žmonėms ką nors nepa
imti atidėti į šalį. Visą laiką1 prasto. Tat ir sugalvota su-
reikėtų pašvęsti klausimui 
Dievo žodžių, kurie yra tikras 
penas mūsų sieloms. Atmin
iniu, kad ateina, o gal ir visai 
retoli, vakaras, kad priseis a- 
mžinai akis užmerkti ir ke
liauti j amžinastį, kur mūsa
senučiai, tėveliai ir daug jau
nimo nukeliavę ir visi su sa
vim nusinešę savo darbus, pa
gal kuriuos Dievas visiems 
duos užmokesnj. Kokį? Tad, 
Laupkim ko daugiausiai dar
bų, kurie paeina iš Kristaus 
ir Jo paliktų mokinių-apašta- 
lų.

Nepamirškim visi lankyti ko 
skaitlingiausiai. Balandėlis

ruošti “minstrel show” arba 
juokų vakarą. AVaukegano lie
tuviai dar nėra matę tokio va
karo. Bus daug juoko. Kiek
vienas iš choristų bus keistai 
pasirėdęs ir kiekvienas turės 
ką nors juokingo pasakyti. Vv 
rai dainuos gražias dainas. Vi 
si vaukeganiečiai žino, kad 
mūsų choro vvrai turi gerus

CHICAGOJE
Ift SĄJUNįGIEČIŲ 

VEIKIMO

AVEST SIDE. — Moterų 
Są-gos 55 kp. niekuomet nenu
leidžia rankų. Joms niekad ne- 
netrūksta darbo.

ftio mėnesio kuopos susirin
kime išklausyta įvairių prane
šimų, pasidžiaugta Mot. Są
jungos Chic. apskrities gra
žiai pavykusiu koncertu, prie 
kurio ir mūs kuopos sąjungie
tės daug prisidėjo. Be to, skai
tlingai dalyvavo koncerte.

Toliau gauta kvietimas daly 
vauti Aušros Vartų moterų ir'

Nutarta suruošti didelį šo
kių vakarą, parapijos salėj. J 
komisiją įėjo M. ftrupšienė ir 
E. Statkienė.

Kai kurios mūsų kuopos na
rės įdomauja, kada ir kur bus 
mūsų Moterų Sąjungos seimas. 
Matote, mūsų kp. nori būti 
pasiruošus į seimą.

Susirinkimas baigės gražiai, 
pakeltu ūpu. Visos narės lau
kiame kiekvieno kp. susirinki- 

E. S. korespondentė

CICERO, ILL.
Lapkričio 28 d. (šio pirmo- j 

dienio vakare) 7:30, ftv. An-!

■• •• i y, irf. i-ibį«♦
rišė J.“ Augustaityte, naujas 
dalykas, vakarų rengėjai gali 
pasinaudoti. Kaina 50c.

Pirmadienis, Infi1^

Viršminėtas knygas galima 
tano bažnyčioje prasidės misi- £ar*ti:
jos. Iškalbingas pamokslinin
kas gerb. kun. J. Jakaitis, ma 
rijonas, vadovaus minėtoms 
misijoms — sakys pamokslus.

Išpažinčių bus klausoma ry

‘ DRAUGO ’ ’ KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, UI.

Ono.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

X Viktoras Bagdonas, pa-
o’flrspiosmerginų 25 metų jubiliejaus f 

vakarienėje. Kvietimas priim
tas ir nutarta dalyvauti.

Atstovės į apskrities susirin 
kimų išrinktos : O Dobrovoi- 
skienė, O. Bmlrikienė ir Rybi- 
ckienė.

Nutarta dalyvauti gruodžio 
15 d., rengiamoj kauliukų žai
dimo pramogoje, kurios pelnas

Bridgeporto bizi.ie-

TEATRAS IR KONCERTAS 
IŠ BALTIMORĖS

Visi Pliiladelpliijos lietuviai 
laukia atvykstančio teatro ir 
koncerto, kurį išpildys balti- 
moriečių grupė gruodžio 11 d., 
ftv. Kazimiero parap. svetai
nėje. Tai nepaprastas įvykis, 
pirmą sykį šioje apylinkėje.

Teatras — “Kazio Teta” 
yra labai juokinga komedija 
trijų veiksmų. Jį buvo sykį ro
doma net judamuose paveiks- 
luose (“Cliarle’s Aunt.”) Da
lyvauja parinkti artistai iš Bal 
timorės jaunimo, po vadovy
ste R. Juškos, kuris kaip vi
siems lietuviams žinoma, bu
vęs Pliila. Civic Operos dai
nininkas ir tuo pragarsėjęs 
net kitataučių tarpe. Jisai vai
dins vyriausią rolę. Girdėjau, 
kai ši komedija buvo baltimo- 
riečiams rodoma, tai kelios mo 
terys net apalpo besijuokda- 
mos. Aš nenorėčiau, kad to
kia nelaimė atsitiktų Pliiladel- 
pbijoje.

Po vaidinimo bus koncer
tas. Kaip žinoma, baltimorie- 
čių choras, jw, vadovyste art. 
Juškos, kas antrą ketvirtadie
nio vakarą dainuoja per ra
dio. Taigi du busai tų choris
tų atvyks į Philadelphiją mus

tais ir vakarais, 
misijas.

kasdien per

Raginu ir kviečiu vjsus ei- 
ceriečius ir apylinkės lietuvius 
pasinaudoti gausių Dievo ma
lonių proga. Misijos baigsis 40 
valandų atlaidais, kurie pra
sidės gruodžio 4 d.

Kun. H. J. Vaičiūnas,

Geriausia easb kaina už mo- 
rgičlus, bondsus ir deposit ce- 
rtiiikatus. 134 No. LaSalle St. 
Kambarys 316. Atdara vaka
vai.s.

MOKSLO LAIKUI
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A 
merikoje. M-okytls reikia lr senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams.

balsus. Ne tik vyrai moka gra-.hus Marijonų Kolegijos Thom 
žiai giedoti, juokus krėsti, bet | psone studentų naudai. Pasi-
ir merginos. Taigi, kas tik a- 
teis pažiūrėti ‘minstrel sho\v’, 
visi stebėsis choristų gabu
mais.

Vakaras bus gruodžio 11 d, 
Lietuvių Auditorijoj. Tikietai 
labai pigūs.

Choristai ir rengėjai k vi e-
v*čia

lies ir “muveris” 3139 So. 
Halsted st. buvo nukentėjęs 
nuo šiurpaus rudens oro. Bet 
greit atsigriebė ir vėl tarnau
ja žmonėms.

X Kontraktorius Danielius 
Gricius, 2452 W. 69 st. pas
kutiniu laiku darbavosi prie 
namo ftv. Kazimiero kapinėse. 
Tą namą p. Gricius savo dar
bą, kaip visuomet, atliko ge
rai ir dabar namas padidin
tas ir išrodo, kaip naujas.

X B. Karčauskis, 4450 So.

sekimui šios pramogos daug 
dirba mūsų kp. iždininkė p-nia 
S. Balčiūnienė.

Į susirinkimą atsilankė dva- iV,ashtenaw avė. buvo besuse- 
sios vadas klebonas, kun. J. jrgąs. Bet greit griebėsi niedi- 
Mačiulionis, kurs tarp kitko [ciniškos pagalbos ir atsitaisė.

X “Draugo” draugai Bri
dgeporte planuoja per šį kon- 
testą gauti bent 100 naujų 
“Draugo” skaitytojų.

kvietė sąjungietės dalyvauti
p-lės Mickunaitės koncerte, 

visus j šį vakaro; Nei vie-' |apkri(,jo 27 d Kvi,,tinllls pri. 
nas nesigailės. Tikietų galima! jn)|as
gauti pas visus choristus. Pel
nas eis nupirkimui knygų cho
rui. Koresp.j_____

M. L. S. 10 Meti 
Sukakties Reikalu
1923 m. sausio m. 15 dieną 

narsūs lietuvių savanoriai po 
sunkios ir atkaklios kovos pa
ėmė paskutinę prancūzų oku-

Nutarta suruošti kauliukų 
! žaidimo programą ir kad visos j 

oresp. (|ovanos būtų ranki} darbo.' 
Kurios tik narės susirinkime 
dalyvavo, visos apsiėmė ką 
nors gražaus pagaminti, gi ku
rių nesirado susirinkime, toms 
pranešti. Į pramogos komisiją 
išrinkta : J. Klikunienė, S. Bal 
čiunienė. Jos visuomet moka 
gražiai pasidarbuoti.

Sekantis kuopos susirinki
mas bus priešmetinis. Bus ren
kama kuopos valdyba sekau-

PRANEŠIMAI

►. ...R H *4m t. ■ II I
Šluaml Tnrnsfoms pntnrJflrtr' pirkti 

angllR 18 “CRANK (KREIN) COAI.“ 
Kompanijos, tai yra vienintelis yur- 
dus Chieagoje, kuris užlaiko lr par
duoda geriausias anglis už žemesnę 
kalnį, negu kur kitur.

Black Barni I.ump tiktai $8.50 to
nas. Musų Ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto Iki 9 vai. vakare.

Ciane Coal Co.
Lietuvių Anglių Kompanija 

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

PERKAME skolas (Acc- 
ounts) notas, bondsus, Re
al Estate popieras.
SECURITIES DISCOUNT 

CORPORATION 
155 N. Clark Street

. Room 818
■ Matykite — Mr. Gross

pneinės armijos ir pro-vokie- 
čių policijos tvirtovę — Šen- i tiems metams. Visoms narėms 
dvario dvarą. Klaipėdos pre- [privalu dalyvauti.
lektūrą ir kareivines, ir po | ---------------------
600 metų verguvės Klaipėdoje KĄ SĄJUNGIETĖS VEIKIA 
ir lisame kuršių pajūry suple

ftv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjos jau baigia ruoštis prie 
savo metinio bazaro, kuris į- 
vyks gruodžio 1, 2, 3 ir 4 dd., 
ligoninėje.

Gerb. ligoninės, seselių bei 
lėmėjų prieteliai, maloniai pra 
šomi atsilankyti ir pamatyti, 
kokių gražių rankdarbių bei 
kitokių daiktų rėmėjos yra 
pririnkusios. Pamėginę savo 
laimę, tuomi pačiu ir ligoninę 
paremsite, nes rėmėjos niekam 
kitam nieko nerengia, kaip 
tik ligoninės naudai. Alfa

vėsavo Lietuvos Trispalvė. Ži- Brighton Park. Moterų
noma, tas buvo atsiekta tik Sąjungos 20 kuopos įvykusiam
per kruvinas kautynes ir in- 
tensingą prisiruošimą.

1933 metais sukanka lygiai

susirinkime nutaria daug da
lykų. Iš nebaigtų reikalų, če
kis, kuris grįžo iš Centro, da-

PADĖKA

- Ičl ilinnn - Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi-
l\ leiionas | cagOj yra Amerikos Lietuvių Mokyk

la. čia pagal naujų mokinimo būdų 
" Išnokinama j trumpiausių lnikų ang- 

(J. Turi 208 puslapius. Kaina ir lotynu kalbos, aritmetikos, kny- 
1 1 I gvedystės, stenografijos, pilietystės,

40c. j laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir
kit,ų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 

Jėzus Kristus Karalius, pa- p- J- p- Olekas, yra senas ir daug 
1 prityręs, kuris gražiai lr visiems su

rašė klin. J. Vaitukaitis, kai- prantamai dėsto mokslo dalykus tr 
kiekvienų labai patenkina. Dabar, 

na 10c. prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atel

jė .. -v- • i kitę ir Įsirašykite šiandien. MOKSLOŽmonijos praozia ir galas, valandos: nuo 9 is ryto iki 3 po
naudinga pasiskaityti, kaina A •$ t • •
ck Amerikos Lietuvių

Mokykla
Su Baltu Nuometu, eilės, pa- 3106 So. Halsted St.

P. C0NRAD, Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poinflnientų ir sempellų pašaukit mus 
telefonu: ENGLEIVOOD 5840 

Res. 730 W. «2nd St.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SUI.FF.ltIN US VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški niankštinimai ir elektros masažas 

Treatmental visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių trentmentai.

Mineralinės, sulfe.rlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kanupas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

laikrodininkas, Auksorius ir Muzikalių Instraitl. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome akinius, 
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome.

4216 Archer Avė.
Tel. Ijafayette 8017

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. lafayette 3315.

%piiimiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiimiiimmimiiiiiiiiiimimiiiiiii!K 
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Bridgeport. — Dr-jos Palai- 
mintos Lietuvos vakaras-kon
certas lapkričio 20 d., Lietuvių 
Auditorijoj visais atžvilgiais j = 
pavyko. Šiuo norime ištarti pajS 
dėkos žodžius dienraščiui S 
“Draugui” už talpinimą ko-

, , , . , . ,lyi<as atidėtas priesmetiniain19 metu po taip svarbaus jvy- .... . ,
.. T. . . \ ... susirinkimui. Nutarta ’suruos-kio Lietuvos istorijoje. Lietu-I. , l _ ,T , .
..... , . jti bunco partv L. Valentinie-vioi, kur jie negyventų, pri-! . r- , ’ " , .. , . nes namuose, 4449 S. Mozaitvalo tą sukakti tinkamai pa-1 . t. .. . . .. ,. v . v st., gruodžio 11 d., 2 vai. po _gerbti ir įvertinti, neužmirš- . ... ._. respondencijų, Peoples Furni-i- - pmtų. į komisiją įėjo geros i 1 . f . Ttant paremti sunkios klaipė- .... ture Co. uz garsinimą ir Jos.......... . . i veikėjos, tat galime tikėtis,' h *d:Ci įų lietuvių kovos prieš te- ... . , . 1. .... kad bunco pasiseks, nes dova-bevaromą germanizaciią ir .. , , , ,

.. lx. , noms dirbama daug rankdar- stengiantis įskelti tinkamon

į F. Budrikui už garsinimą per 
radijo ir City Furniture Co.,

palinks, ninti i n savo maloniais all|;5tllmon Klaipėdos uosio,1’'"’ I*1*"0'
balsais sužavėti. Patsai choro r(-1Tnįmo reįkalą mene ir E. Statkiene. Nutartat
vedėjas irgi dalyvaus koncer
te. Nėra abejonės, jisai savo 
maloniu baritono balsu suža
vės nms, kai jis žavėjo visus 
Phila. Civic Operoje.

Amerikos Lietuvių
l viesti ir kitų kuopų sąjun- 

Legio-;gi<Jės, nes mūsų kuopos na-
nas, kurio eilėse randasi eilė,rėš niekuomet neatsisako da- 
amerikiečių, Mažosios Lietu- lyvauti kitų kuopų pratnogo- 
vos Sukilimo organizatorių ir1 so.
1 ovotojų, šiuo kviečia visas!

K. Saboniui, jo padėjėjams ir 
[visiems dalyviams ir prisidė- 
iusiems prie programo. Ačiū 
ir komisijai, kuri viską buvo 
gerai sutvarkius. Pelno liks 
nemažai. Valdyba

Nauja Elektrikinė 
skalbiama mašina

*69.00
Naujas M anglius -- 
prosas *49.00

Sykiu $-|1 3,00
Budrikas duoda nuo- 
lai<los $50.00

Parduodame

už • *58.00
ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ

Mes philadelphiečifli turimo 'lietuviškas organizacijas, klu- kad lietuviai veteranai eis NAUJOS KNYGOS
skaityti už garl>ę, ypač south 
pusės lietuviai, kad į mūsų tal
pą atsilankys darbštus jauni
mas. Visi privalome atjausti 
ir skaityti sau už pareiga ji 
paremti. Jaunimas yra mūsų

hii3 ir draugijas, ir atskirus Į suomenei talkon. Tad, sukru- 
veteranus veikėjus, imtis inį-lakime visi. 
ciatyvos savo kolonijose iškil- i A. L. L. Posto Nr. 1 Komi- 
rningai paminėti taip svarbias, sija: J. Očikas, K. Jurgėla, J. 
sukaktuves, sutveriant tam rei Šimonis, V. Kuras, P. Pečelis, 
kalni vietinius komitetus.' Le- i A. Kasmočius.

Jos. F. BudrikF

tautos ateitis. Jis yra mūsųlgiono vadovybė mielai pagel-Į Laiškus prašoma adresuoti 
bės patarimais ir medžiaga [adjutantui šiuo adresu: 
ruošiant iškilmes. Legionas ti-; Mr. P. Pečelis, 73 Granite sk 
kiši, kad visose kolonijose! Brooklyn, N. Y.

tautos žiedns, iš kurio galime 
tikėtis daug vaisių.

Mes, philadelphiečiai, nebū
kime pasilikę lam, ,l.tlskc. Ibi- šios iškilmės bus pagerbtos ir. Pius Pečelis

Ką tik atspausdintos, nau
dingos knygelės, ir visiems 
pmartina viena kita iš jų įsi
gyti. Jų kaina visai nedidelė. 
Mokestį galite siųsti krasos 
(pušto) ženklais (stamps).

Gyvybės šaltinis, parašė 
kun. J. Vaitkevičius, kaina 10c

Mąstymai apie šv. Jėzaua 
[širdj, vertė J. Vaišnora, M. I.

3417-21 So. Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705-8167

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
.Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
VVest Side: 2151 W. 22hd St.

Tanedėllo, Seredos ir Pėtnyčios 
vakaj-ais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. ArSLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Room 90S TeL Dearborn 796$

Valandos: 9 ryto Iki 4 po piety

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergals 
— 8 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

69 B. 107 ST. prie MICHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 6960—6377

4(00 8. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette (391

100 N. T.A SAT.T.F ST—nagai sutarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torins dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

4644 SO.
Tol.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųSles 
lr patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VAIjLEY 
PRODUCTS 

Olseils Šviežių klausi
nių, sviesto lr sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1389

S | Phone Roosevelt 2072 
S | STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

) WEST SIDE EXPRESS GO.
s / Coal, Wood, Eupressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 
 Chicago, III.

BUDINK US TAISOM 
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
Ca'.Komijos tinkavimu. Darbų, atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Rlde MEST 0B93 
Tel. South Side YARDS #438

JNO. LYNCH
509 WF,ST 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
_ paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 

, ... 5 vienų II geriausių ruSlų autoknobt-
Lietuvių dainų ir muzikos radio programa Sek- — studebaker. kurie yra

J. -v ... Iirorir 1 -1 • n i . . ■. PMarsėję savo Mlprumu ir rražumu.madieniais is stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų S| Taipgi mes turime pilnų paslrinkt- 
ir Ketvergo vakarais iš stoties WHFC nuo 7:30 v. 1 ‘a‘*‘ prl,,nam* lr

I MIDLAND MOTOR SALES= vakare. •
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii

I
fl 4491 ARCHER AVKNUB 

Telephone Lafayette 7119
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