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Am. Darbo Federacija reikalauja 30 valandų savaites darbo
REIKALAUJA, KAD PRAMONĖSE 
VEIKIMAS BOTŲ ATNAUJINTAS

GAL VON PAPEN’AS BUS GRĄŽINTAS 
KANCLERIO VIETON

VENGRIJOJ AREŠTUOTA 15 
KOMUNISTŲ VADŲ

Kuboj paleidžiami politiniai 
kaliniai

NENORI NĖ SCHLEI- 
CHER’IO

SUIMTA 15 KOMUNISTŲ

BERLYNAS, lapkr. 29. —

Vokietijos prezidentas Hinde

nburgas fašistų vadui Hitle

riui pasiūlė pripažinti kanc

leriu krašto apsaugos minis- 

terj gen. Sebleielier’į, su ku

riuo Hitler’is gražiai sugyve

na.

Tačiau Hitler’is pranešė, 

kad fašistų partija atsisako 

remti Sebleielier’į. Parlamen

tas jam bus priešingas.

Kad taip, tai prezidentas, 

matyt, atgal atšauks von Pa- 

pen’ų, kurs parlamente neturi 

jokio pasitikėjimo. Jei von Pa 

pen’as bus grąžintas, tai pre

zidentui reikės tuojau apsi

dirbti su parlamentu. Darla- 

mentas tada arba tretį kartų 

bus paleistas, arba jo susirin

kimas nors šešiems mėnesiu-

ms bus atidėtas. j RK) BraI,.

NUSIGINKLAVIMO KLAU-i1“ '“’ lapkr' 29’ ~' Buvusis Bra

BUDAPBSTAS, Vengrija, 

lapkr. 29. — Policija susekė 

naujų komunistų visam kraš

te vedamų propagandų Mask

vos nurodymais. Planuota atei 

nančių žiemų organizuoti be

darbių demonstracijas ir riau

šes, kad tuo būdu pakirsti kra 

šio vyriausybę. 15 komunistų 

areštuota.

PALEIDO 80 KALINIŲ

HAVANA, lapkr. 29. — Ku- 

bos prezidento Maebado įsa

kymu iš kalėjimų paleista SO 

politinių kalinių.

Prezidentas pranešė, kad ar

timiausiomis dienomis dar dau* 

giau kalinių bus paleista.

IŠTREMIAMAS Į EUROPĄ

SIMAS
Įzilijos prezidentas Bernardes, 

I kurs kaltinamas dalyvavimu

• t
| pilietiniam kare pietų Brazili-

ŽENEVA, lapkr. 30. ....... .

. . , , . ,, . , , .joj, istrennamas i Europa,

siginklavimo klausimas labai j •
supainiotas. Nežiūrint to. J.

Valstybių atstovai turi vilties, 

kad iki Kalėdų šis tas bus at

siekta.

PANAIKINA LEIDIMUS

STUDENTŲ RIAUŠĖS 
LVOVE

LVOVAS, Galicija, lapkr. 

29. — Del studentų riaušių 

vietos universitete suspenduo

tos pamokos. Riaušėse vienas 

studentas žuvo ir du pavojin

gai sužeista.

NUPUOLĖ STERLINGO 
KAINA

LONDONAS, lapkr. 29. — 

Vakar sterlingo svarui kaina 

buvo nupuolusi iki 3 dol. 17 

centų, t. y. apie 35 nuoš. že

miau normalios vertės.

JAPONAMS RŪPI TAIKA

TOKIJO, lapkr. 29. — Ma- 

ndžiūrijos užkariautojas japo

nas gen. Šigeru Honjo vienam 

japonų žurnale rašo, kad ja

ponų kariuomenės (militaris

tų) tikslas yra ne siekti ko

kios pirmenybės, bet Azijos 

rasėms grąžinti laimingąjį gy 

veninių. O Mandžiūrijų pakei

sti rojumi.

Tai atkasenos New Mexico valstybėje. Rasta senovės pagonų saulės garbintojų “sau

lės šventovė,’’ kuri pastatyta, kaip spėjama, apie 861 metus.

ANGLIJOS NOTA AME
RIKAI CH7CAGOJE TURTŲ ĮKAINOTOJO 

PRANEŠIMAS

CTNCINNATT, O., lapkr. 29. i Prezidentas Green pareiškė, 

— Amerikos darbo federaci- kad, atsižvelgus į didelį neda

rbu, jau laikas imtis griežtų

jų priemonių kovai prieš ne

darbu. Lieka vienas iš dviejų

jos suvažiavime priimta rezo- 

| liucija, kuriaja reikalaujama 

penkių dienų savaitės ir 6 va

landų dienos darbo visose pra- 

Įmonėse. Ir su taja sąlyga, kad aiba sugriauti pramo-

atiyginimas ne tik nebūtų ma- nes ir imti jas atstatyti nau- 

žinamas, bet, kur galima, dar jais pagrindais, arba atnau- 

didinamas. judi jose veikimų ir duoti da-

| Už minėtų rezoliucijų pasi- rbo norintiems dirbti, 15 mi- 

[sakė federacijos prezidentas ir lijonų bedarbių kantrybė iš

kili viršininkai. i seka.

ISPANIJOJ BAŽNYČIA GAR
BINGAI PAKILS IS GRIUVĖSIŲ

LONDONAS, lapkr. 29. — 

Anglijos ministerių kabinetas 

parengė J. Valstybėms notų 

karo skolų reikale. Ministeris 

pirmininkas MacDonaldas no

ta nešinas aplankė karalių. 

Pranešta, kad nota gal dar 

šiandien bus pasiųsta į Wa- 

sliingtonų.

Anglija notoje paduoda prie 

žascių, delko karo skolų mo

kėjimas turėtų būt atidėtas.

Ir pažymi, kad jei J. Valsty

bės neras galimybės mokėji

mo atidėti, tada Anglija skirtu tai.

PAPIGINS PIENĄ

! LONDONAS, lapkr. 30. — algoms ir bažnyčių užlaikv- 

i Vienos katalikų organizacijos ’ mui tik iš dalies pasiekdavo 

metiniam suvažiavime kun. dr. savo tikslų. Buvo sukonevei- 

Cook’o apskrities turtų įkai iTurner kalbėjo apie Bažny- k iami, o gyventojai visvien bu 

notojas (asesorius) Jacobs čios stovį Ispanijoj. Kun. dr. !vo verčiami tam tikslui mo-

” .. v. 'praneša, kad už 1931 metus iTurner Ispanijoj gyveno aš-j keti didelius mokesčius. To-

eac o\\ moor ompanija sia nekįiojamųjų turtų įkainavi-1 tuonerius metus ir iš ten tik del daugybė bažnyčių jau pra- 

m ii,n pienų parduoda po 9 ce mas apSkrity, imant bendrai, po Įvykusio politinio pervers-!dėjo irti ir griūti.

Valstybės apmokami kuni

gai buvo pripažįstami valsty

bės tarnais. Ši kunigams ne

pagarba didėjo.

Šiandien Ispanijos Bažny

čiai stovis yra blogesnis nes 

kunigija varžoma ir užlaiky

mus kvortai. Visos kitos gi nuogįmčiais sumažintas, pa mo gružo.

^*rl0t,"US‘0’8“‘ *» įkainavimu už 1931! Kun. Turner sako, kad pas

metus, o asmeniškųjų turtų butiniais monarchijos gyvavi-

laiku mokės reikiamų sumų.

TAI BENT VAISTAI!

MENICO CITY, lapkr. 29. 

— Meksikos prezidento Rod- 

riguezo įsakymu atšaukti visi 

išduoti gyventojams valdiški 

leidimai turėti bet kokius gi

nklus.

ItONDONAS, lapkr. 30. — 

I'askelbta, kad čia pagaliau 

išrasti vaistai, kurių pagalba 

menkiausias vyras galės būt 

pakeistas Samsonu.

Išradėjas sako, kad tie vai

stai prailgins žmogui amžių

ALBANIJOS NEPRIKLAU
SOMYBĖ

VIENA, Austrija, lapkr. 30. 

- - Vakar Albanija minėjo sa

vo 20 metų nepriklausomybės 

sukaktuves.

TIK TIEK

WASHTNGTON, lapkr. 29. 

— Spaudon atiduota sustaty

ta J. Valstybių vyriausybės iš

laidų sąmata už 1933-34 me

tus.

Neskaitant pašto departame 

nto išlaidų, nauja sąmata bus 

apie 3 bilijonai 700 tūkstan

čių dolerių. Šiais 1932-33 me

tais buvo — 3 milijonai 942 

i tūkstančiai dol.

PANAMA CITY, lapkr. 29. 

— Del nepaprastai didelių lie 

tų Panamos perkase trukdo

ma trafika.

nizavusios į Pure Milk sųjnn-
gų, parduoda po II centų kvo-'., . or „. v. .

• . , įkainavimas 35 nuošimčiais pa
rtai. Šios pastarosios dabar djdjnįas
tariasi taip pat kaina sumaži-i . r - .

, r r * j Šis apkainavimas tęsis 4 me
nti iki 9 centų. Jei jos tai da

lys, tai Meadowmoor kompa

nija pareiškia, kad tada ji pie

nų parduos už 8 centus kvor-

tus, nes kas ketvirti metai nau 

jas įkainavimas daromas.

Ateinančiais metais mokes

čiai už 1931 metus bus moka

mi dviem atvejais. Kada vie-Tai kova pieno kompanijų 

tarpe. Kovos metu visuomenė1 Iia mokesčių dalis bus sumo- 

pusinaudos. Bet kada kompa- k6la, tad» mokėtojas turės tei- 

nijos padarys taikų, tada vi- SV apeliuoti, jei matys, kad 

suomenė ir vėl turės mokėti mokestis didelė. Apeliavimas 

ankštas kainas. 1 nebus galimas be pirmosios

__________________________  mokesčių dalies sumokėjimo.

mo metais ispanų kunigija ne

turėjo žmonėse reikalingos į- 

takos. Tai dėl to, kad kuni

gijai išlaikymų teikė valsty

bė. Valstybė rūpinosi visos mas mažinamas. Bet kada Ba-

, Bažnyčios likimu. O tas vai- žnvčia visiškai nutrauks vie- 

stybės rūpestingumas buvo ningus su valstybe ryšius, iš 

toks, kad kunigai kentė dide- naujo atgims. Garbingai pa- 

lį vargų. Net vyskupai netu-; kils ’ iš griuvėsių. Tada piu

rėje pinigų būtinoms išlaido-1 sidės nauja jai gadynė. Žmo

nis. Skiriami iš valstybės i ž- nėse tikėjimas sustiprės, Die

do pinigai kunigų ir vyskupų vo tarnams pagarba grįž.

MAŽESNI MOKESČIAI
GAL APLANKYS CHICAGĄ

LIETUVOJE RADO 50 GRIAUČIŲ

Pranešta, kad Cbieago mie

sto, Cook’o apskrities ir mo

kyklų boardo viršininkai nu-

(išėmus patį išradėjų), panai- Įsprendė už 1933 metus iSlai- 

kins žmoguje baimę ir sukels das KUmažįntį tiek, kad moke- 

nepaprastų drąsų; padidins gėjai nupultų mažiau kaip 200 

proto veiklumų ir suteiks ne- milijonai dolerių. Už 1930 me- 

paprastų fizinį stiprumų. Avė- tus mokesčių būta apie 290 

lę pakeis taip stipria kaip jau- milijonų dolerių. Užtad šie 

tis, o kates — stačiai pantero- mokesčiai iki šioliai dar ir ne- 

riis- j išrinkti. Žymi jų dalis nė ne

sakoma, kad avinis ir katė- išrinkta.
ms jau pritaikomi šie vaistai.

To sėkmės stebėtinos. Paleis

tos avys puola ir užmuša šu

nis. Del kačių — šunes iš kai

lio neriasi.

PLĖŠIKŲ “REIDAI”

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ

Vakar dienos laiku plėšikai j £Us 

padarė du didelius “reidus“.

Apiplėšė Metropolitan Life In

surance Co. ofisą, 6752 Stony 

Island avė., ir Charles Lovy 

Circulating Co., 1632 W. I>ake

Kalbama, kad, rasi, prezi

dentas elektas aplankys Chi- 

cagų sausio mėn. 7 d., kada 

b .is minima Jaeksono diena.

RASTAS NUŠAUTAS

Policija rado nušautų plė

šikų L. Sack, 35 m. amž., gat- 

vaitėje, 2418 W. Ohio gat.

NĖRA VIETOS DEMON
STRANTAMS

Vilniaus spaudoje randame 

ičkių žinių, esą Mikališkiuo- 

se, netoli nuo Vilniaus, vieno

je vietoje šiomis dienomis bu- 

Baguslaviškis, Ukmergės a- vo atkasta, apie 50 žmonių 

pskr. Paskutiniomis dienomis griaučių.

šioj apylinkėj kažin iš kur at- Spėjama, esą toje vietoje 

sirado gandras, kuris vaikš- prieš 50 su virš metų buvusi 

čioja po rugius ir pievas ir, karčiama, kurioje apsistodavo 

matyt, ruošiasi žiemoti. Jis v- pernakvoti įvairūs žmonės, Ke 

la nepaprastai jaukus ir įdo- liaujantieji į Vilnių arba at

raus, nes žmones prisileidžia gal. Rusų valdymo laikais to- 

visai arti, išdidžiai žiflrėda- jį karčiama už kažkokius ne

inąs į aplink jį susirinkusius. Svarius dalykus buvusi visiš- 

Šiuo metu gandras apylinkės kai sunaikinta, sudeginta, o

RUDENS RETENYBĖ

žmonėms sudarė tikrų senSa- jos savininkai areštuoti. Mat 

WASHINGTON, lapkr. 30. 0 prietaringiems įvairių jau tuomet buvo paaiškėję,

Kepyklos, 6710 Wentwortli _ Ateinantį sekmadienį ar pi- spėliojimų 

are., savininkas Kriegler, 63 rmadienį vargiai įvyks čia be- 

m. amž., nušovė 20 m. amž. darbių demonstracijos, kurio- 

plčsiką, kurs kepyklą puolė ir iins norį vadovauti komunis- 

reikalavo atiduoti jam visus |aį Distrikto komisijonieriai 

neduoda leidimo.

DAUG NEIŠSKRIDO 
PAUKŠČIŲ

kad turtingesnieji žmonės, ku

rie apsinakvodavo tuose na

riuose, dingdavo be žinios.

Dabar atrastieji griaučiai 

spėjama esą tamsios praeities

NUMATO ŠALTĄ ŽIEMĄ

Naujamiestis, Panevėžio ap. neaiškių interesų rezultato lie 

Čia yra dar daug neišskridu- kanos. Lenkų policija dabar

PANAIKINTAS SAUSASIS siu į šiltus kraštus paukščių. t|įJ;gja dalyką vietoje. 

Oro biuro Chicagoj meteo- ĮSTATYMAS Matyti skraidant nemažus pu-

rologas Donnel numato, kad, PIIOENIX, Ariz., lapkr. 29. llicus žąsų ir varnėnų. Varnė- 

ateinančioji žiema Chicagoj’— Arizonos valstybės guber- nai ramiai laksto po laukus

ORO STOVIS

gat. Iš vienur pagrobta apie bus šalta. Praeitos kelios Šie- na torius Hunt pasirašė statu- 

3,000 dol., o iš kitur — 1,500 rnos nebuvo šaltos, tad ši žie- tų, kuriuo atšaukiamas vals- 

dol. , Įina turės pasitaisyti. tybės sausasis įstatymas.

ir. matyti, neskuba išlėkti. Kai CHICAGO IR APYLIN- 

kurie gyventojai iš to daro iŠ- KĖS. — Šiandien gražus o- 

vadų, kad būsiąs ilgas ruduo, ras; vidutinė temperatūra.

I i
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DIENOS KLAUSIMAI

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS KĘSTUTIS

du Maskvos vartų. Ne tam Jis buvo pašauk
tas ir ne čia Kęstučio didybė.

Visą. amžių jam buvo skirta tramdyti gai 
vališką Vokiečių ordino veržimąsi į Rytus, 
kurs prisidengęs kryžiumi nešė vargą ir mir
tį mūsų kraštui. Šios kovos su kryžiuočiais 
pagimdė tautai Kęstutį. Kardas ir žirgas jį 
iškėlė ir šviesaus, garbingo ir mylimo kar
žygio vardą įamžino. Jis nepaprastai mylėjo 
savo gimtąjį kraštą, ypač žemaičius, kuriems 
tikrai sunkias kovas reikėjo pakelti, kad sa
vo kraštą nuo amžino priešo apgintų. Tauta 
nepaprastai mylėjo Kęstutį kaip tikrąjį savo 
tėvą ir niekuomet nepailstantį gynėją. Lie
tuviai gerai žinojo — kol Kęstutis jiems va
dovauja, drąsiai gali laukti rytojaus dienos, 
kad kiekviena vokiečių ‘ medžioklė'’ Lietu 
vos giriose skaudžiai bus atmokėta. Ne kar
tą Kęstutis su savo vyrais greitais karo žir
gais išjodinėjo tolimas lenkų, rusų ir vokie
čių žemes. Kokia įvairi, kokia šviesi Kęstu
čio gyvenimo patirtis. Nesuskaitomos kauty
nės, nelaisvė, kalėjimas ir tragiška mirtis. 
Per daug jam rūpėjo tėvynės gerovė.

Šiandieną Kęstutis nesąmoningai mums 
vaizduojasi tėvynės meilės, nepriklausomy
bės simboliu. Kęstučio dvasia mus gaivina, 
žavi. Jame randame stiprybės šaltinį kovoje 
su mūsų sostinės plėšikais lenkais, kovoje už 
švenčiausias savo teises su tais pačiais teu
tonų (vokiečių ordino) ainiais. Iš priešo re
tai kas tampa draugu. Bent lietuvių tautos 
istorija to patvirtinti negali. Amžiais gele-

Jurgis Wastaigtonas
(Chicagos lietuviai Jurgio Va
šingtono gimimo sukaktuves 

minės ketvirtadienyje, 
gruodžio 1 dieną, St. 

Agnės salėj).

ndono valdžiai tebuvo atsako- pasibiaurėjo gen. Braddocko

pasipūtimu ir atsisakė eiti. 

Teisybę pasakius toji ang

lų armija buvo tokia įspūdin-

rungi.

Dabar pasirodžius visoms 

ninkui, vadovybė teko Jurgiui, kolonijoms bendram pavojui,

WashingtonuL Kariuomenei ibuv° KUinnnyta sušaukti kolo- ga, kokios Amerikoj iki to lai-

keliauti buvo tikras vargas,
(rijų seimą į Albany miestą.

ypač per miškus. įteikėja ki- kalias įvyko. Benjamin liau
klin pasiūlė tokį sumanymą:

Rytoj iškilmingai apvaikščiojame Lietu
vos garbingojo kunigaikščio 550 metų mir
ties sukaktį. Plačiau apie Kęstutį bus ryto
jaus dienraštyje. Šiandien, pasinaudoję “P 
vio’' rašiniu, trumpai apie mylimą kunigaikš
tį rašome.

Graži mūsų senovė. Mes ją žavimės, jąja 
gėrimės. Sunkiose valandose jinai yra mūsų 
energijos ir pasiryžimų šaltinis.

Tauta, kuri ištisus amžius grūmėsi su 
anų laikų geriausiai organizuotais ir moder
niškai ginkluotais priešais — kryžiuočiais ir 
silpnesniais slavų kraštais, negalėjo nepalikti 
mums amžiams nepamirštamų didvyrių. Ir 
ištikrųjų, jų buvo daug ir didelių, kurių gar
sas plačiai aidėjo anų laikų Rytų-Vakarų 
Europoj.

Siais metais lietuvių tauta mini amžinos 
atminties didelį tautos vyrą — galingą karo 
vadą Kęstuti. Jis neturėjo savo sūnaus Vy
tauto didelio politiko gabumų, nei to nuolati
nio veržimosi užimti kas kart vis didesnių 
ir didesnių žemės plotų ir juose viešpatauti. 
Jis negirdė savo žirgo Jtfdose marėse, arba, 
kaip jo brolis Algirdas, netrupino savo kar-

Kapitonas P. Jurgėla

Laisvosins Lietuvos
ndl luUiHutiu

JOS REIKALINGUMAS

(Tęsinys)

Lietuvių Taivba buvo įsteigusi kraš

to apsaugos komisiją, kuri projektavo 

steigti lietuvių miliciją gyventojams sau

goti nuo plėšiką. Lapkričio 11 d. Lietu

vių Taryba pavedė prof. A. Voldemarui 

sudaryti pirmąjį ministerių kabinetų. Pra

deda veikti apsaugos štabas. Buvo regis

truojami visi lietuviai karininkai ir inte

ligentai (profesijonalai), besirengiant val

džios aparatą steigti. Ir štai, lapkričio 

23 d. laikinoji Lietuvos vyriausybė išlei

džia pirmąjį įsakymą Lietuvos kariuome

nei; todėl ta diena laikoma Lietuvos ka

riuomenės steigimo pradžia. Pirmas tos 

kariuomenės branduolys sudarytas kaip 

tik VILNIUJE, senoje Lietuvos sostiuė-

ko nėra buvę.

Jurgis \V ashington, knis

jau tris sykius buvo ėjęs tais 

keliais, buvo kelrodžiu. Kelia

vo ant Fort Duąuesne, kur da

bar stovi Pittsburgh.

Pagalios liepos 7, 1755, gen. 

Braddock susitiko su francū-

rsti medžius, kad padaryti ke

lią kanuolėms ir vežimams.

[Būdavo taip, kad per vieną,

Gavęs tokį franeuzų atsaky- dieną kariuomenė tepasivary- Kolonijos išrinks 48 Te

mą Jurgis Washingtonas lei-’davo vieną mylią. Į legatus, kurie su prezidentu

dėsi. atgal. Bet jo ir jo paly-! Kuomet Jurgis VVashington.1,lP’ni'^ ^ariniais reikalais, 

dovų arkliai dėl ilgos kelionės'perėjo daug kalnų ir pakalnių, I’'vi*k^s santykius su indijo- zų n indijonų jėgomis.

(Tęsinys)
Anglijos karalius paskirs vi
soms kolonijoms bendrą prezi-

buvo visai pavargę. Tada Ju-'lai atsirado vietoje, kuri va-[nais’ statys tvirtoves, steigs 

įgis Wasliington savo palydo-[dinosi Great Meadows. Ten suibl\v-niJ *r skbs mokesčius, 

vus ir arklius paliko ilsėtis,' siti k o su franeuzų kariuome-pieną priėmė, bet

nės dalimi. Ištikus susirėmi-M'^ros jį atme- 

šautuvu rankoj ir vienu paly-'mui dešimt franeuzų buvo Kolonijos spėjo, kad jų tet-

dovu sale tęsė kelionę pėsčias, kauta, o 22 paimti nelaisvėn. bus susiaurintos, o apsa.i- 

Pasiekė Allegheny upę. Tikė- J urgi's AV ashington, belaukda

o pats su pakietu ant nugaros,

josi ją dar rasti užšalusią ir 

pereiti ledu. Bet ant nelaimės 

upė jau besanti išėjus, Ėjo 

didelės ledų lytys.

Turėdami vieną kirvį, Jur

gis Washington ir jo palydo

vas pasidarė šiokį tokį plaus

tą. Baisiai buvo pavojinga juo 

keltis per sriauną upę ir iš

vengti ledų. Upės vidury plau

stas netikėtai kryptelėjo ir Ju

rgis VVashington plumtelėjo į 

ledinį vandenį. Pavyko jamžirnis apsikaustęs vokietis grūmojo sunkiu 
kardu Lietuvos galybę, tik Kęstučio karin-(nusitverti už plausto krašto 
gmino dėka, niekingas priešas nepaskandino!ir šiaip taip nuplaukė prie sa

los. Atėjo vakaras. Ėmė šalti. 

Pūtė šiurkštus vėjas. VVashin-

krašto kraujuose, o jo sūnus Vytautas savo
laiku amžiams sunaikino kryžiokų galybę.

Mūsų džiaugsmą, minint garbingas Di- drabužiai ėmė šalti. A

džiojo Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio sukak-į u Me ailll^n^1 ejautojai per 

ikiaurą naktį marsavo ir soki-

tuves, temdo tautos širdies — Vilniaus iš 
plėšimas antrojo mūsų tautos priešo klastin-

Inėjo, kad nesušalti. Išaušus,

mas sustiprinimų pastatė ne

didelę tvirtovę, kurią pavadi

no Fort Necessity. Kai atėjo

Gen. Braddock išanksto ži

nojo, kur randasi priešas, jam 

buvo aiškinta, kad francūzai 

ir jų talkininkai indijonai lai

kysis indijoniškos taktikos, 

tai yra bus pasklidę miške ir 

iš už medžių šaudys. Todėl irga girdi lai rūpinasi Londo

nas. Iš kitos pusės ir Angli-‘anglams reikėtų panašios tak

ios valdžia nerėmė to pieno, tįsos laikytis. 'Gen. Braddock 

nes bijojo, kad subendrintos | a’metė tą pasiūlymą ir visus 

/• 'kolonijos nepajustų savo sti- savo kareivius raudonose uni-

1.44 1 J %
formose laikė miške siaurame

kita kariuomenės dalis,

AV ashington turėjo apie -300rFJ“^s *r neu^s*manytų nepri- 

baltų kareivių ir 150 indijo- ^^bės. Taigi Franklino ple 

nų, kuriems vadovavo Half- liah 8*U0 ^aiPu niekais nuėjo, 

King. Duąuesne tvirtovėj fra- ,bet Plenas subendrinti koloni- 

ncūzų buvo apie 1400 ir 600 reikallls prisiminė, kuomet

iŠ jų buvo pasiųsti prieš Wa- 

shingtoną. Anglai visai mažai 

teturėjo parako ir po trumpo 

susirėmimo turėjo pasiduoti, 

lx?t su išlyga, kad tūt leista 

grįžti atgal.

reikėjo spirtis prieš Anglijos 
i aidžią.

Francūzai pralošė
Kolonijos nesudarė bendro 

fronto, bet į karą su francū-

ižais reikėjo stoti. Anglijos pa- 

Po mūšio indijonų vadas rania kolonijoms buvo gauta 

Hulf-King blogai išsireiškė b 755 mc.tais. Tai buvo gen. 

kaip apie anglus, taip ir apie Braddock su apie vienu tūks- 

francūzus. Jisai pareiškė, kad jtan(':įu kareivių. Jie atvyko j 

francūzai kaujasi, kaip bailiai, Virginiją. Buvo nutarta fran

o anglai, kaip kvailiai.
cūzus užpulti iš keturių vie

kelyje. Tik virginiečiai Jur

gio Wasliingtono vedami pa

sklido į mišką. Gen. Braddock 

buvo drąsus, lakstė iš vieno 

kariuomenės galo į kitą drąsiu 

damas arba bardamas karei

vius. Franeūzains ir indijona- 

ms iš už medžių lengva buvo 

tdkyti Į raudonai pasirėdžiu

sias anglus. Netrukus pats 

geri. Braddock buvo pašautas 

ir netrukus mirė. Dar suspė

jo išreikšti apgailestavimų, 

kad neklausė patarimų.

Minėtame mūšyje anglų bu

vo nukauta apie 700, sužeis

ta apie 300, o franeuzų ir in-
KP-1" Š,tie-anshl -r-“’ T Sykiu nžpuolė Fort tik apie 5ft

pat išplėšta. Daug mūsų tauta kentėjo, daug 
vargo nelaimių patyrė. Tikrai nėra tautos, 
kuri būtų pergyvenus tiek daug didėlių nelai
mių. Nėra valstybės pasauly, kurios sostinė 
išplėšęs valdytų kaimynas, brangias tautos 
relikvijas begėdiškai mindžiotų, iš jų tyčio-

liamsburgą, kur gubernatoriui jbe formaHa karo paskelbimo, j ciiamplain ežero ir prie At- 

- (Bet Franeija ir Anglija pama- iantiko pakraščių.
I)inwiddie įteikė franeuzų ko 

rnendanto atsakymą, 

čia matome Jurgio Wasliin

tė, kad dėl kolonijų Amerikoj 

priseis susiremti. Todėl abi

Naujai atvykęs Anglijos ge

nerolas Braddock buvo išdi-

Braddocko nepasiseki

mas paliko pavojuje Virgiui 

jos, Pennsylvanijos ir Marv- 

lando rubežius. Todėl Jurgiui 

Vashingtonui pavesta buvo
glono nepaprastą drąsą ir iš-į^aa^S >siąs4i > į Ameriką tlus. Jaru buvo nurodinėta, statydinti tais parubeziais tvi-

(tvermę. Jis to laikėsi per vi- i s,lstiPriniinkh Kadangi Mug'- 2ifl.d čia kariuvimo sąlygos yra rioves. 

tusi, juoktųsi, čia amžiais musų kunigaiks- niios cubernatorius Dinwiddi«* , • ,4.VY -L - *L.*:T* — są gyvenimą. Jis niekada ne-| J 8ldWllus -univiiuitK k)toklos> negll Europoj, bet' .....

čiai viešpatavo, amžiais mūsų tautiečiai gy
veno. Tauta ilgai tos lenkiškos niekšybei 
pakęsti negales. Didžiojo mūsų Karžygio ir 
valstybės vyro Kęstučio dvasia tesustiprina 
mūsų pasiryžimą dideliam žygiui, tesuteikia

svyravo, kuomet reikėjo sun-!pia^° karinius veikimus, tai lų jSpėjįmų jįs neklausė. Sa-

dabar jis smarkiausia rengė-į,.-, kad jo iSlavįnta karino- z’ 
si prie tikro karo. Iki tol ki

kias pareigas eiti.

Karas su francūzais

Kiti pirmi anglų ir franeū- 
zų susirėmimai taip gi baigė
si anglų pralaimėjimais. Tai

tos kolonijos mažai terėmė
, - 1 v -X, . -.1 Jurgio Mashingtono at-
drąsos ir karzygiskos ištvermes kovoje už , <• -\ „ « siJankymo pas francuzus pasi-

tautos šventąsias teises, už musų brangia .... , . . . ;.. . .. ,x. .. .. * -uare aišku, kad susirėmimas
sostinę Vilnių, uz išlaikymą lietuvybės Sta- , . .* x. .7 _ ; . anglų ir franeuzų nėra uveng-

me krašte gyvenančių mylimo Kęstučio ai 
nių.

“S-ra” pasisakius dėl p. Liūto “įsišven
tinimo,” rašo:

I
‘‘Vienybės’ redaktorius laliai atsargus, i rgini jos gub. Dinwiddie pasiu- 

ir savo nuomonės nereiškia, nes girdėti paša- ntė kariuomenę išvyti francū

mene prieš jokią jėgą Amen- . ... . . /
..... , . , ., milijonai visiškai pakrypo ikoi neatsilaikvs. Jajr. 1 talką .. . .. \

, . , . 7 ... ’ . .. Ilraneuzų pusę. Franeija atsiu-
<v . (koj

A ii gini jos pastangas ks'>tij>UVo priskirta 500 Virginijų.- 

francūzus is Ohio upės rniiieiįantų po vadovvste Ju-

Dabar visoms kolonijoms ėmė rgio \vashingtono ir būriai in 

aisicėti, kad ko\a piies han- -(jijemų. Bet jis jų talkos nepai- 

tnas. Francūzai ėmė statyti:c\^us ^arosi Minia. Be to in-lgg^ ^ik jįe jam surasią priešus, 

stiprią tvirtovę' toje vietoje, pakrypo į pergalėto- penjamįn Franklin įspeliojo

kur dabar randasi Pittsburgh. «N’ ta* Nra franeuzų pusę. Ką ^vįežiai atvykusį Anglijos ge- 

Tą tvirtovę pavadino savo ko- nors reik®J° dar?ti- nerolą apie pavojus. Generb-

niendanto vardu Duąuesne. Vi- Kolonijų seimas las atsakė, kad indijonai gali,

Tuo laiku kolonijos valde- bū* pavojingi nelavintai mili- 

savistoviai. Joms guberna- ei jai,

uzų pusę. f raneija 

abu generolą markizą de 

Monlcalin. Jo vedamos kariuo 

menės laimėjo daugiau perga

lių.

(Daugiau bus)

AR ŽINAI, KAD

ntė g

Craufordsville, Imk, gyvena 

bet karaliaus regulia- žmonės vardais Herbert Kuo

liais, kad irgi esąs kandidatu į kunigus, taip, *us. Tai buvo 1754 metai-Su-1 toriai būdavo paskiriami iš riai armijai jie nieko negi- ver, Al Smith ir Jim Watson.

kaip ir bendradarbis Klinga.”

je ir kultūriniam, tikybiniam ir politi

niam lietuvią centre. Tas tuo labiau reikš

minga.

Bet neturėtu nei pinigų, nei ginklų, 

nei drabužių, nei prityrusių vadų. Lie

tuvos valstybė atgaivinti ir kartu jos ka

riuomenė steigti teko ant didžiojo karo 

griuvėsių ir jokią materialinių lėšų netu

rint tokio milžii iško darbo pradžiai. Bet 

pasiryžimas ir tautos vieningas nusista

tymas viską nugalėjo.

Papulkininkui Galvydžiui-Bikauskui 

buvo pavesta steigti pirmąjį pėstininkų 

pulką Alytuje. Nežiūrint to, kad lietu

viai savanoriai plaukė iš visų miestų, mie

stelių ir kaimų, vyriausybė (jau M. Šleže

vičiaus vadovaujamoji) išleidžia tokį at

sišaukimą į tautą (gruodžio mėn.):

‘“Vyrai! Ne kartą Lietuvos priešai 

norėjo uždėti ant mūsų amžiną nepake

liamą jungą, bet mūsų Tėvynė uenuga-

1 lėta. Ji gyva.

Šiandien visi išvydome laisvės ryto

jų švintant; Lietuvos nepriklausomybė ne

ša visiems laisvę ir laimę; tad ginkime 

Nepriklausomą Lietuvos Valstybę! Vie

sirgus tos kariuomenės virsi- Įl ondono ir gubernatoriai Lo-Ilinojų. Kai kurie milieijantai Visi respublikonai.

nybėje, kaip broliai, jiasidavę kits kitam 

rankas, eikime drąsiai į kovą, visi kaip , 

vienas, stok?m už Tėvynę!

Lietuva pavojuje!

Vokiečių kariuomenei atsitraukiant, 

jau įsibrovė Lietuvon svetimoji Rusijos 

kariuomenė. Ji eina, atimdama iš mūsą 

gyventojų duoną, gyvulius ir mantą. Jos 

palydovai — badas, gaisrų pašvaistės, 

kraujo ir ašarų upeliai.

Tad ginkim Lietuvą! Parodykim, jog 

esame verti amžiais kovotos laisvės; šian

dieną Lietuvos likimas mūsų pačių ran

kose.

Nelaukdami toliau nė valandos, kas 

myli Lietuvą, kas trokšta laisvės, kas pa

jėgia valdyti ginklą, stokime visi į Lie

tuvos Krašto Apsaugą. Būrių būriais ei

kime iš kaimų, viensėdijų, miestų ir mie

stelių, eikime iš visų Lietuvos kraštų 

laisvės ir Tėvynės ginti. Stokime drąsiai 

pirmi į kovą!

Drąsiai, be Imimės, kaip mūsų tėvai 
ir sentėviai, užstok ii u priešams kelią, pa
kelkim žygį už mūsų Motiną Tėvynę, už 
Lietuvos Valstybę!’* j

Ir visais keliais plaukė patrijotiškai 

nusiteikęs lietuvių jaunimas į pirmuosius 

savo pulkus. L;‘tuvių pulkai augo. 191!) 

m. sausio 5 d. laikinoji Lietuvos vyriau

sybė paskelbė -karininkų mobilizaciją. Bet 

augančiai kariuomenei vistiek trūko va

dų. 1919 m. sausio 24 d. steigiama karo 

mokykla. Pradėta organizuoti ir kavale

rija, ir artilerija, ir aviacija, ir inžineri

jos dalys, ir kariškos dirbtuvės.

(Daugiau bus)

Žmogus išmokęs rūpestingai kontro

liuoti savo darbus mažoje srityje, papras

nieko gyvenime nedaryti neapgalvojęs.

* ♦ ♦
Knyga -- tai ištroškusiems gerti van

dens šaltinis, bet dvasios aklieji, dažnai

jo nepastehėdiuni, pro šalį eina.

* * *

Laisvė ir despotizmus — lygūs drau

gai, nes jie abu minta žmonijos krauju ir 

gyvybe...
• * •

Tas vertas pasitikėjimo, kas, daug ne

žadėdamas, viską iitęsi.

MILŽINKAPIS
Žinau tėvynės laukuose

Supiltą aukštą kapą.

Seniai palaidotas jame

Garsus didvyris tapo.

Nuo priešų kraštą gynė jis, 

Kovos lauke ir krito.

Jį luidojo su kanklėmis 

Ir pūtė į trimitą.

Jo vardas pamirštas seniai.

Tik ankštas kapas stovi,

Kaip liudininks, kaip karžygiai 

Numirdavo senovėj.

Nei smarkios audros, nei lietus 

Nenužėrė jo kapo.

Jis pabaigė kalaviju 

Savo gyvybės lapą.

Būriai kovotojų jaunų

Ties jo kapu sustoja,
Ir semiasi tenai jėgų,
Kada į karą joja.

Kariams — jis gyvas pavyzdys, 

Kaip ginti savo šalį.

Tiktui bailiams baisi mirtis,

Nes jie — kovot negalil
A. V. CM. R.”;
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| lingai, net iš tolimesnių vietų, 

, lankė Viešpatį Jėzų Švč. Sak- 

j ramente. Procesijoje dalyvavo 

! Šv. Pranciškaus Vienuolyno 

akademikės uniformose, kas 

darė labai gražų įspūdį. Kaip 

gražu, kaip jauku. Apie 40 vai. 

įspūdžius kitų syk plačiau pa- 

rašvsiu. —Senas cx Choristas.

oento” — piliečio gali sušilau- nesustos gėdos darę.

kti Bažnvčia ir tauta.

IŠ N.C.C.M. SUSIRINKIMO REDAKCIJOS ŽODIS

“National Council of Catholie 

Men” metiniame susirinkime 

ir mūsų, Amerikos Lietuvių K.

K. Federacijų, atstovavo: J.

Rožėnas, Vincas Medonis ir 

kun. M. J. Kazėnas, kaipo Fe

deracijos centro-valdybos na

rys. Lietuviai begalo gražiai 

pasirodė. Už tad J. E. vysku

pas Bovle pagyrė, o Švč. Vai-!tiains 

do Jėzaus draugijos vyriau- j skirtumo, 
sias vyskupijos dvasios vadas '

kun. J. Pelaney per viena kai- plojimas, 

ba lietuvius perstatė už pavyz- .)as 

dį, ypač. išgyrė šv. Kazimiero 

Jėzaus Vardo draugijų.

Kadangi ketvirtadienį, gruo 
diio 1 d., Chieagoje įvyksta 
Vašingtono ir Kęstučio suka
ktuvių paminėjimas ir tos die
nos dienraščio numeris bus pa
vestas tam tikslui, dėl to Pitts 
burgh’o Lietuvių žinias turė
jome atkelti į trečiadienį, pa
sitikėdami, kad pittsburgie- 

tai nesudarys

— Šv. Pranciškaus Seserys 
pasiūvo ministrantams naujas 
40-kei kamželes, už tai ne tik 

ministrantai, bet klebonas ir 

parapijonai seserims dėkingi. 

Ministrantai savu laiku žada 

seserims atsiteisti už tokių 

brangių mūsų bažnyčiai dova

nų..Būtume mes labai dėkingi, 

kad kas mums “Krismus pre

sent” pasiūtų siutonėlius prie

didelio mišių tarnauti. Tada per Kalė 

Į das mes gražiai atrodytume,

Kadangi p. L. Šimutis, Fe

deracijos centro raštininkas, 

kurs buvo kviestas su prakal

ba, iš priežasties susibėgusių 

netikėtų reikalų negalėjo atvy

kti, tad jo vietų užėmė Juozas 

Rožėnas ir pasakė trumpų, bet 

labai rimtų ir gyvų prakallx>- 

lę, kurios atstovai ir svečiai 

su nepaprastu dėmesiu klau

sėsi. Trumpai Rožėnas pareiš

kė Federacijos vardu padėkų ? 

kun. J. J.

N. C. W. C raštininkui už pri

ėmimų mūsų Federacijos į 

National Catholie AVelfare 

Conference. Toliaus paaiškino 

Federacijos tikslų ir jos dar

buotę. Ant galo priminė, kad 

Šiandien pasaulį ištiko tokį su

irutė, kad žmonija atsitolino 

nuo aukščiausiojo tikslo — 

nuo Kristaus mokslo. Dabar 

gi tik grįštant prie Kristaus 

tegalima atitaisyti. Kaip tik 

tuomi grįžimu ir rūpinasi mū

sų Federacija, dabar, ačiū 

kun. Burke, prisiglaudus prie 

N. C. W. C. Sakė: “Mes, vy

rai, ypač turime labiau susi- 

domėt Kristaus principais, o 

labiausiai bent kas mėnuo ro

dytis prie Dievo Stalo... Tai 

gražiausia katalikiškoji akcija 

— tai nuosekliausias vyrų apa 

štalavimast” Smprkus rankų

Laikas klubo veikėjas p. Katkus. Tas 

Į žmogelis nesilaiko jokios to

linkime mos, graibstosi kaip girias tvo 

ros. Visiems daro priekaištus, 

piie visų kabinėjasi ir save 

giria. Būk iš kunigų Lietuvai 

nėra naudos. Kaip tik kas pa

liko kunigu, tai nustoja būti 

lietuviu — parsidavė Roftiai. 

Roma norėjo Lietuvų užimti. 

Gal skaitytojai norėtų sužino

ti kodėl kunigai tokie blogi 

lietuviai: nagi, sulyg p. Kat

kaus, North Side klebonas kaž 

-kam pasiskundė, būk dabar 

jo įeigos (tur-būt dėl bedar

bės) sumažėjo. P. Katkus vis-

BRIDGEVILLE, PA.būtų susiprasti.

Andriui ir Juzytei

Dievo įminimos apturėtos prie 

altoriaus, o ne nuo ryžių bar

stytoji} ir Dievo dovanos nie- 

Senas Ex choristas

Užėjus man vakar pas pa

žįstamų, pasibeldė į duris ap

driskęs, purvinas, senyvas vy

ras ir, klausau, prašo šeimi

ninko išmaldos — nikelio ka

vos puodžiukui. Iš anglų kal

bos akcento supratau, kad jis 

turi būti svetimtautis, priėjau 

'arčiau ir užklausiau kas jis

I
.per vienas, kokios tautos. — 

įLithuanian, — sumurmėjo se

nis. Pradėjome kalbėti lietu

viškai. žodis-po-žodžio žmoge

lis įsidrąsino, susigraudino ir 

atliko tikrų išpažintį iš viso

mišių tarnavau per 8 metus ir 1savo gyvenim°- 

“kontrabančiku” buvau per 3j — Gimiau ir augau, — taip 

kademikėms už tokį gražų pa- metus. Klebonijoj girdėjęs le- maždaug prabylo ubagas’ — 

žmonės grįštų atgal prie Kri- jridarbadhuų. Žmonės skirstėsi nlcškai .kalbant ir “gadzin-į Panevėžyje. Baigęs 4 klases 

ataus mokslo palikto Jojo j. Įkibai patenkinti pageidauda- kas” giedant... Jeigu gerb. j realinės mokyklos dirbau ras

ini, kad mūsų akademikės da-j^kus būtų gavęs progos pa-Įtimje pas advokatų. Eidamas 

žniau atsilankytų su panašiais įsikalbėti su kokiu maluninin- 22 metus vedžiau žmonų. Susi-

v ei kaleliais. Please, lauksime. Lu ar šiaip apšviestu žmogų- laukęs Įpėdinio pradėjau ne-

• Akis i mi, tai gal būtų sužinojęs a- /rimti, svajoti ar nebūt gerai
__________________________ jpie tokius kunigus kaip Mai- pakelti sparnus, paieškoti lai-

rouis-Mačiulis, Jakštas-Dam-|mės svetur. Žmonai pritariant, 

brauskas, Vaižgantas-Tuma's [190C metais dūmiau į Anieri-

ir apie visų eilę kitų poetų-į kų, stačiai į Cbieago. Darbų 

rašytojų bei tautos didvyrių , pasisekė gauti greitai, pas lic 

riai. Į valdybų išrinkta: Pet- kunigų, kurių vardai-amžinai tuvį saliunininkų. Iš pradžios 

ras Barškėtis, pirmininkas, O- [paliks Lietuvos istorijoj. Su-'jis man netiko, bet paskui, ap- 

na Jacunskienė, vicepirminin- pinotų apie kunigus, kurie ža-įsipratau. Anglų kalbos pemo-

X Didžiausia kaltė tame pa 

čių tėvų, kurie neprižiūri sn

vo vaikų ir jų neauklėja sulig 

Kristaus mokslu. Dažnai pa- ikintojų.

tys tėvai atšalę nuo tikėjimo, -----------------------------

nuo Bažnyčios, vienu žodžiu, X Lapkričio 20
apsileidę savo priedermėse. 

Kokiais keliais patys vaikšto, 

tais pačiais veda ir savo vai

kus. Na, tai taip ir išeina “su 

lig naujausios mados.” Gal dėl 

lo ir tokia perversme įvyksta 

šiandien pasaulyje, kad žmo- 

[nija pertoli nuėjo nuo Kris

taus mokslo, nutolo nuo Jo 

užbriežtų takų. Tad neveltui 

dabar šv. Tėvas Pijus XI ir 

atsiliepė į visų pasaulį, kad

musų

mokyklos svetainėje šv. Pran

ciškaus Vienuolyno akademi

kės vaidino “Šv. Tercizijų” 

ir “Numalšintų pikčiurnų.” 

įmonių, kaip tokiais laikais, 

tai labai daug prisirinko, to

dėl ir pelno parapijai nema-

žai liks, nes visų uždarbį se

serys paskyrė parapijos nau- kų žino, aš, sako, Lietuvoj prie 

dai. Už tat klebonas ir para

pijonys dėkingi seserims ir a-

Nei vienas kalbėto- 

per abi dieni nieko pana

šaus nepasakė ir nei vienas ne 

užsiminė apie mėnesinę Komu 

nijų. Tas tat ir padarė gilaus 

įspūdžio visiems vyrams ats

tovams ir vyskupams. Niekas 

nesitikėjo, kad lietuviai tokį 

rinitų dalykų skleistų tarp sa

vųjų. Garbė tad tau Juozai, 

kad tokiame svarbiame susi

rinkime pajudinai tokį svarbų 

klausimų, kad net svetimtau

čiai nustebo.

Bendrai viso susirinkimo ei- 

darė gražaus 

ten pasakyta

steigtojoje Bažnyčioje. Jis

Mišias-p-a jr pasauliečiams stotį į tųypač per piemenėlių 

šv. Man net seilė bėga, kaip carbų šalę dvasiškijos ir apa

štalauti. Tų darbų kaip tik 

turėtų pradėti pirmiausiai tė-

pamųstau. Mūsų parapijoje 

daug yra kriaučių. Gal jau jie 

siūva... Mažiukas. vai-motinos auklėdami savo 

vaikus Kristaus dvasioje, y- 

pač prižiūrėti jaunimų, einan

tį moterystės luoman, ir pa-

Kaip man ex-choristui, my

linčiam grožę ir rimtumų baž

nyčioje ir taipgi dalyvavusiam įdėti jam rimtai prisirengti at

sakančiu būdu sulig Bažny-savo ir kitų įvairiose vestuvė

se, užėjo noras parašyti apie 

vestuves ir vestuvninkus baž

nyčioje ir namie. Tuo norė

čiau šiek-tiek prisidėti prie-ka 

talikiškosios akcijos — pasau

liečių apaštalavimo, prie kurio 

mus kunigai taip ragina. Ant 

kiek tai man pasiseks, mėgin-

sena ir tvarka

, , įspūdžio. Kiek
Burke, generaliam, . , . n ... . ,. i .

i rimtų prakalbų, kiek pajudin- siu sųziniskai kiekvienas ves- 

| ta ir išdiskusuota svarbių klau] tuves nuodugniai aprašyti-- 

į simų. Pamaniau sau, jei mums, i tiesų pasakyti: kas gera pa- 

lietuviams, tiek būtų reikėję girti, kas bloga ir peiktino aš- 

nudirbti,' tai nei per dvi savai- Iriai pakritikuoti, priminti, 

į tęs nebūtų apsidirbta, kuomet kas nesutinka su Bažnyčios

NAUJOS KNYGOS

čia gražiausiai užbaigta per 

dvi dienas. Žinoma, čia kito

kie ir žmionės buvo susirinkę: 

vyskupai, kunigai, daktarai, 

advokatai, profesoriai ir įvai

rūs mokslo vyrai. Mes gi “ubą 

gai.” Pas miįs ne tik kad sto

ka mokslo vyrų, bet neturime 

net užtektinai bent šiaip susi

pratusių, rimtų žmonių. Todėl 

mums taip sunkiai ir einasi, 

bet visiškai negalime nusimint. 

Pas mus irgi jau po biskį at

gyja, ūkanos prasiblaivi. Aš 

labai esu patenkintas ir bega

lo džiaugiuos, kad netikėtai 

patekau į šį susirinkimų ir tiek 

įsigijau naujų įspūdžių, nau

jų mjinčių, naujos tvarkos. Už 

tai esu begalo dėkingas p. Ši

mučiui, Federacijos raštinin

kui.

Kuomet dabar mūsų Fede

racija tapo patvirtinta J. E.

čios minties ir dvasios, 

čia turiu

kričio 23 
rišo gana pavyzdingų porelę 

moterystės ryšiu: Andrių Mar- 

čulaitį su Juze Žilioniūte. Ju

rytė, ant kiek man teko suži

noti, keletu metų priklausė 

“Marijos Vaikelių” draugijai 

ir buvo atsidavusi Panelės Šv. 

Marijos globai, nuo kai kurio 

laiko labai rinitai ruošėsi prie 

priėmimo didelių ir sunkių 

rnoterystės luomo pareigų. To

dėl ir visi vestuvininkai gra

žiai, padoriai pasirengę tvar

kiai užsilaikė. Visame spindė

jo rimtumas ir šventumas. Tik 

jauniesiems išeinant iš bažny

čios, kai kurios “tretininkės” 

berdamos ryžius suardė visų 

rimtumų' ir gražumų. Gėda,

Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visiems

paiartina viena kita iš jų įsi- , i • •• z • vr
1 . _ . . . i vyskupo Boyle ir priimta į N
gyti. Jų kaina visai nedidelė.

Mokestį galite siųsti krasos 

(pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės Šaltinis, parašė 

kun. J. Vaitkevičius, kaina 10c

Mąstymai apie Šv. Jezaua 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I. 

C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. J. Vaitukaitis, kai

na 10c.

žmonijos pradžia ir galas,
naudinga pasiskaityti, kaina

35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa- 

J. Augustaitytė, naujas 

dalykas, vakarų rengėjai gali 

pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, III.

rašė

X Praeitų mėnesį pas mus 

susitvėrė Popiežiaus draugija 

Tikėjimui Platinti (Propaga- 

tion of Faitli). Įsirašė 27 na-

iu priminti kad lap-|k®’ ^ranas Žimantis, raštiniu- dino ir dabar auklėja lietuvių kedamas, geresnio nė nesitikę- 

d. kun. Kazėnas sui ikns’ Adomas JaSkūnas,' iždi- |tantinį susipratimą, kelia ap į (Tęsinys 4 pusi.)

steigia mokyklas, mo- 

ir dorina jaunųjų kartą

ninkas, kun. Juozas V. Skrip- Išrietą, 

kus, dvasios vadas. Pųsiseki-|kma

mo tokiam rimtam- darbui. kaip Lietuvoj taip ir čia Amfr 

Raporteris Į--t oj. Na. tiek to; sulyg p. 

--------------------------------------------i Katkaus, lietuvis, palikęs kn-

KLUBO KONCERTAS

X Per radijo stotį KQV kie- ba. 

kvienų sekmadienį duodamas 

lietuvių programas. Paskuti

niu laiku įvairūs ‘kalbėtojai’, 

tai lietuvių tai anglų kalbo

mis, visus kvietė — ragino da

lyvauti radijo klubo rengiama

me koncerte-vakarienėj, o pro- 

gramo vedėjas net verksmin

gu balsu visų prašė paremti 

jų koncertų. Koncertas turėjo

,nigu jau nebelietuvis. Atleis- 

įkinie jam, nes nežino kų kal-

dvasia ir kas nepadoru.

Kaip kurie vestuvninkai sta

čiai suprotestantėjo, kad net 

gėda net ir kalbėti, šylkštu žiū

rėti, kuomet iš Moterystės Sak 

rtmento komedijas daro. Šian

dien, vietoj, kad rimtai rengtis 

į taip svarbų ir atsakomingų 

moterystės luomų, vestuvnin

kai, paprastai, galvoja kaip !protestoniškų paprotį. Tiek Iankta jaugiau publikos, 

pralenkti kitus kokiomis nau- Lau kartų misijonieriai ir vie- rįos niažai tesusirinko.

prasidėti lapkr. 20 d., 8 vai.

l ad taįe kataliką atsiranda'akare’ vi™ok Pro«™mas pra 

tokių neišmanėlių sekančių ''lf,a ,ik aPie 9 val' T"r ’

jomis prašmatnybėmis. Na, ir 

lenktyniuoja, kad net kartais

tiniai kunigai priminė, kad 

sykį ant visados mestų tokį

I’rieš atidarant 

orkestras c

programų

šokdami eina į bažnyčių, o 'nerimtų protestonų pamėgž

mergos plikomis krūtinėmis ir 

plikomis nugaromis. Tai, mat, 

vis sulig naujausios mados. 

Jau nekartų mūsų bažnyčioje

džiojimų, tų ryžių barstymų, 

bet kur čia tau klausys. Ro

dos lig ant keršto, kai kurios 

moterėlės, kurių niekad nesi-

pasitaikė tokių komedijų. Už mato bažnyčioje, kaip tik per 

tat kaip prisirengimas mote-J vestuves, ateina su ryžiais.

rystėn, sulig naujosios mados, 

taip ir gyvenimas dažnai eina

si irgi sulig naujausios mados 

ir baigiasi divorsu—persisky- 

l rimu. Neveltui anų mietų misi- 

<J°kl0 ! jQnierius mūsų bažnyčioje pa-

Jti dar šiek tiek katalikystės 

jūsų širdyse tebėra, tai bent 

sykį susigėdinkite taip kvai

lai besielgti. Tai labai negra

žu prie bažnyčios tokį triukš 

ma kelti. Gal neviena šiandien
C. W. C., man rodos,

aliejonių nebeturetų būti. Visi ’ kacj jaunįejį moterystės ryžių barstytoja dejuoja, kad 

lietuviai, visos parapijos, drau juoman rengiasi automobilyje į neturi ko valgyti ir kaip ge- 

gijos ir centralinės organiza- pakrflmėje, kūdikis gimsta li- rai, kad tų ryžių šiandien bū- 

cijos turėtų susispiesti po Fe-į goninėje> auga ant gatvės> o'tų koSei įggįrirti. Kad kas

(leracijos vėliava prieš vienų «moks|ffg» eina pataisos namuo ’ juos taip šiandien nuo gatvės 

bendrų frontų — prieš bedie

vybę. Jei mes čia, Amerikoje, 

išlaikysime tikėjimų, pasiliksi

me katalikais, neužmiršime nei 

savo tėvynės Lietuvos. Tad vi

si į darbų, o suvienytomis jė

gomis nudirbsime milžinišką 

apaštalystės darbų. —Jlaport.

se. Reiškia be namų, be globos, 'surinktų... Reikės ateityje pa- 

be išauklėjimo. Na, ir kokios skelbti visų tokių neišmanėlių, 

vilties ir naudos iš tokio “stu-| burtininkų vardus viešai, jei

SOUTH SIDE
Sekmadienį, lapkričio 27 d., 

per sumų Šv. Kazimiero R.K. 

bažnyčioje prasidėjo 40 va

landų atlaidai. Pamokslus sa

ko inisijonierius Tėvas Petrau 

skas, marijonas. Minios skait-

P. Katkui užbaigus išeina 

vakaro vedėjas p. Dargis ir 

sako: “gal ne visiems p. Kat

kaus kalba patiko, bet jis pa

sakė “ventų teisybę.” Mato

mai pas visus radijo klubo 

veikėjus tiek tėra teisybės bei 

'sąmonės.

brųeze įvairius muzi-1

v
uz

Ne pro šalį bus paminėti, 

kad p. Katkus, kurs taip drų

siai viešai smerkia Romų, ver

čiasi pardavinėjimu maldakny 

gių. Aš ir kiti, kurie pripažįs

tame Romos autoritetų tikėji- 

jmo srity nuo dabar ieškosime 

maldaknygių pas tuos žmones, 

pas kuriuos nėra aklos neapy

kantos Romai.

Antanas Katilius
505 E. 8th Ave., 
HOMESTEAD, PA. 

Telefonas Homestead 0930
Didžiausia Lietuvių muzi

kai iška ir galenterijos krau

tuvė visoj Pittsburglio apy

linkėje. Parduodu visokius 

Radios, Pianus ir visus ki

tus muzikališkus instrumen

tus. Taipgi deimantinius žie

dus, laikrodžius ir visus ki

tus auksinius - sidabrinius 

daiktus kas tik randasi auk

sinių daiktų krautuvėj ant 

lengvų išmokėjimų. Turin 

24 metus patyrimų bizny j.

kos šmotelius už scenos, lyg 

kad tas griežimas būtų taiko

ma kam kitam, o ne publikai. Koncertas baigės ukrainie- 

Programas atidaryta ukrai-I čiams (iš 8 vyrų) gabiai su- 

niečių orkestrui sugriežus Lie- Rainavus keletu ukrainiškų bei 

anglų kalba dainelių.

Artimas
lavos ir ukrainiečių himnus. 

Seka solo bei duetai, ku

riuos išpildo jaunos panelės iš 

Homestead ir kitur. Liaudies 

ir kitos dainos gerai skamba.

Vidury programo nei iš šio, 

nei iš to iš koncerto padaro 

prakalbas. Pirmutiniu kalbė

toju perstatoma radijo klubo 

vicepirm. p. Milių (Miller). 

Jis kalba nieko neįžeisdatnas, 

tik vargšui žodis patriotizmas 

nesisekė gerai ištarti. Porų ka

rių pasakęs “patryzmas”, 

trumpai baigė kalba.

Antru kalbėtoju perstatyta

SWEET O ARBATA DEL 
KRAUJO

(Sweet's Blood Tea)
Vra gamtos vaistas nuo Nevalgu- 
mo. Kepenų lr Kraujo I-tgų, Gal
vos Skaudėjimo visokių Negalių 
Viduriuose. Odos I.igv. Nervingu
mo, Reumatizmo. (Seltonligės, Ūts- 
kraujystės, VžsiSaldymo, Influen- 
zos. I’rarogimo Pilve.

<}vnrantuojame kad jaus patiks 
arba pinigus sugražinsime. Gauna
ma visur. Kaina 50 centų.

Reika'aukite musų free sample.
Sw«-el Mfg. 2S1 (Yirhs St.,

I’lltslmrgli, Pa.

K
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FINKELS THEATRES

a n c a n e 
1015 Carson St.

C O I. O N I A Ti 
2000 Carson St.

Frl. JS- Kat Pee. 2—S 
RAOKETY ItAX 

Mon. /t Tuos. I>ee. 5—« 
THREE ON A MATCH 

\\ed. £ Tlmrs. I>ee. 7—S 
IMHTM TO EARTH 

W<*<ln<*s<la>- Is (llft, Nite 
Hraulng 0:00 P. M.

' Fis-e ltAiilo 
Ailntls. 25<- cliildren 10c

Katnrdm*l)co. 3 
ItRIHE OF TU K I.EGION 
(Saturdi.y is girt nite 10 
Vahinhle girts. Drau ing 

0:00 |P. M.)
Mon. Taes. l»ee. 7—rt 

TEXAS RFDDIES
\Ve<l. A Tlmrs. Dee. 7—H 

DIVORCE IN THE FAMILY 
Ailntls. Kie Snturdays & llo-

lydnys 25c elilldrrn lOe

3®
TT2

flitt and Runn— Introducing Two Pilis Who Just Blevy in From the Bordcr?
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SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

MAŽŲ KŪDIKIŲ AUGINI
MAS

Dabartiniu laiku daug svar
bos kreipiama į gerovę viso 
jaunimo ir j auginimų kūdi
kių.

Laimingi yra tie kūdikiai,

dėti vandens ir cukraus, o
(kai kuriems dar daugiau kitų 
'atmainų. Ne visiems vienoda 
atmaina tinka.

Į Motinai ir kūdikiui didelė 
nelaimė, kuomet reikia kūdi - uj 

jkį auginti svetiniu pienu. Be

kurie auga šiais laikais. Jie i xaikų gydytojo tų atmainų ne'oro apystovų.

virtos daržovių sriubos, iš ko 
gauna reikalingų mineralų.

Kada apelsino nesiduoda, 
tai galima vartoti tomaėių 
sunkų. Mat, tomeitės turi rei
kalingų vitominų.

Pirmais metais kūdikį rei
kia čiepyti nuo raupų ir nuo jau 
difterijos. Nėra pavojaus. Juo 
mažesnis, tuo mažiau jaus.

Dabar, apie bendrų kūdikių 
(prižiūrėjimų. Kūdikiai turi bū- 

švariai užlaikomi. Drabu- 
turi būti pritaikįti prie

X? n X U G A S

Pittstorjta Lieta 
viii žinios

Perdaug suvaržytus. Be 
nšainės” man ne 
Geriau ubagauti.

< i mu-
gyvenimas, 
tlauni nas

MT. PROVIDENCE, PA.
m *"»** lankr. 30 <1., 11)32

jlyvuvimas nėra priverstinas. J 
i Sekinės bus paskelbtos “Drau
ge,” kaip tik egzaminų rapor-i

ži.tones pavalgyti ir vienų, ki- j J >apkričio 24 d., Šv. Pran- ^ag yJUg j§ieįstas 
itų nikelį “skistimėliui” dul- .^kaus vienuolyne įvyko Se- 
Įkėnis nuplauti... Nutilo. Už-^eri*1 Braneiškiečių, mokyto- 
.klausiau, ar taip ir mano bai- Jojančių Pittsburgh’e ir apy

linkėje, suvažiavimas. Susirv 
nkimo tikslas buvo pasitarti

, galima daryti. | Vasaros karščiuose
ii • • t-- ; iena is didelių klaidų, kų rnnirfį keliomis eilėmis vilno-r.egu kada nors pirmiau. Ku-L . , . ’|Rnfcu Keliomis eueinis ūmo-

• • i • aa ■< e i_ Jaunos motinos J)R(lHIOs tai (IrnBu/iii l<n<i silnnindikiai, kurie augo 20, 15 arba , , . . , ^jmų araouzių, Kau įs suunio
kad vinims vorkia ir tip- i - Pi • x • j i i vi -*r

aprun geresni prižiūrėjimų, neap-

. , kad jei vaikas verkia ir ne 
ir 10 metų atgal, neturėjo to-į , . .. , ., ... gauna ko nori, motina tuojau
k.o. geros progos įgyto kad
sveikatos, kaip dabar, feeniau .g*. v .. .. .. . . .... ... uai. Žinoma, mazvtis ima, jodaugelis tu kūdikių sunkiai i . . .. . ,. J. .. prigimtis yra viskų dėti i bur-
r.csveikuodavo ir didelis huo- . , j • inutę, o dar gardus pienukas,

kūdikis turėtų bioškytis. Mo
tinos bijosi, kad jų kūdikis 
sušals, tai dar užkloja, kuo
met kūdikis jau per daug su
šilęs. Toks suprakaitavęs kū-

(Tęsinys iš 3 pusi.)
Dvejus metus karčiamoje Įgti savo amžį. Susimąstė, se- 

padirbėjęs, įpratau gerti. Sti- ji'is, ir ašaros per skruostus 
Helio draugai vedė mane iš nuriedėjo. Daviau jam kvotė- 
ke’io... Nepadorios sueigos, H ir liepiau grįšti į Pittsbur- 
šlykštūs pašnekesiai, prieštiky gb’ų ir lapkričio 27 d. užeiti 
linio turinio brošiūros — kny- į 8v. Kazimiero lietuvių baž- 
gutės, laikraščiai privedė ma- įnyčių, 22nd ir Sarab sts. SS. 
ne prie to, kad sustojau rasi- Pažadėjo. Dieve mano, prie ko 
nėjęs savo žmonai Panevėžy- tai priveda žmogų girtuoklvs 
je ir apsivedžiau su kita pasj^S nedori draugai ir bedie- 
Almermonų, kuri, kaip paskui viškų laikraščių ir knygų skai 
pasirodė, buvusi gyvanašlė —- tymas. .
pabėgusi nuo vyro, gyvenan- x Lapkričio 17 d. buvo at- į

Pereitais metais buvo “Ari- 
thmetic Survey (Reasoning 
rnd Computation).” Šiame 
kvotime dalyvavo 14,(XX) val- 

apie prirengimą jų vedamu'^1’' Sumanymas panašių eg- 
mokyklų vaikučių prie Pitts-j za”’’n^ ' ,a naudingas
burgli’o vyskupijos “Eduea-[** reikšmingas progresuojan- 
tional Research BtireaU ren- j&onis mokykloms. S.
giamojo Reading Survey”
(Skaitymo kvotimo). Kvoti
mas yra duodamas tam, kad 
sužinojus, ar šios vyskupijos 
vaikų mokėjimas skaityti pa
siekia viešųjų mokyklų nusta
tytas normas.

Šiomis dienomis ligoninėj 
sunkiai serga dvi Seselės Pra- 
rciškietės: Sesuo M. Alplion- 
sa ir Sesuo M. Beeina. S.

šilutis jų išmirdavo nesulau
kdami vienų metų amžiaus. 
Dabar diduma jų išauga į svei 
kus bei -stiprius žmones. Da
bar retai matosi mažų vaikų 
su kreivom kojom ir stlkirmy- 
jusiais dantukais.

Tėvai ir vaikų gydytojai jau 
supranta svarbų gero prižiū
rėjimo mažų kūdikių. Prižiū
rėjimas kūdikių prasideda 
pirma kūdikio gimimo.

Laukiant kūdikio motina 
Turi būti po gydytojo priežiū
ra per keletu mėnesių pirm 
kūdikio gimimo, jeigu tikėtis 
sveiko kūdikio ir sutaupyti 
motinos sveikatų. Motina lau
kianti kūdikio tyri būti po sa
vo gydytojo priežiūra per vi
sų laikų, o svarbiausia per 
paskutinius tris mėnesius.

Daug /veikesni ir stipresni 
kūdikiai užgimtų, jeigu moti
nos sektų savo gydytojo pa
tarimus. i

Po gimdymo, motinos kūdi
kis jau yra atskiras indivi- 
dualas ir reikalauja atskiros 
priežiūros. Jo auginimas pri
klauso nuo jo maitinimo arba 
penėjimo. Ne visi kūdikiai 
vienodi ir vienas penas vra ge
ras vienam, , kitam gal ir tar
kai blogas. Tuo atveju tėvai 
turi būti atsargūs su patari
mais iš artimų ir gerų drau
gų. Nebandykit įvairių daly
kų ant savo kūdikių. Kai ku
rie dalykai gali jiems labai 
pakenkti.

Pirmais metais kūdikiai 
daugiausiai užauga ir aišku, 
jų maitinimas yra svarbus ir 
motina turi dažnai su vaikų 
gydytoju pasitarti. Kad aug
tų jūsų kūdikis, kaip reik, ne
laukit, pasišaukti gydytojų 
kada jau kūdikis segra, bet 
pasitarkit su gydytoju laiku 
dėl bendro prižiūrėjimo ir to
kiu būdu kūdikis nesusirgs.

Sveikai augdamas kūdikis 
per šešis mėnesius nuo gim
dymo dvigubai svėrė. Tai y- 
ra, jeigu kūdikis gimdamas 
svėrė aštuonis (8) svarus, tai 
po šešių mėnesių turi sverti 
šešiolikų svarų. Jeigu kūdikis 
kas savaitę eina sunkyn, tai 
gera rodyklė sveikatos ir vis
kas bus gerai.
Kūdikių maistas yra gamtos 

parūpintas — sveikas ir tyras 
visuomet įvarus ir tinkantis 
kūdikiui. Tai yra motinos pie
nas, kuris geriausias ir pi
giausias. Nei vienas kūdikis 
neturi būti auginamas karvės 
pienu. Karvės pienas gamtos 
priruoštas veršiukams, o ne 
kūdiikams. .Jeigu atsitinka, 

kad reikia vartoti karvės pie- 
naU^Lkiaius, tai reikia Gli

tai ir ima kad ir nereikia. Ir 
r. ‘žinodama nnotina savo kū
dikį susirgdina su per dažnu 
valgydinimu.

l’rie maisto priklauso ir ža
lumai — daržovės, kuriose 
randasi reikalingų maistui v- 
patybių. Kiekvienam augan
čiam kūdikiui reikia duoti a- 
peisinų sunkos ir būtinai žu
vies aliejaus (C’d. Liver Oil), 
kas reikalinga kaulams ir dan 
tinis išaugti.

Kaip kūdikis auga, tai ir 
maitinti daugiau reikia. Ko
šelės specialiai išvirintos, sa
kysime, po šešių mėnesių, kas
dien duoti taipgi šviežiai i»-

Mokslininkų tvirtinama, kad
vykęs i Bridgeville kun. S , ;4 * •. • , •• *■ ’ ® kitataučių vaikai paprastai
Draugelis iš Faston, Pa. Pa . . • • .....° ’ s?iriasi nuo amerikiečių vai

kų skaitymo gabumais. Sako 
jma, kad vaikai, kurių namuo 
se nekalbama angliškai, kurių 
namuose mažai skaitoma, va
rgiai tesugeba pasiekti nusta 
t y tas normas. Šis kvotimas 
parodys, ar lietuvių vaikai ir 
gi pasilieka anglų kalbos skai

čio Pennsylvanijoje. Pradėjus 
valdžiai tyrinėti mano praeitį
ir, žinodamas kuomi tas kve-! tikrinęs statistines žinias, pir- 

dikis beabejonės, nusispardęs piu, niekam nieko nesakęs dū-1 rniau surinktas, kurias mano 
užsišaldo.

Pavalgidinus mažytį nesup 
ti, ne nešioti, nekratyti, nes 
jo maistas susisups ir dar iš-Į
bėgs lauk iš skilvelio. Mažu-į tų ir miestelių, ilgesnį laikų 
kas turi būti rainiai paguldy- niekur nesustodamas. Antras 
tas, kad tinkamai jo maistas metas trankausi. po Pittsbur- 
bfttų suvirškintas. ’gh ų ir jo apylinkes. Kelis mė-

Dar kitas blogas paprotys nesiūs gyvenau Helping Hand

miau iš Chicago į Bostonų ir sunaudoti savo knygoje ir p. 
nuo to laiko (1905 metų) vir- J Senuliui nufotografavus baž

nyčių ir klebonijų, išvažiavo 
tuo pačiu reikalu į Bentley- 
viiie, per Donorų.

X Žiemai prisiartinant an-

tau tikras valkata. Per 
amžį apvažinėjau daug

savo
mies-

Ceriatmas nuo Reumatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino renma- 
tfomas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerį ir nusipirkau jo bon- 
ką. Pirmas išsitepamas juomi mo- 
riifcntaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo viena bonka galėjau at
likti visa savo kasdienini darba be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.“

J. G.
Buffate, N. Y.

PAIN-EXPELLE8

yra — čiulpimas pirštų.
vien, kad nešvarus paprotys, “slianty 
bet jis iškraipo dantis ir žan
do kaulus.

Dabar tėvai jau geriau ži
no, kad nereikia duoti savo 
kūdikiams čiulpti kokį ten 
nešvarų speneli. Kas yra tuš
čias kūdikio apgauliojimas.

UZ VIENĄ DOLERI
Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką

Laikraštį „Žemaičių Prietelius.”

„Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemai
čių laikraštis ir išeina kas savaitė žemaičių sosti
nėj Telšiuose. Tačiau jis plačiai skaitomas visoje 
Lietuvoje.

„Žemaičių Prieteliuje” rasite įdomiausių žinių 
iš visos Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto.

„Žemaičių Prietelius” deda gražių straipsnių 
apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžių, įvairenybių, 
galvosūkių, juokų, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, porą numerių perskaitę, tikrai 
nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų' 
žmonių padarė.

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į 
skaitytojų .atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klau
simus ir už tai nieko neima.

„Žemaičių Prietelius“ rašo lengvai, visiems 
žmonėms suprantamas ir įdomus.

„žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą 
numerių kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia sa
vo adresą.

„Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 li 
tai, pusmečiui pusantro lito. Latvijoj metams 6 li
tai, o Amerikoj ir kitur 1 doleris.

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms „Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaš
tuoja tik 30 amerikoniškų centų.

„Žemaičių Prietellaus” redaktorius-lediėjas 
Kazimieras Berulis.

„Žemaičių Prieteliaus” adresas: Lithuania, Tel
šiai, Kalno g. 20.

Argi tad jfis pagallėtumėt dėl tokio gero lafk-
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

1 H-n.il . j . Ui
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j prieglaudoje ir Father Cox
Town”. Nepatiko.

MOU)

glių kasyklos pradėjo geriau tyme.- Šiam kvotimui Sesery 
dirbti. Keletas lietuvių, ilgai žada užregistruoti visus savo
“atostogavusių,” įlindo i že- 
me juodojo aukso kasti. Dar
bas sunkus, bet uždarbis visa' 
menkas. Žmonės skundžias:

mokinius, nors kvotiniuose da-

Mažas kūdikis greitai išmok- į (jaUg dirbą kompanijoms u;.
sta blogų papročių, tat, ge
riau nepratinti blogų, o tik ge 
geruosius, tada kūdikis bus 
sveikas ir linksma motina.

dykų. Vilimas

UI
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Nauja Elektrildnė 
skalbiama mašina

<69.00«•
Naujas Manelius -- 
piosas “4-9.00

Sykiu $*J -J 3,00

Budrikas Kluotla nuo
laidos <50.00

Parduodame

už *68.00

ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių dainų ir muzikos nulio programa Sek
madieniais iš stoties \VCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų 
ir Ketvergo vakarais iš stoties WHFC nuo 7:30 v. 
vakare.

diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiniiiiiiimmiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiitiniiiiiiiiiiim

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlyną. Nurodymai prie vais 
tų, ei negelbės aptiekininkas grąžins
pinigus.

UOLGfcA

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedeife iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir 
neavojlngai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms. visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tuil saugotis.

“D RAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGEN10RA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus. .

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

*- z

!CIU AGENTŪRA

DIR
Maria.Ca., Dpt. M. S., 9B. Ohio St., Chicogo

Tyroa, AMklba, SvMkoa

GRAŽIOS AKYg

Tra šUdella (nrtaa
Murinę vai®, gvelhina gaivina 
be pavojaus. Jua ją pamėgslte 
Knyga "Eye Cure” arba "Eye 
Beauty** ant pareikalavimo.

DAYS!



-u lapkr. 30 d., 1932 DRAUGA R 5

Y0UNGST0WN, OHIO tuviai subytino. Mat, ne iš vie- 5 d. Lai būna jai’ maloni šio giną klubas. Dėl vardo — kiu- D A K T A R Aias daug parapijos merginų 
nenori įsirašyti. Sako, jeigu 
susitvėrė jaunų merginų soda- 
licija, Dievo garbei, parapijos 
ir savo tobulumui, tai kam 

Lai Dievas būna jai 'mainyti į klubą? Gražus su
mas ii manome, kad jis 

nenueis vėjais.

Plotkų Sekretorius

iu) pečio duoną valgė.
X fiv. Pranciškaus parapi

joje labai gerai gyvuoja Šv.
\ ardo Jėzaus draugija, prie šijo visus kitus; net prieš nū 
kurios yra prisirašę net 33) na-j rtj vargonams paaukojo $1, 
riai. Mūsą kleb. Eug. Steig-500.00

niij buvo pilnutėlė parapijos lianas yra labai palinkęs prie malonus, kaip ji buvo mums many 
galė. Le abejonės, visi norėjo| jaunuomenės ir nesigaili nei gera. Velionė buvo 72 m. am- r.enue 
kalakutą laimėti, kuris estra- laiko, nei triūso tam paauko-
doj sau tupėjo, tartum, vylioj Vž tat viskas taip sparčiai 
damas ir klausdamas: — ‘K** J eina pirmyn. Visur girdeli, 
mane parsineš namo?’ Per iii-’ka(1 blogi laikai, bet niūslJ 
defį vargą vos prisigerino prie k Ūbomis nesenai paskelbė baz- 
jauno ir gražaus vaikino, My-Įnyčioj, kad vargonų skola su- 
koio Kavaliausko, kuris gerai1 ,n()je $2,310.00 išmokėta Kur

Lapkr. 20 tl. fiv. Vardo Jė
zaus draugija turėjo įspūdin
gą, “card party” šv. Pranciš
kaus parapijos naudai. Žino-

moka pųnkių šimtų lošimą sa
vo rankose vartyti. Gavęs dau-

litzer kompanijai. Kleb. nusi
derėjo ant $1,800.00, taigi pa

krašto žemelė, taip kaip ji bu
vo maloni Šv. Pranciškaus pa
rapijai, nes savo dosnumu vir

Šv. Pranciškaus Seserys ii I

Tel. Cicero #76#

DR, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-17 ryto: 2-# lr 7-9 vakare 

Phone Boulevard 7 041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th-Street

Tel. LAFAYETTE 30 67

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėllomis pagal

sutarties

Office l’hone 
Prospect 1028

Res. nnd Office 
2369 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2103 VV. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS:

2 to 4 aud 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntinent

DR. S. A. ŪOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CICERO 662 
lr

3924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitoa vai. ant Washlngton Bivd. 

4:3# — 6:26 kasdien 
Telefonai: Kedzie 246# — 2461, arba 

Cicero ##2. Rea teL Cicero 1888

Ofisus Tel. Grovehill #617
Rea #737 S. Artesian Ave.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 VVest Marųuelte Road 
TaL: S-B lr 7-9 P.M. Ket. 9-11 A.M 

Nedėlioj susituriu

ziaus.
Lapkr. 2 d. taipgi atsisky

rė nuo mūsų a. a. Liudvikas 
Pakalnis. Labai gaila, nes bu
vo tik 46 m. amžiaus. Žmona \:sOiį mergaitės taria nuoširdi)
ir kūdikiai paliko dideliame'^, ponui G> šnyderui (Mr. 
nubudime. |'G. gnyder) už did.elius pietus '

Amžina atilsį duok jienis, į pajękos dienoje (Tlianksgiv- 
Viešpatie! Ijng Day). Ponas Šnyderis ap-

X Lapkr. 13 d., parapijosĮ rūpino visus, atsiųsdamas se- 
svetainėje parapijonys buvo;šerinis 24 vištas ir vieną kala

punktų, pasiėmęs rapįjaį iįko $510.00. Kibą ste- 
draugą” kalakutą po ranka buklai, kad ir pinigų klebonas

linksmas nuėjo namo. jni'kada neprašo. Mat, mūsų ' surengę labai gardžią vakarie- kutą kapelionui kun. J. Skrip-
Cit, niekam nesakykit! Gir-J gerb. kleb. pamokslai tai ne nę, pagerbianti klebono vardo kui. Taigi visi sykiu dėkoja

dėjau, kad ir šeimininkes už- bile kam. Dažnai mąstau sau- dienos (Šv. Eugenijaus) pro- 'dideliam geradariui, 
siprašė pietums: Biskupaitie- iš kur jam taip plaukia, kaip ga. Žmonių buvo pilna svetai

gulusiai
U

nę ir p. Markevičienę ir J. Pa- upė linguodama. Youngstovv- 
jaujutę su E. Andrejauskute.. rūediai negali atsigerėti tuo, 
Gražus pavyzdys visiems. Net' už tat ir Dievui dėkoja, kad
ir man, “besnupinėjant” nau
jienų, seilės ant liežuvio galo 
atsirado.

Antrą dovaną laimėjo p. Sa
baliauskienė, o trečią — Janu-

gavo tokį pamokslininką. Lin
kime jam geros ir ilgos svei
katos.

X Dideliu nuliūdimu porą 
savaičių atgal parapijonys at

šalūs. Lošime dalyvavo daug sisveikino su a. a. Kotrina Do- 
ir svetimtaučių svečių, bet lie-1 pkevičiene, kuri mirė lapkr.

G R A B O R I A “v- 
ii

j. F. RADŽIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Rooeevelt IBI# arba Sti#

nė. O! boy, kokia buvo gardi 
vakarienė! Valgyk ir norėk. 
Visi. kurie nebuvo, šiandien 
gailisi. Jie gerai žino, kad 
Youngstown',as turi geras šei
mininkes. Joms nuo visų šir
dingai ačiū už tokią gardžių1 
vakarienę.

X Youngstowno merginos 
klausykite! Girdėjau, kad ne
užilgo klebonas visas kvies į-Į 
sirašyti ir sustiprinti parapi
jos sodaliciją; pats prisimena, 
kad' reikia panaikinti iš soda-i 
licijos tarpo tas dvylikos mer- •

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
2314 W. 23rd PL, Chicago į 1344 S. ROtb Ave.. Cicero. Th.

Ačiū! Mergaitė No. 20

10 Metų Sukaktuvės

A. “J" A.
Rozalija Arnašaitė

Tel. Canal (122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 AVest 22nd Street
(Kampa* Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo I Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartj

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Tel. Cicerą 1260 X—RA Y

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėllomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th St. Cicero, Rl.

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

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

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6669

TaL Lafayette 37 98

DR. A. J. JAVOIŠ
Tai.: 1 iki 6 po pietų, 7 lkl 9 rak. 
Uffiee; 445y S. California Ave. 

Nedėlioję pagal suturų

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
TEL. CICERO (#17

Phone Boufevard

JL MASALSKIS
graborius

Musų 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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamnotojas 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BĮ.

GERALDINE
PETROLAITIS

I. J. ZOLP
BRAJBORIUk IR LAIDOTUYIU

▼EDEJAJI

1660 WEST 46th STREET
Kumpu 4#tk ir Paulina it*.

Tel. Boulevard 62#>-8411
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

yrle manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia] ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Sermeną. Pašaukite ZUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

Mirė lapkr. 28 d., 1932 m.,
11:30 vai. ryto 14 mėnesių am
žiaus. Gimė Chicago, UI.

Paliko dideliame nuliudime 
motinų Helen, po tėvais Sau
liuke, tėvų Kazimierų, dvi se
seris Evelyn ir Dolores, senu
tę Ievų Šaulienę, tetas ir gi
mines.

Kūnas pašarvota^ 2920 West 
40th PI. Laidotuvės įvyks ket
verge, gruodžio 1 d., 1932 m., 
iš namų 8 vai. bus atlydėta j 
Aušros Vartų parapijos bažny
čių, kurioj Įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Tėvai, Seserys, Bo
butė, Tetos ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Jau 10 metų suėjo kaip musų 
brangi seselė Rbzalija Arnašni- 
tė, atsiskyrė su šiuo pasauliu 
nuo niusų. Mirė gruodžio 1 d.. 
1922 m. eidama 27 metus. Ki
lo iš Tauragės apskr., Naumie
sčio parap., Laukstėnų kaimo.

Pamaldos už a. a. Itozali-os 
sielų, jvyks gruodžio 1 d., 8 v., 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Agniešką. Rumšienę, bro
lius Jonų ir Jokūbų Arnašius 
ir gimines.

Nuoširdžiai prašome visus gi
mines ir pažjstamus dalyvauti 
pamaldose ir pasimelsti už a. 
a. Rozalijos sietų. Lai būna jai 
lengva šios šalies šaltoj žemelėj.

Po pamaldų kviečiame pažy
stamus ir gimines į namus.

Agnieška Rumšienė,
57»a S. Justine SL

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

PADĖRONĖ

A.
t A.

ANTANAS 
P. BAGDONAS

kuris mirė 23 d. lapkr. ir pa
laidotas tapo 2 8 d., o dabar il
sis šv. Kazimiero kapinėse, am
žinai nutilęs ir negalėdamas 
atsidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskutinį patarnavimų ir 
palydėjo jį į tų neišvengiamų 
amžinybės vietų.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišaliniinų iš minų 
tarpo, reiškiame giliausių padė
kų dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir suteikusiems vai
nikus draugiems. Dėkojame mu
sų dvasios tėvui, kun. klebonui 
Ig. Aibavičiui, kuris atlaikė j- 
spudingas pamaldas už jo sie
lų; dėkojame graboriui Butkui 
kuris savo geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydėj-o 
jį į arnžinastį, o mums paleng
vino perkęsti nuliūdimų ir rū
pesčius, dėkojame giminėms, 
artimieins kaimynams ir drau
gams; Keistučio Kllubui iš 20 
VVardo už suteikimų vainikų, 
grabo nešėjams, ir pagaliaus 
dėkojame visiems dalyvavu
siems laidotuvėse žmonėms, o 
tau musų mylimas vyre sako
me: ilsėkis Viešpaties ramy
bėje.

Nuliudus lieka Moteris Ona.

BOLESLOVAS SEKLECKIS
Mirė lapkr. 29 d., 1932* m., 7:15 vai. ryto, pusani- 

žiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., Subaičių parap.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną po tėvais 

Palonikė, keturiom švogerius: .Juozapą Garueką ir šei
myną, Mykolą Palonį ir šeimyną, Petrą Pakulį, Joną 
Preidį ir šeimynų; švogerką Oną Kunevičienę ir šei
mynų, gimines; o Lietuvoj motinėlę, trys brolius, se
seris ir gini mes.

Kūnas pašarvotas 3351 Auburn ave. Laidotuvės j- 
vyks Subatoj, Gruodžio 3 d., iš namų 8 vai. bus atly
dėtas į fiv. .Jurgio parap. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingas pamaldos už velionio sielų. Po pumaldų bus 
nulydėtas į fiv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, švogeriai, Svogerka ir Giminė;.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika. 

Telefonas Yards 1138.

Dr. C.K. Kliauga
DENTI8TAS 

Utarninkals, Ketvergais Ir Subatomis
2-42M VV. Marųuotte Ibi. arti Westera 

Ave. Plioue Hemlock 7828
Panedėliais, Seredomis tr PBtnyėtoinla 

IS121 So. Halsted Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS 

2403 VV. 63rd STREET
Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9, Nedėllomis 9-12

6558 SO. WESTERN AVE.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULIAI

Phone Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėllomis pagal sutartį
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANAA, ŠLAKIS
Moterą ir Vaiką ligą 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 (kl 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi . 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare L tarnlnkals 
lr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ GYDYTOJAI J

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia saukite Central 7494

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir 
venerišką ligą

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
■Nedėliomia tr šventadieniais 10—12

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lit CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
( iki 8 vai. vak. Nedėliomia pagal

i sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930I-----------------------------------------

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LQWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
■ti priežastim galvos skaudėjimo, 

•vaigimo, akių aptemmlo, nervuotu
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų, regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminą v isnae da ro
siąs su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaldaa

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki S vaka 
ra Nedėllomis pagal Sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU1I 
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Daliar kakton perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tet Boulevard 7589

/

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTA8

Ofisan Ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STOEET

Kampan Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo #—•

Nedaliomis: nuo 1* IU

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 
Res. Tel. Hemlock 2615

Tei. Grovehill 16 95

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

Seredomis po pietų lr Nedėldiemals 
ttk susitarus

3422 W. MARUUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth SOoO

Office Phone 
Wentworth 800#

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 lr 7-9 vai. vakare

DR. J. W. KADZEWICK a. L. DAVIDONIS, M. D.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. \VESTEKN AVE. 
Chicago, Iii.

DR. MAURIGE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASIHjAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 
VALANDOS:

Nuo 19 iki 12 dienų >
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 tki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE
SPECUALISTAS

Džiovų, Motorų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 1#—11 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—1:2# vai. vakare.
Nedėliotai* 1# Iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckan)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 VVest Marųuctle Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 lkl 9 vakare

Utųro. tr Ketv. vak. pagal sutarti

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvvood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte. 
Nuo 6 iki 8 va laidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8887
Of. ir Rea TeL Hemlock 287ė

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. val.: nuo 8-8 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo >-< vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stcvvart 8191

DR. H. BARTON .
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso lr Rez. Tel. Boulevard 591 •

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREETĮ

OjQ*o valu nuo 1-K n«o

t



Rytoj
BRIGHTON PARK, T0WN OF LAKE, 

WEST SIDE IR BRIDGEPORT’O 
LIETUVIAI RENGIASI PĖS

ČIOMIS | IŠKILMES 
ATVYKTI

IŠKILMĖSE DALYVAVUSIEJI 
KĘSTUČIO ATMINČIAI GAUS 

GRAŽIUS MEDALIUS

.. ■ <4 -- -..ii' r 4i; ' ■•- ' *■ *■>•, ■ Z-.u-. ,

TRYS KONTESTININKAI KOVOJA DĖL 
PIRMOS VIETOS “DRAUGO” VAJUJE

—-A. -f-*
*r-pMculinTuv lapkr. 3Q d.. 193?

Paminej imas
CICERO LIETUVIU ŽINIOS PENI TŪKSTANČIUS 

PAUKŠČIŲ

X Lapkričio 20 d. $v. An- ves “Draugo” agentas Cice- 
tuno parapijos vakarienė pra-p oje. Jo vietą dabar užima 
ėjo dideliu pasisekimu. Vaka-[taip gi energingas žmogus V. 
rienė buvo skani, programas Kematulskis.

’J)angiau kaip mėnesis jau toj. Stancikas antroj vietoj, 
praslinko nuo pirmutinio va- bet neilgai žada ten būti. Tro
jaus kontestininkų susirinki-[čia vieta priklauso S. Stasai-
mo ir šiandien trys kontesti-|či ui iš Cicero. Šiandien jisai, ....

- , - . i • • i • L • ot • i • • s,‘sb- Seimininkės — šauniau-mnkai jau smarkiai kovoja turi 87,500 balsu ir smarkiai i .
. , - , * & -i • i j iwii H()S Cieeros moterys; jos su- ičių; taip pat ir klebonas, kun.dėl pirmos vietos: A. Svilpau-1 varosi, kad pralenktu abudu . ...
i - . •< Ar i n i • ir . ... gradžia vakarienę. Štai IL J. Vaičiūnas, kuris pasakėskiene is Melrose Park ir V. pįrmaeiliuft. . , . T> , • - v ... ' v . . ,. J .1 'jų vardai: Jonikiene, Vasiliau-'gražią, angliškai ir lietuviškai

A. Valančius, P. Balčiūnas [skienė, Kiškūnienė, Bružienė, kalbi), linkėdamas pp. Moeka- 
ir P. Fabijonaitis ir kiti smn- įYasaitienė, Laurinaitienė, PauĮms ko ilgiausių metų. Kalbė- 

kad pasiekus Rakauskienė, Stankienė.'jo ir p. J. Mockaus sūnus, inž.
parapijai pasi- J. Mockus, linkėdamas tėvu-

gražus, publikos atsilankė pii- Yakare buvo šauni “svod-
'na salė, visi stalai buvo ap-Jios” puota Salinienės namuo

se, kurioj dalyvavo daug sve-

Stancikas iš Town of Lake 
turi per virš 100,000 balsų. P- 
nia Švilpauskienė turi tik 2,- 
000 balsų daugiau negu V. jrl<iai varosi, 
Stancikas ir stovi pirmoj vie-j 100,000 balsų.

Rytoj Gruodžio Pirmoji. Chicagos patrij oriškoji lietuvių 
visuomenė renkasi i St. Agnės auditoriją (Archer ir Rock- 
wellį, kad pagerbti šio krašto tėvo Jurgio Vašingtono ir Lie
tuvos kunie-aikščio Kęstučio atmintį. Tenka girdėti, kad daug įšo šiaip:
Brightcn Parko, Town of Lake, Bridgeporto ir West Sidės Į Emily Miekunas, coloratura 
lietuvių pėkščiomis eis į tas retas ir istorines iškilmes. Jie j soprano, sang at the Eiglith 10 Akademijos Dr-jos 2 sky- 
sako, kad Kęstučio laikais nebuvo nei automobilių, nei trau- Street theater yesterday after- riaus brinkimas įvyks gruo- 
kinių, nei tramvajų, tad mėginsią senoviškai — pėkščiomis

Taip pat Chicago Daily 
News per Eugene Stinson ra- PRANEŠIMAI

Bridgeport. - Šv. Kaziui? e-

Visos graziai
da’havo. Širdingai ačiū 

X Lapkričio 22 d. šv. An-[ginusių metų pp. Mockams li-
lano bažnyčioje per šv. M i- likėjo ir A. J. Janušauskas. 
Šias klebonas moterystės rv-Į Radijo stotis AJJ linki p. 
šia surišo Juozapą Mockų su J. Mockui ir jo žmonai svei- 
Saliniene. |katos ir ilgo amželio moterys-

,1. Mockus ilgą laiką yra bu- tėj.

kui ko ilgiausių metų; ko i!-

Kybartuos vietos ir užsie
nio pirkliai norėdami už eks
portuojamus paukščius gauti 
aukštesnę kainą Įtaiso paukš
čiams laikyti tam tikras už
tvaras, kur juos peni. čia juos 
gana ankštokai laiko, mat ne
judėdami greičiau tunka. Lai
ko po kelis tūkstančius. Kad 
gerai 3 žąsis nupenėti reikia 
sušerti centnerį avižų.

ANT RENDOS
4 kambarių flatas su šiluma 

$20.
1522 S. 50th Avenue 

Cicero, III.

eiti savo tautos didvyrio atminti pagerbti.
Visi tie, kurie rytoj atvyks į paminėjimą, Kęstučio at

minčiai gaus po gražų medali.
CHORŲ REPETICIJA

Vakar vakare, Šv. Jurgio parap. salėj, įvyko CHORŲ 
CHORO repeticija. Salė beveik pilna prisirinka vienų dai
nininkų. Kada pradėjo dainuoti, salė, rados, dreba. Dainuoja 
gražiai, galingai. Ir kodėl ne? Jei vienas choras padaro įspū
džio i klausytojus, tai ką bekalbėti apie dešimts choru, į vie
ną susidėjusių.

/ ‘ IŠKILMIŲ PROGRAMAS

noon, liaving tl.e assistancc of <lž*° 2 d ’ k<,iP. visuomet, tuoj ------------------------------------------------------------------------------
Piiilip Warner pianist Arias 1>o Pama^ų. Šis susirinkimas, kurie gausia auka prisidėjo Halifaxe apie devynias dienas.
from “The Barber of Seville” n(,ljaPrastas> nes priešnietinis. Labdarybė taria širdingiausj Ekskursantai galės pasiekti 
and “Lakme” and a group|Tf dėl susirinkit visos rėmėjos, jačiii. Centro Valdyba ILietuvą gruodžio 12 dieną,
of songs in Lithuanian were jnes tnrin,e aPtyrti daug svar-
included in her list. k*U dalykų.

kad dar nėraMiss Miekunas lias a voice 
of singular beauty and ease.

Atsiminkit, 
grįžę pinigai už buneo tikie-

i Ekskursija palydės iki Kiai 
pėdos ir Kauno, Švedų Ame
rikos Linijos atstovas p. VI. 

Gruodžio 2 dieną, 3 vai. po j R- Mučinskas. Linkėtina lai
piotų išplaukia Kalėdinė Ame- niingos kelionės ekskursantą-

KALĖDOMS Į LIETUVĄ

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

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

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: €459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9C00

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton 8t 
Room #06 Tel. Dearborn 7 964

Valandos: • ryto Iki 4 po pietų

Vv’ith niore finish, a inore sop-|t,ls’ Taigi grąžinkit, ar vienu>, v *- ' ' 77 " . i T,.lrvvi.t: : t iptuvn ir link
™ti™ted nrPsenPP nnrf « mnro a»' kitllS’ nes rflikia M# Lie.luV11* <>ksl<UrS,-'a 1 ParvYkh ! Lietuvą 11 link-

P ‘ įkvti Valdyba Lietuvą, rengiama Lietuvių smai praleisti Kalėdų šventes
fe1“““"“’ i Į laivakorčių Agentų Sąjungos/ovųjų tarpe. Palydėjęs eks-

Amerikoje, Švedų Amerikos kuršininkus p. Mučinskas, grįš

audacious iinagination, she
Tų iškilmių programas jau visai nustatytas. Be choru , ,

choro, kaip jau vakar buvo paskelbta, dainuos KELIŲ ŠIM-1 C°l* ' ea‘1 'V nia 6 a 
TŲ MERGAIČIŲ CHORAS, OKTETAS, KVARTETAS.;1"5 he< success- 
DVI PORI DUETU , solistės — GENOVAITĖ ŠIDIŠKIŪTĖ |
ir FELICITA NAUSĖDAITĖ, solistai — KASTAS SABO
NIS ir JUSTAS KUDIRKA, SASNAUSKO VYRŲ CHORAS, 
apie KĘSTUČIO TRACINGĄ MIRTĮ deklemuos garuoji lie
tuvių deklematorka ONA BUTRIMAS (AUKŠTAKALNAI- 
TĖ); gros ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ;
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS MOKINĖS ŠOKS SENO
VIŠKUS TAUTIŠKUS ŠOKIUS, ORKESTRAI AKOMPA

disting-

Mirė Labdariu Vei
kėjas B. Sekleekis

, Bridgeport. — Draugija Sa- 
'klausios Širdies Viešpaties Iini>’ P°P',ll,ll,u * «• 
'.Jėzaus laikys priešmetinį su- -
[sirinkimą gruodžio G d., 7:30! 
valandą vakare, Chicagos Lie
tuvių Auditorijoj. Visi nariaiI
malonėkite atsilankyti. Bus 

I svarstoma daug svarbių daly-

plauks tuo pa
čiu laivu iki 
Švedijos did
žiausio uosto 
Gothenburg, iš 
ten gelžkeliu G 
valandas per 
Švedijos įspū
dingas vietas j 
Kalmarą o iš

i- • nz?zio Air ir + m • ("kl populiariu Švedų Aineri-medicinos pagalba resu: 2608 W. 47 st., Chicago, , . . .. , . „ *
kos Linijos laivu S. S. “Borg-

Vakar ryte, savo namuose, kų. Bus renkama nauja valdy- 
NUOJANT. Apie Kęstuti kalbės žinomas mūsų numizmatikas pasimirė Lietuvių R. K. Lals La 1933 metams. Valdyba 
ir istorikas DR. AL. RAČKUS ir p. ANTANAS KALVAITIS, darių Sąjungos direktorių pi-
Lietuvos konsulas. Apie JURGĮ VAŠINGTONĄ kalbės PROF.
PR. B. MASTAS, Federacijos Centro pirm. ir Pasaulinės 
Parodos Lietuvių Komiteto pirm.

Programo pradžia 7:20 vai. vakare. Tikietų kainos —
25c., 35c., 50c. ir $1.00. Visas Vašingtono ir Kęstučio sukak
tuvių pamčnėjim.o PELNAS YRA SKIRIAMAS LIETUVIŲ 
BEDARBIŲ ŠELPIMUI.

DALYVAUKIME VISI
Kitų tautų parengimai sąryšyje su Chicago Daily News 

vadinamuoju ‘ tautų kamivalu” praėjo didžiausiu pasiseki

“ Dro- eigai j Ameriką apie 15 diena 
{sausio mėnesio 1933 metais. 

Ekskursantai I Švedų laivai išplaukia iš 
'Pier 97, AVest 57th St., New 
York, N. Y. iš North River.

Turistas

Vakarais: Utarnlnkals lr Ketvergals 
— 4 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Puliman 6950—4377

4600 S. WOOn ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

rm. ir žymus veikėjas. Velio-! Lietuvių respublikonų Cen- 
ris sirguliavo per keletą mė- tralinė organizacija Cook Co. [ 
nėšių. Berods jį kankino Į šaukia mėnesinį susirinkimą Mr. Mučinsk 
plaučius įsimetęs vėžys. Dėl gruodžio 1 d., 8 ,vai. vak., ad 

| to jokia
negalėjo bepagelbėti. Pirma- III. Atstovų atsilankymas yra 
dienyje dar buvo bažnyčioj, o būŲnas, nes bus rišami svar- |įesįo 
antradienio ryte kraujas pra- būs klausimai. Taipgi kviečia } ' 
simušė per burną, apalpo ir klubus, kurie da nėra centro

mu. Mes, lietuviai, taip pat neturime kitoms tautoms užsi- nebeatsigavo. Laidotuvės į- nariais atsiųsti atstovus į 
leisti. Parodykime, kad mes mokame pagerbti ir šio krašto, Įvyks šeštadienyje iš šv. Jur- susirinkimą, 
ir Lietuvos didvyrius ir kad mums rūpi savo tautiečių šel-lgio parap. bažnyčios.
pimo reikalai. Dėl to vieni kitus raginkime rytoj atvykti į 
St. Agnės auditoriją. Paprašykime savo profesionalų ir biz- j 
nierių, kad ir jie drauge su mumis dalyvautų.

MISIJOS PRASIDĖJO

Paul P. Barsheack, P.

NUOŠIRDI PADĖKA

Kiekvienas Yardas parduoda Black 
Band, bet dauguma gauna Illinois

160 N LA SA1.I.E ST—one-nl nutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec-

Anglu Scamla Rašo 
Apie P-lės Mickų- 
naites koncertą

ouainted with Mine. Miekunas’ 
art bereafter.

North Side. — Lapkričio 28; 
d., pirmadienyje, 7:30 vai. va-' 
kure prasidėjo misijos ir bai-

j dubu, uei uauguuirt gauna įuiuuia a J—1 • J *11
l.olin” per aštuoniolika valan- ar.giis, vietoj Black Band. jeigu no- tonus dėl judomų paveikslų 

e i rite . gerų anglių, kreipkitės j musu • , tx • iv* • •Klaipėda (šis lai- kompanijų, tai geresnių Black Band rodymo. Kainos labai nupigin
* ' anglių nenorėsite. Kaina tik $X.5O

už tonų. | tOS.
Pocabontus Mtne Run .... $6 25 t. 2650 W. 63rd St., Chicago, UI. 
Green Valley geriausios an- 1 °

glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai .......................... SS.50 t.

Pocah intus lumps ............ $0.00 t.
Suminer Creek Lump .... $8 00 t.

,vas palaiko nuolatinį susisie
v 'kiiną tarp Lietuvos ir Švedi- 

Ijos per ištisus metus). Iš 'Got-' 
ihenburgo į Klaipėdą visa ke
lionė ima apie 24 valandas. 
Per Atlantiką plauks sustojau“

si Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto lr sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 1889

4644 SO.
Tol.

Geriausia cash kaina už mo- 
rgičius, bondsus ir deposit ce- 
rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 
Kambarys 316. Atdara vaka
rais.

GERAS UŽDARBIS

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia Ir senes
niems žmonėms ne lik Jaunuoliams. 
Gerinusia lietuvių mokykla visoj Chi- 
cagol yra Amerikos Lietuvių Mokyk-

8 ko n’/ irrfl’/n OTSidarbu- pagal naujų mokinimo būdųgos ap. UZ gra/.ų pasiuarna- ,j,rnoklnama , trumpiausių laikų ang- 
vimą, šeimininkėms
nūs pietus, visoms L. S. kp

Visiems, kurie kuo nors pri i 
sidejo prie Labdarybės seimo: 
gerb. kun. A. Briškai, už iš-

We tried to finu ont some-1 gruodzao 4-tą d. sekma- klllllingas pamaWaS) Ub(1 Sq.
tbing about lier and, thanks į^^eny*ie» vak Vflhare.
to two little girls who distri- Misijoms vadovauja rI ėvas 
buled the programa, discover- Abromaitis, lasalietis,
ed that she is a Lithuanian kur’8 sak<> labai gražius ir pa- 

,wbo lives in Philadelphia. Her ABokiimncius pamokslus. 
Artistės p-lės Emilijos Mic- program began with “Nina” j Misijų pamaldų tvarka yra! 

kūnaitės koncertas pakėlė A- bv Pergolesi, wliich she sang tokia: iki ketvirtadienio šv.
Mišios bus laikomos 7 ir 8 
vai. Penktadienį ir šeštadienį

Reikalinga — vyrai ir moterys, —
„ .... . . n es turime naujų išradimų, kin-is |

UZ ska- | D kalbos, aritmetikos, kny- |engvai parsiduoda kiekvienoje stu- i
gvedystės, stenografijos, pilietystės, t,CjO Galite dirbti pilnai arba liuos-

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir F’aty.rimas nereikalingas.
. ., . . kitų mokslo Sakų. Mokyklos vedėjas ji .qo užstato už sampelius bus su-
ir draugijoms bei pavieniams, P- P- Olekas, yra senas Ir daug gnjiintaa. Kreipkitės nuo 9 ryto iki

prityręs, kuris gražiai lr visiems su- į 8 va| vakaro. i . x,T , -r-, . •,
prnntamai dėsto mokslo dalykus ir; 6812 So. Western Avė. ' Coal, Wood, Expressing and 

Moving

WEST SIDE EXPRESS CO.

merikos lietuvius žymiai aukš-a beautiful legato, love- 
čiau. Svetimtaučiai dabar ma- ty quality and fine style. Af- 
to, kad lietuviai turi nevien Ler that raine a song calb*d i Mišios šv. bus laikomos 5:30 
tik gerus kumštininkus, bet dlimelle”—not the “Vilią- ir 8 vai. 
taip pat ir žymių artistų mu-,nc^e” Dell’Acqua, būt a 
zikos srityje. Apie p-lės Emi- .dnshing and elever composi- 
l.jos Mickūnaitės koncertą ia-^lon one Falconieri, whose 
šo Chicago Evening Americ- naTne new to us. After 
nn per Herman Devries: G.rieg’a “My Johann” we re-

. 'nained to hear “Una Voce
I.mily Miekunas, coloratura j,(W0 Fai„ from „The Barber 

soprano, uho gavo a recital of gevi,^.. in which colora.

Metinės Sukaktuvės

yesterday nfternoon at the 
Eighth Street Theater, was to- i

Pamokslai sakomi po pasku
tinių šv. Mišių ir 7:30 vai. va
kare. Išpažinčių klausoma ry
tais tuojau po pirmų šv. Mi
šių ir vakarais 7:30 tuojau po [ 
pamaldų.

Visi nuoširdžiai kviečiami 
lankyti Misijas. Rap.

A | A

POVILAS
JUKNIS,

kiekvienų labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite lr įsirašykite šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų lr nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

3106 So. Halsted St.

P. CONRAD. Fotografas
, Turime tokias pat šviesas kaip 
I Hollyvvoode musų studijoj lr vaka
rais imti paveikslai Išeina tokie gra- 

I žus, kaip Ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
! pointlmentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEAVOOD 58-10 

lira. 720 W. «2nd SI.

2146 So. Hoyne Avenue 
Chicago. TU.

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
CaUfornljos tinkavimu. Darbų atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side AVEST 0«»3 
Tel. South Side YARDS 0138

JNO. LYNCH
500 WEST 47th STREET

turą passages were perfection.
,, . The audience, unhappilv

tally nukuowu to us hera. We fninl|| w„a very cordi>|j bu, j 

are mre tturt the critical fra- lrn)rt ,he singer wi|, bavp tIw
tem.ty oi ( liicago will see to cpportunitj of meeting other 
it Ihat we hecome better ne- Chicago aodiences before long.

AR ŽINAI, KAD
Filipinų salose yra viena 

vabzdžių rūšiR, kuri įkandus 
žmogų laikinai apakina — a- 
klu padaro.

kuris mirė gruodžio 2. 1931 m. 
Paėjo Iš Plaukelio apskr. ir 
parapijos, Pailgiu kaimo.

Sv. Mišios bus atlaikytos Sv. 
Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero. III. gruodžio 2-rų die
nų, 9 vai. iš ryto.
Kviečiame visus gimines, drau

gus Ir pažystamus atsilankyti 
j pamaldas Ir pasimelsti už a. 
a. Povilo Juknio sielų. 

Nuliūdę
3 Broliai, Sesuo, SvtigcrU, o 

Idefavoje 2 Broliai Ir Giminės.

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

lAlkrndlnlnkns, Auksorlus Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas

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

Turįs 23 metus patyrimo.

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

4216 Archer Avė.
Tel. lafayette 8017

•oV.-

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUB 
Talephone Lafayette 7122
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