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Šiandien atidaroma J. V. kongreso sesij a
VYKSTA KOVA 02 TARPŽEMIŲ 

JŪROS VALDYMĄ
Šveicarijoj komunistams 

suvaržytas valstybinis darbas

KONGRESO SESIJA UŽ TARPŽEMIŲ JŪROS 
KONTROLĘ
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SLOVAKUOS 2YDAI PAGERBIA 
MIRUSĮ KATALIKO KUNIGĄ

AVASHINGTON, gr. 4. — 

Rytoj atidaroma paskutinė šio 

kongreso sesija. Užporyt bus 

skaitomas prezidento praneši

mas.

Tarp svarbiausiųjų kongre

se lėikalų yra probibicijos ir 

karo skolų klausimai. Kaip 

praneša, šiuos klausinius kon

gresas pirmiausia svarstys.

PARENGTA KARIUOMENĖ

AVASHINGTON, gr. 4. — 

Rytoj atidarant kongreso se

sijų yra numatomos bedarbių 

demonstracijos. Komunistų ve

dini bedarbiai maršuoja į šį 

distriktų, nepaisant demons

truoti uždraudimo.

Čia ir visam distriktę tad 

parengta policija, o artimiau

siose stovyklose — kariuome

nė. Prireikus kariuomenė bus 

iššaukta prieš demonstrantus.

ROMA, gr. 4. — Šalia Gib

raltaro yra dvi nedidelės Is

panijai- priklausančios salos - 

Majorca ir Minorca. Tose sa

lose yra senovės laikų tvirto

vės. Pranešta, kad Ispanija 

vienų tų salų ginkluoja nau- 

jovinėmis priemonėmis.

Italija su Prancūzija dėl tų 

salų varžosi. Viena ir kita no

ri jas jsigyti. Kuri jų tas sa

las valdys, ta kontroliuos Tar- 

p./?mių jūrų.

Italijai yra svarbu kontro

liuoti minimų jūrų. Pasitai

kius karui su Prancūzija, pas

taroji negalėtų per jūrų atsi

kelti sau daug kariuomenės iš 

Afrikos.

Kaip Italija, taip Prancūzi

ja šiandien siekia draugingu

mo su Ispanija. Nežinia, kuri 

laimės.

je** OSM
Japonijoj vidurinių mokyklų mokinės lavinamos militar 

šuoja su šautuvais. *

ŽUVO SANTA TE, N. M. 
ARKIVYSKUPAS LIETUVOJE

izme. Mergaitės kai vyrai mar-

CHICAGOJE

PRAHA, Čekoslovakija, gr. Ichalovcus. Kariuomenės vado- 

3. — Slovakijos ortodoksų [vybė ne mažų skaičių mieste- 

žydų vyriausias rabinas įsakė

visiems krašto žydams, kad 

mirusiojo Michaloco. katalikų 

parapijos klebono, kun. Alek

sandro Oppitz’o, atminimas 

kas metai būtų pagerbiamas.

Kas metai jo mirimo sukaktu

vių dienų visose žydų sinago

gose ir viešose įstaigose turi 

būt išstatyti viešai velionio 

paveikslai. Visiems kitiems 

rabinams įsakyta tų dienų au

koti velionio atminimui ir si

nagogose žydams aiškinti apie 

b rikščioniškųjį gailestingumų 

ir raginti juos, kad jie sektų 

velionio pavyzdį.

Mirusis kunigas šių nepap

rastų žydų pagarbų įgijo 1919

M
metais, kada čekoslovakų ka

lenu paėmė įkaitais. Tuo lai

ku nužudytas vienas kareivis. 

Vadovybė nusprendė už tai 

vienų įkaitų sušaudyti ir su

šaudymui parinktas žydas Mo- 

ses Deutch, didelės šeimos tė

vas.

Apie tai patyrė kun. Oppi- 

tz. Jis tuojau kreipės į vyriau

siąjį kariuomenės vadų ir dėjo 

pastangų, kad žydas Deutch 

ne tik nebūtų žudomas, bet . 

dar būtų paleistas. Kada tas 

negelbėjo, tada kun. Oppitz 

savo gyvybę pasiūlė vietoje to 

žydo aiškindama^, kad tas 

žmogus yra reikalingas savo 

šeimos užlaikymui, o jis pats,

1 unigas, yra vienų vienas.

Toks kunigo pasiaukojimas

NAUJAS VOKIETIJOS 
KABINETAS

TRYS BAŽNYČIOS 
UŽDARYTOS

BERLYNAS, gr. 4. —Nau

jas kancleris gen. Scbleicber 

vakar suorganizavo minsterių 

kabinetų. Keli ministeriai pa

likti iš von Papen’o kabineto, 

o kiti nauji.

Antradienį susirinks parla

mentas. Naujas kancleris pa

sirengęs jį paleisti.

MEXICO CITY, gr. 4. - 

Meksikos vyriausybės įsaky

mu krašte uždarytos trys ka

talikų bažnyčios. Viena užda

rytųjų yra šiame mieste.

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
STREIKININKUS

PRIEŠ KOMUNISTUS

BERNE, gr. 4. — Federali

nė Šveicarijos taryba nuspren 

dė, kad ateity nė vienas ko

munistas negali įeiti pilieti- 

nėn krašto tarnybon.

ATENAT, Graikija, gr. 3.- 

Streikuoja gatvekarių ir auto

busų tarnautojai. Streikinin

kų riaušių malšinimui jau ke

lis kartus buvo iššaukta ka

riuomenė.

SANTA FE, New Mexieo, 

gr. 3. — Čia įvyko didelė ne

laimė. Jo Ekscelencija arki

vyskupas Daeger vakar vaka

rų išėjo pąsivaikščioti. Arki

vyskupas turėjo paprotį prieš 

išeisiant gatvėn įeiti į gara

džių ir pasikalbėti ten su vie

nu kitu darbininku.

Garadžius yra 10 pėdų gilioj 

rūsy. Iš kiemo pusės atsida

rius duris tuojau eina laiptai 

į tų rūsį. Arkivyskupas atsi

darė duris, žemai nebuvo švie 

sos. Žengdamas nepataikė vir

šutinio laipto ir įkrito į vi

dų.

Neužilgo arkivyskupų ten 

ant konkretinės aslos rado 

vienas darbininkų. Paimtas į 

ligonininę. Rasta, kad arkivys

kupo kaukolė įlaužta. Už trijų 

valandų jis mirė.

NETEKO DARBŠTAUS 
VADO

PRIPAŽINTA 30,000 DOL. 
ATLYGINIMO

iriuomenė, kovodama prieš bol Į su jaudino karininkus. Jie pa- 

ševikus magijarus, užėmė Mi-'leido žydų ir jo ginėjų kunigų.

BEDARBIŲ ŠELPIMUI

AIRIJA PUOLA ANGLIJĄ

DUBLINAS, gr. 4. — Airių 

laikraščiai puola Angliju, kad 

ji mėgina išsisukti nuo karo 

skolų mokėjimo Amerikai.

SAN FRANCISCO, Cal. gr. 

3. — Valstybės nedarbo komi- 

s.'ja, kurios pirmininku yra 

arkivyskupas Hanna, reika

lauja, kad valstybė skirtų 20 

milijonų dolerių bedarbių šel

pimui.

RASTA DAUG AUKSO UŽ LAIŠKŲ SIUNTIMO 
PAPIGINIMĄ

NAUJAS VYSKUPAS 
KANADAI

HARBOR GRACE, Niufoun- 

d land, gr. 4. — Labradore 

12,000 ketvirtainių mylių plo

te rasta aukso naugių. Apie 

tai oficialiai paskelbta.

WASHINGTON, gr. 3. — 

Kongresui bus įduotas suma

nymas grųžinti laiškams 2 cen

tų ženklelius.

DAUGIAU PALEISTA
HAVANA, gr. 3. — Kubos 

prezidentas Macliado įsakė pa

bosti 14 politinių kalinių dau

giau.

5 ŽUVO KASYKLOJE

HALTFAX, N. C., gr. 3. - 

Maritime Coal and Railway 

Co. kasykloje ištiko sprogi

mas. 5 darbininkai žuvo.

Stalgėnai. Mūsų parapijų 

jaa apleido laikinai buvęs vi

sų mylimas klebonas kun. St. 

Mažeika, išsikel damas į Salan

tus. Nors trumpų laikų jis čia 

buvo, bet savo pavyzdžiu ir 

nenuilstamu darbu daug, daug 

padarė. Gražiai pamokslus sa

kydavo, su reikalais atėju

siems patardavo, bet ypač liū

di Stalgėnų jaunimas. Jo pas

tangomis įsikūrė “Pavasario” 

s-gos mergaičių ir vyrų kuo

pos, į kurias jaunimas skait

lingai rašosi. Dieve, laimink 

jo darbus. Jau atvyko nuola

tinis klebonas kun. Eidrige-

Prieš porų metų areštuotas 

W. S. Kubu, jr. Jis buvo kal

tinamas vieno turtuolio dukte

riai grasinančio laiško rašy

mu. Tuo laišku iš jos tėvo rei

kalauta 25,000 dol.

Paskiau pasirodė, kad jis to 

laiško nerašė. Kuhn kreipės 

teisman ir pareikalavo atlygi

nimo. Prisiekusieji teisėjai 

jam pripažino 30,000 dol.

UŽ MERGAIČIŲ VILIO
JIMĄ

vičius.

ŪKININKAI PERKA DAUG 
MIŠKO

I

ROMA, gr. 4. — Gravelbou- 

rgo vyskupijai, Kanadoj, vys

kupu paskirtas Chąthamo, N. 

B., generališkas vikaras mons. 

A. Melancon.

SUDEGĖ KATALIKŲ 
MOKYKLA

REGINA, Kanada, gr. 3.— 

Sudegė Qu — Appele katalikų 

indijonų mokykla. Nuostoliai 

siekia 250,000 dol.

PANAIKINO KONFEREN- 
GIJAS SU LAIKRAŠTI

NINKAIS

Pušalotas. Spalių mėn. pa

baigoj Pušaloto ir Piniavos 

girininkijose įvyko stačio mi

ško pardavimas. Pardavimuo

se dalyvavo labai daug vietos 

ūkininkų, kurie užpirko visų 

skirtų vietos žmonių reikala

ms miškų, būtent, 8,(XX) ktm. 

apie 80,000 litų vertės. Jei taip 

ūkininkai pirks ir kitose giri- 

įninki jose,' tai bus parduotas 

visas numatytas viešai parduo 

ti miškas. Miško administra

cija pradeda paruošti dalį mi

ško iš prekybos ir prųmonės 

skirtos normos vietos ūkinin

kams pilnai aprūpinti staty

bine ir kuro miško medžiaga.

! WASHTNGTON, gr. 4. — 

[Prezidento konferencijos su 

įhikraštininkais Baltuose Rū

gimose, kaip praneša, panai- 

I kintos.

CHICAGOS KUNIGŲ JĖZUITŲ 
75 M. VEIKIMO SUKAKTUVĖS

Praėjusios savaitės pabaiga v incijai. Šios provincijos na- 

Clūcagos kunigai jėzuitai mi-Intuose dirba keletas kunigų 

į.ėjo 75 metų savo darbo šia- ‘jėzuitų. Be to, Cbicagos arki

me mieste sukaktuves. Tai bu- vyskupijos seminarijoj — St. 

vo, taip vadinamas, deimanti- Mary of tbe Lake, kunigai jė- 

nis jų jubiliejus. zuitai sudaro filosofijos ir te-

Sukako 75 metai, kaip čia 

jėzuitai ėmė dirbti žmonių 

tarpe. Visų laikų jie dirbo ir 

dirba ne tik žmonių sielų iš

ganymo reikalais, bet dar ir 

iaunimo švietimu.
4 v

U z mergaičių viliojimų į sa-■ Jėzuitai Chicagoj turi dvi 

vo namus Earl Taylor, 53 m. dideles parapijas, dvi pradžios 

jamž., teismo nubaustas 300.mokyklas, vienų vidurinę mo- 

'dol. pabauda. Taylor neturi' Į-.yklų, akademijų ir jaunų, 

pinigų. Pabaudų atitarnaus bet jau plačiai pagarsėjusį, Lo 

kalėjime. yolos universitetų, kurį lanko

ATGAL NUKĖLĖ SOSTINĘ

GATVIŲ PARAŠAI

Pranešta, kad ateinančiųjų 

metų pradžioje visos svarbiau

sios Chicagoj gatvės bns pa

žymėtos naujais parašais.

WASHINGTON, gr. 3. — 

Kinų pasiuntinybė pranešė, 

kad jos vyriausybė krašto sos

tinę iš Tvoyango atgal nukėlė 

į Nonkingų.

ŠELPS SAVO DARBININ
KUS

Cook’o apskrities komiaijo- 

nioriai nusprendė, kbd reika

lingi šelpimo apskrities darbi

ninkai gaus pašalpos iš aps- 

1 rities viešojo gerovės biūro.

PAPIGINTAS DRABUŽIŲ 
VALYMAS

Chicago Association of Cle- 

aners and Dyers papigino į- 

vairios rūšies drabužių valy

mų tiek, ko per ilgus metus 

nebūta.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

ologijos fakultetus. Mokyto

jauti seminarijoj juos pakvie

tė Jo Eminencija kardinolas 

Mundelein.

Chicagoj ir apylinkėse šian

dien dirba daugiau kaip 100 

jėzuitų, kurių tarpe yra 89 ku

nigai.

Vakar, sekmadienį, kunigai 

jėzuitai bendrai su kitais įžy

miaisiais Cbicagos piliečiais 

pagerbė kunigų Marąuette,

daugiau kaip 5,000 studentų, taip pat jėzuitų, kurs pirmuti-

Cliicagoj jėzuitai turi atski

riu provincijų, kuri dar nese

nai priklausė St. Louis’o pro

nis baltas žmogus aplankė šių 
sritį, kur dabar klesti Chicago 
miestas.

NEPATAIKĖ GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Plėšikas H. Malil užpuolė 

einantį su savo sužadėtine po- 

licmonų G, E. Peterson, 3G m. 

amž. Plėšikas jau karste.

.L.

SVAIGALŲ AUKA

PORT TIKRON, Mich., gr, 

4. — R. Bryant, 4 metų amž. 

berniukas, šalia namų rado 

nuodingųjų svaigalų buteliu

ką. Keletu gurkšnių nurijęs 

berniukas mirė.

SERGA KARD. BOURNE

ROMA, gr. 3. — Gauta ži

nia, kad pavojingai susirgo 

Anglijos kardinolas Boume, 

IVestminsterio arkivyskupas.

Šventasis Raštas, Senojo 

Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

tos tekstu, Antras Tomas, plo

nais popieriniais aptaisais, 

kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo ir 

Naujojo Įstatymo arba Testa

mento su Vulgato tekstu, Ket

virtas Tomas, kaina $4.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 

Malonę, Sakramentus ir Mal

dų, Antrasis padidintas leidi

mas. Vyskupas Kaz. Paltaro

kas. Kaina $1.50.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenne, 

Chicago, III.
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DIENOS KLAUSIMAI

BOLŠEVIKAI IR ‘ŠVENTOJI 
NUOSAVYBĖ”

tų produktų užtenka tik pusei mėnesio. Kitų 

mėnesio pusę žmonės priversti arba badauti 

arba vogti maisto produktus iš bendrojo a- 

ruodo.

Ir štai, kada dabar skaitai bolševikų lai

kraščius (“lz vesti ja,” “Prawda” ir kt.), tai 

gauni šiurpulingiausį vaizdų. Bolševikų vai- 

tižia kasdienų šaukia, kad visi sodžiaus ir 

miestų gyventojai esu bolševikiškos nuosavy

bės vagys, niekas negerbiųs šventosios kolek

tyvinės nuosavybės. Visi, kurie tos nuosavy

bės negerbia, esu socializmo priešai, kuriuos, 

esu, reikia naikinti be jokio pasigailėjimo. 

Na, ir naikina! “Izvestijos” pranešimu, tik 

per rugpiūčio mėnesį bolševikai sušaudė virš 

200 ūkininkų, kurie bado verčiami slaptai ė- 

mėsi maisto iš bendrojo aruodo. Per rugsėjo 

mėnesi, buvo sušaudyta apie 300 žmonių!

Laikraščiai paduoda tokį atsitikimų. Vo

ronežo gubernijoj buvo teisiami trys žemės 

darbininkai už bolševikiškos nuosavybės ne

gerbimų. Visi pasisakė ėmę slaptai maistų, 

bet kaltais neprisipažino. Jie tai darę gelbė

dami save ir savo šeimas nuo bado mirties.

LIETIMU ATEITIES ŽIEDELIAI
(Vaikų skyrius, kurį prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

ŠVENTOJI DVASIA PA
ŠAUKIMŲ DAVĖJA.

Bet ne visi gali prašyti pa
šaukimo j kunigus arini vie- j 
huolius(es), pavyzd, aklas ir

gsiu į ežerų ir pači užmesi u. 
* * *

Pirmadienis, gruodžio 5, 1932
močiutės gerų pietų aš nubė- Štai kų išgiidau bevaikščioda

ma karidoriu ŠŠ. Petro ir Puu 

liaus parap. mokykloje. Vis

Buvo antra valanda po pie- tiek jau čia kur arti randasi 

tų. Sėdėdamas ant nulūžusio'kalakutas, maniau sau. Pra- 

medžio, Bernardus dėjosi sa-,vėriau ketvirto kambario du 

vo pačiūžas. Ledas buvo pui- 'ris ir atšokau nustebus, šta. 

kus —• čiužinėti gera. Ikų pamačiau: kalakutas dėžėj

— Dabar dėl gero laiko! Ir'padėtas ant kėdės, du maži b>
Bernurdas ėjo toliau. rniukai, Jurgis Zubė ir Leo

nardas Vilutis, traukia iš dė

žutės burtus, kuriuos laikė 

Liudvika Jurionytė ir Petras 

uzas. Visi buvo labai susi-

y 'v, , , . . i Ledas buvo nestiprus,Šventoji Dvasia yra pašau-[šlubas bernaitis negalėtų pra- , . . , .. , ....... . .. .... • L . . . Itai pastebėjo. Tiktai biski sukimų davėja. Ankciau ar ve-;svti tos malones, nes Dievas!. , . . .
. .. , . . . įsrjęs. Bet nepaisydamas to----------

liau gyvenime, kiekvienas vai- ji pasaukė kentėti ir taip sau,,, , .... ... . t>
, , . ’ . . ± i. ... .. ... [Bernardas ciuoze — toliau ir Puz

kelis, kuris teisingai trūksta ir kitiems išmelsti daug ma-L ,- ., . . ....... . , , • . . , ...... .. . įtoaau. Atsisukęs pažiūrėti kra domėję, kas laimes kalakutų.
mylėti Dievų, pasiklaus savęs,'lomų čia ir amžinybė je. 1 , .
' , . ' ido, Bernardas net susuko.

“Įvyks yra mano pasauki " ‘ ' v

Ji*

Netrukus berniukas ištrau-

mas?” Nes tik sekdamas savo 
pašaukimų galėsiu Dievui įtik
ti ir savo sielų išganyti. Be
abejų, Šv. Dvasia atsakys kiek ‘kartais, nepareikalautų

kodėl yra tiek mūzai pašau-1 . .. , M1 Jl!> buvo toli, toli nuo kran- i, i,t

Linini’ lT$ t-i i.iiiniiniu1 ’ laimingąjį numei i ii laimėto-kimų. L z Ui, kad jaunimus Tik> staį> Mas prad5joi, '
bijosi, kad Dievas-duodamas i(,.6kti Atsisukęs atgal jis lai

pašaukimų Į dvsiškųjį luomų,! j į

vienam, kuris melsis nuolat 
prašydamas tos malonės. Ži
noma, yra visokių pašaukimų. 

Be to, pasakė vienas, ir Lenino mokslas lei-1 Pašaukimų į kunigus, vienuo-
džia, mums taip daryti. •

— Kokiu būdu?! — sušuko komisaras 

teisėjas. — Nugi, labai paprastai, atsakė dar

bininkas. Draugas Leninas mokino mus plė

šti atgal, kas yra išplėšta. Mūsų žemes ir 

mūsų darbo vaisius jūs išplėšėte iš mūsų. 

Dėl to, pagal Lenino mokslo, mes ir galime 

tai atgal plėšti.

Vietoj atsakymo, už valandos, visi trys 

buvo viešai sušaudyti.

Štai, kaip išėjo aikštėn bolševikų mela

gystės. Koi įsigalėjo, jie uoliai skelbė, kad 

Visi, kas gina nuosavybę yra socializmo ir 

darbo žmonių priešai, kuriuos reikia naikinti.

Tariamasis socializmo “mokslas,” be ki

tų nesųmonin, nuolat skelbia, kad pirmoji ir 

didžiausia socialinio vargo priežastis esanti 

privatinė nuosavybe. Nuosavybę panaikinus 

išnyktų visi blogumai: išnyktų neturtingu

mas, visi būtų sotūs ir laimingi. Dėl to viso

kio plauko socialistai pirmuoju savo pro gra- 

mos punktu, ir stato reikalavimų panaikinti 

nuosavybę.

Visi, kas tik gina privatinės nuosavy

bės teises, socialistų tvirtinimu yra buržujų 

agentai ir aršiausi darbo žmonių priešai, ku

riuos reikia naikinti. Patys uoliausi nuosa

vybės priešai visame pasaulyje neabejotinai o šiandienų bolševikai šaudo tuos, kas tos 
yra tavorščiai bolševikai. Pagal bolševiku 

mokslų, kas turi nuosavybės,’ tas turi išplė

šęs svetimų turtų. Atimti iš kitų nuosavų

les (ius) arba šeimos gyveni
mų ir t. t.

Šventame Rašte skaitome, 
kad yra ir visokių malonių, 
bet ta i>ati Dvasia veikia visuo 
se. Kiekviename gyvenimo 
luome Šventoji Dvasia teikia 
mums malonių, žinoma, jei 
Jos prašome ir esame verti. 
Iš to matome reikalų kreiptis 
prie Šv. Dvasios pašaukimo 
reikaluose. Šventame Rašte 
aiškiai pasakyta, kad kiekvie-

štai, ledas piadėjo ^oja paskeibfa — ponia Mor
ta Paškauskienė. Žinoma, mo- 

, 1 ’ Jau kiniai tuo nepasitenkino. Vi

ii in kurine hnu siirl-i ui ^UV° *r Bernardas g. norgjo nors pamatyti kuln

• v . ,įpuolė į vandenį iki kelių. B-r- ku^„ Laimėtojos sūnus, Juo-

įr neprašo tos dovanos. .. .. .. r v . .
t • 1-1-i-i. aukas, vos šiaip taip pakelda-

Baznyėios mokytojas mums — _ą.š neDatarčiau. neini-’ • «, -i- •»v ni-p<iiMn lau, m pu nias> lskele įs dėžės ir, zmo-

sako, kad Dievas aukštesnes tai čiau. — skambėio tėvo žo-' , , , . ,- į. . uunuu, . Adiiiurju uvu ma kalakutas, gavęs didesnę

malones teikia tiems, kurie jų džiai Bernardo ausyse. 4aisvę> pasirodė koks jis grei-
troksta ir prašo ir yra pasiren _ Aš pražūsiu, pražūsiu jei if mįkhtf Tftigi> «gobble! 

gę pergalėti viskų idant pa- eisiu žemyn! O, Dieve! Gel- ;gobble!„ kalakutas iššoko iš 

siekus tikslų - Dievų. įbėk mane! Aš visados klau- iJuozuko rankų ir pradėjo le-

Vertė: Edvardas Deveikis, ;sysiu! Angele Sarge, gelbėk kioti po kanibarj. vieni išsi- 
Šv. Antano mokyk. 7 skyriaus mane! v l,,andę gaukg> kiti pasileido -jll0
mokinys.

turtų pagal bolševikų mokslų reiškia ne kų 

kitų, kaip atimti tai, kas iš žmonių laivo 

išplėšta. Iš čia seka žinomas bolševikų di

džiojo žmogžudžio Lenino posakis: grab na- 

grablenoįe, arba: pieškite visi tai, kas iš jūsų 

yra išplėšta!

Taip mokinami bolševikai atėmė iš ru

sų tautos visus turtus. Pirmiausia, žinoma, 

apiplėšė bažnyčias, paskui turtingesniuosius 

žmones. Pagaliau, priėjo ir prie mažažemių, 

ūkininkų, daržininkų, sklypininkų, ir kt. A- 

tėmė jų žemes ir visų gyvų ir negyvų inven

torių. Vietoj privatinių žemės savininkų įkū

rė vadinamus kolektyvinius ūkius. Tokius ū- 

kius bolševikai vadina kolkozais.
Tuo būdu visas žemės ūkis privestas prie 

to, kad nė vienam žemės dirbėjui nepriklau

so nė viena žemės pėda, nė vienas ūkio ra

kandas ir nė vienas ūkio produktas. Vadina

si, įvyko visiškas privatinės nuosavybės pa

naikinimas. Viskas priklauso valdžiai. Visi 

žemės darbininkai, visi mažažemiai ir ūkinin

kai yra paversti valdžios batrakais; Už dar

bų žmonės gauna tani tikrų produktų dalį

L Bernardui ištarus tuos k.ds juoko ir baimės ne-

' žodžius, Angele Sarge gel- 'gajiina neį apsakyti! Sugavę 
bėk mane! , nauja kaž kokia Pai.^utų, atgal Įmurdė į dėžę! 

, j(‘»a perėjo per jį. Griebda- juozukas ir Aleksandras Paš-
' I™8 save * v*r_;kauskų, su šypsena, nešė na-

Bernardai, nepatarčiau i šų. į. Ilno mamyteį Dėkos dienai,

tau čiužinėti, nes ledas dar ne — Pagarbintas būk, Dieve! Į

tiprus. Žinoma, ežeras užša- — sušuko. Bernardas užšliau-■ ^ur P^^^ėjo kalakuto 

žes ant ledo viršaus ir sku- įkū^ėjimas ? Šfe. Petro ir Pau- 

bmdamasis į krantų. !llaus mokyklos mokiniai su-

Dešimts miliutų vėliau jis Inun® paremti parapijų. Kada-

BERNARDO PADĖKOS 
DIENA

nas pašaukimas yra dovana,

, . , , v. - , • les, bet ledas dar silpnas,kurios nuolat ir karstai turi- ‘ ’
_ į me prašyti Aukščiausiojo.

’ T ,
nepanaikinama. Skirtumas yra tik Dažnai mes nežinome, kokių 

tas, kad jei kas pasiims privatiniam asme-Į malonių prašyti. Pamintykiine,

nuosavybes negina,
Taigi, patys bolševikai įrodė, kad nuo- į

savybė nepanaikinama. Skirtumas yra tik1

niui priklausomo maisto, tai ir teisinas retai 

tokį žmogų baudžia, ypač jeigu tai bus pada

lyta kad apsigintų nuo bado. Taip yra bol

ševikų keikiamose valstybėse. Bolševikai už 

tokius dalykus šaudo. Katalikų Bažnyčia net 

nelaiko nuodėme, jeigu kas bado verčiamas 

nesiklausęs pasiims svetimam priklausomo 

maisto.

Pagal Leono XIII mokslų visur, kur vi

suomenės gerovė reikalauja, privatinė nuo

savybė ir jos naudojimo teisės gali būti ap

rėžtos. Nesvarbu yra ar nuosavybė bus pri

vati ar bendra. O svarbu yra tui, kad nuosa 

vybės paskirstymas būtų teisingas. To paties 

Popiežiaus mokslu, kiekvienas turtas, ar daug 

ar mažai kas jo turėtų, ar jisai būtų priva

tinis ir kolektyvinis negali paliauti tarnauti 

visuomenei ir jos gerovei.

Bolševikai nuosavybę atskyrė iš visuo

menės gerovės ir tų nuosavybę apstatė kulko

svaidžiais. Už kiekvienų tos bolševikiškos 

nuosavybės palietimų žmonės šaudomi ir, kad 

Įvarytų baimės kitiems, sušaudytų pavardės

jei labai turtingas žmogus

vienam mėnesiui, tačiau duoda tiek maža, kad I skelbiamos laikraščiuose.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Sv. Margarita Marija
AlaanK

»

(Pabaiga)
Ypatingosios jos pasiuntinybės lai

kas artinosi, šv. Jono Evangelisto šven

tėje, gruodžio 27 dienų, 1673 metais, Mar- 

garieta Marija Alacocjue apturėjo ypatin

gųjų malonę. Tų dienų ji meldėsi prieš 

Švenčiausiųjį Sakramentų, kai Išganyto

jas jai apsireiškė ir į jų atvėrė Savo Šir

dį, tardamas:

“Dieviškoji mano širdis yra taip pil

na mcilė3 dėl žmonių ir ypatingai dėl ta

vęs, jog Savyj daugiau nebegali išlaikyti 

degančios meilės liepsnų, kurias tu turi 

plačiai išplėtoti.”

Paskui sekė kiti apreiškimai ir Iš

ganytojas jai nusiskundė apie neapsako 

mų žmonių nedėkingumų, sakydamas, kad 

Jis jautė tų žmonių atšalimų nuo Jo skau

džiau, negu iškentėjo Kryžiaus Kančioje.

Jis įsakė jai priimti Šv. Komunijų, ypa

tingai pirmųjį kiekvieno mėnesio penkta

dieni, ir Jis toliau jai Įsakė, kiekvienos 

savaitės naktį tarp ketvirtadienio ir penk

tadienio, kad jos siela nuliūdime dalintų

si kartu su karčiu Jo Paties nuliūdimu 

Alyvų Daržely. Jis patarė jai atsikelti 

apie vienuoliktų valandų ar vidurnaktį, ir 

kryžmai atgulus pasilikti veidu atkreip

tu į žemę, kad atsiteisti Dangaus teisin

gumui ir melsti gailestingumo nusidėjė

liams. Tokia lai buvo pradžia dievotumo, 

dabar žinomo, kaipo Šventoji Valanda.

Galingas apreiškimas įvyko birželio 

mėnesį, 1675 metais, Dievo Kūno oktavoje, 

karštai meldėsi Vizitiečių Seserų oratori

joje. Išganytojas jai pasirodė ir atvėręs 

Savo Širdį, tarė: “Štai, toji mano Širdis, 

kuri taip numylėjo žmones, jog nieko ne

sigailėjo, net nusilpnėdama ir išsibaigda

ma, kad tik parodyti Savo meilę, o at- 

galion aš nieko negaunu, vien tik nedė

kingumų iš didesnės žmonių dalies, ku

rie tam Meilės Sakramentui parodo atša

limų, nepagarbų ir šventvagystę. Aš dar 

daugiau tų visų atjaučiu nuo tų, kurių 

širdys yra Man aukotos ir jie elgiasi taip

Taip ūkininkas Vilimas kal- 

fcėio savo sūnui. Tai buvo 20

lapkričio diena ir oras buvo jbuvo ant kranto ir drebančio-
ngi artinosi Dėkonės Diena,

labai šaltas. Ežeras gulėjo le- imis rankomis nuėmė savo pa- SUr,Barė leisti kalakutų laimė- 

do sukaustytas. Bernardui Ii- čiužas. plaukus, išsidali-

mus užsiprašytų pas save, pa- Inksma buvo kai jis aštrino sa-
rodytų visus savo turtus ir sa

kytų: Vaikeli, pasirink kas 

tau labiausiai tinka, o aš tau 

padovanosiu.” Ar nepasirink

tume! brangiausios dovanos?

vo pačiūžas ir taisė diržus.

Bet jo tėvas jam visai kit 

kų pasakė. Tas pasakymas 

jam buvo lyg šaltas vanduo, 

pilstomas ant karšto pečio.

Šventas Raštas mus įagina jĮ^ajp greitai dingo jo entuzi- 
prašyti'geresnių dovanų. Dau-
gelis jaunuolių galėtų gauti 

pašaukimų į dvasiškų jį luomų, 

jei norėtų ir kasdien karštai 

tos malonės prašytų. Dažnai 

eitų prie Šv. Sakramentų ir. 

jei galima, kasdien klausytų 

Šv. Mišių.

V t. keletos minutų Bernar

das apie tai papasakojo Ag

nietei.

— Jis neuždraudė, — tarė 

Bernardas, — tik sakė nepų- 

tariųs. Tat aš eisiu. Po mūsų

Vos tik darbininkas ištiesia bado ran

kų į atimtų iš jo duonos kąsni, raudonieji sa

vininkai tuojau vaišina tokį drųsųolį kulka.

Jei kam ikšiol buvo neaiškios socialistų 

skelbiamos nesąmonės, kuri nuosavybės for

ma, privatinė ar kolektyvinė-, yra geresnė, 

toksai tegul pasiskaito naujus bolševikų įsta

abejingai. Dėl to aš prašau tavęs, kad 

pirmutinį penktadienį po Dievo Kūno ok

tavos pavestum bei pašvęstum, kaipo ypa

tingųjų šventę pagerbti Mano Šiidį, tą 

dienų priimdama Šv. Komuniją ir pada

rydama iškilmingąjį reparacijos aktų, kad 

atsiteisus už visus nedėkingumus, kuriuos 

patyrė Mano Širdis, kai buvo įstatyta al

toriuje. Aš taip pat pažadu tau atverti 

Mano Širdį ir gausiai išlieti Dieviškosios 

Meilės malonių visiems .tiems, kurie Jai 

duos tų pačių garbę ai prisidės, kad kiti 

Jai duotų.”

Sužavėta tokios pasiuntinybės svar

ba, Šventoji Margaricta Marija Alaeoąue 

pareiškė Išganytojui, kad ji yra neatsa

kanti ir negalėsianti išpildyti tokios dide

lės pasiuntinybės. Išganytojas jai įsakė su

sinešti su Tėvu Klaudija de la Colombiere, 

S. J., ir kad jis taptų to dievotumo apaš

talas. Persitikrinęs apie jos apreiškimų 

šventumų ir teisingumą, tas šventasis Jė

zuitas pasišventė savo kūnu ir siela Šven

čiausios Jėzaus Širdies meilei ir tarnybai; 

ir savo galioje jis padarė viską, kari savo 

penitentus įkvėpti to dievotumo meile. 

Didelis to dievotumo praplatinimo dar

no “chance books” ir pašilei- 
Nūn Bemanlas jau vyrasjd<> lenktyninoti. Kuris kam 

Nuo tos Padėkos Dienos, 1906, daugiausiai išparduos)
jis visados vertina savo tėvo triJU savaičių bėginėjimas 

sustojo. Trečiasis kambarys, 

penktas ir šeštas skyrius dau

giausia pardavė, todėl jie ir 

gavo dovanėlę už savo nenu

ilstantį darbštumų, ištvermę.

Aldona Rimkiūtt,
ŠŠ. Petro ir Pauliaus 

parap. mokyklos 7 

skyriaus mokinė.

patarimų. Metas po metų, o 
vis Bernardas sako:

— Mano Angelas Sargas 111a 

ne išgelbėjo.

Vertė Aldona Sakalaite, 
Aušros Vartų 7 skyriaus 

mokinė

KALAKUTO LAIMĖJIMAS

“GobbkfTGobble! Gobble!'

tymus raudonajai nuosavybei ginti ir tas kru

vinas priemones, kurias tie įstatymai nuniato. 

Tai padarius, kiekvienam bus aišku, kad ir 

nuosavybės klausimu socializmas išaiškėjo, 

kaip baisus melą’, atnešęs žmonijai didžiau

sias nelaimes, neišskiriant net mirties baus

mės. K. “Darb.”

Motina'.— Jonuk, kodėl tu 

man nepasakei, kad vakar mo

kykloje gavai lupt?

Jonukas'.— Tėtušis sakė, 
kad moteris neturi visko žino
ti. —S. Kočiunas, 8 skyriaus 
mok. Šv. Antano parap. mok.

bas pagerbti Švenčiausiąją Jėzaus Širdį 

buvo jau pradėtas.

Sausio mėnesį, 1685 metais, Šv. Mar- 

garieta Marija buvo nuskirta Novicijato 

vedėja, ir nuo to laiko ji nepaliovė savo 

novicijų mokinti ir tarp jų plėsti Išga

nytojo meilę. Kilni jos dvasia užviešpa

tavo visų Vizitiečių vienuolynų.

Aplankymo šventėje, 1688 metais, per 

apreiškimų jai buvo duota žinoti, kad Vi

zitiečių Kongregacija ir Jėzuitų Ordenas 

būtų promotoriai dievotumui praplėsti į 

Švenčiausiąją Jėzaus širdį. Švč. Jėzaus 

Širdies karaliavimas prasidėjo žemėje ir 

Margarietai Marijai buvo didis džiaugs

mas matyti, kad mūsų Išganytojas įgavo 

naujų bičiulių ir tarnų kuniguose ir vie

nuoliuose ir pasauliečiuose.

Margarieta Marija Alacoque, 1690 me

tais, nujausdama, kad žemiškoji jos pa

siuntinybė artinasi prie galo, labai džiau

gėsi apie prisiartinančiųjų mirtį. Tų pa

čių metų vasarų ji pradėjo dvasiškas ke

turiasdešimt dienų rekolekcijas, per ku

rias galėtų savo sielų prirengti į kilnes

nes amžinybė.-; rekolekcijas. Ji neapsivy- 

apie savo ligos smūgį, kurs jų ištiko de

vynias dienas prieš mirtį, ir spalių 17 

dienų, 1690 metais, tarp septintos ir aš

tuntos vakaro valandos Šv. Margarietos 

Marijos siela nuskriejo į Švenčiausios Jė
zaus Širdies valstybės karaliavimų. Tada 

ji ėjo keturiasdešimt ketverius savo gy

venimo metus. Jos palaikai ilsisi Vizitie

čių Paray le Monial vienuolyno koplyčio

je.

Švenčiausios Jėzaus širdies dievotu

mas, kurį pradėjo Šv. Margarieta Marija 

Alacoąue, skubiu laiku išsiplatino po vi

sų katalikiškųj, pasaulį; ir šiandien jau 

nėra to krašto, kuriame Švenčiausios Jė

zaus Širdies garbinimas ir intronizacija 

nebūtų žinoma.

Kame perdaug atskirų organizacijų,
mažai bendro judėjimo, mažai vienybės.

• • •

Gudragalviai senai jau būtų isvyję 
kvailybę iš šio pasaulio, jeigu nebūtų ra
dę jų sau naudingų.

• * *

Jaučio ragai parodo jų savininko sti

prumų, vyro ingai yra jo silpnumo ženk

las. ’
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CHICAGOJE
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS

deda galvoti apie dovanėles 
giminėms ir pažįstamiems.

Šv. Vincento a Paulo dr-ja 
nori taip pat gerą darbi), atli
kti — sušelpti tuos, kurie ne-

inauskų šeimynai reiškiame gi 
liūs užuojautos žodžius.

X Praėjusią ir tin savaitę Dr-> vicna nieko ne'
mūsų bažnyčioje įvyko r,.],., kalės padaryti, jei žmonės ne.

X Parapijos metinė vaka-, ‘ ‘ „ |padės, nepareina savo... , .... tas dideliu laidotuvių, i pac 1 ’ r
nene praėjusį sekmadieni m-i. ‘ . . mis ir t.t. Tam tikslui gruo-. . ». . , iškilmingai buvo palaidotasbai gražiai pavyko. Žmonių ,, ,
...... v« . ... Antanas Bagdonas, senas si-pilni stalai, šauni vakariene ....

. . .v • tos kolonijos gyventoms. Joir graži programa, kurią ispi- . _ ' * , , .
... ii, ..... la'dotuvese dalyvavo labuiIde mokyklos moklinai ir pa- ...

, T, . . . daug biznierių,rap. choras p. K. Saboniui va- ■ °

auko-

jdiio 18 d., parap. svet., bus 
bunco party. Komisija sten

giasi padaryti vakarėli ko se- 
Jinngiausį, nes nori visiems

Seną Laiką Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lint- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo rnan In
karo Pain-Expellerj ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Eapelleris yra 
geriausias ii visų linimentu."

J. S.
Lockport, N. V.

PAIN-EXPELLER
nės, kad prieš pat Kalėdas

DAKTARAI:

dovaujant. tiražini ir turinin- X Šios kolonijos keli įžv- 
gas kalbas pasakė p. L. Šimu- nnis gyventojai ir biznieriai 
tis “Draugo” redakt., p. J- pateko i “trubelį.” Del vieno 
Evaldas, adv. K. Česnulis, P. žmogaus neaiškios mirties ap- 
Šaltimieras ir kleb. kun. I. Al- draudos kompanija partaukė 
bavičius. lmike vakarienes j teismą tuos žmones, kurie iŠ- 
taip pat įvyko keletas laimė- kolektavo “insurance.” Šita 
jimą. Laimėtojai buvo K. (lai- sensacija sukėlė žmonėse daug 
žūtis, K. Put numint ienė, P. visokią kalbu.
Tautkus ir AL Lorencą. Pilni 
gražiausiu įspūdžiu svečiai iš
siskirstė.

bedarbiams Kalėdų beskutes, 
(Cl i ristinas baskets) paruošti.

Visi mes norime gauti dova- 
’ių> gerai pavalgyti ir t.t. Bet 
turime atminti ir tuos, kurie 
į vargą pateko. Turime jiems 
pagelbėti, juos sušelpti.

Komisija prašo, kad visi, ku 
tie išsigali, atneštų po dova
nėlę vakarėliui. Tikime, kad

i.’a gruodžio IS d. ruošia pa
rapijos naudai Įdomų vakarą, 

X O. Damanskienė, mūsą kuri pavadino “Cake party”. 
uo'i veikėja, gavo liūdną ži-i Draugijos nares uoliai dar
nią iš Lietuvos apie įnirtį jos Luojasi, kad užtikrinus gerą 
mylimos motinėlės Alagtlale- pasisekimą
nos Krasauskienės. I’ž jos sic 
lą iškilmingos pamaldos įvyks 
gruodžio 9 d. mūsų bažnvčio-

X Amžino Rožančiaus drau .vksi jausitės atlikę didelį ir 
kilnų darbą, kada įteikslt sa
vo dalį vargšų naudai.

Tat neužmirškite atsilanky
ti į vakarėlį. F-s.

Ašt.

i KORTU SIDS ŽINIOS
Kalėdiniai Pirkiniai

žmonės sujus pirkti.
Reikia spėti, kad lietuviai

šiuo sykiu elgiasi panašiai 
kaip ir- kiti, tai yra kol kas 
dar tik prisižiūri į daiktus, o 
pirkinių atidėlioja.

“Draugas” visuomet ragina 
savo skaitytojus remti savus 
biznierius. Ragina reikmenis 

pirktis iš savų biznierių, kati 
pelnas liktųsi saviškių tarpe. 
Tos taisyklės reikia laikytis 
ypač prieš Kalėdas.

Mes lietuviai turime įvai
rių biznierių visose kolonijo
se. Nėra reikalo eiti į svetine 
taurių krautuves, iš kurių sa 
vininkų lietuviai nesulauk'ia 
jokios paramos. Remkime sr.-

________ Įvus biznierius, ypač tuos, ku-
Artinasi trečių depresijos Įlie yra “DrauS°” skaityto-

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
l’aned., Sered. ir Subat. 2 — U vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis lr nedėllomis pagal
sutarties

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt SL

Canal 070S

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SUROEON 

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

3e. Dėl šito smūgio gerb. I)a-

G R A B O R I A

J. F. 1

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE 
- Laidotuvėms patar-

Netoli Kalėdos. Žmonės pra met Kalėdos.

j (Šerais laikais jau nuo Pa- 
jdėkonės Dienos prasideda Ka
lėdiniai pirkimai. Šiemet, kaip 
j biznieriai, pripažįsta, to nėra. 
j Tą pripažįsta didžiųjų ir ma- 
|žesniųjų krautuvių savininkai.

’T
m:

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

prie grabų I.šdirbys- 
tės.

OFISAS
66S West 18 Street 

Tel. Canal 617 4 
SKY RIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. i 
pigiau negu kiti co 
dėl, kad priklail.au

Tai. Rooeevelt IBI E arba 1614
2314 W. 23rd PL, Chicago

(Teisybė, į krautuves eina di-
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano . džios minios žmonių, kaip ir 

darbu busite užganėdinti.

I’lione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes nei .iri
me išlaidų užlitikymui 
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

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO B917

I
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu autoinnbilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12. ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Sei edoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Ofisas Tsl. Grovehill <617
Rea <787 S. Arteslan Ave.

TeL U.-ovehili 0617

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHlttUhlMS 

2428 Wsst Marąuette Road 
TaL: 1-1 lr 7-4 P.M Ket. 4-18 A.U 

Medeliui (uslUuzzi

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckus)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242 9 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 Iki >2 ryto, 7 iki 9 vakar*

»• m»ifll
\

Tel. Cicero 1260 X— RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėlioinis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, UI.

Vai.

•jai, platintojai; kurie priside- 
jda prie palaikymo mūsų pa
rapijų ir kitokių tautiškų da-
rb5. > , < Dr. C.K. Kliauga

“Draugo” skaitytojai,
ledoms artinantis, visus savo **20 W. Alarųnette KU. aru Wc«ten> 

’ I Ave. Phoue Hemlock 7828
kalėdinius pirkimus atlikite Panedillala Seredomis lr p«tnyėlomlii 

1831 Sn. Bt.ref-t
pas saviškius biznierius. Pil
kitės tik pas saviškius pra
dedant kalėdinėmis atvirutė
mis ir baigiant namų baldais.seniau, bet eina tik pasižval

gyti. Žmonės dabar tik prisi-1^įūr<-kįte/kad jūs vilkai jie- 
žiuri į daiktus ir kainas Įvai- 'ins tiuo(jajnus centus saldainiai 
riose krautuvėse. Nėra abejo- Į ms, žaisleliams ar mokyklų 

1 reikmenoms pirktis išleistų 
lietuviškose krautuvėse.

TEL. LAFAYETTE 7<50

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

Tsl Latayntts 6798

DR. A. J. JA VOIŠ
Vai.: 8 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vaa 
Office: 4459 S. Califomia A v*- 

Nedėlioja paga. sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <659 ' Jei ncat-ilR nla šaukite Central 74tt4

DR. P. Z. ZALATORIS 3R. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldencija <600 So. Artesian Ave.

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

I. J. ZOLP
OkAflORICI IR LABJOTUVHJ

T1D1JAI

1650 WEST 46th STREET 
g.mp.. 4<th lr Paulina Ita.

Tel. Boulevard 5298-8411
Nuliudimo valandoje kreipkitės 

■rie manęs, patarnausiu simpatiš- ! 
;al„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
.lt,ir. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
-Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausj pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų.

JONAS JONUŠAS
Mirė gruod. 1, 1932, 5:15 vai. 
vak. 52 nn-lų amžiaus. Kilo Iš 
šviekšno Valsčiaus, Boreikėnų 
kaimo. Amerikoje išgyveno a- 
pie 3 5 met us.

Paliko dideliame nuliudime 
tris dukteris Stanislovą Ma- 
dekšis, Bronislovą Dampts, 
Mary Spitis, dvi seseris, Sese
rį M. Alfonsą Š”. Pranciškaus 
vienuolyne ir Uršulę Seperienę 
Lietuvoje, 3 žentus, brolienę 
O. Kasmausklenę ir švogerį 
Antaną Kasmauską Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3841 West 
66th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke, 
gruodžio 6. iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Gimimo flvenč. Pa
nelės parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyĮis gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę dukterys, seserys, 
žentai, brolienė, švogeris Ir gi 
minė ’.

Laidotuvėse patarnauja gralį. 
Ežerskis. Tel. Blvd. 9777.

Varniai. Nesenai Tetervinės 
l aime lankėsi kaž koks,kaip 
jis pats sakėsi, “dvasiškų” 
knygų platintojas ir prisispy
ręs siūlė jas imti, nes jos e- 
sančios “geros.” Knygos iš ti
krųjų buvo labai gražiai pava
dintos, geruose apdaruose ir 
pasakiškai pigios, išleistos kaž 
kokių “tarptautinių biblijos 
aiškintojų.” Bet čia ne mul
kiai: esą pažiūrėję, kad tos 
knygos Bažnyčios nepatvirti- 
intos ip paprašę poną platinto- 
|jų su tom savo knygom eiti 
ten, kur biblistai gyvena.

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULIAI

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau-

litis kur kitur.
Pašaukiu IUDEIKĮ pirm negu kreip*

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą.
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

GARSiNKINTES
“DRAUGE”

AKŲ rYDYTOJAIi

di. vtiu, on.

LIETUVIS AKŲ 
SPECIALISTAS

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

LaldotovA”'« pilnas tvaturnavimaa 
galimas už |35.00 

koplyčia dykai 
1344 S. Sfttb Ave.. Cicero. TU.

J. J. BAGDONAS

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėlioinis pagal sutarti 

REZIDENCIJA:
G628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAK1S
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

I Ofiso vaL kiekvieną dieną uuo 9 Iki 
' 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Ltarniukai*- 
lr Ketvergaia.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

i j _ i • . • Palengvins aklų Įtempimą, kurisi CingOS knygelės, ir visiems M(i priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aplemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
Ataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos, 
itsitikimudne, egzaminavimas daro
mus su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 14 ryte Iki 8 vaka
re. Nedėliomls pagal sutartį 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?4 LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugeliu atsttlklmų alcye atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpug pi- 
gtvmės, negu buvo. Musų kainos pi- 
gesuėe, kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVI.

Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa-;3oc. 

šaukite

!priartina viena kita iš jų įsi
gyti. Jų kaina visai nedidelė. 
Mokestį gulite siųsti krasos 
(pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės Šaltinis, parašė 
1 nn. J. Vaitkevičius, kaina 10c 

Mąstymai apie Sv. Jėzaus 
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

Su Baltu Nuometu, eilės, pa 
rtšė J. Augustaitytė, naujas! 
dalykas, vakarų rengėjai gali 

Republic 3100 pasinaudoti. Kaina 50c.
Viršminėtas knygas galima

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCIAUSTA8

2S0S W. 63ril Str. gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE 

2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, Tll.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo <—•
NsdAUomta: nuo 18 iki K.

Husas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So, Halsted St 

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v 
Nedėllomis Ir šventadieniais 10—13

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tek Virginia 0036

DR. 31 ARGE IUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

Į vietų
»325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
D kone BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRCRGAB

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVBM

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 lr nuo 
t iki 8 vai. vak. Nedėlioinis pagal 

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

TeL Grovehill 1595

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

Heredomis po pietų lr Nedėldleniaia 
Uk susitarus

2422 W. 14ARQUETTE ROAD

Z-
Res. Phone 

Englevvood <641 
Wentworth 8009

Office Phone 
Wentworth 200*

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

I’HONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, III.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki lt dieną 
Nuo 2 Iki t po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dieną

OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

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

Tel. Kcnvvood 5107 
Valai dos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valuidal vakare 

apari šventadienio lr ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 2687
Of. ir Rea. Tel Hemlock *42-

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREE9

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais, nuo 7-1 
vak. Antro Of. vai : nuo S-t P< 
piet. Utarn. tr Subat nuo t-< va* 

Šventadieniais paga' sutarime

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofiaą po numeriu 

<729 EO. ASHLAND AVE
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vnl.: ryto nuo 14—12 nuo t—4 po 

pietų: 7—t:20 vai. vakara. 
Nedėlioinis 14 Iki 11

Telefonas Midway 2880

Tel. \^pntworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

ofiso Ir Rez. TeL Roulevard 6911

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofteo vaJL: nuo 1-8, n»o asM-lraa

priklail.au


Padėka Jubiliejaus Puotos Proga
imi f 1 »» itLifrįi i W lt į'iįi,.

kiekvienos progos. Tiek kartu 
Jums, mūsų brangi prietele, 
tariame ačiū, kiek žodžių esate 

Lapkričio 13 ,1. mn», Aka-1 nuolyne, ir jo. liudija jo visli- įrašiusios laikraščiuose ir žo- 
domijos auditorijoje jvyko ju- l.„ ats'idavi.aą, pilną iStikimy- dž"» iStarnslos mūsų gorovot.

nė, A. Kumšlytia, G. Miliaus- nį bridgeporlortieeiai

1
kaitė, K. Račkauskas, M. Nor- Jpločiai žinomų darbuotojų B. 

P. Jurgėla, O. Ka- Sekleckį.

palaidojo dfadarbė gavo iš Lietuvos nau

biliejaus puota, kurių suren-pię, didelį pasišventimų mūsų 
gė Šv. Kazimiero Akademijos vienuolijos labui ir bujojimui. 
Rėmėjos mūsų vienuolijos dažnos aukos, jo nuoširdi už
dabro Jubiliejų minint. Joje ' uojauta. jo sudovanotos kny- 
dalyvavo daug mūsų rėmėjų, gos ir maldaknygės, o jo kas- 
ir prietelių. Suprantama, kad į dieninis “memento” Šv. Mi- 
laikas ir aplinkybės neleido ^:ų aukų atnašaujant yra mums 
visiems mūsų prieteliams da-1 šventos ir brangios dovanos, 
lyvauti šioje puotoje. I Nuoširdžiai dėkojame ir da

Svečių tarpe buvo mūsų pri l jaučiamės daug, daug jam sko
etelių, kurie mūsų vienuolijų 
per daug metų rėmė ir tebe

lingos.
Kun. V. Černauskui, mūsų

te-ūia. Savo atsilankymu, lin- j mokyklos alumnui, kuris tei- 
kėjimais ir dovanomis labai jkėsi dalyvauti puotoje, nuo- 
mus pradžiugino didžiai gerb. i širdžiai dėkojame.
Pral. M. Krušas. Jo suteiktu O visiems gerb. kun. klebo-
pagalbų Seselės negali užmir
šti. Jo įtaisyti daiktai vienuo
lyne dažnai Sesutėms primena 
jo dosnių širdį. Gerb. Pralotas 
nekartų palinksmino Sesutes 
prisiųstomis šventėms vaišė
mis. Visokiais būdais jis mus 
rėmė, parūpindamas kandida
čių, užmokėdamas akademikių 
mokslo išlaidas; savo patari
mais ir rūpesčiu daug, daug 
gero padarė pirmuose vienuo
lijos laikuose ir dabar jo pa
lankumų didžiai branginda-

VISIEMS MŪSŲ PRIETE- 
LIAMS-GERADARIAMS

Kas drįstų išvardinti arba su
skaityti visus atsilinkiusius ir 
neatsilinkiusius mūsų priete- 
lius! Tai Dievo galybės dar
bas, nes Seselių prietelių skai
čius — lyg ant marių kranto 
— jų daug buvo ir dar dau
giau yra, — tad nesuskaitomi. 
Vienok vienu būdu mokame 
juos visus atsiminti, t. y. pa
vesti Visagaliui maldose už 
mūsų geradarius. Visokiais 
būdais, visuose atvejuose bei 
reikaluose, visur ir visuomet 
mūsų prieteliai savo gera šir
dimi mums ėjo pagelbon. Vie
ni, kaip profesionalai suteikė 
savo patarnavimų dovanai, ar 
visai už mažų atlyginimų. Ki
ti savo pluksna ir žodžiu pat
raukė kitus remti mūsų dar
buotę. Vėl vieni patarnavo Se

vaimenė, P. Jurgėla, O........ (
valiauskienė, J. Petraitis, M. 
Strikienė, O. Krasauskienė, 
Martinaičių šeima, A. Krausie 
nė, Ceysienė, V. Jereckienė. 
M. Laurinskaitė, A. Mikolai- 
tytė, O. Gricienė, F. Nausėdai 
tė, M. Atkočiunienė, A. But
kienė, B. Naujokienė, J. Čepu- 

Nenartonis, S. Jur- 
Nįedvarienė, S. šau-

Sunkiai serga
St. Bučienė sunkiai serga po

jų siuntinį skaniausių saldai
nių Kalėdoms. Patartina rem 
ti Lietuvos firmas, perkant jų 
išdirbinius. P-ni O. Aleliume

pavojingos operacijos. Randa-: nė širdingai ir be didelio pet- 
si Šv. Kryžiaus ligoninėj. , no kiekvienam patarnaus.

Ap sivedė Į — Girdėti, kad vietinis A.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

nams, kurių pareigos nedavė 
progos dalyvauti jubiliejaus 
puotoje, tariame nuoširdų a- 
čiū už gerų širdį, už aukas, ir 
visuonilet maloniai suteiktas 
pagalbas. Pažymėtina, kad 
kun. If. Vaičiūnas, stengėsi ir 
nesuspėjo pribūti puoton Vis
vien, nors telefonu pranešė Se v, .. selems nuvezdami jas savo
selėir.s, kad nesuspėjus, bet 10 . , ... . T . . . , .. ;automiobiliais. Įvairiais mulais
auka $25.00 pribus. Ant ryto- . ... «. ,1 . J ir sumanvmųis jie nese pagal-
jaus atvykęs Vienuolynan su., . ...... . ..... . . Ibos ir džiaugsmo i musų mi

sijų namelius. Kasgi ir sus-nuoširdžiais sveikinimais įtei 
kė jų Seselėms. Jam, mūsų iš-

mos, tariame jam senų giliai tikimam prieteliui, kuris tur-
isišaknėjusį ačių.

Vienuolyne yra viena foto
grafija, kuri atvaizduoja kun. 
A. Staniukynų, kun. P. Serafi
nų ir kun. A. Skrypkų, stovin
čius pelkėse toje pačioje vie
toje, kur dabar vienuolynas 
randasi. Fotografija buvo nu
traukta atir.ininiui atradimo 
tinkamos vietos vienuolynui. 
Iš tos “trejybės” tebegyvuoja

būt dar nėra apleidęs nei vie- į 
nų Kalėdų be sveikinimo su 
stambia auka. Seselės yra gi
liai dėkingos. Per ilgus metus 
jo aukos, jo nuoširdus atviru
mas ir tėviški patarimai yra 
mūsų dėkingose širdyse ir at
mintyje įrašyti. Ačiū jam, ir 
labai ačiū!

Rėmėjoms.
Mūsų brangioms rėmėjoms,

tik gerb. kun. A. Skrypko. Ir'kurios išvargusios darbais ir
jis, mūsų seniausias prietelis 

kunigų, Chicagoj gyvenus,
Suteikė mums ddžiaugsmo Stl-
vo atsilankymu, linksma kalba 

- ir dovana. Vienuolynas dar 
nebuvo pastatytas, o jau gerb.
Tėvelis savo dosnia, prielan
kia širdimi teikė malonių pas
togę kum A. Staniukynui par 
ilgus metus. Nabašninko “die
nyno” knygelėse su pagarba 
ir dėkingumu užrašytas kun.

kaitys mūsų prietelius, kurie 
sunkiai uždirbtus centus paau
kojo Dievo garbei ir savo bro
lių naudai per mūsų rankas. 
Turime prisipažinti, kad esa
me bejėgės atidėkoti Jums, 
mūsų prieteliai ir geradariai. 
Jūsų neužmiršome ir neužmir
šime. Visiems išreikiame kuo 
širdingiausių ačiū už Vienuo
lyno reikalų rėmimų. Tegul 
Pievas visiems atlygina šimte
riopai.

Dėkingos Šv. Kazimiero Se

serys. »rūpesčiais, nesigaili laiko ir 
sveikatos sumaniai surengti 
pramogų mūsų naudai, esame 
daug skolingos už ilgų metų 
darbuotę ir pasišventimų. Se
selėms ne paslaptis jų pasiš- ° $25.00; Kun. H. Vaičių 
ventimas ir jų kilnios širdies jna^’ R- Lauraitis
darbai suruošti su vargu ir

AUKAVUSIEJI JUBILIE
JAUS PUOTOJE:

sunkenybėmis iki juos įvykdo. 
Atjaučiame Jus, mūsų bran
giosios, ir kasdien prašome 
Jums ištvermės geruose dar-

A. Skrypkos vardas daug,' buose. Jūsų ir visų mūsų prie-
daug kartu. Gerb. kun.A.Skiv- 
pkųi reiškiam? gilios padėkos 
žodžius.

Iš gerb. Tėvų Marijonų puo 
toje buvo gerb. kun. .J. Mačiu- 
lionis ir gerb. kun. kapelionas 
M. Urbonavičius. Jiems ir vi
siems Tėvams Marijonams už 
dvasinę pagalbų, suteiktų 
mums per daugelį metų, nuo
širdžiai dėkojame. Jų sunkų 
darbų ir pasiaukojimų mūsų 
vienuolijos labui įvertiname 
ir brangiai įkainuojame — 
jiems, kaip visuomet, taip ir 
šia proga, dėkojame.

Gerb. kun. Ig. Albavičiui, 
ištikimam vienuolijos priete
liui, reiškiame dėkų už aukas 
ir pasidarbavimų mūsų labui 
prie kiekvienos progos.

Gerb. kun. J. Paškauskui, 
esame dėkingos už aukas, pa
sidarbavimų, palankumų ir 
atlankymų mūsų šia Jubilie
jaus proga.

Iš kunigų vikarų buvo kun.

tolių gerieji darbai Dievo už
rašyti. Jis vienas gausiai at
lygina. Jo maldaudamos gau
saus atlyginimo susiraminame, 
kad yra Gailestingas Tėvas, 
visų gailestingųjų širdžių Ka
ralius. Janu, savo maldose Jus 
pavedusios, tariame paprastų, 
bet ir karštų dėkingi) širdžių 
ačiū.

Visiems žinoma, kad be ge
ro vado nėra tvarkos, vieny
bės ir darbštumo draugijoje.

Po $15.00: Kun. Pr. Vaitu
kaitis.

Po $10.00: Pral. M. L. Kru
šas, kun. Ig. Albavičius, Alek
sandras Rokas, M. E. Žaldo- 
kas.

Po $5.00: Marijonų Kongre
gacija, kun. A. Skrypko; kun. 
J. Paškauskas, W. J. Stankū
nas, S. I. Shlepowicz, S. Mi- 
niot, B. ir M. Janušauskai, B. 
Grebliunienė, Dr. S. Biežis.

Po $2.00; V. Černauskas, T. 
Pilipavičienė, J. ir E. Pauliau 
V. Galnaitė, M. L. Gurinskai- 
tė, B. Zalatoris, Dr. J. A. Pau
kštys, M. Navickienė, T. Stan
kevičienė, A. Yokimauskis.

Po $1.00; J. Cinikas, D. Sle
Rėmėjų draugija turi gabių ' nis, M. Dargelienė, Mrs. A. W. 
ir kilnių vadovę, p. A. Nausė-' Jacobs, E. Bliuvienė, M. Var- 
dienę, kuri yra Rėmėjų pir-Įkalis, J. Gerdžiunas, M. Jot-
mininkė nuo draugijos įsteigi
mo. Josios švelnus ir ideališ
kas būdas vadovavime, susi
rinkimuose prašalina monoto
niškumų, paprastai susirinki
muose viešpataujantį. Ji moka 
stebėtinai gražiai užinteresuo- 
ti ir patraukti visas prie veiki 
mo. Jai, kuri taipgi buvo pir
mutinė motina pavedusi savo 
dukrelę mums auklėti akade-

P. Vaitukaitis ir kun. Y. Čer-1 nujos bendrabutyje, esame dė
nauskas. Kun. P. Vaitukaičio J kingos už daug metų darbuotę,
niekuomet negalėsime užmir
šti. nes jo kandidatės, naujo
kės ir Seselės, kurių pašauki-

pasišventimų, ištikimybę ir su
manumų įžiūrėti mūsų opiuo
sius reikalus ir išreikšti gai-

kienė, E. Gedminienė, A. Var- 
dauskas, Dr. P. Atkočiūnas, 
V. Jenčius, T. Petkienė, M. 
Švenciskaitė, Ą. Kuzmarskis. 
J. J. Zolp, B. Papšis, V. Da- 
veikienė, M. Bukauskienė, A. 
Ačienė, A. Ačius, A. Šiurnn, 
T. Atraškienė, B. Lindžienė, 
J. Bunavičienė, A. Belskienė, 
O. Kulikauskienė, K. Simana- 
vičienė, S. Šimulis, A. Bace
vičius, B. Zubė, N. Cycinas, 
M. Zubė, A. Zubė, K. Grazdys, 
M. Šedienė, O. Reikauskienė, 
A. Simutienė, 0. Aleliunienė, 
A. J. Trust, J. Velička, J. Kuk

mu'jis rūpinosi yra mūsų vie- lestingumų ir užuojautų prieĮštaitė, J. Vaišutis, K. Jonelie-

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuviu mokykla visoj Chi
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naujų mokinimo būdų 

nokinama Į trumpiausių laikų ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės. stenografijos, pilietystės, 
laiškų rašymo, abelnos Istorijos, ir 
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas

Juigis Gaiuckas, sūnus pla* į H. D. 2 sk. rengia vakarėlį be- prityręs, kuris grabai ir visiems su- 
y. .. .. ’ i prantamai dėsto mokslo dalykus lrturčių Vaikų naudai mus pa- kiekvienų labai patenkina. Dabar, 
..... v . . _ . prasidėjus mokslo metams, pats ge-TapijOJ. ti.raŽUS darbas, rėmė- rlausins laikas pradėti mokytis, Atei- 

-r, I kitę lr Įsirašykite šiandien. MOKSLO jos. Go to lt! — R.

čiai žinomo seno darbuotojo 
Juozo Garucko, padarė kas 
reikia, tai yra apsivedė. Tai 
įvyko Padekonės Dienoj Spri
ng Valley, III. lietuvių paru

lienė, B. 
gaitė, E.
čiunienė, Vikirų šeima, T. Iva
nauskienė, Z. tGedvilas, E. Sto) pi jos bažnyčioj. Vedė p-lę Bro 
čkiutė, E. Šidlauskienė, J. A. inę Lenartaitę, kurios tėvai tu 
Vilkišius, A. Nausėdienė, L. j ri farmų netoli nuo Spring 
Abaravičius, M. Nikšienė, S.
Kanapeckienė, K. Jenčiutė, O.
Zdanevičaitė, B. J urionaitė, 
V. Vileikis, R. Andreliunas, Z. 
Paulienė, A. Zvadskis, N. N.

Po 50 c. Selemona Mikučio- 
uis, A. Kulikauskas, Z. Urbo
nienė, A. Gudas, D. Drugeika, 
A. Kaniauskienė.

Po 25 c. P. Margis.

NAUDOJASI PRANCIŠKO
NO PATARNAVIMU

Bridgeport. —*J. M. pralo
to M. Krušo parėdymu vėl sa
vo tarpe turime nuolatinį mi
si jonierių pranciškonų tėvų A- 
lfonsų Kazlauskų. Yra tai uo
lus, malonaus būdo Dievo ta
rnas. Maldingi žmonės naudo
jasi jo daugeriopais patarna
vimais. Ypač mielai įrašinėja 
į visokias brostvas.

Mirimai
Šiuo tarpu šioje kolonijoje 

mirė keletas old timerių. Ne
senai buvo miręs vienas se
niausių Chicagos lietuvių J. = 
Polianskas, o dabar štai pa-1E 
laidojome Onų Gurinskienę ir ,E 
Antanų Jakševičių. A. a. Gu- 
rinskienė buvo viena iš pir
mutinių lietuvių moterų, at
vykusių Chicagon. Į abiejų lai 
dotuves daug žmonių buvo su-

Pranešimas
i VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 
i pietų ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

3106 So. Halsted St.

po

Valley. "" | North Side. — Lietuvių Am
Vestuvių pokilėlis įvyko brikos Politikos Klubo prieš-

nuotakos farmoj, kur buvo 
nuvykęs ir jaunavedžio tėvu
kas — Juozas Garuckas. Lai-

metinis susirinkimas įvyks pir 
madieny, gruodžio 5 d. 7:30 v. 
vakare, parapijos svetainėje.

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat šyiesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais iruti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
pointhnentų ir sempelių pašaukit mus

I telefonu- ENGLE1VOOD 5840 
Res. 730 W. 62nd St.

rningos kloties jaunai porelei, i susirinkimas yra svar-
Tas pat lbus- Bus renkama valdyba a- 

Itcinantiems metams. Klubo na 
riai-ės prašomi skaitlingai su
sirinkti. Valdyba.

— Lapkričio 22 d., Šv. Kry
žiaus ligoninėje Dr. S. Biežis 
padarė sėkmingų gerklės ope
racijų P-lei Felicijai Nausė
daitei.

Kaip pacientė, kaip ir jos i

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7G60 

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

ranedėlio. Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Šv. Teresės draugijos mėli- Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

-Telefonas Republie 9600

MARQUETTE PARK

tėvai dėkingi dr. S. Biežiui ir ;nis susirinkimas įvyks piriua- 
Šv. Kryžiaus ligoninei. Idienį, gruodžio-Dec. 5 d., 1932

Galime tikrai džiaugtis ir'Gimimo Švenč. Panelės para- 
savais lietuviais daktarais ir 'pijos svetainėje. Po busirinki- 
lietuvių ligonine. Atėjo laikas Į mo bus kauliukų žaidiYnas ir 
kuomet galima savaisiais pil- [paminės 3 metų draugijos gy
liai pasitikėti. Tat, lietuviai 'vavimų.
remkime savuosius. Į Malonėkite užsiregistruoti

— Ponia Ona Aleliunienė vietų ir daugiau svečių atsi-

«.«. SUKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wash1ngton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7959

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

(3251 So. Union Av.) žymi vi- 
suomeninkė ir “Draugo” beū

ses ti. 
res.

Kviečia Komisijos Na-

Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. I a. fay et te 7917

— Siunčiame pinigus j Lietuvą ir j visas šalis; ZĮ
= Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių lnivų;

Prirengtam Įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus ir visokius doku- “ 
mentus. s

Išpildome visokias blankas ir Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas. = 
Apdraudžiame namus, baldus — forničius ir kitą turtą, nuo ugnies = 

ir vėtros. S
Taipgi apdraudžiame automobilius:
Išverčiame visokius dokumentus:
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus lr mokame cash. Atsilankyk 

asmeniškai arba prisiųsk per paštą apdraustame laiške.

John J. Zolp
sirinkę suteikti paskutinį pa- S 
tarnavimų. Gruod. 3, šeštadie-

5 4559 SO. PAULINA ST.

Namų Tel. Hyde Park 9996

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

52 E 107 ST. prie MTCHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 5950—6377

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

= 160 N LA 8A.LLE ST—pagal sutartj.

TEL. YARDS 0145 E
.'imiiiiliiimiimiiiimimilltiiiiiimiimiimiimimiiimiiimiiiiimmiiimimmimi«

R. ANDRELIONAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro

BUDTNKUS TAISOM
Atliekame P’asterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus «tatom — 
taisom. Plasteruoiam skliautus —— 
Cnlifornijos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WFST 0«03 
Tel. So"fh Sld^ V «J38

JNO. LYNCH
500 WEST 47th RTRF.FT 

2052 WF,ST MADISON STRF.ET

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

GERAS UŽDARBIS
Reikalinga — vvrai ir moterys. — 

mes turime nanlą Išradimą, kuris 
lengvai parsiduoda kiekvienoje šlu
boje. Galite dirbti pilnai arba lluos- 
lalklu. Patyrimas nereikalingas. 
91.00 užstato už sampelius bus su
grąžintas. Kreipkitės nuo 9 ryto iki 
įį va’ vakaro.

6812 So. Westem Ave.

Kiekvlcnas Vardas parduoda 
Black Ran d anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Grane ('nai 
Komnanlją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Poeahontns lumps ___ $9.00
Snmmcr Crėek lump ..$8,00

džius. movie cameras, projec-
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Ilemloek 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

DS1 geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tnl. Boulevard 1389

CEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, bevelk kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Todėl, mes dabar Ir 
parduodame Įvairios rūšies čevery
kus su nupigintam kainom, kaip 
tai už $2.95 ir ankščiau. Mes užlai
kome gerinusius čeverykus Ir turim 
dldellnus) pasirinkimą visut šeimynai: vyrams, moterims Ir vaikams.

Phone Roosevelt 2072
! STANTST.OVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
1 Coal, Woo'd, Expressing and 

Moving z
2146 So. Hoyne Avenue

Chieago, TU.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZALBSJKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFF.RTNFS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški mankštlnimai Ir elektros masažas

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

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai del pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kaimpns So. Paulina HL Tel. Boulevard 4552

BVDTNKVS TAISOSI
Atliekame Plnst’erlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus 
Cailfornijos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST O««3 
Tel. South Si.le YARDS 6138

JNO. LYNCH
509 WEST 47th STREET

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

Taipgi mes turlmė pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą tr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4499 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7111
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