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J. Valstybių kongrese slapieji nelaimėjo
ŠIANDIEN ATIDAROMAS NAUJAS 

VOKIETUOS PARLAMENTAS
BOLŠEVIKAI NEGALI IŠGAUTI 

GRŪDŲ IŠ VALSTIEČIŲ

Japonai Mandžiūrijoj veržiasi 
pirmyn

SLAPIEJI KONGRESE 
PRALOŠĖ

SCHLEICHER'IS EIS 
PARLAMENTAN

VVASHINGTON, gr. G. — BERLYNAS, gr. 5. — Ry-
Yakar susirinkus paskutinei, toj atidaromas naujas Vokie- 

72-ojo kongreso sesijai, kaip tijos parlamentas. Kancleris

iš anksto buvo sakyta, žemes

niuose rūmuose pirmiausia im

tasi rezoliucijos, kuriaja norė

ta atšaukti 18-ąjį priedą. Kaip 

sakyta, taip ir padaryta. Už 

lezoliuciją, reikėjo gauti dvi 

trečdalys balsų. Balsuojant už 

rezoliuciją 271 atstovas pada

vė balsus, o prieš — 144. Sla

piesiems trūko vos 6 balsų at

siekti tikslą. Tas neatsiekta,

gen. Sclileicher’is eis parlame

ntan ir reikalaus rėmimo. Jei 

tas jam bus atsakyta, tada, 

kaip pranešta, jis tuojau par

lamentą paleis.

TIK VIENAS NAUJAS 
NARYS KABINETE

BERLYNAS, gr. 5. — Nau

jas Vokietijos kancleris gen.

kadangi keliolika atstovų ne- Sciiieicher’is sudarė ministerių' 

atvyko į sesijos atidarymų j kabinetą ir pasirodė, kad jin, 

šiuo savo pralaimėjimu šia- įeina tik vienas naujas minis-

pieji daug laimėjo. Praeitą se

siją žemesniuose rūmuose jie

leiis. O visi kiti, tai buvusie

ji kanclerio von Papen’o mi-

negalėjo gauti nė poros Šimtų; misteriai. Tas naujas yra dar-
balsų.

Kalbama, kad su probibici- 

ja galutinai apsidirbs naujas 

73 kongresas. Gal bus sušauk

tas specialėn sesijon po kovo 

4 d.

bo ministeris, dr. Fr. Syrup.

STENGIAS IŠNAIKINTI 
KOMUNISTUS

JAPONAI UŽĖMĖ HAILAR

TSITS1HAR, Mandžiflrija, 

gr. G. — Verždamosi pirmyn'-"uos pačius, 

japonų kariuomenė užėmė Hai

lar. Vyksta kruvinos kautynės 

su sukilėliais kinais.

REYKJAVIK, Islandija, gr. 

5. — Vietos policijos viršini

nkas amerikietis (iš Chicagos) 

II. Johnson nusprendė čia iš

naikinti komunistu veikimą ir

AREŠTUOTAS PARLAMEN
TO ATSTOVAS KO

MUNISTAS
JAPONAI TRIUŠKINA SU 

KILĖLIUS KINUS

DARBINAS, Mandžiūrija, 

gr. 5. — Japonų kariuomenė 

veržiasi pirmyn ir triuškina ki 

nūs sukilėlius žiemių vakarų 

Mandžiūrijoj. Japonai spėja, 

kad sukilėliai šauksis taikos, 

kada neturės kur dingti.

ATĖNAI, gr. 5. — Čia areš

tuotas graikų parlamento at

stovas komunistas. Jis kalti

namas darbininkų kurstymu.

I REZIDENTO PAGALBAI

AIRIAI GELEŽINKELI
NINKAI STREIKUOS

SANTIAGO, Čile, gr. 5. — 

Iš šios respublikos kariuome

nės savanoriai išėjo septyni ge 

nemlai. Tuo būdu jie prezide

ntui Alessandri duos laisvės 

perorganizuoti militarinę kra-

DUBLINAS, gr. 5. — Airi- įto tarnybą.

jos geležinkelininkai nusprcn-j----------------------------------------------------------------------------------------

dė gruodžio ll d. streikuoti.j NEREGĮS KUNIGAS Mi
lai bus protestas prieš atly- NĖJO SAVO JUBILIEJŲ 
ginimo marinimą.

Jaunas architektas J. L. Gleave iš Manchester, Anglijos, 

pagamino sėkmingą braižini Tarptautiniam Kolumbo pamink

lui, kurs bus statomas San Domingo mieste — Amerikos ra

dinio atminimui. Šis paminklas bus vardu Faro de Colon. Tai 

kryžiaus pavydalas iš baltojo marmuro — 1,200 pėdų ilgas ir 

300 pėdų platus. Kryžiaus centre bus bokštas. Tenai bus Įtai

syta judonia stiprios jėgos elektros šviesa. Bus kelrodis lai

vams ir lakūnams.

SUDEGINO 81,000 DOLERIŲ 
SKOLŲ SĄSKAITAS

ATLANTA, G a., gr. 5. — 

Dr. George Brown sudegino 

visas savo skolininkų pacijen- 

tų skolų sąskaitas ir pareiškė, 

kad tie visi žmonės, kuriuos 

jis gydė ir jie jam buvo sko

lingi, yra laisvi nuo skolų.

O tų skolų buvo apie 81,000 

dol. Kai kurie žmonės jam 

buvo įsiskolinę net 1892 m. 

Jis rado, kad žtnonėms nėra 

galimybės atsilyginti. Tad ve

rčiau pradėti "‘naująjį gyve

nimą.”

NUTRAUKĖ GATVIŲ 
VALYMĄ

TOLEDO, O., gr. 5. — Iki 

šių metų galo uždarytės šio 

miesto gatvių valymo depar- 

tamcntas; Tai ekonomikos su

metimais.

NORI PATRAUKTI Į 
MAJORUS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
IŠTVIRKĖLIAI IŠVARTĖ 
KRYŽIUS, IŠROVINĖJO 

MEDELIUS

Rozalimas. Spalių mėn.

15 dienos j IG naktį nežinomi 

piktadariai, pakely iš Razali- 

mo daug piktybių pridarė. 

Miestelio kelių gyventojų 

ėmė vartus ir sukėlė į 

ži us ~

šios apylinkės pievose bei ru- 

!gių apsėtose dirvose pastebi

mi įa gražiai pradedančių žydė

ki gėlių — svėrių, burbalų ir 

.« k. Tokiu reiškiniu ir senieji 
“'stebisi.

NEŽINOMI KAPAI
iš- Grindžiant Šiluvos miest. 

med-igatves arti šventoriaus rasta 

Daugyvenės tiltą išgrio-Į daugybė žmonių kaulų: knin-

vė ir į upę sumetė barjerus; psčia palaidotų. Matyt, atska- 

Bunčių kaimo lauke kryžius liūnų kada nors ten buvo ka- 

bųsliais apdaužytas ir nurnu-'pai, neš katalikai kniūpsčių 

šta kryževonė su Kristaus Ka- Į nelaidoja. Bet tų laikų šila- 

nčia; Šimoniškių kaimo gyv. jviečiai jau neatmena.

Bačnio išrauti vaismedžiai, ju- I Šiluvą nesenai atvyko nau

BOLŠEVIKAI NEGALI 
IŠGAUTI JAVŲ GRŪDŲ

MASKVA, gr. 5. — Aną 

dieną sovietų vyriausybė pa

skelbė Maskvos ir totorių pro- 

v'ncijų valstiečiams, kad jie

CHTCAGO JE

biliejinis kryžius visai pagul

dytas skersai kelio. Nuvykę į 

Šimoniškių kaimą, Nugevi-

NAUJAS COOK O APSKRI-' 
TIES PROKURORAS

jasis katal. jaunimo dv. vadas 

kun. J. Povilaitis. Spalių 16 

d. parapijos salėje laikė pir-

čiaus išnešė 2 bačkas alaus irjiną paskaitą ‘‘pavasarininka- 

netolimuose krūmeliuose išgė-ris" ‘‘Organizacijų reikšmė 

rė. O bačkas sudaužė. Girdėtis, i šių laikų gyvenime.”

Cook’o apskrities valstybi- į 

savo javų grūdų pervirsi gali nį0 prokuroro vietų vakar už- i 

privačiai parduoti. įėmė naujas prokuroras T. J. j

Reikšta džiaugsmo. Bet tik j Courtney, kurį piliečiai lap- 

trumpam laikui. Nes tie val-Įkričio 8 d. išrinko. Buvusis 

sutčiai nepristato vyriausybei prokuroras Swanson yra pa

prastas pilietis.

.kad ir daugiau žalos pridarė. 
Piktadariai dar nesusekti. Po
licija daro žygių.

NELAIMĖ PER PA
MALDAS

Naująjį veikėją sveikinda

mi, choras sugiedojo jam il

giausių metų.

REIKALAUS NAUJOS 
BYLOS

PARYŽIUS. — St. Michcl 

des Batignolles parapijos kle

bonas, kanaunikas Baston, mi- 

BARCELONA, Ispanija, gr. nėjo savo 50 metų kunigystės 

5. — Katalonijos provincijos J sukaktuves ir 30 metų, kaip 

32 miesteliuose pasireiškė pa- šioj parapijoj dirba.

PASIUTIMO EPIDEMIJA

siutimo epidemija. Prieš ją i- Kan. Baston per daug dirb-

mamasi ko griežčiausių prie- damas neteko regėjimo, o pra

monių. 'ėjusiais metais nupjauta vie

NEW YORK, gr. 5. — Čia 

susiorganizavo komitetas, ku

rio tikslas yra 1933 m. į šio 

miesto majorus patraukti Al 

Smith’ą. (Tik jis galėtų sutva

rkyti miesto reikalus.

NUTRAUKĖ DIKTATŪRĄ

HAVANA, gr. 5. — Kubos 

prezidento Macliado nuspren

dimu visoj saloj panaikintas 

militarinis valdymas, t. y. di

ktatūra.

na koja. Nežiūrint to, jis vis 

dar energingai parapijai va

dovauja.

Jubiliejaus dieną jis laikė 

Šv. Mišias vikarams gelbstint. 

Jo pagerbimui į pamaldas at

vyko Jo Emin. kardinolas Ve- 

rdier, Paryžiaus arkivyskupas.

Į kardinolo Rveikinimus kle

bonas atsakė, kad jis turi vil

ties dar ilgai dirbti savo pa

rapijos gerovei.

reikalaujamos grūdų kieky

bės. Tad pirmiau turi atsily

ginti su vyriausybe, o tik pas

kui, kas jiems liks, privačiai 

paiduoti. Tuo tarpu yra žino

ma, kad kada valstiečiai atsi

lygins su vyriausybe, tada jie

ms nieko neliks.

iš valstiečių grūdų rinkimas 

yra apsunkintas. Valstiečiai 

žudo komisarus rinkėjus.

Sovietų laikraščiai įspėja

Naujas prokuroras jau 
skyrė 8 sau padėjėjus.

pa-

PLĖŠIKAS VARECHA 
NĖRA BEPROTIS

Vainutas. Per Visas šventes, 

kada žmonės vyko bažnyčion 

melstis Grigališkės km. gyve

ntojas O. M. išėjo į laukus 

puikinėti. Vieną zuikį pašovus 

užspringo šautuvas ir jį betai

sant išsišovė. Šūvis pataikė į 

plaučius ir nelaimingasis, par

vežus kunigą, naktį mirė. Aps

kritai šioj apylinkėj žmonės

I’sychiatras dr. Scott rado, 

kad plėšikas J. Vareclia, 17 m.

yra sveiko proto ir už pradėjo šventų dienų nebege-
r.mz.,

savo darbus atsakomingas. Ta
čiau jo inteligentiškumas yra

. .... , lygus 12 metų amžiaus vaikui,

valstiečius, kad ne nekrautų A . ... . , A •

, , v . Kadangi jis nėra beprotis, tai
ir neslėptų grūdų, nes uz tai:, . .
, , . . turi but baudžiamas, pareis-

bus baudžiami kaipo kontrre-l, . ,
...... kia ekspertas.

volmcininkai.

NĖRA PROGOS DEMON
STRUOTI

NĖRA KO DŽIAUGTIS

rbti.

ŠILTŲ KRAŠTŲ 
PAUKŠČIAI

VVASHINGTON, gr 

Į šio miesto ribas suplūdo ke

li tūkstančiai bedarbių, kurie

ms komunistai vadovauja. Ta

čiau policija juos surėmė ir 

neleido žygiuoti valstybės rū-

5. —

Į Ateinančiais metais bus mo- 

jkamf už 1931 metus mokes

čiai Cook’o apskrity.

“Civic Federation and Bu- 

reau of Public Efficiency” 

praneša, kad žmonės neturi ko 

džiaugtis mažesniais mokes

čiais, nes bus maža kuo ma

Leoniškis, Pasvalio valč. Mi

ške žmonės matė du ilgom uo

degom gražius paukščius. Ži

novai pažino, kad tai fazanai. 

Kelis kartus pasirodę, jie vė

liau pranyko. Spėjama, kad 

čia jiems nepatiko žemos vie

tos, ir persikėlė kitur. Šiame 

miške fazanų niekados nėra 

buvę.

APSIKRIKŠTYJO ŽYDAITĖ
mų link. Bedarbiams įsakytaĮžesni, nepaisant visuomenės 

grįžti atgal. reikalavimo mažinti išlaidas.

4 ŽUVO ERIE EŽERE RAGINA MOKĖTI MO
KESČIUS

DETROIT, Mich., gr.

Erie ežeran įkrito lėktuvas, 

kuriuo skrido 2 vyrai ir dvi 

moteriškės. Visi žuvo.

5.

ŽMOGŽUDYS NUBAUSTAS

Cook’o apskrities teisėjas 

Jnrccki ragina visus tuos, ku

rie neužmokėję mokesčių už 

kelis metus, kad prieš Kalė

das nors dalis užmokėtų. Pi

nigai reikalingi apmokėti vie

šuosius tarnautojus.16 m. amžiaus žmogžudį B.

Arnold’ą iš Riverside, kurs' . ------------------------------------------------------

i
nužudė savo pamotės motiną, I Namie, 1843 So. Halsted 

teismas nubaudė nuo 1 iki IH gat., vonioje rastas negyvas 

mitų į Pontiac’o reformato į Charles Mikineueis (t), 60 m. 

riją. amž.

Debeikiai. Kristaus Kara

liaus šventėje Debeikiuose pri

ėmė krikštą jauna, pamokyta 

žydaitė. Paruošiamąjį darbą 

ir krikšto apeigas atliko vie

tos klebonas dek. K. Mikelins

ke?. Krikšto iškilmėse buvo 

pilna bažnyčia žmonių. Sve

čiai klebonijoje krikšto duk

ters gyvenimo pradžiai pada

rė tarp savęs mažą rinkliavą.

ŽYDI GĖLĖS LAUKUOSE

Aną dieną federaliniam tei

sme baigės byla H. O. Stone 

& Co. viršininkams. Jų 7 pri

pažinti kaltais. Jų advokatas 

reikalauja iš naujo bylą nagri

nėti. Šiuo klausimu teisme bus 

argumentuojama gruodžio 23 

d.

ši kompanija per ilgus me

tus operavo nekilojamus tur

tus. Įgijo daugybės žmonių 

pasitikėjimo ir pagaliau griu

vo. Dingo apie 14 milijonų 

dol. žmonių investinto turto. 

Susekti neteisėti viršininkų da 

rbai ir jie patraukti teisman 

ir atsakomybėn.

NEREIKALINGOS IŠ
LAIDOS

Cbicagos municipaliniai tei

sėjai kas vasarą turi ilgas a- 

tostogas. Kada jų dalis atos

togauja, tada, prireikus, čia 

bylų nagrinėti pakviečiami iš 

kitų miestelių teisėjai. Ir šie

ms už tai užmokama. Praėju

siais metais tam tikslui išleis

ta daugiau kaip 49,000 dol.

RASTAS NUŽUDYTAS
Rastas nužudytas savo ofi

se antrarankių automobilių pi

rklys J. Grauer, 37 m. amž., 

2317 So. Michigan ave.

HAMBURGE 13 SUŽEISTŲ
HAMBURGAS, Vokietija, 

gr. 5. — Rivalizuojančios spo

rto organizacijos sukėlė muš

tynes. 13 sužeistų.

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN
KĖS. — Šiandien nepastovus

..Lenkimai, Kretingos apskr. 
šiais metais ruduo lietingas ir 

gana šiltas. Dėl tos priežasties oras; popiet kiek šalčiau.
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Kas gali ir laikraštį užprenumeruoti, ir 

bedarbį sušelpti, ir dar dovanas saviškiams 

pirkti, pirkime jas pas savus biznierius, pas 

lietuvius, nežarstykime pinigų kitataučiams, j 
kurie jokių mūsų reikalų neremia. Ypač. at

siminkite tuos, kuiie iš mūsų biznierių skel

biasi dienraštyje “Drauge.”

Jnrgis YVashmgtonas LIETUVOS GYVENIMAS

DIENOS KLAUSIMAI

KONGRESUI SUSIRINKUS

Vakar susirinko Jungtinių Valstybių ko

ngresas svarstyti svarbių krašto reikalų. Su

sirinko ne naujieji kongreso atstovai, bet se

nieji. Mat, naujai išrinktieji savo darbų te

pradeda nuo kovo 4 d., taip kaip ir naujoji 

administracija.

Partiniu atžvilgiu imant, tarp šio kon

greso sustato ir busimojo, nedaug tėra skir

tumo. Tiesa, kad naujajame bus daugiau de

mokratų, negu šiame, tačiau demokratai ir šį 

kongresų kontroliuoja, nes turi daugumų. 

Taigi, jei demokratams ištikro rūpi krašto 

gerovė ir jei kongresas gali kų nors padaryti, 

kad žmonių būtį pagerinti, jie neturėtų lauk

ti kito kongreso susirinkimo, bet dabar dar

bų pradėti.

KALĖDŲ DOVANOS

tiražus yrą paprotyKalėdų šventes 

dovanas saviškiams dalinti. Deja, tos dova

nos dažnai netiksliai išdalinamos, pinigai vi

sai be reikalo išeikvojami.

Šiais sunkiais laikais ypač reiktų apsi

žiūrėti, kad veltui pinigų nemėčius.

Geras laikraštis ir gera knyga, tai ge

riausias žmogaus draugas, prietelis ir patarė

jas. Šiandien yra gana daug mūsų tautiečių, 

kurie dėl nedarbo negali nei laikraščio užsi

prenumeruoti, nei knygos nusipirkti. Dėl to 

mes ir patariame, kad tokiems geriausia Ka

lėdų dovana bus laikraštis ar knyga. Ka

dangi dabar vedamas' dienraščio “Draugo” 

ir savaitraščio “Laivo” vajus, tad ir pasi

rūpinkime savo artimiesiems užprenumeruoti 

“Draugų” arba “Laivų.”

Kas nežino, kad šiais laikais daug žmo

nių yra dideliame varge. Dėl to kiekvienas 

galintis turėtų pasirūpinti, kad nors vieną 

nelaimingų šeimyną sušelpti. Tokia dovana 

labiausia atitinka Kalėdų nuotaikai.

M. K. R. Naujosios Anglijos 
Sunaan RezoLiuci jos

1. Skyrių Organiaavimas
Kadangi beveik visose Naujosios An

glijos kolonijose yra Kolegijos Rėmėjų;

Kadangi jie, nepalaikydami tarpū sa

vęs jokių santykių, negali dirbti bendro 

organizuoto darbo; ir

Kadangi tiktai vienybėje yra galybė, 

nešanti daug naudos visuomenei, kaip ti

kėjimo, taip ir tautybės kryptyse;

— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažia

vimas nutaria visose kolonijose esamus 

Rėmėjus suorganizuoti į skyrius, kurie iš

rinktų savas valdybas ir, tokiu būdu, sa

vo darbų padarytų daug sėkmingesnių.

.i 2. Apskrities Įsteigimas
Kadangi vieni skyriai, palikti sau, 

mažai kų didelio gali nuveikti;

Kadangi Rytų geografinė padėtis ne

leidžia lengvai pasiekti Vakaruose esamų į taus mokslų į kiekvienų lietuviškų šeimų.

NERIMTA PASTABA

jningų kunigaikštysčių. Tai 

trijų kunigaikštysčių — Hes- 

se, Anhalt ir Brunswick — an- 

įtokratiški valdovai už pinigus 

i greitai sutiko duoti savo vy

rų. Iš viso buvo importuota

‘Draugo’ zinnesių pranešimai

LIETUVA NE LIETU- vardu “Roja.”

VIAMS Eekonų eksportas per Klai-

-------------- --------------- pėdų daėjo ligi 550 tonų j sa-

I'atrijotai deklamuoja

(Užbaiga)

«
Toli gražu ne visi amerikie 

t iai buvo užsidegę kova prieš. 

Angliju. Buvo daug tokių, ku

ilio liko lojalūs Anglijai. Ko

lonijos seniau neužkęsdavo vie 
j na kitos. Tie nedraugingumo

Sandariečių lapelis pasiskundė, kad Chi-Į jausmai neužgeso ir kovai ki- 

cagos katalikai vieni surengė vadinamų “Lie-,lūs. Kontinentalia Kongresas, 

tuvių Dienų” sųryšy su Daily News tautų kurs buvo vienijančiu Kūnu vi- 

kamivalu. Ksų kitos tautos “turėjo panašias soms kolonijoms, nebuvo įgi- 

demonstracijas” bendrai, bet “mūsų tedera- jęs kolonijų pasitikėjimo ir 

cija atlieka viską slaptai.” Nežinia, ar “S- autoriteto. Delegatai į tų Ko

la” tuo komplimentų Federacijai norėjo pa-ingresų nebuvo renkami for- 

sakyti, ar pasiskųsti. Federacija, ištikro, yra maliai. New Yorke didžiuma 

galinga, jei slaptai dirbdama tūkstantinę priešinosi delegatus siųsti, 

žmonių minių į St. Agnės auditorijų sutraukė North Karolinoj komitetas iš 

ir jei taip gražų programų, kuriame daly- dvylikos žmonių paskyrė de- 

vavo 500 žmonių, suorganizavo. Jei Federa- legatus. Daugelis delegatų bu- 

cija “slaptai” dirbdama tai padarė, tai kas vo menki žmonės.

kad vaitę. Vasaros mėnesiais kinu- 
Lietuva turinti priklausyti lie- lių eksportuojama tik 100 to- 

30,000 vokiečių. Jie buvo dis- tuviams, gi ligi šioliai svetini-'nų mėnesiui. Tranzitas popier- 
taučiai griebia smetonų Lie- 'mulkių irgi padidėjo, 
tuvoje. Lietuvos valstybinius Į Fotografų suvažiavimas įvy- 

pntš kų jie kariaus. Ameiike|jarpus atlieka svetimtaučiai, ko lapkr. 3. Dalyvavo 30 fo- 
.jie pateko j vokiečių koloni-J^auno tiltus statė svetimtau- togr&fų iš Kauno ir provinci- 

Naujų geležinkelį žemai- jos.
čiuose irgi statė svetinių va'- j Autobusų Savininkų Sąjun- 
siijų firmos, nors ligi Telšių gos susirinkimas įvyko lapkr. 
tą patį geležinkeli krikščio- 3. Dalyvių būta 200. 
rims valdant gerai pastatė j Žurnalistų Sųjungos visuo- 
lietuviai. • tmis susirinkimas Įvyko

kr. 5 d.

ciplinuoti kareiviai, bet jie iš- 
anksto neturėjo informaciją

jas ir, dalykus sužinoję, šim-;^iai 

tais ėmė bėgti iš kariuomenės 

arba lengvai pasiduoti. Dau

gelis jų apsigyveno saviškių 

tarpe. *

Šitokia Anglijos padėtis pa

lengvino kovų amerikiečiams.

Washingtono rezignaęija
Jurgis Washington išbuvo

LIETUVA ŽYDŲ ROJUS

ap-

bebiit buvę, jei ji būt veikusi viešai ir dar j Tai ve, kokiose aplinkybė-1 vyriausiu Amerikos armijos

“gausingų” sandariečių grupę j talkų pasi- 'se Jurgis AVashington turėjo 

kvietus ? ‘z m i kariauti prieš Angliją.

Mes čia norime rimtai pastebėti ir Į į AV asliingtono ir jo ištikimų- 

nerimtų “S-ros” pastabų atsakyti, kad vis jų sekėjų laimei atsirado tal-

\adu septynis metus — nuo 

karo pradžios iki pat pabai

gos. Rezignacijų padavė kon

gresui, pareikšdamas grįšiąs

dėlto “Lietuvių Diena” nebuvo slaptai orga-įL.ninkų. j hi\o dvarų ir tęsiąs savo mė
nizuojama ir kas tik norėjo, galėjo į tų dar-j Francija, prieš kurių ameri- Į fizinių ūkio darbų. Su rezig- 

bų įeiti ir bendrai dirbti. Visi geros valios ir kiečiai kariavo prieš 12 metų, j^eikė bilų sumoje $64,-

patrijotiškai nusiteikę žmonės taip ir darė.

PASTABĖLĖS

pamatė progų atkeršyti Angli-1 ^0- Sakė, kad už savo tarny- 

ir atsiskubino Washingto- nieko nereikalaująs, o tik 

norįs, kad valdžia grąžintų lė

šas, kurias armijoj būdamas

ai

iiiiti į talkų pinigais ir žmonė-

Mcno Paroda Kaune ruošia
ma dailininkų vadovaujant p. 
p. skulptoriui Juozui Zikarui, 
tapytojui Mackevičiui; K. Ši
moniui.

Opera “Toska” bus atnau
jinta, dalyvaujant amerikietei 
j). M. Rakauskaitei ir naujai 
dainininkei p. Veronikai no-

Lietuvos valdžios laikraščio 
pranešimu, advokatų taryba 
į savo tarpų nariais priėmė 
9 naujus teisininkus; iš jų 8 
žydus ir 1 lietuvi. Proporcija 
8.1 rodo kam šiandien gerai 
Lietuvoje.

Bet štai proporcija 2:0 žy-idenaitei, kuri Jau dalyvavo o- 
dų naudai Lietuvoje. ValdžioslPvli°je “Aidoje”. Dramos te- 
universiteto teisių fakultetas, a^ro režisierius siais metais y- 

ra M. Čechovas. Amerikiečia
ms žinomas artistas Pilka pe
rkeltas dirbti į Šiaulių dra
mos skvriu.

naujai įkurtai katedrai — 

Klaipėdos teisei dėstyti, išri- 

Atvyko ir lietuvis Tadas Ka-^’k^do savo kišeniaus. fra- ju žydu, bet nė vieno lie- 

sčiųška. Atsirado daugiau vie-jncD0S niinisteris Luzeine tada tuvio. Diktatoriai, savųjų ne

turėdami griebiasi kad ir už 

žydo, bile ne kitos partijos 

lietuvio. Taip, dabar žydams, 

protestonams,. masonams — 

gerai Lietuvoje, tik Lietuvai 

venti privatiškų gyvenimų. Jis ar <reraį?!

niis. Tų pat padarė Ispanija.

Ir Lietuvoj žmonės pradėjo organizuoti

maršavimus į sostinę, j Kauną. Nesenai į „T."“™ wri 'a’ie Wasl.ingtonų šitaip pa- 

Kaunų suvažiavo 1000 ūkininkų, kad papra- e 11 Pasiaukojimo amen- «« Q„i;,

* . . i luino Pn Juiiouiio nru remke: visas pasaulis yrasyti vyriausybės labiau susirūpinti jų reika-j ' /aipe. lo daugelio p a- , respublikoniško-

i • ?„ kriti ilaimejunų ir po daugelio lai- Pdnefeias J° respuDiiKonisico
pa ngv jų i. i,„5jimų Jurgio Washingtono,mis Bet jis be rei-

(vadovaujama armija pagalios kulo bandys slapstytis ir gy-
Vokietija dabar turi generolų valdžią.

Generolas yra prezidentu ir valstybės kanc-,erne virs,b 

lerium. Iš tokios valdžios reiktų laukti griež- ■ darė Anglija

9
tumo ir drausmės. į

# # #
Žmonės laukia Kalėdoms alaus. Gameris, 

demokratų šulas, žadėjo. Taigi, kažin, ar iš- 

troškusieji per šventes gers legalizuotą, ar 

butlegerių alutį? Mums rodos, kad paskuti

ni- i '

• ąc •

Laisvamanių “pamokslininkas” p. Si- 

mons savo “tribūnoj” visus stengiasi mokin

ti. Šiomis dienomis davė “pamokslų” Pasau

linės Parodos komitetui. Tik gaila, kad pats1 

“mokytojas” vis dar neišmoksta, kaip “-ant 

svieto gyventi.”

Pradėjus amerikiečiams ka

rinius veikimus prieš Angli

ju, išrodė, kad jėgos buvo ne

lygios. Anglija išrodė daug 

galingesnė. Bet ir ji turėjo 

daug bėdų. Reikėjo vesti ka

rų Indijoj, reikėjo rūpintis pa

laikyti Airiją. Priverstino ka

reiviavimo Anglijoj nebuvo, 

reikėjo kareivius samdyti. Ta

liu Anglija Airijoj laikė 12,000 

kareivių/Vakarų Indijose, A- 

frikoj, Azijoj turėjo 10,000, i

visuomet liks pirmas Jungti

nių Valstybių pilietis.”

AVasliingtono patarimas Ko

ngresui buvo toks: kolonijas 

(valstybes) sujungti po viena 

eentraline vyriausybe; iki ce

nto atmokėti karo skolas; per

organizuoti milicijų, kad ji būt 

veiklesnė; vietinius smulkius 

interesus užmiršti dėl visos 

tautos labo.

Neilgai tefarmeriavo

Naujas geležies fabrikas ruo
šianias Klaipėdoje. Savininkas 

pirklys p. Lipkt.

Laivas krante, ties Klaipė
da jau trys mėnesiai kaip au
dros išmestas, nepasisekė nu
traukt į vandenį, l^aivo ver
tė $10,000. Tai latvių laivas

buvo atlikęs. Jisai tautai va

dovavo svarbiausiu kruvinos 

Jurgis AVasliington iš anni- jkovos metu, jisai tautai vado- 

jos rezignavo gruodžio 28 d., pavo, statant didelei respubli- Clair, Pa.

Ameriką tegalėjo pasiųsti pra 1783, o jo inauguracija kaipo 

džioj tik 8,000. Kadangi na- 'pirmo Amerikos prezidento į-

kni pamatus.

Tėvo Marijumi Misi
jos nidens meto

Lapkričio 30 d. — gruodžio 
8 .d. Švenč. Panelės Marijos 
Nekalto Prasidėjimo Novena 
— Cambridge, Mass.

Lapkričio 30 d. Šv. Andrie
jaus atlaidai ir gruodžio 4 — 
11 d. Šv. Teresės Novena — 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, 
Philadelphia, Pa.

Gruodžio 7 — 15 d. — Šv. 

Juozapo bažnyčioje, So. Chi- 

cago, III.

Gruodžio 12 — 18 d. — St.

Gruodžio 16 — 23 d. reko

lekcijos Šv. Juozapo namuose 

— Hinsdale, III.
Gruodžio 19 — 23 d, — re 

kolekcijos Šv. Jurgio bažny

čioje, Detroit, Mieli.

Misijoms vadovauja marijo

nai misijonieriai: kun. Anta-

Jurgis AVasliington neieško-^nas Petrauskas, M. I. C., kun. 

jo garbės, o pastatytas Į eilę,Jonas J. Jakaitis, M. I. C. it

Jurgis VVasbington nesibrio- 

vė į vyriausią armijos vado-

prisišaukti vyrų stoti į kariuo,n:ingai jisai prezidentavo du vybę — jis ten buvo pakvies- 

menę ir vykti į Amerikų ka- terminu. Trečių terminų atsi- tas.

riauti, tai bandė jų gauti už- >akė prezidentauti. Po to dau- Jurgis Washington nesiver- 

sieniuose. Rusijoj tųsyk vie-' geriopai pasitarnavęs didvy- žė į prezidentystę — jis buvo 

špatavo Ekaterina IT. Ji pra-’ris pasitraukė iš viešo gyve- į tų aukštų vietų pakviestas.

Teko pugirsti, kad A. L. R. K. Federa- ilgioj buvo pažadėjus 20,000 n i mo ir vėl išvyko į numylė
tąja rengiasi prie labai svarbaus darbo — ka-1 azokų, bet pažado neišpildė, tų savo dvarą Mt. Aernon. Pu 

talikiškojo veikimo ir spaudos savaitės kitų .Vokietija tada nebuvo susivie- to jau nebuvo šaukiamas į vai- |garbingiausių pasaulio didvy-įknn. Aleksandras Būblys, M.

Atvyko Amerikon kun. dr. V. Bartuška, 

kuris savo laiku gana plačiai veikė Ameri

kos lietuvių visuomenėje. Kaip ilgai gerb. 

veikėjas čia pagyvens, dar neteko sužinoti.

mie Anglijos valdžia negalėjo j'J ko balandžio 30, 1789. Sek-

metų pradžioje.

Kolegijos Rėmėjų ir bendrų su jais dar

bų dirbti; ir

Kadangi Rytams reikia sudaryti pa

našių organizuotų pajėgų, kaip kad yra 

sudaryta Vakaruose; v

— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažia

vimas nutaria įsteigti Naujoje Anglijoje 

Kolegijos Rėmėjų apskritį, kuris iš čia 

gyvuojančių skyrių sudarytų organizuotų 

paramų mūsų katalikiškai lietuviškai mo

kyklai ir spaudai.

3. Spaudos Platinimas 
MI

Kadangi šiandie didžiausia pasaulio 

galybė^yra spauda;

Kadangi per spaudų galima lengviau

sia platyti Kristaus mokslas ir Jojo mums 

nurodytieji dorovės pagrindai; ir

Kadangi mes, Kolegijos Rėmėjai, šio

je srityje galime daug pasidarbuoti;

• ■
— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažia

vimas nutaria visuose savo skyriuose su

organizuoti spaudos platintojų būrį, ku

rie kaip senovės Apaštalai įneštų Kris-

n.jusi, o buvo daug neprigul-' stybinį darbų, jisai jau savo rių.

4. “Laivo” Platinimas
Kadangi “Laivas” yra vienintelis ti

kybinis lietuviškas laikraštis Amerikoje;

Kadangi “Laivas” yra Kolegijos Rė

mėjų organas; 

ir

Kadangi toksai laikraštis yra būti

nas kiekvienoje lietuviškoje šeimoje Ame

rikoje;

— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažiavi

mas prašo savo visų narių dėti pastangų, 

kad “Laivas” rastųsi kiekvienoje lietu

viškoje šeimoje Amerikoje.

5. “Laivo” Pagerinimas
Kadangi “Laivas” yra vienintelis A- 

merikos lietuvių katalikų tikybinis laik

raštis;
Kadangi jam trūksta gražios, į save 

patraukiančios išvaizdos; ir

Kadangi dažnai jurne tilpsta pasenu

sių žinių ir trūksta įdomių raštų;

— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažiavi

mas prašo Dvasinės Tėvų Marijonų Vy

resnybės, kad duotų “Laivui” gražesnę

išvaizdą ir padaryti jį Įdomesniu laikraš

čiu.
6. Organizacijos Malonės

Kadangi Kolegijos Rėmėjų organiza

cija yra Tėvų Marijonų vienuolijos ben

dradarbių draugija; ir

Kadangi Tėvų Marijonų vienuolija 

turi šv. Tėvo patvirtintų Švenč. Trejybės 

broliją, kurios dvasines malones jisai per

veda visiems vienuolijos bendradarbiams;

— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažia

vimas nutaria priimti šios Švenč. Trejy

bės brolijos vardų ir naudotis jos globa, 

kad įgytų visus šv. Tėvo teikiamus atlai

dus ir malones. i

7. “Lietuvių Diena”.
Kadangi visos didžiosios kolonijos 

kas metai ruošia Lietuvių Dieną; .«

Kadangi Nauja Anglija yra viena di

džiausių kolonijų Amerikoje; ir

Kadangi Lietuvių Bernaičių Kolegi

jos parkas yra puikiausia vieta šioms iš

kilmėms suruošti;

— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažiavi-

I. C.

mas nuoširdžiai prašo dvasios vadų, vi 

suomenės darbuotojų ir draugijų, kad pa

remtų šitų sumanymų ir prisidėtų prie 

Naujosios Anglijos “Lietuvių Dienos” su

ruošimo ateinančių vasarų.

/ •

8. Skyrių Parama
Kadangi dabar yra sunkūs laikai; 

Kadangi tokiuose laikuose yra labai

sunku kolegijai išsiversti; ir

Kadangi kiekviena, nors ir mažiau

sia, parama bus brangiai įvertinama;

— Todėl Kolegijos Rėmėjų suvažiavi

mas prašo kiekvieno Rėmėjų skyriaus be
ndromis narių -jėgomis suruošti kolegijos 

naudai po kokj vakarėlį, wliist party, ar 

vasaros metu piknikų, ir tokiu būdu pri

sidėtų prie sunkios kolegijos vadų naš

tos lengvinimo.

. Žmonės tada gražiai kalba, kai tiesą
sako. į

• ♦ •
Kai žmogus nustoja sąžinės klausyti, 

jis pradeda velniui tarnauti.

Romas Striupas
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WATERBURY CONN !^tvern1^ ir Pasirižim,l- Ger«3idge” įsivyravo pas mus. “Ru- r:ais popiet ir vakarais. Atsi- Matyt ir Norbertas Aleksis,

•jam pasilinksminimas po ligo-
------------- ninės darbo. Ne vienas iš mūs

Anų sekmadieni lietuviai ka jietuvių daktarų yra pamėgę 
alinai nioksleiviai-es turėjo ‘į„door sport’. Kun. Valantie- 
mtią siu altinį .“bou iing lea-,jus jr kun. Kripas irgi pusė- 
iue losimų. Atsirado labai Lįnaį pasirodo. Galėčiau ka

mniy”, “pinocsle” ir “krasin-[lanko pusėtinai žmonių, bet komp. sūnus seka savo tėvų 

ka” irgi mėgiamas lošimas.'daugelis tačiau eina pas sve- ir yra paveldėjęs šiek-tiek joi

Labai gerai rengti tokius kor- 'tiintaueius. Nesuprantama, ko

tų vakarėlius. Paskui duoda I dėl tokie žmonės, kaip Jenu- 

karštos kavutės su pyragai- šaičiai, Dubauskai, Stočkai,

čiais. Beje geriausiems lošika-

UŽ VIENĄ DOLERĮ
gabumų. Jisai gerai pasirodė 

scenoj o ypatingai patinka jau 

noms lietuvaitėms. Gerai, Nor 

bertai, tiktai savo smuiku ir 

dainomis neisivelki į amžinuo

sius nelaimės ryšius. Dar jau

nas esi ir nesiskubink su ro

mansu. Linkime 'tau pasekti 

dar labiau savo tėvulį ir, jeigu 

gali, net jį subytyti!

I

Lietuviai supliekė airius

Lapkričio 20 d. lietuviai (L.
J. P, arba Lithuanian Inde-
pendent Folitical Club) su-

Ipliekė bowling alleys airius. 

System) yra tokios, kaip bile fev Patriko bowle

Dulskiai ir visa eilė kitų gali

laug naujų moksleivių ir re-IU()rs pasakyti apie kitus mūs ms ir dovanos duodamos. Pa- pas mus ateiti, o kiti negali. 
uė.Įų, kurie irgi norėjo bov- i, lOksleivių lošėjus, bet dėl sto- prastai, prie kortų tik ir ma-lTuos žmones matysi pas mus
\ti. Dabar turime pilnų skai- ,kl?s vkdos atidedu ant toliau. tai kortų mėgėjus: kun. Kaz-įnuolat. Jiems tai užtenka ir

Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką 
laikraštį „Žemaičių Prletelius.”

„Žemaičių Prletelius” 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 gražiu straipsnių 
apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžiu, jvairenybių, 
galvosūkių, juoku, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, pora numerių perskaitė, tikrai 
nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 
žmonių padarė.

“Žemaičiu Prietelius” atsako per laikraštį į 
skaitytojų .atsiustus 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 Prieteliaus” redaktorius-lediėjas 
Kazimieras Berulis.

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

Argi tad jūs pagallėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

lauską, kun. Kripą, prof. Ale-'džiaugiasi, kad programas bū- 

j ksį, šerifų Jenušaitį ir visą Ina atsakantis.

Kun. Kazlauskas labiausiai 

mėgsta paveikslų žiūrėti. Jis

•ių dėl visų alleys, būtent 50 
tovlerių. Ištikrųjų, reikia ste
bėtis, kad komisija išrinktai eilę žymių vaterburiečių, kaip
am reikalui taip gražiai pa-! ,\ną sekmadienį vietiniai p-lė Bendleriūtė, kuri mokyto- 
>i<’arbavo. Dabar visi turi (AVaterburio) vyčiai laikė mė-!jauia Town Plot school. Ma 
’good time”, “Sundav after-

K. of L. mėnesinis susi
rinkimas

nepraleidžia nei vienos progos.

sykių bu- 
dpažinti, kad 

paveikslai ir mašinos (sound

nesuų susirinkimų. Dalyvavo ,tysi ir Gertrūdą Miknaitę, ku-A- pats dang daug s, 
Msa valdyba ir daug jaunimo- ri, rodos, turi labai atsakomi- vau ir turiu prisipaži 
vynų darbuotojų. Buvo ir ku- ĮngjJ vietą Cįty courtliouse. Tik paveiksiai įr „lašines

oons” praieuižut ne vaikščio- 
ami, kaip pirmiau matyda-
os, bet prie alleys su savo nigas Kazlauskas sukim. Kri- jaa}j metą p-lė Miknaitė gavo 
•roliais, sesutėmis lietuviais pu. Pinigiška klubo būklė la- ta gn&g paaukštinimą. Nesi 
atalikais. Bravo! Jei tik vi- bai gera, sulig šių laikų. Tu-

parodysime ištesėjimo dva- įėjo lialloiveen šokius, kurio 
ios, gyvuosime, kaip “nobo- davė klubui nemaža pelno. Ža- 
y’s business.” A'okiečiai sa- da rengti “New Year’s par- 
o patarlėje sako: “Aller an- ty”. kuriame bus užkandžio ir
ang estsclnvebr” (KiekvienaJokiai. Komisija veikia, kad
(Vadžia sunki). AI ūsų pradžia pramoga visapusiškai pavyk- 
unki, bet graži, nes turime'tų. Pereitais metais, dėl pra- 
viesios jaunuomenės ir gerų stų laikų, neturėjo “Ne\v 
adų. Ko daugiau reikia? Pats Year’s Dance.” Paprastai, 
rotas pasako, kad viskų tu- žmonės, o ypatingai jaunimas,
ime, tik reikia mums ištesėti Ciną kur kitur svetimų plunks-Įdienomis Šv. Juozapo salėj bu
ri galo. Tikimės, kad ir kita nų gaudyti ir svetimiems viso-Įvo rodomi judamieji paveiks-

stebime, nes, ištikrųjų, ji ga

bi, tiktai stebimės, kad jos 

fordukas taip gerai laikosi. 

Bet ji, kaip ir kun. Kripas, tu

ri bėdos su savo makabiliais. 

Kai kada negali nei durų ati- 

darvti.

Eucharistinis Kongresas 
paveiksluose

Lapkričio 27, 28, 29 ir 30

lai iš pereitojo Dubline (Airi

joje) Euch. Kongreso. Tai nau 

janybė AVaterbury. Garbė vie-

ekmudienį turėsime, gal, net į keriopos naudos nešti. Žino
ti rateliu. “Anylioiv”, kaip ima, mes čia neturėsime to, ko 
us, kaip nebus, o iki šiol būna geriausiuose viešbučiuo- 
uiins sekasi. Pramatau, kad se, bet draugiškumas vyčių ta- tin'ams lietuviams, kad net ir 

A’itterbury’o 8 kuopa bus skai rpe yra karališkas, ko už jo-'svetimtaučiams galėjo rodyti 
ingiausia ir pavyzdingiausia l-.ius pinigus negausi svetimo-'mūsų salėje tuos paveikslus.

š visų kuopų Amerikoje.
Dalykus prie boivling gerai 

vaiko adv. Balanda ir inž. 
bankelis. Nutarta pradėti bo- 
lyli lygiai 3 valandų popiet, 
as sekmadienį. Būtų labai ge 

■a, kad visi dėl mandagumo 
r geresnio ūpo, laiku pasiro- 
lytų, arba, dar geriau, prieš

suseitu.

se vietose, svetimųjų tarpe. 
Remkime savo įstaigas ir pa
tys save. Greičiau kilsim, kai
po lietuviai, ir svetimieji mus 
labiau gerbs. Dažnai ateina i 
mūsų parengimus svetimų 
žmonių. Jei jie gali, ir jienis

Kas ateina į mūsų salę, išsi- 

reša geriausius įspūdžius. Te

nai matai gražias Amerikos ir 

Lietuvos vėliavas. Lietuvis 

mūsų salėje jaučiasi kaip ko

kiame dideliame teatre. Mūsų 

paveikslai ir visos mašinos to-

gera, tai kodėl kai kuriems įkios geros, kaip ir geriausiuo-

lietuviams iš jaunimo negera? 
Žydai atbulai rašo ir iš at
bulosios pusės skaito. Tain 

Pradžios mokyklos mokyto- kaį kurie lietuviai daro savo 
a Anelė Bendleriūtė su ko'e-p.^jpjgįj^aįj^, Eina ten, kur, 
p jos mokslus baigusia p-le rodos, nereiktų ir neturėtų jų
'eponiute labai gražiai lenk- 
;yniuoja bovlinime. Jų rimtu- 
nas ir visiškas atsidavimas 
am lošimui visus stebina. Ir 
štikrų.jų bo ir nenustebintų 
ų kantrybė, ypač kuomet bis- 
:ulei į pradeda ir joms nesise- 

i.
Dr. \ yšniauskas irgi nela-

įraukti. AVell, visi mes, ar iš lietuviams.

vienos, ar iš kitos pusės esa
me juokingi. Bet visgi dar
buokimės vieningai. Tegu mus 
žmonės giria.

kur. Lietuviai, paveikslų mė

gėjai, labiau turėtų remti sa

vo parapijos paveikslus, nes 

tai mums patiems, o ne sveti

miems, neša pinigo. Turėjome 

ir tokius paveikslus, kaip tai 

‘Bring ’em back alive,’ Hold 

’em Jail, Čaplino paveikslus 

ir daug kitų pirmaeilių. Alės 

taikomės, kad paveikslai pa

tikrų visiems: ir suaugusiems 

ir vaikučiams, ir flirto ir tra

pias. 15 vyrų-narių buvo kiek 
venoj pusėj. Iš pradžios ai 
riai pradėjo bytyti lietuvius.
bet lietuviškas kerštas gale 

juos sutriuškino. Šerifas Jenu
šaitis gerai pasirodė. Tik gai
la buvo man Lesunaičio, ku
riam dažnai nesisekė. Lietu
viai subytino per 51 punktus. 
Garbė jums, lietuviai! Boivli- 
uo ir kun. Kazlauskas ir knn. 
Kripas. Gerai, kunigėliai, da-

gedijų bei komedijų mėgėja- |rbuokitės su lietuviais, o per

ins. Jeigu geram skaičiuje pa

reikalautumėte kokio ypatin

go paveikslo, tai, gal, irgi 

galėtume partraukti ir paro

dyti. Dabar labai geras laikas j»cr^ hiznį. Jus, Lėtiniai, Ali
oki paveikslų žiūrėti. Kainos ino gyvenate AYaternury ir ne

galė visuomet bus mūsų.

Šv. Juozapo parapijos Boyl 
ing Allevs šiais metais dari

labai prieinamos. turit kų veikti, ateikite į Al- |'- 
leys ir išsimokykite bowlvti.' * 
Sakote per seni, ar negalite? į 
Al ei k it ir pamatysit, kaip bo- 1 
wlyti išmoko dr. Aukštakalnis.

Komp. Aleksis gerai gyvuo

ja ir gražiai išrodo. Aną va-

kaię jis sunkiai darbavosi, . ,

kad sėkmingai išeitų tas kon- . .. j . į
inslovaitis, dr. Vyšniauskas, į 
dr. Delenas, adv. Bobbinas,

se teatruose. Žinoma, kėdės 

neminkštos ir nėra tų karališ

kų šilkų ir patogumų, arba 

fontanų, kaip Roxy’s New Yo

rk, bet “anvwav” mūsų salė 

daug kredito ir garbės daro

Daug žmonių atsilankė pa

matyti paveikslų. Visos mies-

certas ir teatrėlis. Tiesa, ir 

išėjo sėkmingai. Daug įvairu

mo suteikė prograrnui jo nau-....
, . ■ v . „ net lietuvaitės ir moterėlės,

jos dainos. Jisai rašo ir rašo.!

i 11 i i- Tuomi paremsite parapi irt ir,Kloties! Valdvk savo gabia;
sau turėsite daug naudos, nes.

adv. Bronsky ir daug kitų, (

muzikos ir kompozicijos plun

ksną. Mažai turime Ameriko

je kompozitorių, tat ir jų dar

bas labai įkainojamas, ypač 

susipratusių ir apsišvietusių 

žmonių. Paprastai artistai, po- 

ehii ir kompozitoriai ignoruo

to sesutės buvo atėjusios 'vie-Įja„1į įr neduodama jiems ga

ną popietį. Paskui kunigai, tpa garbės ar paramos. Gerb- 

daug svetimtaučių ir lietuvių. įkime ir remkime mūsų rašv- 

Paprastai, savo sklėje turi- , tojus ir kompozitorius kol jie 

gy vi. Jie toliau darbuosis ma-

X Marijos Vaik’eliai turėjo 
card party.” Atsilankė daugine mes du kart į savaitę ju-

ištikrųjų, keista, kad visi bo

ileriai sveiki kaip ridikai, ką 

net ir patys bowleriai dakta

rai pradeda pykti ant jų ko

dėl nesusipranta susirgti kada 

rors. Kad ir nebovlytumėt, a- 

leikite pasižiopsoti. Ten pama 

tysit dykai daug juoko ir ge-į 

ių dalykų, ypač kai Jonukui 

resiseka ir kaip kun. Kripas 

ir dr. Selenas bovlir.a nuo aš-

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

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

Lietuvų.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitčs į l

in
< « r

mi nori savo priešus paleisti įmonių. Matyt, lietuviai moka į dailiuosius paveikslus, tai yra
IRCIU AGENTŪRA

įiigalčjusiais. Jis turi riterio į lošti kortomis. Net ir “ B ri-; sekmadieniais ir ketvirtadie- vertinamas ir branginamas. Iiy'o!

tydami, kad jų darbas yra į- Gintos vakare kiaurai iki 1:30 2334 So

Naujosios Anglijos Rėmėju 
Suvažiavimas

Lapkričio 27 d., sekmadienyje, mūsų 
kolegijoje įvj’ko Naujosios Anglijos aps
krities Kolegijos Rėmėjų suvažiavimas. 
[Tai buvo steigiamasis suvažiavimas, nes 
iki šiol Naujoje Anglijoje kolegijos rėmė- 
jii apskritis nebuvo suorganizuotas. Nuo 
27 d. apskritis jau įsteigtas ir gyvuoja. ’

Iš ryto 10 vai. Kolegijos direktorius 
kun. J. Navickas atlaikė šv. Mišias ir pa
sakė pamokslą. I’o pnnųildų atvykusieji 
|::1s1ovai apžiūrėjo kolegiją. Pietums pa
sibaigus, įvyko posėdžiai. Dėl smarkaus 
šalčio daugelis pasirengusių vykti liko na- 
inieje. Viso buvo atstovauti šeši skyriai. 
Atstovų ir svečių buvo apie 59 žmonių.

Suvažiavimo pirmininku buvo išrink
tas p. J. Svirskas (\Yorcester, Mass.), 
pavaduotoja p. K Yosylienė (Boston, 
Mas.). Paštininkais p. Vrmonienė (Wor- 
cester, Mass.) ir stud. A. Milčiūnas. Man
datų komisija sudarė: p. Grigas (Wor- 
cester), p. Radzevičienė i(New Britąin, 
Conn) ir stud. S. Vaičaitis. Pasveikinftoų

komisija: Kl. K. Vengras, p. Kilmoniutė 

(Boston), p. Man kus (VVorcester). Rezo

liucijų komisija: V. Šaulys, p. Gradeckie- 

nė (Ne\v Britain), V. Parulis (Worces- 

ter, Mass.).

Telegrama sveikino TT. Marijonų 

Kongregacija per kun. D. Draugelį. Laiš

kais sveikino p. J. Čelkys, Morkūnas, Stu

dentų organizacijos pirm., Chicagos Kol. 

Rėmėjų apskritis, prisiųsdamas auką $10. 

Rėmėjų 19 sk. Chicago, III., suteikdami 

auką $10.00; Rėmėjų 36 sk. Chicago, III., 

suteikdami $10.00.

Žodžiu sveikino gerb. kun. A. Petrai

tis, šv*. Kazimiero parapijos klebonas, ir 

ir J. Svirskas, skyriaus primininkas, su

teikdami nno Worcester skyriaus auką 

$50.00; Boston sk. vardu sveikino p. .Kil

moniutė ir įteikė nuo skyriaus $25.00 au

ką; Nevv Britain sk. atstovė p. Radzevi

čienė skyriaus vardu įteikė $5.00 auką.
Per suvažiavimą buvo patiektos dvi 

paskaitos. “Apie Spaudą” kalbėjo kun. 

J. Vaitekūnas, Providence, R. I., klebo
nas. Savo ilgoje gražioje paskaitoje išdės

tė kaip svarbu yra katalikui, nežiūrint am

žiaus, lyties ir luomo, remti savoji kataliki 

škoji lietuviškoji spauda. Daugiausia gerb. 

Prelegentas kreipė dėmesio į šeimą ir tė

vų pareigą duoti savo vaikams doro kala- 

likiško rašto, kaip knygomis taip ir laik

raščiais. Tiktai gera spauda gali išlaikyti 

mūsų jaunimą lietuvišku ir katalikišku.

Antrą paskaitą patiekė kun. A. Būb- 

lys, kolegijos mokytojas. Jisai kaliojo 

“Apie Katalikiškąjį Auklėjimą.” Negali 

žmogus mylėti Dievo, kalbėjo gerb. Prele

gentas, jeigu jis Dievo nepažįsta. Negali 

Jo pažinti, jeigu jo kas nepamokins. Gerą

jį Dievą pažinti ir mylėti, žmogus išmoks

ta katalikiškoje mokykloje; tokioje mokyk 

loję, kaip lietuviškoji bernaičių kolegija. 

Ragino Rėmėjus sėti tą mintį tėvų tarpe, 

kad jie savo vaikus leistų į lietuviškąją 

ftvenė. Marijos kolegiją, iš ko ne tiktai 

jiems bus džiaugsmo, liet ir visiems Ame

rikoje gyvenantiems lietuviams.

Buvo paduota nemaža gražių įnešimų, 

kuriuos dalyviai gyvai svarstė ir priėmė 

šiuos nutarimus.1

L Nutarta organizuoti Rėmėjų sky

rius įvairiose kolonijose, ypatingai tose, 

kur nėra lietuviškų parapijų. Ten, kur rė

mėjai yra, sujungti juos į skyrius.

2. Visus skyrius sujungti į viena Nau

josios Anglijos apskriti. Tą apskritį su

važiavimas įsteigė ir išrinko valdybą.

3. Visuose Rėmėjų skyriuose sudaryti

būrius katalikiškosios spaudos platintojų, 
kurie eitų apaštalų pareigas, įnešdami 
Kristaus mokslą į lietuvišką šeimą.

4. Tarp kitų laikraščių visu pirm pla
tinti “Laivas,” nes jis yra Rėmėjų orga
nas ir vienintelis lietuviškas tikybinis lai
kraštis Amerikoje.

5. Nutarta prayti Tėvų Marijonų dva

sinės vyriausybės, kad “Laivo” išvaizdą 

kiek pagerintų ir nedėtų senų žinių.

6. Centrui pasiųlius suvažiavimas nu

tarė priimti Švenč. Trejybės brolijos vardą 

ir globą, kad būtų galima įgyti dvasines 

malones, kurias šv. Tėvas teikia TT. Ma

rijonų bendradarbiams per šitą broliją.

7. Nutarta prašyti Naujosios Anglijos 

dvasios vadų, visuomenės darbuotojų ir 

draugijų, kad ateinančią vasarą kolegijos 

parke padėtų suruošti Naujosios Anglijos 

“Lietuvių Dieną.” Laikas bus paskelbtas 

vėliau, susitarus sn dvasios vadais dėl 

laisvos dienos.'

8. Suvažiavimas prašo kiekviaųo sky

riaus, kad šiuose sunkiuose laikuose sky

riai ruoštu kolegijos naudai po kokį va

karėlį, “wliist party,” ar vasarą pikniką, 

ir tokiu būdu prisidėtų prie sunkios kole

gijos vadovybės naštos palengvinimo.

Po nutarimų buvo išrinkta apskrities

valdyba, į kurią pateko sekantieji asme

nys; Pirm. J. Svirskas (VVorcester), pa

vaduotojais; p. K. Vosylienė, p. Kacevi- 

čius (Providence) ižd. p. Grina (Daw- 

rence), iždo globėjais; p. Radzevičienė 

(New Britain) ir p. Dzekevičius ((Provi

dence), rašt. p. Urinonienė (Worcester).

Suvažiavimas užsiliaigė iškilmingu pa 

paiminimu Švenč. Sakramento.

Rėmė jas.

— Padėkos dienoje mūsų kolegijos 

prigimties mokslų mokytojas, p. .Tonas 

Kundrotas apsivedė. Sutuoktuvės įvyko 

šv. Kazimiero bažnyčioje, AYorcester, 

Mass. Moterystės sakramentą suteikė vie

tinis klebonas gerb. kun. A. Petraitis. 

Iškilmingas šv. Mišias laikė kolegijos di

rektorius knn .T. Navickas, asistuojant 

kun. A. Būbliui di.iakonu ir kun. J. Ba- 

kanui subdijakanu. Vargonais griežė kole

gijos muzikos mokytojas Brolis Jonas Ba- 

nvs, giedojo keletas kolegijos studentų. 

Altoriai ir prezbiteriia buvo gražini pa

puošta gėlėmis. Žmonių buvo plina bažny

čia. Jaunavedžiams ir svečiams buvo su

ruoštas po pamaldų priėmimas jaunosios 

tėvų pp. Grigonių namnoes.
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rui išrodo. Linkime jums, gra- Rukanas, Simonaitis, Stonis, jūsų ratelio čionai, VVaterbu- >agys, bet IJeutenant of Wa- Avė., AVaterbury, Conn. 1IRGI ČEMPIJONAS
ži lietuviška porelė, stiprios 
sveikatėlės. Kiek teko man nu

Mitcliell, Downey, Collius. iryj, ypatingai mergaičių rate-įterbury Betectives Matas Ba-“ Draugų” ir kitus laikraščii 
kimia žada neužilgo juos >u- 'gautumėm daugiau paramfPastarieji trys, nors svetim- 

dam
lio.

matyti ir girdėti, adv. lamu- tnučiai, bet dalyvąvo ir džii 
lionis turi sėkmingų profesi- įgAsi ypatingai lietuvių procc-’ 
jin Dažnai dalyvauja su lie- sija. pirnU} kart^ mat‘e nega. : 
tuviais ir jiems garbės daro. lėj(1 atsigerėti. ‘ Rap.'

ŽINUTĖS

: imti. Mes tuo detektyvo Ba- 
•landos pareiškimu nesistebime,

Pabandykite. Paprastai, lie^ 
viai negana iškelia viešai

'nes jis jau ne vieną pinklę iš- vo parengimus. Svetimtauč
V.'aterlmrio klebonas kun.I

įValantiejus buvo • išvykęs į 
New York pietum Į K. of C. 

\iešbutj, pagerbimui buvusio 
i Lietuvių Kunigų Vienybės pi-

geriau moka įvertinti spaud 
rolę kasdieniniame mūsų gy1

rišo VVaterbury policijai.
'Tn patys (o gal ir kiti ?) į-

sibriovė Į K. of L. Ciubrooms lUime. 
Bet tiek galiu iki šiol paša 
kyli, jokio nuostolio nepada

Naujas vikaras, kun. Kar
iūnas, gražiai pradėjo su jau- 
r'mu darbuotis. Sveikinam ir 
linkime jaunam kunigėliui pa
naudoti visus savo gabumus 
lietuviams, o ypatingai jauni- 

iiuui. Girdėjau, kad sėkmingai 
mokina vaikučius katekizmo 
ir skaityti lietuviškai. Gerai, 
ken. Petrai, varyk tą gražų 

[darbą, kad ko daugiausiai lie
tuviai pamylėtų savo kalbą ir 
stengtųsi jos išmokti.

kia? Girdėjau, kad jis su sa- ...... 4
Girdėjau, kad vietinis kle-A'o basketball rateliu iš New 'ta*p l>aMalb K,no * Būtų gera, kad apie rengia

bonas kun. Vaškelis yra labai'Haven žada vaterburiečius ir kriPas) ii' pusėtinai piimiau 1|)US vakarus laiku praneštu- 
bartfordiečius atvažiavęs su- [apdaužytas, vagys jo nelietė. jnėt “Draugo” redakcijai, ar-

NEW HAVEN, CONN.
Kun. Karkauskas, New Ha- ||!1- ir įžymaus lietuvio veikė- yv.

7 I • t • • • ’veu klebonas, labai karštas įjo kun. Norberto Pakalnio, X Pastaromis dienomis new 
dvejotojas. Jam pradėjo žve- Š\ • Jurgio parapijos klebono. britanieciai, bristoliečiai ir
jonėse nesisekti, tai jis ir pa- Lapkričio 23 d. vagys įsi-i
mote braidęs vandenyj ir, su- prį0Vp j parapijos garadžių ir 
sipratęs, nusipirko laivelį. Tik 'liiu.nl6 ’ klebono įr kun. Kaz- 
.<až kodėl jis to laivelio įkąrą iaUsko automobilių rankenas, 
vežasi ne laive, bet savo ma-j ]<un Kripo makabilius irgi 
kabiliuje? Gal dėl to, kad jo tame garadžiuje buvo, bet ka 
r.iakabiliaus “brėkiai” nevei-

į.t'vbaveniečiai turėjo šokių 
vakarus. Girdėjau, kad pusė
tinai laivo šokikų-kių, bet ne 
tiek, kiek tikėtasi. Gerai bū
tų pranešti apylinkės lietuvia 
'iis apie tokius parengimus. 

. Lietuviai mėgsta šokius, bet
"Įuangi jo biskutėlį prastesnis! ..... ‘ v.a.' d .reikia jiems pranešti.

kum

I

P-lė Jean Leake, lo m., iš Emeraldo, N. D., nufotogra
fuota su “Big Jack’iu” (avinu) iš High Brook farmos, Goru- 'bonas kun. Karkauskas. Lin- 
wall, Conn., kuris gyvulių parodoj Chicagoj laimėjo čempijo- į ,,ne ir jumg kiebone “suby- 
natif. Avinas keturių met.) amžiaus,______________________  |y|;„ ku]] KarkauskQj n,.a į,

man būtų didesnė garbė: Ncw 
į Britain yra mūsų kaimynas- 
Įmicstas, o New Haven tai 
■kaip Vilnius — tolėliau nuo 
mūs nagų ir įtekmės.

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS fe

THOMPSON, CONN, pasilinksminę knygomis, mo

kytojais ir “mįslėmis” lauksi- 

jme linksmos Kalėdų šventės.

Lapkričio 24 d., Padėkos 
dienoje, Švč. Marijos Kolegi
jos profesorius Jonas Kundro- 
tavičius susituokė su panele 
Ona Petrolyte. Apeigos įvyko 
Šv. Kazimiero bažnyčioje, Wo- 
rcester, Mass. Moterystės Sa
kramentą suteikė kun. A. Pe
traitis, vietinės parapijos kle
bonas. Iškilmingas mišias at
laike kun. Dr. Jonas Navickas, . ,.. , , . į'omis. Pats nebuvau,-nors ir
M. I. C., kolegijos direktorius, , . .

• , • _* i . * • Jabfci norėjau, bet girdėjau
nuo kun. Karlono, kad vaka
ras buvo sėkmingas. Publikos

....... . . PUl’ 'atsilankė arti 500. Paskui bu

kini giedojo du geriausiu ber

asistuojant kun. A. Bubilui — 
diakonu ir kun. Bakanui —• 
subdiakonu. Per mišias

r.aičių kolegijos solistu: Balys 
Ivanauskas, M. I. C., ir Juo
zas Kuprevičius, M. I. C.

Linkime jaunai porelei ko 
geriausio pasisekimo šiame 
naujame gyvenimo luome. Lai 
Viešpats juos laimina.

Padėkos diena kolegijoje bu 
vo gražiai ir ramiai praleista. 
Iš ryto mūsų futbolo tymas 
turėjo garbės lošti su Švč. Ma
li jos mokyklos tymu iš Mil- 
ford’o, Mass. Mūsų žaidikai, 
žinoma, gražiai pasirodė loši
me; per visą laiką stipriai gru 
mesi. Nekartą, be abejb, opo
nentų kinkos virpėjo iš bai
mės. Tačiau, deja! Matyt, jog 
anie buvo stipresni ir mūsų di
džiausiai nelaimei mums teko

A. J. M.

NEW BRITAIN, CONN,
Teatras - Koncertas

Lapkričio 19 d. varg. Olšau
skas su pagalba vietinio šv. 
Cecilijos choro surengė links
mą i akarą su komedija ir dai-

geras žvejotojas ir jį gali tik
“subytyti” New Haven kle 'pliekti? Ar teisybė? Laukiame Dar nesusekti tie naktvbaldos- ba kun. Kripui, 4G Congress

Sekmadienio vakarą, lapkri
čio 20, choras turėjo tarini- į 
savi pasilinksminimą. Girdė
jau, kad visas choras buvęs 
ir gražiai, linksmai su kuni
gėliais vakarėlį praleidęs. Ge
rai, nes tau priduoda ūpo ir 
noro darbuotis ateityje. Lin
kime, kad choras augtų ir 
skaičiumi^ O pačiam varg. čia 
nieko ypatingo nelinkėsiu, nes 
žadu pasiųsti Kalėdoms kor
telę su ypatingais linkėjimais.

v o šokiai. Varg. Olšauskas vi
suomet patenkina publiką. Jis 
pats artistas ir turi skaitlin
gą chorą. Su tokiu vadu be
pigu tokius vakarėlius rengti. 
Tats kelis sykius buvau New 
Britaine ir užtikau varg. la
bai užsiėmusį visokiais choro 
dalykais. Girdėjau nuo jo pa
ties, kati šią žiemą jisai su 
choro ir jaunimo pagalba loš 
labai įdomų veikalą-misteriją 

isi žmonės” versta (iš lo
tynų kalbos). Tai yra rimtas 
dalykas.

Į svečius pas advokatą 
Tamulionįt

Aną vakarą su kun. Abro
maičiu buvome nuvykę į sve
čius pas lietuvį advokatą Ka-

Adv. Algirdas Povilaitis gė
lai gyvuoja. Gerai, advokatė- 
li, būk prisirengęs, nes žada
me jus kviesti ir šią žiemą su 
prakalbomis į Waterbury. Jū
sų prakalbos pereitą žiemą niū 
sų lietuviškajam jaunimui 
buvo įspūdingos ir naudingos 
ypatingai sporto atžvilgiu, nes 
juk buvai garsus Fordham u- 
niversity futbolininkas. Ga'i 
;r savo ūgiu ir išoriniu pavyz
džiu jaunuolius patenkinti.

pralošti. Rezultatai buvo Mi!- 71 Tamulionį. Gyvena labai kramentų. Buvo daug kunigų: 
ford 13, Thompson 7' gražiai ir turi gražią lietumi- Anibotas, Vasys, Vaškelis, Pa-

Šiuo žaidimu baigėsi mūsų 
futbolininkų sezonas. Pirmas 
metas ne taip labai gerai pa
sisekė, tačiau ateinantį metą, 
girdėt, mūsų futbolininkai sma 
rkiau žais.

Kai kurie turėjo progos ke

lioms dienoms aplankyti savo 

tėvelius. Nors, rodos, pačioj 

kolegijoje viskas gerai ir taip 

sau smagu, tačiau, matyt, kad 

namiškių kąsnis vis dėlto gar 

dėsnis.

Lapkričio 28 d. kolegijos 

mokiniai, pilnai pasilinksminę 

ir smagiai pasisvečiavę, grįžo 

prie mokslo. Visi išsipagirio

ję ir užmiršę praeituosius įvy

kius stojo į darbą. Dabar visi 

nekantriai laukia ateinančios 

šventės — “kvotimą” — ku

riuos greitu Taiku pradėsime 

Po Šios šventės prisikamavę ir

tę moterę. Jis labai gerai iš
rodo, nors sakosi kad kiek ir Kazlauskas, Kripa£, Gradec- 
gydosi. Jo žmona nors turėjo kis, Karkinas, Karkauskas, 
rppendicitis operaciją, bet ge- Puidokas, dr. Bružas, Vembrė,

BILLY’S UNCLE

/flN 

JEXTURE
in your etikes.

i -

'e-
THEDOUBLE TESTED 

DOUBLE ACTING
BAKING 
POWDER SAMEPRlą 

42 YEAR$
25 ounces for 25£
fOfrf.'fcMT Ity MFC c e

Bridgeport, Conn.
čia nesenai buvo keturdeši- 

mtės atlaidai. Labai gražių j- 
spūdžių aš išsivežiau. Daug 
žmonių lankės ir ėjo prie Stt-

kaltus, Remeika, Aleksiūnas,

MILLIONS OF POUNDJ UfED BY 
OUP COVlBHMEKT f

Bea Van 580-5th Avenue, New

Obalsis
“DRAUGO” KONTESTININKŲ

Šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 

“Draugą.-’ Jie aplankys kiekvieną lietuvių šeimyną jųjų kolonijose 

užrašinėdami "Draugą.” Nepamirškime, kad "Draugas ’ yra vienin

telis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, ir turėtų būti skaitomas 

visų lietuvių. Kontestininkų šitam dideliam darbui turime daug, bet 

norintieji dar gali įstoti. Kuo daugiau bus kontestininkų, tuo dides

nės bus pasekmės.

Kontestinmkams yra skiriamos sekančios dovanos:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba 

$ICO.CO už nemažiau kaip 3,000,000 balsų./

II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, 
Mount Providence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) 

Wa3hington, Philadelphia, (Aplankant šv. Kazimiero Seserų naują 

mokslo ištaigą,) ’New York, Waterbury, Hartford, Thompson, Conn. 

(aplankant šv. Marijos Kolegiją.) V/orcester, Boston, Quebec, Mont

real, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiari) 

Kaip 2,000,000 balsų.

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-rojc dovanoje 

minėtas vietas arba $50.00 už nemažiau kaip l.OCO.CCO balsų. y
IV. Radio arba S20.C0 už nemažiau kaip 500;000 balsų.
V. Laikrodėlis arba SiO.CO už nemažiau kaip 300,000 balsų.

VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.
PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000

balsų gaus $150.00. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie 

pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Kontestininkų galutinas tikslas — 
gauti 25,000 naujų skaitytojų.

? - |SWT 
Th'L MAN

SHOP /TVAA-T-r wu 
THE ) -AKI' BY C0UU\

irtUfE-T ?/ T U. BE-TCHK 
_ _ VAE'-T NAKO 

ABOUT

10 PIECE CO5METK 
SĖT ,$1.97

This Is a Famous Vlvanl Snt nnrl In 
cludes face powder, JI.00; Rouge, 75d 
Tlssue Cream $1.00, Depilatory $1.00 
Facial Astringenl $1.75, Bath Salt 1.00 
Tollet IVater $1.25. Perfunie $2.75, BrlM 
llantlne 75c, Skln YVhltener 75c. Tot^ 
Value $12.00. Special prlce, $1.97 for 
ten pleces to lntroduce this line. 

Vardas
Adresas
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas.-

"Yva, kuri iš rankos išsiųsta, ir i der) lapkričio mėn. 22 d. Šu
lijos PrieSal- 
Ijondoue. Ko- 
Anglijos ka-

nuli ikjuąuutu, A* I veve J --
J J vėl skubiai grįžta atgal! Žiū- šaukė visos Angli, 
Į lėkit taip ir mano širdis, tai Uolinį Kongresą Lt 

j tą, tai j kitą grožį stengiasi ngresą sveikino A

DAKTARAI:

Praėjusią vasarą syki savo nęs ant sinųio žaidžia ju-ju, kol1 pažvelgti, bet vis dėlto greit ji ralius, Kanterburio ir Jorko OR. ATKOČIŪNAS
reikia. Net katės, grįsta į mane.

1 Ypač mėgiamas

Res. nnd Office 
23 59 So. Leavitt St

Canal 0706

Į Office Phone 
I Prospect 1028

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėliomis pagal
sutarties

DENTISTAS
So. 40tli ct Cicero, m.

V tar. Ketv. ir l’ėtnyčioniis 
10 — 9 vai.

Halsted St. Chicago
Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

arkivyskupai ir daugelis žy- 144fi 
visuomenės j

vožnani kampely buvau rašęs nuneša kui 
apie vieną užeinančių ir pra- prisižiūrėjusios žmonėms,
einančių madų epidemiją var- los pasigavusias pelę, ar žiur-|l nvo Napoleono laikais. Dra- grupių. Per tą laiką draugija siu ^s.

odegos niblio kaulo ju-ju ir iš tų lai- daug yra padariusi įtakos y-

ir šis žaislas mi ii žinomų bei

du ju-ju (yo-yo), kuri buvo kę, ir pakorusios už uod 
užpuolus miestų vaikus. Tas tampo, vadinas ju-ju žaidžia, 
ju-ju yra—puprastus daiktas:[Taip kad Kaune dabar nieku 

tiek neįdomaujama, kaip ju- 
ja

dvi ripkutės sumautos ant a 
šykės, prie kurios pririšta vi

ltų dabar dar randasi Londo- pač darbininkų tarpe niažin- 
no muziejuj. Pereito šimtine- dama girtavimą. Per kongre- 
čio pusėj jau Anglijoj jauni- są buvo pagerbtas draugijos į- 
mas gatvėj jį žaisdavo. Buvo kūrėjas ir ilgą laiką buvęs jos

Phone Boulevard 7041

rvukė. Tampant virvukę, ri- Viena gazieta malonėjo net ir Vokietijoj, bet tuoj pašilo siela Joseph Livescy.
dęs ir dingo.pkutės sukasi tai i vieną, tai išvirožvti, iš kur tas ju-ju pa- 

į kitą pusę-. i eina. Pasirodo, jis nėra mūsų
Pas mus toji mada neilgai čėų išmislas. Pagal tos gazie-iksti prieš Kristų gimęs Kini- 

truko. Ir ji buvo užpuolus tik tos nušnekėjimo, jau senovės .!°j- Vėliau perėjęs į .Japoniją 
vaikus. - Graikijoj Šis ju-ju buvo žino- ir lik tada į Graikiją. Dabar

Dabar ateina Žinių iš seno'mas. Muziejuose galima rasti į Lietuvą ju-ju atėjo iš Ame-!

Sakoma, kad ju-ju esąs an-

A A

mūsų krajaus, net ir gazietos 
rašo, kad tas j n-j u ruošias už- 
ponavot visą Kauną, be abejo, 
ir kitus miestus. Ju-ju pasi-

senosios Graikijos vazų, ant 
kurių atvaizduoti šį žaidimą 
žaidžiantys žmonės. Bet nuo 
tų senųjų laikų šis žaislas lai

dare taip madingas, kad jį ta- Ivo pamirštas plačiųjų masių.
lupo žmonės įvairaus verslo, 18 šimt. vėl šis žaidimas pa
profesijos ir įvairiose vietose: sirodė Anglijoj. Viename 1791
galvėse, privatiškuose namuo 
se, kavinėse, teatruose (gal 
sėt ir ministerijose). Garnys,
nešdamas laimingiems narna- žaidžiant ju-ju. 
ms naujagimi, taip pat iš jo 
pasidaro ju-ju: perrišęs vaiku-

met j paveiksle 
Yalijos princas,
IV, su ponia Titzherbert Ne

atvaizduotas
vėliau Jurgis

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

DR. J. J. KOWARSKAS
PIIYSICIAN AND SURGEON

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

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

rikos, kuri šią epidemiją jau 
baigia persirgti ir mažai kas 
bežaidžia. Tuo tarpu Lietuvoj 
sako ju-ju tik gimsta ir, be 
įliejo, netrukus bus pilni paša
liai tampančių virvutę su gu- i 
ziku.

Musų amerikonukai sako, 
kad lietuvių kalbos žodžiai, vie 
tų pavadinimai, yra labai ilgi 

ištarti, 
angliš-

Goetlie apie ju-ju paraše net ir dėl to sunku juos 
epigramą: “Koks linksmas Labai prašau ištarti

ti pusiau virvuke ir pasikabi- žaislas.” Siūlu ridinėjasi šei-

G R A B O R I A

kam pasauly vieno miestelio 
vardą: 1 danfairpwllgwyng\v-

llgeryehwyndobwllgerdysili-

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS DIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
BR SŪNŪS

LIETUVIS GKABORIUS

100 METŲ JUBILIEJUS
PIRMAJAI EUROPOS 
ABSTINENTŲ DR-JAI

KAZIMIERAS
MIKNEVICIE

Mirė gruodžio 1 d , 1932 m., 
3 vai. iš ryto 60 metų amžiaus. 
Kilo iš Kauno rėd., Traškavos 
parap., Ilzaratellų kaimo. Ame
rikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudiiue 
brolius Joną tr Juozapą gyvena 
Amsterdam, N.Y., pusbrolį Juo
zapą Mtlknevlcle. Priklausė prie 
Lietuvių Susivienijimo, l’rievai- 
za Apygardos draugysčių.

Kūnas pašarvotas 1117 N. 32 
Avė., Melrose Park, III Laido
tuvėms rūpinasi pusbrolis Juo
zapas Miknevicie. laidotuves į- 
vyks Seredoj, gruodžio 7 d., iš 
namų 9 vai. bus atlydėta i Mt. 
Carinei parapijos bažnyčią, Mel
rose Park, lll, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos , už velionės 
sielą .Pa pamaldų bus nulydė
ta į M t. Carinei kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
tatnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę; Broliai ir Pusbroliai.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Butkus Co. Tel. Canal 
3161.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 lki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofisas Tel. Grovehill 9617
Rea <737 S. Artesian Avė

TeL Grovehill 0417

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

9428 Weet Marųuetta Road 
VaL: 8-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A-M. 

Nedėlioj susitarus

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

utarn. tr Ketv. v*k. pasui sutarti

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
|Val. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEį,. CANAL 0402

TuL Lafayette 5792

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedalioje pagal sutarti

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, III.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų Išdirbys- 
tės.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rnns^velt jei b arba 2614

2314 W. 23rd PL, ChicagoOFISAS
668 West 18 Street '-------------

Tel.. Canal 6174 ~il439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 6917SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Š. m. rugsėjo mėn. sukako 
J (K) met. nuo įsikūrimo pirmo
sios Abstinentų draugijos A- 
nglijoje ir visoje Europoje, į- 
sikurusios pramonės centre 
Prestone ir pasivadinusios 
“Septyni vyrai iš Prestono.”

Sukaktuvių proga tautinė
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA j Anglijos Abstinentų Lyga
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE

' Chicago, III.

(vadovaujant " lordui Rliaya-

A A

Dr. C.K. Kliauga
DENTI8TAS 

Utarninkals, Ketverenls ir Subatomis 
2420 VV. Marąuette Rd. art) Western

Avė. Pbone Hemlock 7828 
Panedėlials. Seredomls Ir Pėtnvčiomls 

1891 So. Halsted Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

l’hone Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

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

Jei neatsUieola šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 3 lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. *. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
BKABORIU9 IR T JUDO TUVI O

▼aoaiaa
1650 WEST 46th STREET

Kampu 4«tk tr Paulina Eta.
Tel. Boulevard >298-2411

Nulludlmo valandoje kreipkitės’ 
orio manės, 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, mūsų 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 lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

STANISLOVAS
SAKALAUSKIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 dieną, 12:35 vai. po 
pietų 1932 m., sulaukęs 51 in. 
amžiaus, gimęs Tauragės aps.. 
Kaltinėnų par , Antanlnčių kai
me. Amerikoje Išgyveno 32 m.

I’aliko dideliame nubudime 
moterj Juzefą, po tėvais Zaka- 
raitę, sūnų Vladislovą, brolj 
Joną ir jo šeimyną, seserį Jievą 
Jonikienę ir jos šeimyną, Jo
haną Uginčienę ir jos šeimyną 
ir Jievą Pleinienę ir jos šei
myną ii gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4541 S. Hermitage Avė.

Laidotuvės įvyks gruodžio 7 
d., 8 vai. ryte iš namų j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurtoje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Stanislovo Saka
lausko giminės, draugai Ir pa
žystami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patar
navimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Mo(ert», Su
ims, Brolis. Seserys ir Giminės.

laiid-otuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Telef. Yards
1741.

PETRONELA
SUBAITIENĖ

Mirė Giuodžio 4, 1932, 3:40 ry
te, 32 metų amžiaus.

Kilo iš Gaurių parap., Pašal- 
tinio kaimo. Amerikoje išgyve
no 19 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Kotriną Atkočaitienę, 
vyrą Vladislovą, dukterį Lare- 
ttą ir sūnų Richardą, tetas, 5 
puseseres ir du pusbroliu.

Kūnas pašarvotas 1619 S. 48 
Ct.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nyje .Gruodžio 9, iš namų 8 
vai. bus atlydėta Į Šv. Antano 
parap. bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame'- visus 
giminėj, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Motina, Vyras, Duk
tė, Šonus ir Giminės.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S, Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

GARSINKINTES
"DRAUGE"

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Į Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

j Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
112 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkals• k
Ir Ketvergais.

Rea Tel. Hyde Park 3395

DR. MAKLERIO ,

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3»25 SO. HALSTED ST.

Vai.: nu-o 10 ryto iki 2 po pietų Ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone BOULEVARD 8483

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.
Laidotuvėse patarnauja 

Butkus Co. Canal 3161.
grao.

DR. M. T. STRIKOL’IS

Tel. Grovehill 1595

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

Šaradomis po pietų ir Nedėl dieniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo Wentwortb 8009 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

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

Res. Phono 
Engiewood 6641 Office Pbone 

Wentworth 2999

DR. A. R. McCRADlE

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas ns.tarnavlmaa 
galimas už *35.01) 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Tu.

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

BARBORA
JURGELIENĖ
Po tėvais Skiraliė

Mirė gruodžio 4 d., 1932 in.,
1:40 vai. popiet, 53 metų amž. 
Kilo iš Girdiškės parap., Mo- 
taičių kaimo

l’a1ik<> dideliame nubudime 
4 dukteris: Barborą, Oną Gu
dienę, Prancišką Ir Agniešką; 3 
sūnus: Antaną, Juozapą ir Pra
nciškų- 2 seserų dukteris vie
nuoles šv. Kazimiero Seseris: 
M. Theofllę ir Hermoną; mar
čią Marijoną, žentą Feliksą Ou- 
dą, 4 anukus, 2 seseris Marijo
ną Norelklenę ir Petronėlę Lau- 
šienę. 2 seseris Lietuvoj, Stanis
lovą Trakšclienę Ir Oną Hadb.i- 
rlenę ir švogarius. brolj Anta
ną Skiriu, brolienę ir gibi'nes. 
Priklausė prie draugijų Apaš
talystės Maldos Ir Dievo Moti
nos Sopulingos

Kūnas pašarvotas 1526 So. 
49th Court, Cicero, III. Ijildo- 
tuvės įvyks Seredoj, gruodžio 7 
d., Iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į šv. Antano parapijos bsž- 
uyčlą, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės stelą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažyH- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, S.uinl, Ma 
rtl, Žentai. Seserys, ftvugerlal. 
Brolis ir Ginitnė*.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Raleigh, Telefonas Ci
cero 201. /

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvlos akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
cno, skaudamą aklų karfitį. Nuimu 
ęataractus. Atitaisau trumpą regystą 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsi tikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią maiiau- 
iias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 19 ryto Iki t vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRTJM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus Pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVI. 
Tet Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8 PC ĮAUSTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halated 8L

Valandos: nuo 19—4: nuo 6—I
NedMtomte: M« 1» iki H.

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

Trečiadieniais ii- sekmad. susitarus

DR. J, W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Cbicago, Iii.

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

Tel. Kensvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 lki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2174

. OR. MAURICE KAHN .
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 Iki 12 dieną

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

Antras ofisas ir residencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-4 po 
plet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Dilovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—2:29 vai. vakara. 
Nedėliomis 19 Iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Ir Rca Tel. Boulevard 6911

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

nflao TąL: nuo 1-2, oao 4:44
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CHICAGOJE
KALBĖS PER RADIJO

Šį vakarą, tarp 7 ir 8 vai., 

Peoples radijo valandoj, sva

rbiais reikalais kalbės L. Ši

mutis, “Draugo” redaktorius.

MINĖS VARDINES

Pranešimas
Metinis didelis dienraščio į 

“Draugo” koncertas ruošia-Į 

mas vasario 5 d., 1933 m., Lie 

tuvių Auditorijoj. Salė jau šių 

metų pradžioje rezervuota. 

Pranešdami apie tai sykiu pra 

šo.ne visų parapijų, organiza-

- ACTIVITIES -

Litan-CaMic-GniiiiiHr-SMs
Of Chicago

SOCIAL - SPORTS - EDUCATIONAL
---------------------------------------- Bv AL. KVMSKĮS, Phy. Dir.----------------------------------------------

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS

CLERGY HEADS ATH 
LETIC BOARD

This seasons activities are 

going to develop a great fol

------------------------------- lorving among our younger

A newlv organized atliletic'and older people in its respect-

cijų, bei draugijų pasižymėti Board of Directors lias been ivo parislies of tbe city. This 

tą dieną, nieko nerengti ir už- croated to assure smoothness m o vemeh t of recreational ac-

lesti jų “ Draugui.” Jn tbe participation of all ilie

Administracija branehes of sports in our Litli- 

lUanian Catliolic Grammar 

i Scbools of Chicago. The BoardSERGA P-LĖ E. 
ŠNIAUKŠTYTĖ

North Side. — P-lė Elena

West Side. — Kolegijos Rė- 

mėjų 19 skyrius, pirmininkau

jant A. Grybui, turėjo susi

rinkimų gruodžio 4 <1. ir suta

rė Nekalto Prasidėjimo šven

tės sekmadienį minėti savo o- 

lganizaeijos vardines gruod

žio 11 dieną po pietų 3:30 vai..

Aušros Vartų parap. svetai-, 

nėję. Arbatėlę paruoš Ievai

Šaulienė ir E. Pocienė. A. Grv- šniaukštytė randasi Apskri

tas pavaišins svečius obuo-įties ligoninėj (County Hosp., 

liais. Prašome Kolegijos Rė- Ward 31, lova 50). Jai pada- 

mejų ir šiaip jau visų priete-'rvta apendiko operacija savai- 

lių dalyvauti šioje mūsų skv-Įtė atgal, 

riaus puotelėje. Raštininkas j p.jg Elenytė yra duktė'pp.

šniaukštų (p. Ona Šniaukš- 

tienė yra įžymi North Side 

reikėją ir pirmininkė Mot. 

Są-gos 4 kp.).

Linkime p-lėi šniaukštytei 

greit pasveikt. X.

BRIDGEPORT ŽINELĖS

X A. R. D. 2 sk. susirinki

me^ įvykusiame gruodžio 2 

d., vienbalsiai užtvirtinta ta 

pati skyriaus valdyba: A. Nau 

sėdienė, pinu., B. Bytautienė, 

vicepirm., Ona Aleliūnienė, nu

tarimų rašt., M. Gurinskaitė, 

fin. rašt., Tz. Ežerskienė, pa

vaduotoja rašt., Jos. Šaitanas.

KELETAS ŽODŽIŲ ŠILA
LIŠKIAMS

tivities will develop tlie child 

inorally and physieally. G.reat- 

er interest will be sliorvn in 

tlieir academic studies and

of Directors is made up of alltlieir outside activities. Tlie 

Die young clergy in tlie Lith. j boys and girls who are now 

parislies of Chicago. Present du the grade scbools are en- 

at the first meeting of this joying the best days of their

Geram žmogui visados gerai 

sekasi bizny ir visuose reika

luose. Teisingai varyk biznį, 

|tai ir depresijos laikuose pa

darysi gerų gyvenimą.

P J. H. Bocunas per dau

gelį metų turi bučemę ir gro

sernę adresu: 1501 So. 49tli 

avė. Dabar sumanė persikel

ti j kitų, didesnę ir daug pa

togesnę vietų. Nauja vieta y- 

ra gerai visiems žinoma p. P. 

Jukniaus name, kur pirma bu

vo: “National Meat Markei”, 

4928 W. 14tli st. Vieta labai 

graži, kaip tik ir tinka tokiam 

bizniui

j P. Juknius gražiai išdeko- 

ravo. Verta pamatyti.

I P. J. H. Bocunas sakė, kad 

apie gruodžio 8 d. pradėsiąs 

biznį naujoje vietoj. Kviečia 

visus .savo senus ir naujus ko- 

stcmerius atsilankyti.

P. Bocunas yra geras para

pijomis, remia visus gerus da- 

Irbus, yra senas “Draugo” 

'prietelis ir skaitytojas; niekad 

į neatsisako nuo aukų; visada 

aukoja “Draugo” piknikams, 

taip pat ir tikietu nuperka. 

Geriausio p. Bacunui pasise

kimo naujoj vietoj. Rap.

• Kalbės L. šimutis, dr. M. Stri- 

(kolis, dalyvaus “čalis Kepu- 

Irė” su pasaulio įdomybėmis. 

Taipgi bus daug kitokių įdo

mybių. Nepamirškite užsista- 

tyti savo radijo ir pasiklau-

syti. Rap. XXX.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

newly organized body were bves and if we take away tlie

tlie following: Rev. Valančius ■ piivileges wliere they may 

of Immaculate Conception, Įgain healtful deveiopment and 

Re v. S. Petrauskas of St. great ar mental powers, tbe 

George’s, Rev. M. Svarlis of.boy and giri will be vietinis 

lioly Cross, Rev. P. Katauskas of ignorant leaders.

Nativity, Rev. J. Maciu-

lionis, M. I. C., of Our Ladv 

of Vilna, Rev.F.Juskevič ofSt. 

Antliony’s, Rev. Černauskas of 

All Saints, and thosethat were 

unable to attend, būt who are 

r.iernbers of tliis board are Rev. 

A. Linkus St. Peter & Paul, 

Ulba St. Joseph, and Rev. i 

P. Gasunas of Providence of 

God. .

Rev. S. Petrauskas was el- 

eęted chairman of the Bas

ketball league, and Rev. Ka- 

of tlie 

for tbe

At tlie present time. eacli 

scliool is preparing for a little 

sliow for tlie -Cliristmas lioli 

days. The Sisters are working 

hard and • devoting a lot ot 

their time in perfecting tlie 
yonngsters in their various 

plays, songs, and danees. Your 

utmost support is asked in co- 

operating with the younger 

ones of all the parisli 

schools, by attending tlieir in 

teresting and worth wliile af

ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ 
RADIJO PROGRAMAS

Pastangomis Peoples Furni- 

Įture Co. krautuvių šiandie nuo 

7' iki 8 vai. vakare iš stoties 

AVGES, 1360 kilocykles, bus

lietuvių radijo programas. 

Dalyvauja grupė radijo dai

nininkų, kaip K. Sabonis, A. 

Ančiūtė, L. Sabonienė, A. Čia- 

pas, “Peoples Radijo” kvar

tetas ir duetas. Taipgi bus 

gražios ir rinktinos muzikos.

ąilllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU

— Siunčiame pinigus J Lietuvą lr J visas šalis;
S Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų;
S Prirengtam Įgaliojimus Lietuviškus, Lenkiškus Ir visokius doku- s 

mentus.
3 Išpildome visokias blankas ir Suv. Valstijų pilietybes aplikacijas. 3 
“ Apdraudžiarne namus, baldus — forničius ir kitų turtų, nuo ugnies g

ir vėtros.
S Taipgi apdraudžiarne automobilius;
S Išverčiame visokius dokumentus;
5 Perkame Lietuvos Paskolos Bonus lr mokame cash. Atsilankyk 3 

asmeniškai arba prisiusi; per paštų apdraustame laiške.

John J. Zolp
= 4559 SO, PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 =
-|llllllllllllll(lllllllillllllllllimillllllllEIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII!llllllllllllllllllllllllll!IIF

Kiek laiko atgal Cbicagoje 

susiorganizavo šilališkių dar

iai-’ T. Stankevičienė ir E. E- buotojų būrelis ir šiek-tiek bu 

žerskienė, iždo glob. | v0 veikiama. Bet paskutiniu

Sutarta rengti “buneo par-/laiku per spandų nieko negir-

ty” sušelpimui vietinių sese-! dėti apie šį veikimą. Nesenai j tauskas eliairnian 

rų mokytojų, kurios negauna buvo “Drauge” rašyta, kad (Valley Bali league 

algos, (o gyventi uk reikia.) įvyks šilališkių vakarėlis, ku- girls. Rev. Juskevic was elect 

Į komisiją surengimui tos pra ris> turbut, neįvyko

ril< gos išrinkta veiklios rėmė 

jos: Cecilia Petraitienė, Jos. lališkius vėl besidarbuojant, 

Šaltenienė ir B. Bvtautienė. i nes tikslas tos darbuotės yra 

Buneo įvyks po Naujų Metų. [gražus, būtent sudaryti fondą 

X Skaudžiai serga A. R. DJįmontavimui. Šilalės bažny-

2 sk. narė rėmėja Stanislova ,'**Os bokšto. 

Bučienė. Jai padaryta labai 

sunki goiterio operacija. Lin

ki: ne mūsų darbuotojai greit 

pasveikt.

X A. R. D. 2 sk. įvykusia

me “buneo”, lapkr. 16 d. dau

giausiai bilietų išplatino jau-' 

mite I. Ežerskienė. Taipgi gra 

žiai pasidarbavo T. Stankevi

čienė, Vaicekauskienė, Šalte- 

rionė ir kitos rėmėjos. X.

fairs.

News concerning all activi

ties in yaur school will be 

ed Secretary of Board, who gladly published under this

Tad malonu būtų matyti ši- will make all reports on tbe column if addrossed to Drau 

funetions of tlie Litli. Cath. gas publ. Co., 2334 So. Oakle> 

Gr. Scliool Atliletic Board. iįn c]iarg,? Al. *Kumskis 

Scliedules are to appear in tlie'pj

next issue cf tbe grammar 

Šilališkis scliool news for both Basket-

UŽUOJAUTA

Poniai Sekleckienei ir visai 

giminei, dėliai mirties jos vy

ro B. Sekleckio, reiškiame šir

dingų užuojautų.

Labd. Sų-gos C. Valdyba

PRANEŠIMAI

NAUJOS KNYGOS
I North Side. — Dr-jos Šv. 

I Cecilijos susirinkimas įvyks 

parapijos svetainėje, gruodžio

----------------------------- 6 o. Prašome narių skait'in-

Ka tik atspausdintos, nau-, gui atsilankyti, nes bus renka- 

dingos knygelės, ir visiems1 ma nauja valdyba. Valdyba 

paiartina viena kita iš jų įsi
gyti. Jų Kaina visai nedidelė. 

Mokestį galite siųsti krasos 

(pašto) ženklais (stamps). 

Gyvybės Šaltinis, parašė

Bridgeport. Šiandien,

bąli & Valleyball, also rules 

eligibility, pertaining to play

ing tbe amongst tbe scbools 

wili be briefly outlined.

employment Relief Service iš 

Cook County Bureau of Pub

lic AVelfare, kuris yra princi- 

palis agentas Illinois Emerge- 

ncy Relief Commission, turi 

teisę pasirinkti savo grosernę 
arba bučemę perkant reika

lingus valgius, kurie yra ap

mokami Relief Funds.

Kuomet, reikalui esant, šei

myna užrašyta Relief liste, jai 

yra parengta pienas (budget) 

parodantis reikalingus mais*

Į tui dalykus, kurie visai šei- ro

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

n - li.l? . >

ihit wz<s(g- y

nOKTuAū£oAnKERS
REAL ESTATE 

Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 .West 47th SL

gruodžio d d., 7:30 v. v., ga" ,Mti t!nkami- Joi'

Jurgio parap. salėj įvyks Mo-
gu yra mažų vaikų, tuomet

Geriausia casli kaina už mo- 

rgičlus, bondsus ir deposit ce- 

rtifikatus. 134 No. LaSalle St. 

Kambarys 316. Atdara vaka-

ten, Sąjungos 1 kp.' metinis ,Mna priduodamas kitas pie-

un. J. Vaitkevioius, kaina 19c 'susirinkimas. Visos narės bū- nHS (budget) su pieno parei- 

kalaviniu, kurį pristato vieti

nė kompanija, kita dalis susi

deda iš įvairių valgių, reika-

sos Sąjungai atsilyginti. Iin»’» visai kuriuo,

1 kp. raSt, U. Gudienė *ra!l. Parirenkant nusipirkti

Mųstymai apie Šv. Jėzam įtinai sueikit, nes bus valdy- 

Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I. bos rinkimas. Taipgi 'prieš 

C. Turi 208 puslapius. Kaina .Naujus Metus pasistengkit vi- 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. J. Vaitukaitis, kai

na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas,
naudinga pasiskaityti, kaina

r> -_ 
O.,-P.

IU13.

vietinėj grosernėj.

Brighton Park. — šv. Mari- Paprastai šeimyna gauna 

jos mergaičių sodahcijos susi- per mėnesį du orderius dėl

linkimas šį vakarų, tuoj po 

pamaldų, mokyklos kambary 

Su Baltu Nuometu, eilės, pa- ĮVį«os Brigbton Park mergai-

rtŠe J. Augustaitytė, naujas 

dalykas, vakarų rengėjai gali 

pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti:

“DRAUGU” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

tės turėtų įsirašyti į Sodali- 

ciją ir būti Marijos sekėjomis.

grosernių. Kadangi orderiai v- 

ra pusmėnesiniai, šeimyna nė

ra priversta pirkti iš vienos1 

krautuvės. Jeigu ji nori, dėl 

vienos ar kitos priežasties pa-

N&rės atsilankykite, nes su-'mainyti grosernę gali padary- 

brinkimas priešmetinis. įti gavus antrų orderį.

Valdyba1 šiaip darant galima pasiri- 

------------------------------------------- nkti vietą, kur kainos yra pi-

Visos neturtingos šeimynos. Igesnės arba dėl moralių prie- 

hurios gauna pagalbų iš Un- Įžnscių.

ė*.

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose prie I 

eglaitės už dolerį.Į 

Telefonuokit:

Englewood 5840
. . P. CONRAD ..

730 West 62nd Street

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

West Side: 2151 W. 22od St.
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Roosevelt 9090

Namai: €459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo lr Subatos 

Vakarais 7 iki 9
-Į--- TpjefAntia Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Waahlngton St 
Room 906 Td. Dearborn 7961

Valandos: • ryto lkl 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals lr Ketvergaig 
— 6 lkl 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park S396

Kiekvienas Vardas parduoda 
Blaok Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Cranc Coai 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ......... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

laikrodininkas, Auksoriys ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

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

Turįs 23 metus patyrimo.

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

J. P, WAITGHES
ADVOKATAS

61 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—4377

4440 S. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. lafayette 4 3 93

144 N. I-A SAI.I.E ST—nasrai sutarti.

4216 Archer Avė.
Tel. lafayette H<117

CEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, bevelk kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokių dovanų. Todėl, tnes dabar Ir 
parduodan.e įvairios rūšies čevery- 
kus su nupigrintom kaine* i, kaip 
tai už S2.P5 Ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius ėeverykiis ir turim 
didellausį pasirinkimų visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
ZAIjESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY €576

^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiį,
Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydų į Įvairų pa- “ 

= tarnavimų, kurį mūsų Įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van- 

| denio bilas ir morgičių kuponus.

Išrašom gaisrų visokias apdraudas.

Darome pirmus morgičius ant namų.

Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. 

Parduodame Foreign Excliange ir čekius.

I UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GU.
Not. Ine.

| 3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215
ttiiiiiiiiiiimiiiimmiiiimiiiiiiimmiiimiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiuJ

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate — Loans — Insurance

Turime pardavimui ir mainymui visokios rflžles properčlų. biz
nių, Įlotų lr farmų. Jei mes negalėsime Išmainyti, niekas negalės.

Apdraiutos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis Ir didžiausiomis apd>raudos įstaigomis.

Kolektnojame morgičius, notas Ir bilas. Padedame namų aa- 
\ įninkama surasti tuos, kurie yra pirkę morgičius ant Jų pro- 
parčių bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mflsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui suteiklamaa Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

R, ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos. 1

2650 W. 63fd St., Chicago, HL
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GRF.ET7 VATJ.EY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauti
nių, sviesto lr sūrių. 

4444 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

I Phone Roosevelt 2071 
i STANISLOVAS FABIONA8, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GU.
Į! Coai, Wodd, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago. Tli.

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

Tel. West Side WEST 0«03 
Tel. South Side VARUS 4438

JNO. LYNCH
5011 WF.ST 47th STRF.FT 

2052 WFOT MADISON STRFFT

I Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikoma 
vienų ifi geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurte yra 

I pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilna pasirinki

me vartotų karų labai prieinam* lr
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

I 44*2 ARGTIFR AVENUB)
Telephone Lafayette 711®

a f /
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