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Prezidentas Hoover’is ragina kongresą mažinti išlaidas
BEDARBIU DELEGACIJOS ĮDAVĖ 

KONGRESUI PETICIJAS
MAŽOSIOS VALSTYBĖS KO

VOJA PRIEŠ JAPONIJĄ

Japonų karo laivas apsivožė; 
105 žuvo

PREZIDENTO PRANEŠI
MAS KONGRESUI

PRIEŠ JAPONIJĄ

AVASHINGTON, gr. 7. — 

Vakar abiejuose kongreso rū

muose skaitytas prezidento 

Hoover’io pranešimas.

Prezidentas ragina kongre

sų imtis griežtosios ekonomi

jos, t. y. mažinti vyriausybės 

išlaidas. Tik tuo būdu, sako 

jis, bus galima atgaivinti ge- 

įovę. Taip pat ragina skirti 

pardavimo mokesčius.

Jis praneša, kad milijonų 

bedarbių šelpimui per žiemų 

visam krašte sumobilizuotos 

privačios labdarių organizaci

jos. O vyriausybė savo ražu 

stengsis, kiek bus galima, su

kelti eilę viešųjų darbų.

Apie skolas ir probibicijų 

prezidentas nieko nemini sa

vo pranešime.

ŽENEVA, gr. 7. — Susirin

ko T. Sųjunga svarstyti Ma 

udžiūrijos klausimų. Mažųjų 

valstybių atstovai reikalauja, 

kad japonams nebūtų dovano

ta už jų žygius Mandžiūrijoj, 

kad j ų žygiai būtų pasmerkti.

Tačiau didžiųjų valstybių 

atstovai, kurie valdo suvažia

vimų, japonams reiškia palan

kumo.

KARO LAIVAS APSIVO
ŽĖ; 105 ŽUVO

TOKIJO, gr. (5. — Į žiemius 
■vakarus nuo Formosa salos 
audros metu apsivožė japonų 
karo laivas (destrojeris) “Sa- 
■.varabi.” ,

T’k IG vyrų įgulos išgelbė

ta, o kiti 105 žuvo. Žuvo ir 

kapitonas.

BEDARBIŲ DELEGACIJA 
VALSTYBĖS RŪMUOSE

KINAI SUKILĖLIAI 
IŠGINKLUOTI

MASKVA, gr. 6. — Sovie-

1. Prezidentas Hoover’is su žmona atidaro Krašto Tuberkulozo sųjungos kalėdinių ženk

lelių pardavimo kampanijų; tuo tikslu prezidentas paleidžia oran balandį su pranešimu į 

New Yorkų. 2. Žiemių Airijos naujų parlamento rūmų atidarymo iškilmės, kuriose dalyva

vo Anglijos sosto įpėdinis. 3. Gen. Pershing’as New Yorke parvykus jam iš Europos.

CHICAGOJ PLĖŠIKAI PAGRODĖ 
REGISTRUOTOS LAIŠKUS

KOVOTI PRIEŠ ATLYGINIMO 
MAŽINIMĄ! -- GREEN’AS

PRIEŠINTIS ATLYGINIMO 
KAPOJIMUI

APIPLĖŠTI PAŠTO TAR
NAUTOJAI

Užvakar vakarų Cort teat- Vakar prieš pietus iš Cbi- 

re įvyko keltuvų (elevatorių) ,cago pašto su dviem regis-

operatorių susirinkimas.

Šie operatoriai turi savo u-

truotų laiškų krepšiais išėjo 

laiškų išnešiotojas. Jį lydėjo

nijų, kuriai priklauso apie 3,- pašto sargas. Tuc tuojau šalia 

GOD narių. Operatoriams per pašto juodu sulaikė automo- 

savaitę mokama 29 dol. Namų biliu važiavę penki plėšikai, 

savininkų ir manadžerių or- Atėmė krepšius, susimetė į au-

KAię ŠELPIAMI BE
DARBIAI

ANGLIJA NEGALI PA
RINKTI ATSTOVO 

VATIKANUI
LIETUVOJE

BERLYNAS, gr. 6. — La- -------------------------------

gebruclio, arti Velten, srity Į LONDONAS, gr. 6. — To- 

bedarbiai šelpiami nauju me- mis dienomis Anglijos parla- 

todu. Šelpimo vedėjas paga- mente vyriausybė paklausta, 

kada ji paskirs atstovų Vati

kanui.

mino kvįteles vertės 5 mar

kių kiekviena. Šias kviteles 

jis dalina bedarbiams, o šie už 

jas gali .gauti pas ūkininkus 

tik maisto produktų, daugiau 

nieko. Ūkininkai gi šiomis kvi 

telėmis moka mokesčius.

KATALONIJOS SEIMAS

AVASHINGTON, gr. 7'. —,
Keliems tūkstančiams bedar- ,; ' ~ , *' ; ivvvalda, ....... I Kinų sukilėlių vadas gen. Su ?bių vakar policija leido mar-1 . * °

_ l’ing-wen su stabu ir savo ka
sosimos

BĄRCELONA, Ispanija, gr. 

6. — Šiandien susirinko Ka- 

talonijos provincijos seimas.

tų vyriausybė gavo žinių, kad Siai Provlncijai pripažinta sa-

šuoti kai kuriomis 

gatvėmis. Tolokai nuo valsty

bės rūmų bedarbiai sulaikyti 

ir į rūmus pasiųstos dvi dele- t 

gacijos. Jos įdavė bedarbių 

reikalavimus viceprezidentui 

Curtis’ui ir žemesniųjų rūmų 

pirmininkui Gamer’iui.

riuomenės dalimi, bėgdamas ITALIJA MOKĖS 
nuo japonų perėjo Sibiro sie

nų ir bolševikų sargyba visus ROMA, gr. 6. Italijos vy- 

išginklavo. Į Rusijos pusę dd-! riausybe nusprendė mokėti ka

nda ir daug civilių kinų. 'ro skolas J. Valstybėms.

BUS SUŠAUKTA SPECIA
LĖ SESIJA

AVARM SPRINGS, Ga., gr. 

G. -- Prezidentas elektas Roo- 

sevelt’as reiškė nepasitenkini

mo, kad kongreso žemesnieji 

rūmai nepravedė rezoliucijos, 

kuriaja norėta atšaukti 18-ųjį 

priedų. Jis planuoja nauju ko

ngresų sušaukti speeialėn se- 

sijon.

KAPUCINŲ JUBILIEJUS

NEW YORK. — Kunigai 

kapucinai čia minėjo 75 me

tų sukaktuves kaip šiame kra

šte — J. Valstybėse, įkurtas 

jų ordenas. Šv. Jono Baptis

te kapucinų bažnyčioje įvyko 

pamaldos.

Amerikos žemyne jau 300 

metų kapucinai dirba. Bet 

prieš 75 metus jų nebuvo J. 

Valstybėse.

ganizacija prieš vienerius me
stus, dar kontraktui nepasibai- 
j gus, reikalavo, kad operato- 
| riai sutiktų už 15 nuoš. pigiau 
1 dirbti. Operatoriai užprotesta- 
■vo, bet paskiau jie savano-
Iriai sutiko 10 nuoš. mažiau
i

tomobilį įr nudūmė.
Registruoti laiškai buvo ne

šami bankams. Laiškų vertė 

gal bus pusė milijono dol., 

ar daugiau.

POLICIJA PUOLĖ CAPO- 
NĖS URVĄ

TROŠKŪNŲ VALSČIUJE 
SUPUVO BULVĖS

gauti.

Dėl dažno lietaus dirva la-į asibaigus kontraktui da

bai permirko ir kai kur lau- bai reikalaujama dar di

desnio pasiaukojimo. Jie pro

testuoja.

Jų susirinkime kalbėjo at-

kuose ir pievose telkšo van
dens balos. Ūkininkai, nesn-Ministeris pirmininkas atsa

kė, kad“ vyriaūsybė šio kiau- nukasti bulvių prieš lie

simo dar nenus

stovas dar neparinktas, 

šio klausimo vyriausybė neuž- pipuvo.

Specialus policijos būrys 

puolė rūsį namuose, 2034 W. 
Cbieago avė. Areštavo 8 vyrus 

ir konfiskavo ten rastus svai-
J , »tll„ Pn i'vkęs Chicagon Amerikos Da- .........................................................

sprendusi. At-ltus> *un didelių nuostolių, re-, palus, ginklus ir prietaisas bo-
• w p 4 rndrkusioie dirvoie bulvės a- lbo federacijos prezidentas ’ 6 . . ...... ,(arinktas. Bet įKUS1OJC U|i\oje nuives a lis šaukė darbininkus mbli gaminimui. Policija sako,

miršta.

KARDINOLAS BOURNE 
SVEIKESNIS

ROMA, gr. 6. — Pranešta, 

kad kardinolas Bourne, AVest- 

minsterio arkivyskupas, yra 

sveikesnis. Jo Eminencija a- 

nų dienų staiga pavojingai su

sirgo.

Bulves nukasus ir suvežus, Į 
per kelias dienas visai supu
vo. Supuvusios bulvės veža
mos atgal į dirvas vietoje trą
šų.

šiemet bulvės, kaip kuriose 

vietose tur būt pabrangs.

nepasiduoti. Atlyginimo maži

nimas turi būt sulaikytas. Da- 

i bininkai turi pakilti griežton 

kovon. Kovos priemonė, tai 

streikas ir streikas!

kad tai buvo Caponės darbi

ninkų urvas, vadinamas “de

mokratų” kliubu.

IR EKSPERTAI TURĖS 
LAUKTI

PANAIKINO VARŽYMUS

PIENO KOMPANIJŲ 
DARBININKAI

SALANTUOSE AUGA 
PRAMONĖ

Salantai, Kretingos apskr.)

Pieno išvežiotojai sutiko, 

kad jiems atlyginimas būtų 

sumažintas dėl pieno papigi

ni m o.
Nesenai įsisteigė dvi naujos į-

monės: 1) vilnų karšykla, ve-1 Tačiau pieno Įstaigose dir- 

įs. rpykla ir dažykla ir 2) ply-1 bantieji unistai ikišiol negaliMADRIDAS, gr. 6.
panijos vyriausybė nusprendė H biė. Pirmųjų įsisteigė klaipė-Išdurti atlyginimo mažinimo 

nutraukti visus katalikų lai k-j kiškis, o antrųjų — vietos pra- klausimu.
STIGMATIZUOTA MERGE-! I)r. Karpeles išpažino, kad 

LĖ ATVEDĖ JĮ TIKĖ- '.ii, kaip ir šimtus kitų, kata-

JIMAN 'bkų tikėjiman atvede stigma- raščių leidimui varžymus. Su-'džios mokyklos vedėjas Bra-

_________________ tizucta Konnersreuth’o merge

YTENA, Austrija (per pa le, Teresė Neumann. Karo mc-
.tu jis stipriai laikėsi žydų ti

sui). — Čia kilo nepaprastai .... . .... ,1'ejjmo, nepaisant savo veiki 
gilus įspūdis, kada plačiai ži-'

Chicago majoras pranešė, 

kad įvairūs miesto ekspertai 

ateity taip pat turės laukti at

lyginimo už savo darbų, kaip 

laukia kiti miesto tarnauto

jai, kada ižde nėra pinigų.

BAIN’O BYLA

Buvusiojo bankininko J. Bai 

n’o byla dėl Englewood ban

ko ir Trust Co. uždarymo bus 

pradėta nagrinėti sausio 9 d.

GRIPAS CHICAGOJ

IŠPRANAŠAVO SAU 
MIRTĮ

spenduoti laikraščiai vėl lei-įžiūnas. Salantų apylinkės gy- 

džiami. yentojams bus didelis patogu

mas, nes nei vilnų verpyklos, 

nei plytinės čia nebuvo.
Kamajai. Miestelio gyvento

ja P. Baltuškienė spalių 15 d. 

'saviškių tarpe išsitarė, kad 

|jaučianti, jog neilgai gyven-

NUSIGINKLAVIMO KLAU
SIMASmo socialistų partijoje. Bet 

po karo tas tikėjimas jame 

das, dr. Peno Karpeles, žydas J pradėjo blankti, kada jis ė-

priėmė katalikų tikėjimų. Ta-Įmė galvoti apie išnaikintus sų nepasisekimų nusiginklavi 

čiau dar didesnis įspūdis pa- kraštus ir žmonių vargus. Jis 

♦ tarytas, kada tas naujas ka- ieškojo sau suraminimo. EmS- 

talikas turėjo paskaitų apie'sį skaityti įvairius raštus, stu- 

savo atsivertimų St. Sion vie- klijuoti tikėjimus. Katalikų ti- 

nuolyne. Jis apipasakojo visus kėjimas jam pasirodė didžiau- 

savo pergyventus prieš atsi-!sios ramybės teikėjas. Tiesos

nomas buvusia socialistų va-

vertimų žygius, darbus ir į- 
gautus įspūdžius, kurie visų

suradimui jis nusprendė ap

lankyti minėtų stigmatizuotų

gyvenimų pasiliks jo širdyje mergelę Bavarijoj.

ir stiprins jame tikrųjį tikė

jimų.

Dr. Karpeles visam Vienos

Savo pasiryžimų įvykdė ir 

matė nepaprastus tos merge

lės kentėjimus. Iš jos lūpų pa-

mieste ir svetur buvo žinomas J tyrė, kų jis turėjo toliau da- 

kaipo energingas, gabus ir iš- ryti. Nuvyko į Paryžių ir te- 

tvenningas socialistų partijoj nai susipažino su katalikų ti- 

organizatorius. Jo pastangų- kėjimo tiesomis. Grįžo į Kon- 

mis sukurta visa eilė koopera- nersreutb’ų ir priėmė šv. Krl-

lyvų draugijų. ’kšto sakramentų.

ŽENEVA, gr. 6. — Po vi-

Pranešta, kad šiemet lapkri

čio mėnesį Cbicagoj gripas

- .- rr . „ - _ ___  - (influenza) buvo dukart dide-
Ukmergė. Į turgų atvedama ;ia u-lautnn s £nig> negu praeitais metaįs.

UŽ ARKLĮ 9—15 LITŲ

mo reikalu pagaliau paduotas gyvulių prieS žiemų par-.tul ,as,P,lde> nes į lllc

duoti. Vidutiniškas darbo «r-,,1« sta,”a “P81^0 lr lkl W'ly 

klys galima nupirkti už 15 lt.,itoJas atv>'ko ~ mirt' Jos mlr 

o blogesnis už 9 lt. Visiškai lics Priežasti8 aiškinama, 

gerų karvę galima pirkti už 80

lt., o vidutinę už 40 lt. Negir

dėtas gyvulių pigumas prieš

sumanymas, kad visų šį rei 

kalų atidėti keturiems meta 

ms.

POLICIJA PROKURORUI

TURI BŪT AIŠKIAI 
RAŠOMA

UŽ ELGETAVIMĄ SMAR
KIAI BAUDŽIA

Naujam Cook ’o apskrities 

prokurorui Courtney paskirta 

policija. Jos priešaky yra ka- 

pil. Gilbert.

Iš pašto raginama, kad ant 

siunčiamųjų siuntinių ko aiš

kiausi adresai būtų padėti. 

Nes kitaip paštoje tik darbas 

trukdomas.

i'žieinų.

PARSIGABENS KOSTĄ 
NORKŲ

Kauno I nuovados taikos 

teisėjas sprendė aštuonias by- Gary, Ind., rastas nušautas 

las už elgetavimų Kauno gat- “butlegeris” Alex Sante, 40 

'ėse. Visi 8 kaltinamieji buvo ir;. amžiaus.

nubausti: VI. Bataitis — 2 sa-

ORO STOVISDaromi žygiai, kad būtų j vaifes papr. kalėjimo, V. JuŠ- 

Lietuvų pargabentas iš Pietų kevičius — 7 paras arešto, K.

Amerikos žinomasis aferistas Stančiauskaitė — 50 litų pa- 

Chicagoj suimtas pinigų di- Kostas Norkus. Jį susigrąžin- baudos, kurios neišgalint su- KĖS. — Po vakarykščio lie-

rhėjas J. Moinar, austras. Jam ti ir čia atiduoti teismo įstai- mokėti, laikyti 7 paras arešte taus šiandien numatomas snie-

PINIGŲ DIRBĖJAS CHICAGO IR APYLIN-

skirta 15,000 dol. užstato. gorus greičiausiai pasiseks. ir t.t gas; vakare daug šalčiau.
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Kongresui reikia palinkėti, kad jam ko 

greičiausia pasisektų nugalėti visas kliūtis, 

kurios stovi jam ant kelio visai atšaukti pro

hibicijos įstatymų ir tam “garbingam eks

perimentui” padaryti galų.

Lėtništoios Knygos Bukit Lietnoje Kas įdomu mokytojui, tai vi- Už Vieną Dolerį 
neįkandama 1 pep Vj8ą Jjemąsai

ARKIVYSKUPO PRAKALBA

Dabar Lietuvos spaudoje 

daug rašoma apie lietuviško

sios knygos būklę. Nusiskund

žiamų, kad ji esanti labai ap-

Jei jau raginti mokytojus skai 

tyti, tai pirmoj eilėj pedagogi

nę spaudų.

Jei kam galima nusiskųsti

bu, kad Lietuvos rašytojų ir 

žurnalistų sųjunga kreipėsi į 

vyriausybę, prašydama apdėti

muitais rusiškas knygas ir lai- į lietuviškosios knygos būkle,

galite turėti kas savaitė

“LAIVĄ”
“Laivas’’ kas savaitė duo-

NEATŠAUKt, BET...

Susirinkęs Jungtinių Valstybių kongre

sas tuoj ėmėsi darbo atšaukti prohibicijos į- 

statymų. Tačiau šis pirmas ir drąsus mėgi

nimas nepavyko. Vadinamieji sausieji šešiais 

balsais laimėjo. Mat, reikėjo dviejų trečdalių 

visų atstovų, kad tų įstatymų atšaukti.

Pastaruoju balsavimu vis dėlto parody

ta, kad didelė atmaina kongrese įvyko ir 

kad prohibicijos šalininkai jau visu frontu 

yra pralaimėję. Pirmieji mėginimai nelem

tąjį prohibicijos įstatymų modifikuoti jokių 

rezultatų neduodavo. Apie atšaukimų ir kal

bos negalėjo būti. Šiandien visai kų kitų 

matome. Volsteado aktas ir 18-sis amend- 

mentas kai ant siūlo kabo. Reikia tik šiek

tiek daugiau laiko ir vienų, kitų tekniškų 
kliūtį nugalėti ir tada prohibicija susilauks Į ekonominį gyvenimų.

Amerikos Darbo federacijos suvažiavime, 

įvykusiam Cincinnati. Ohio, kalbėjo arkivys

kupas McNicbolas. «fo Ekscelencija pažymė

jo, kad šiame krašte komunistų veikimas 

ilgainiui bus tikrai pavojingas, jei krašto 

pramonėje nebus įvykdytos reikalingos re

formos sulyg Šventojo Tėvo Pijaus XI nuro

dymų. O tie nurodymai yra šie:

Krašto turtai neturi būt kraunami į ke

leto asmenų rankas. Krašto gyventojai zir

vvriausybė turi budėti, kad pavieniais asme- , „ T, , . .

, .... ... . . , .(ateities žmogų. Esu, kaip ligi
nys nesikrautų milžiniškų lobių, kaip kad i . .
... ¥. , , . , a x • m- ‘šiol kaptsytis po siukslynus
iki šiol buvo ir yra daroma. Šventasis Ievas x______  _

nurodo, kad taip pat būtų labai neteisinga,

jei vieniems darbininkams turėtų tekti visas 

pelnas iš gamybos, kaip šiandien jis tenka 

kapitalistams. Pastaraisiais keleliais metais 

kai kurie turtuoliai ėmėsi gudriųjų žygių. Jie 

pakvietė darbininkus būti bendrininkais rei

kalų tvarkyme ir gauti pelno dalį. Tai pa

prasta apgavystė. Jie norėjo, kad tuo būdu 

darbininkas stačiai užsimuštų bedirbdamas.

Už sunkųjį darbų jam išmetė vienų kitų bo- 

nūsų. Tai buvo viskas.

Krašto gyventojai neprivalo leisti, kad 

finansinis milžinas siurbtų darbininkų krau

jų. Visokis* iš kiekvienos gamybos apturimas 

pelnas turi būt teisingai paskirstomas tarp neranda vietos mūsų aukštos 

darbdavių ir darbininkų. Negalima leisti, kad 

keletas turtuolių, kurie yra pasivadinę trus- 

tisais, direktoriųis, ar kitokiais vardais, kon

troliuotų krašto turtus ir jais naudotųsi taip, 

kaip jiems tinkama.

Negalima leisi i, kad turtuolių grupė kon- 

trj'.iuotų visus krašto pinigus, visokį kredi

tų ir tuo būdu nustatytų tik sau tinkama

verktiname stovyj. Tačiau neĮkraščius. Ar šitokiu būdu pa-jtui šimtų kartų apverktinesnėj jda šesmlikų puslapių gražiu 

visi taipjau pesimistiškai žiū- vyks bent kiek sustabdyti sve

ri į tai. Herbačiauskas anaip timybių plėtimąsi mūsų kraš

tui nėra linkęs manyti, kad čia te, parodys ateitis, 

jau pati visuomenė ir kalta.) Mokytojija ir taip jau iš- 

Taipojau nėsų jokio reikalo, laiko lietuviškų knygų nuo mir 

vyriausybei gelbėti lietuviškų- Į ties. Tik visa bėda, ji per ma

jų knygų. Patys autoriai ir lei- ža aprūpinama, ypatingai pra 

dėjai turi rasti kelių ir būdų džios mokyklų mokytojai: jie 

kny gai priartinti prie skaity- dabar, biudžetui sureguliuoti 

tojų. Kūrėjai turį parodyti sumažinus atlyginimų, tegauna

padėtyj yra lietuviškosios mu- >1 atsiskaitymų, 

zikos veikalai. Jų tai tikrai j “Laivas” vienatinis Amerj- 

maža kas teperka ir todėl jų boję dvasinio turinio savait- 

leidėjai turi didelių nuostolių rastis.

Vieninteliai muzikos mene 

atstovai Lietuvoje yra parapi-! 

jų vargonininkai. Tačiau jie. 

gyvendami sunkias dienas, nt-
pajėgia nusipirkti natų. Duu-

“Laivas” deda gražių strai-
psnių apie tikybų, dorų ir Švč. 

Marijos garbinimų.

“Laivas’’ duoda iš Katali-
gelis neturtingesniųjų parapi- kų pasaulio žinių, iš Anieri- 

jų nepajėgia vargoniningui tin kos ir Lietuvos žinių, 

kamo duoti išlaikymo. Reto, “Laivas” atsako į skaityto- 

Kūryba gimsta varge. Kai mū- (Todėl ligi sumezga galus su ga1 Lietuvoje nėra mados mokėti jų klausimus ir už tai jokio 

ųz kūrėjai pavaikščios erškėčiais, lietuviškai ar kitokiai 'Vargonininkui algų. Duonos atlyginimo nereikalauja.

vos 191 litų, arba devyniolika 

dolerių su viršum į mėnesi.

čių takais, tai tada jų kūryba j knygai, žiūrėk, ir nebeliko nei! B8 susirenka kalėdodamas ir 

bus skaisti, spindanti. Tadai vieno cento. Kai kurie iš sko- aplotkas vežiodamas, pinigų—

jie galės parodyti ateities žmo | lų išbristi negali. Juk reikia 

gų. Kol mūsų kūrėjai svaigina'gyventi. Gerai tam, kuris dar 

savo galvas restoranuose alko! nevedęs, neturi šeimos. Tas 

lioliu ir nikotinu, tol jų kury-; dar šiaip taip kasasi. Gi turin- 

ba bus tik šlamštas ir daugiau • čiam šeinių mūsų pradžios mo- 

nieko. Tik blaivūs kūrėjai te-jkyklos mokytojui — tai nors 

gali parodyti pavyzdingų atei-Į gyvas į žemes įlysk.

lies žmogų ir kelių į saulę. j XT • • - ,-xį Na, įvairus literatūros spo 

Vis dėlto reikia nusiskųsti, •caį>, jr ketina mokytojijų, kaj

kad lietuviškoji knyga, vis dar jį per maža skaitanti. Konfe

rencijose inspektoriai mūrus 

griauna prieš mokytojų taria

mąjį tamsumų. Vąjdžios vie

tose sėdį ponai varu bruka 

mokytojams savo kūrinius ar 

leidinius. Ir mokytojai perka, 

nors ir neturėdami kartais iš 

ko. Juk, jei nepirksi, — būsi 

apšauktas priešu. Taip moky

tojai varu, inspektorių “pra-

metrikų ištraukų rašydamas.

Už kiekvienų metrikos ištrau

kų jis turi teisės gauti porų 

litų. Tačiau piliečiai, neturė

dami pinigų, labai derasi. To

dėl tenka metrikas išrašinėti 

ir pigiau, kartais ir visai do

vanai. Bendrai, mūsų vargoni

ninkai negali numatyti išteklių 

ateičiai. Kalėdojimas vargoni- 

ninkamis labai trugdo: jie pri

versti ištisas dienas baladotis, į.jokinių lietuviškus raštus, ku

“Laivas” duoda žinias iš 

misijų, apaštalavimo darbų ir 

kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa

tvirtintas maldos intencijas.

»

“Laivas” mūsų darbų sky
riuje plačiai informuoja apie 
Kolegijos vienatinės Amerikos 
bernaičiams šviesti aukštosios 
įstaigos reikalus, mokslą, pa
žangų.
“Laivas” talpina Kolegijom

galo.
Kongresas tuoj ir kitų žingsnį darys. Jau 

įnešta rezoliucijos, kurtėmis norima legali
zuoti alaus ir vyno pardavinėjimų. Tai bus 
lengviau įvykinti. Dėl to, mums rodos, ne
reiks nė kito kongreso susirinkimo laukti.- 
Ir tai bus gerai, nes šiek tiek daugiau dar
bų atsirastų ir butlegerių biznį sumažintų, 
taip pat pinigų plaukimų į kitus kraštus 
apstabdytų.

Probibicija pačioje savo esmėje gražus 
yra dalykas. Tačiau jis neįvykdomas. Tai 

aiškiai parodė keliolikos metų eksperimen
tas. Įstatymais ir policinėmis priemonėmis 
žmonių neišauklėsi ir pilnais blaivininkais 
nepadarysi. Tas darbas priklauso bažnyčioms, 
mokykloms, spaudai ir organizacijoms*- Dėl 
to Teikia spėti, kad panaikinus prohibicijos 
įstatymų, prasidės sistematingas žmonių blai
vinimo darbas ir tada girtavimai sumažės. 
Sumažės ir toji demoralizacija, kuri eina 
jaunimo tarpe dėl vedamų gengsterių kovų, 
dėl slapto degtinės pardavinėjimo ir dėl prri- 
tinimo laužyti valstybės įstatymus.

Turi būt panaikinta nepažabota laisvoji 

konkurencija, nes ji čia jėgų pakeitė įstaty

mais ir dar daugiau suteršė kapitalistų są

žines ir širdis. Keli didieji turtuoliai šian

dien yra viso krašto ekonominio gyvenimo

diktatoriais. "
/

Reikia tikėtis, sakė arkivyskupas, kad 

Amerikos Darbo federacija persiima tais ir 

kitais popiežiaus nurodymais ir sėkmingai 

gins darbininkų įeikalus ir teises.

Darbo mašinos turi būt naudojamos visų, 
bet ne vienų turtuolių naudai. Kiekvieno 
darbininko namai turi būt aprūpinti naujo- 
viniais įvairių patogumų išradimais, taip 
kaip yra tuo aprūpinti xturtuolių namai. Ta
da padidės pirkimo jėga, gamyba, bus dar
bo ir gyvuos gerovė. Kitaip gi čia siaus sku
rdas ir komunistų propaganda ims labiau 
reikštis.

niosios inteligentijos bibliote

kose. Aukštesniųjų kategorijų 

valdininkai mėgia daugiau sve 

timųjų literatūrą, nors ir lietu

vių literatūroje vertingi} daly

kų esama. Lietuviškųjų knygų 

išlaiko mokytojija ir dvasiškai. 

Dvasiškiai perka daugiau dva 

sinio turinio knygas. Mūsų gi 

aukštesnieji svetiškiai griebia

si svetimybių: rusiškų, lenkiš

kų ar kitokių. Štai, mūsų pa

lyginti mizernas Kaunas turi 

visų eilę rusų literatūros liz

dų — knygynų. Daugiausia 

jie laikomi žydų. Štai, vienoj

šomi” išsipirko A. Smetonos 

publicistikos rinkinius. Dabar 

vėl I Departamento direkt. p. 

M. Miškinis išsiuntinėjo vi

siems pradžios mokyklų mo

kytojams ankietas, raginda

mas užsiprenumeruoti jo re-

Laisvės alėjoj jų yra net ke- ^aguojamų moksleivių žurna- 

letas. Laisvės alėja turi porų' 

lenkų ir porų vokiečių knygy-

ą “Šviesos Kelius.” 'Girdi, 

mokytojams, kuriems reikėsią 

Egzaminus laikyti, šis žurnalas 

susigadinsiąs. Mes prieš šį

nų. Ir visi jie gerai gyvuoja,

Į ištaigingai įrengti tikrai kom

fortiškai atrodo. Provincijos 2Urnalų nieko neturime. Auš- 

miestuose taipjau užtiksime. 

šitų svetimų gaivalų lizdų.

Kauno miesto sode labai re
tai pamatysi žmogų, laikantį 
rankose lietuviškų laikraštį.
Daugiausia vis skaito Rygos

rinkti kalėdų. Be to, per bui 

vekasį vargonininkai važinėja 

“bulviauti” — bulvių rinkti. 

Vargingesniųjų parapijų var

gonininkai, norėdami daugiau 

užsidirbti, dirba klebonų ūkiuo

rie visiems aiškiai rodo, kad 

mokinanties angliškai, galima 

išmokti ir Kolegijoje puikiau

siai kalbėti ir rašyti lietuviš

kai.

“Laivas” yra skaitomas ne 
se. Visa tai trugdo rimtam mu x- * ; * • i. i •

, . Į turtai Amerikoje, bet ir Lie
tuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 

Argentinoje, Kanadoje ir net

Kai kurie žmonės yra panašūs į mig

lų debesį, skraido jie aukštai, o naudos iš 

jų maža; tik saulę užtamsuoja.

tesniųjų klasų moksleiviams 

jis būtų geras, žemesniesiams, 

žinoma, neįkandamas. Tik kam 

gi tas smiurtas. Mokytojai pa

tys užsiprenumeruos, kas 

jiems patinka. Juk pirmoj eilėj 

bulvarinį, du kartį dienų išei-1 mokytojai turi skaityti peda-j 

nantį laikraštį “Sogodnia.” goginius žurnalus, turi sekti 

Taipjau turi pasisekimo įvai

rūs nuogybių “magazinai.” ir 

kitoki šlamštai. Tai nenuosta-

jų specialybę nagrinėjančių 

spaudų. Juk moksleivių psi

chika visai kita, nei mokytojų.

zikos darbui. Jiems nėra kada 

muzikoje lavintis, tobulintis. 

Todėl daugelis mūsų vargoni

ninkų tėra tik paprasti dūd- 

laužiai, nesugebą išpildyti jo

kio techniškai sunkesnio mu

zikos kūrinio. Jie tik šiaip taip 

atgroja pamaldas, tai ir visas 

jų gudrumas. Ištisas dienas 

dirbęs ūkyje vargonininkas, 

aišku, nepajėgs lengvai išpildy 

ti Chopino, Liszto, Beetbove

no ar Paderevskio kūrinių. Na, 

mūsų dlūdlaužiai nė vienas to

kių prašmatnybių ir neturi. Jų 

bibliotekėlėse šitų autorių kū

rinių nė nerasi. Taipojau ne

rasi nė sunkesnių etiudų. Pas 

vienų kitų užeisi Duvernoy, 

Burgmiuellerio ar kitus leng

vus kūrinėlius. Pasitaiko, kad 

ir apie lietuviškųjų muzikų ki

ti jų neturi jokio supratimo. 

Yra ir tokių, nors jau labai 

(Tųsa ant 3 pusi.)

Afrikoje, kur tik randasi ka

ta1 i kų lietuvių.

“Laivas” pusei metų $1.09, 

metams $2.00, bendrai su Ko

legijos Rėmėjų naryste $3.00.

“Laivas” tinkamiausia Ka

lėdinė bei Naujųjų Metų svei

kinimo dovanėlė netiktai A- 

rnerikoje, bet ir Lietuvoje.

“Laivas” dažniausiai ir y- 

ra Lietuvon siunčiamas gimi

nėms ir prieteliams, kaipo ma

loniausia atmintis.

Tad užsisakykite sau ir ki
tiems “Laivų” nors vienam 
pusmečiui, o nebenorėsite nie
kuomet su juomi skirtis.

Rašykite:

"LAIVAS’’
2334 So. Oakley Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rože ir Vaikas
Didelis rožių krūmas, ant kurio pra

žydėjo rožė, augo nedideliame sodnely, 
prie medinio namo. Gėlybas buvo labai 
apleistas, apaugęs visokiomis nereikalin
gomis žolėmis; takelis jau buvo niek eno 
netaisomas smėliu. Vis vien gėlynas at
rodė neblogiausiai, nes jame buvo daug 
žieminių gėlių ir vasarą visos gražini 
Žydėdavo bei skaniai kvepėdavo. Per dil
ges, kurios užėmė beveik visų gėlynų, iš 
tolo negalima buvo gerai rožių krūmo ma
tyti. i

Rožė gražiai pražydo gegužės mėne

sį, o rytinė rasa sidabrinėm ašarėlėm ap- 

laistydavo jos išskleistus lapelius ir atro

dydavo lig rožė veiktų. Aplinkui ją buvo 

taip ramu ir tylu.

Tąjį gražų rytą, kudmet jinai pirma 

sykį pamatė mėlynąjį dangų, pajuto švel

nų rytinį vėjalį ir spindulius karštos sau

lės. Gėlyne tuomet buvo taip ramu ir 

genų kas tai bfltų, jei rožė galėtų ištiesų

verkti, ne iš vargo, bet tiktai iš džiaugs
mo. Ji negalėjo kalbėti; ji tiktai galėjo iš
leisti savo žiedelius ir leisti aplink save 
kvapų, kuris buvo jos žodžiai, jos ašaros 
ir malda.

Į tų gėlynų Henai jau niekas neatei
davo ir rožė augo lig būtų visų pamiršta.

Vienų gražių dienų pas jų nuėjo ma
žas berniukas, kuriam labai patiko toji 
vieta. Po to čia jis visados leido laikų sė
dėdamas ir skaitydamas knygas. Suaugu
si mergina, jo sesutė, sėdėdama prie lan
go, tai siūdavo, tai taip pat knygų skai
tydavo ir visuomet žiūrėdavo į savo bro
liukų. Jis buvo mažas, didelėmis mėlyno
mis akimis ir didele galva; kūnas buvo 
sudžiūvęs.

Berniukas labai mylėjo gėlynų; jis jį 
vadindavo savuoju gėlynu, nes niekas ki
tas tenai nesilankydavo. Susiradęs suolų 
jis sėdėdavo ilgas valandas skaitydamas 
kų tai tokio įdomaus.

— Vytuk, nori, kad paduočiau žais
lui, paklausdavo per langų jo sesutė. —

O gal tau būtų geriau pabėgioti negu ten 
pavėsyje sėdėti?

— Ačiū, sesute, man gera ir malonu- 
čionai; aš dar nopabaigiau skaityti! Ir 
sėdėdavo ir vis skaitydavo. Kai atsibos
davo skaitymas, tuomet jis pasidėdavo 
knygų ir eidavo apžiūrėti kiekvienų gėle
lę. Jis mylėjo žiūrėti ir kaip paukštukai 
šokinėjo nuo vienos šakutės ant kitos; jain 
atrodydavo jie tokie laimingi, linksmus, 
nes gražiai čiulbėdavo. Negalėdavo atsi
gerėti jais.

— Vytuk, brangus, eik namo, lauke 
jau pasidarė vėsoka, — garsiai sakydavo 
jo sesutė, kad net ežiukas, išgirdęs žmo
gaus balsą susinešdavo į kamuoliuką. Be
rniukas tylomis palietė tą žvėriukų, kuris 
dar daugiau susiliesdavo ir pradėdavo 
šniokšti, kaip garvežys. Vėliau žvėriukas 
apsiprato ir nebijodavo.

Berniukas buvo toks silpnas, ramus; 
rodos, ir tąs žvėriukas pažino jo gerumų 
ir greitai jis prie jo priprato. Koksai tai 
buvo berniuko džiaugsmas. Jis atnešdavo 
ežiukui lekštukę pieno.

Per žiemų berniukas visai nusilpo. A- 
tėjus pavasariui jis jau nebegalėjo atsi
kelti iš lovos. Jo sesutė visuomet sėdėjo 
prie lovos skaitydama jam knygas, nes 
jam jau sunku buvo pakelti savo išdžiu
vusių rankutę ir akys greit pavargdavo, 
ne:, gal.būt, jau buvo suskaitytos jo gy
venimo dienos.

— Sesute, — jis tyliai ištarė.
— Kų, brangusai?
— Kas ten dabar dėdasi sode? Ar 

mano gėlynas jau pražydo ir rožė taip 
pat!

Sesutė pasilenkia ir bučiuoja išba
lusį veidų ir, jam nematant, nubraukia 
ašaras nuo savo skruostų.

— Labai gražu, mano brangusai, ir 
gėlės sužydėjo ir rožė taip pat labai ska
niai kvepia. Gal būt pirmadieny ir mes 
galėsime išeiti ir aplankyti tavo gėlynų, 
gal, gydytojas tau leis išeiti pasivaikš
čioti.

Berniukas nieko neatsakė, tik sunkiai 
kvėpavo, sesutė tęsė toliau skaitymų.

(Daugiau bus) .

Snaiges
P. Vaičiūnas

Byra krenta baltos snaigės,

Kaip baltų žiedų lapeliai...

Juodos kančios žemėj baigės...

Vėl balti, balti takeliai...

Tyli žemė, tyli medžiai,

O aplinkui — balta, balta...

Naujo džiaugsmo savo pradžiai 

Nešim maldų vėtrų keltų...

•n
Bus man gera, bus man šventa,

Kad jau juodos dienos baigės,

Kad jau byra, kad jau krenta 

Mums ant tako baltos snaigės...

Kambarys be knygų, lyg kūnas be 
dūšios.

♦ * *
Kas mėgsta knygas, tam netrūksta 

gero draugo ir išmintingo patarėjo.

Ciceronas

/
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| WISCONS!N’Q LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

veno su parapijonais. Jo rū-JCluus” atvykimu. Niekas nie

ko nežino, kur dabar tas sene

lis yra. Vaikučiai, turėkit kan-

SHEBŪYGAN, WIS.
BRUOŽAI Ig LIETUVIŲ 

PRAEITIES

papasakojo, kad Chicagoj yra 

Tėvai Marijonai. Parapijos ko 

mitetas įgaliojo J. Mickeliūnų

pėsčiu, ir parapijonų aukom, 

įtaisyta tabernakulas didžia

jame altoriuje. Bet nuo 1919

m. tarp kun. A. Maliausko ir,briedžius tebegaudo. 

parapijonų nebuvo gero suta- 

Įrimo. 1920/n. kun. Dr. A. Ma

ziliauskas išvažiavo į Lietuvų ir 

parapija vėl liko be kunigo.

Už kelių mėnesių J. E. arki

vyskupas atsiuntė jaunų kun.

V. Daunora, kuris buvo Sbe-

lig lietuviškos tradicijos, lie

tuviškoje dvasioje.

Pradžia buvo sunki, nes ne-

trybės, nes Santa Claus dar'daug turėjo veikėjų. Daug di- 

irbta tik vietinių lietuvių žinio- 

!je. Vystydami platesnį veiki- 

jinų, jie sutartinai sugebėjo 

.padaryti, padėti veikimo pa

matų, statydami bažnyčias,

RAGINE, WIS.
BAZARO BAIGIMO VAKA 

RIENĖ. — JAUNIMO 
VAKARAS

ŠELPIMO DRAUGIJA

Senai komisijai nustojus vei 
kti, norima peorganizuoti šv.
Vincento a Paulo vargšų šel
pimo draugijų. Girtinas Fede

racijos veikimas. . . . . . .
Pradėjus naujajai kartai au-

X Nedėlioję choro “kugelio jgti jr imti dalyvumų senesnių 

party’’. Kas mėgsta “ęhop- tarpe, pradėjo nešti tų lietu-

steigriami mokyklas, nes žiū

rėjo į ateitį, į reikalų priruo

šti dirvų naujajai kartai.

kaipo muzikantas, kuris per 
bazarų su kitais muzikantais 
veltui griežė.

Padėkos dienų parapijos 

jaunimas buvo surengęs vaka

rą. Statė scenoj “Giliukingųjį 

vyrų’’ (dviejų aktų komedi

jų). Pertraukose buvo dainą, 

pijano ir armonikos solo. Y- 

pač. publikų prijuokino P. Ka

raliūnas savo monologu. Visi 

lošėjai savo roles gerai mokė

jo. Trupė užprašyta po Kalė

dų į Mihvaukee, AVis. B. V.

6v. Kazimiero parapijos ba

zaro užbaigimo vakarienė pa

sisekė visais atžvilgiais. Žmo

nių buvo jjilna svetainė ir vi

si liko patenkinti. Vakarienėj 

dalyvavo ir mūsų klebonas 

kun. A. Balinskas. Vakarų ve

dė B. Vaiskus. Varg. Julė Ku- 

mpytė su savo choru išpildė 

gražų dainų programų, kuris 

visiems labai patiko. Visi dė

kingi varg. ir choristams.

Skanių vakarienę paruošė E. 

Jurgaitienė, A. Mecienė, O. 

Vasiliauskienė, O. Dokšienė ir 

A. Zizminskaitė.

Jaunos mergaitės vikriai 

prie stalų patarnavo.

Kaip prie bazaro, taip ir 

.prie vakarienės parapijonai dė 

(josi kas kuo galėjo, ypač mū-

važiuot į Chicago pas Tėvu

Marijonus ir prašyt pagalbos bovgane augęs, tikras Sliebov- 

Sbeboygan lietuvių parapijai. I gano pilietis. Su parapija la- 

J. Mickeliunas iš Cbieagos grįjbai gražiai sugyveno. Bet bū-

žo su linksma žinia: pranašė damas jaunas gavo nervų "U-jsuoy.” galės ir jo gauti. Tik vislųjį veikimų į svetimtau-

Įs goi II, nų , I. Hiiinf n, pagyvenęs metus ir,atKjlankykitej b(isite patenki- Įghj tarpų, gražiai atstovanda- 

pusę turėjo apleisti parapijų, t 1

Po G mėnesių J. E. ark i v vs 
ūpo kun. Slavynas tapo iš 
eitas į Mihvaukee, AVis., o vįenas 
jo vietų atkeltas is Mihvau- [marijonų žadėjo atvažiuoti.

Liepos 17 d., 1917 m., atva-ees kun. Tiškevičius, dar 
runas kunigas ir silpno bū- žiavo didžiai gerb. kun. V.

o, taip kad nepajėgė parapi- Kulikauskas. Tai buvo penk 

>s tvarkyti. Kilo dar didesne tadienis. Išgirdę Sbeboygano 

lietuviai, kad yra lietuvis ku

nigas, visi laukė sekmadienio, 

o jam atėjus lietuvių tiek pri-

rirntė. Kun. Tiškevičius išva- 
avo 1907 m., Shebovgan’as 
ėl liko be kunigo.

Tuo laiku skolos buvo ž-’.

Kun. V. Daunoros rūpesčiu 

ra įtaisyta vargonai.

Gruodžio 4 d. pas biznierius 

pp. Jurgaičius buvo pakvies

ti pietums klebonas kun. A. 

Balinskas, parapijos sekreto

rių*) su šeima ir bazaro rengė

jai bei darbuotojai.

Skaniai pietaudami svečiai 

draugiškai šnekučiavos.

Po pietų kleb. paprašė vie

nų-kitų pakalbėti apie buvus; 

bazarų. Visi džiaugės bazarų, 

kuiis parapijai davė daugiau 

pe’no, negu praeitais metais.

Klebonas apdovanojo bran

giais rožančiais bazaro šeimi

ninkes, veikėjas E. Jurgaitie-

,mi savo tėvų tautų.

Lietuviai plačiai žinomi
Rods negalima nei abejoti, 

(kad kokia nors Europos val- 

X L. Vyčių knygas galima stybė, nežinotų apie Lietuvų. 

įsigyti už penkis centus (už Tas pat ir su Amerika. Čia 

vienų knygų). Tas papigini- lietuvių vardas garsinamas vi

; < Klebonas kun. Br. Vit- j 

kus jau lanko parapijomis. Vi- j

Kun. V. Daunorai pasiliuo- siems bus pranešta atsilanky-,

j savus, į jo vietų atvažiavo 

|kun. K. Zaikauskas, kuris vi

mo diena.

dutiniai parapija sugyve
no. Bet po metų kunigo bro-

ėjo į bažnyčių, kad nei per . ‘ , v
, . ... lis J. Zaikauskas įskėlė didelį mas daroma tam, kad žmones

nai padidėjusios. žmonės pi- Jj-lykas daugiau neprieidavo. R -
igų nedavė, o kai kurie pra- Jvun. V. Kulikauskas atlaike1 

ėjo net ir j bažnyčių neiti, 'sumų, pasakė pamokslų ir pra 

is tik neatsirado lietuvio ku- neše, kad kitų sekmadieni po 

go, kuris užimtų Sbeboyga-! P^tų bus parapijos suskin

nigų. Tada arkivyskupas kun. - būdu įsigyti knygų.

šokiais būdais. Lietuvių var-

kimas. Paaiškino, kad jis yra 

atvažiavęs tik laikinai, bet 

Tėvai Marijonai nepaliksiu

ti parapiją. Vyskupas paskv- 
vokiečių parapijos kleboną 

rafkyt ir lietuvių parapijų,
et dalvkai ne tik kad nepa- Sbeboygano lietuvių be kuni-

erejo, o vis blogyn ėjo. Atsi
ūto visokių cicilikų, laisva- 
įanių. Sekmadieniais i baž- 
yčių žmonių susirinkdavo 
oks pora desėtkų. Žmonės

go. Koks tą dienų buvo džiau

gsmas Shebovgan lietuviams, 

tai ne aš nepajėgiu aprašyt.

Kun. V. Kulikauskui nelen

gva buvo pradėt klebonaut.

Zaikauskų iškėlė iš Slieboyga- 

no, o kun. V. Daunorų atgal 

sugrąžino. Po to ir vėl buvo 

iviskas ramu. Pabuvus jam a- 

pie metus ir pusę, tapo per

keltas į Kenosha, AVis., o iš 

ten atkėlė kun. Bystrais, ku

ris, įtaisęs gražias stacijas ir

galėtų daugiau ir lengvesniu das keliamas per dainų, per biznieriai ražiai ^irodė> 

hetuviskas ištaigas, šventes, -d i -i * • ,
žemais, JuaS 'per mūsų profesųonalus. ama- rienei kojo ba{k alauSi 

____________ itninkus ir sportininkus, net

uvo visai nustoję vilties, l<ad| Skolų begalės, o parapija ne- 

ada nors gaus lietuvį kuni-j didelė, be to žmonės po visį 

o vokiečių klebonas kun. |miestų išsiskirstę (Vasarų tais 

endrikas užsakė bažnyčioj, metais buvo labai karšta). Pi-

Lietuvių tauta yra katali- [politikoj irgi neatsilieka. Lai

kiška tauta. Jei šiandie atsi-|po kultūringa tauta, ji eina 

randa lietuvių, kurie nepaiso pirmyn lygiai su kitomis tau- 

tikėjimo, tai nereiškia, kad ta tomis.

Dabartės jaunimas
Dabartės lietuviškas jauni

mo Lietuvon. Jo vietų užėmė [dėl to, kad nenori suprasti rnas Amerikoj tampa

kun. P. Garnius, kuris įstei- Sutvėrėjo tiesos. .dvipusis Viliojantis radinys,

gęs parapijai nuosavus kapus

lietuvių dalis nėra buvus kri

kštyta, kaipo katalikai. Jei 

išmaliavojęs bažnyčių, išvažia- [šiandie jie yra be tikėjimo, tai

kiti valgių ir lengvųjų gėrimų.

Mūsų parapijoj yra gerų'

darbuotojų, kurie dirba dėl n^’ p' Zizminskienę ir M. Sa- 

Bažnyčios ir tautos, nežiūrė- ^alionienę. Rožančiai parveš-

dami ar kas juos giria, ar pei-i^ Pv' ^em^s» su yisais 

kia. Juk visiems negali įtikti, jlaidais- Klebonas pats juos

Arertas pažymėti S. Šepikas,, (Tęsinys 4 pusk)

ad tėvai supirktų savo vai- rmas kun. Ar. Kulikausko da-

ams vokiškus, arba anglis-ii bas buvo pradėt kolektuot pi- 

us. katekizmus. Žmonės bet-(nigus mažesnėms skoloms ap- 

atsisakė klebono įsakymą (mokėti. Ir pavyko jam surin- 

ildyti, ypatingai motinos

riešinos. Klebonas paskirtu 

liku atvažiavo Į parapijos 

vetainę vaikus mokyti tikė- 

imo dalykų, bet salėj nerado 

ei vieno vaiko. Palaukęs apie 

olandų turėjo grįsti namo. 

inoma, sekmadienį klebonas 

►arės, kad tėvai nesirūpina 

avo vaikais, o motinos sakė, 

ad geriau ju vaikai tebūna 

emokyti, be išpažinties, negu 

ad mokintus nežinomos kai-,negalima buvo to padaryt, ka- 

|os poterių. Tas tęsėsi per' daugi kun. Kulikauskui rei

:eletų savaičių, o sekmadie- 

iais tie patys pamokslai at

skartojo. Žmonėms tas net nu 

bodo. Liepos mėnesio prad-

išsikėlė į Toronto, Kanadų. Jo 

vietų užėmė dabartinis klebo

nas kun. J. Šlikas.

KENOSHA WIS.
DRAUGIJOS ŠVENTE

kti apįe $500 skoloms atmo

kėti. Tai pirmas atsitikimas Ateinantį sekmadienį šv. 

buvo Shehoygan lietuvių pa- A’ardo draugija eis bendrai

rapijos istorijoj, kad tokių pi

nigų sumų surinko. Tas aiš

kiai rodo, kaip greit kun. AL 

Kulikauskas sutvarkė parapi

jų ir nuo pirmos, dienos jo at

važiavimo žmonės nieko dau

giau nekalbėjo, kaip tik kad 

suradus būdų kun. Kulikaus

kui Sbeboįgane palaikyti. Bet

kėjo važinėti su Misijom. Pa

buvęs apie mėnesį laiko kun. 

A . K. išvažiavo, o jo vietų u- 

žėmė a. a. kun. F. Kudirka.

prie šv. Komunijos. Visi na

riai būtinai turi atlikti išpa

žintį šeštadienio vakarų, o šė

Visas lietuviškas veikimas, - Nuo pat mažų dienų jis tiek 

progresas paeina iš neutrali- ?ra PCTi,ntas angliškąja kalba, 

nės įstaigos - Božnyčiosį Prie ikad "“"K“ jame atsParun,<> i5‘ 

bažnyčios mes turime mokvk-

lų ir centralę susirinkimų vie

tų plėtimui katalikiškosios ak

cijos.

Vietiniai lietuviai
Mūsų miestelyj yra gan di-

laikymui grynos lietuviškos 

kalbos, nekalbant apie tėvus, 

kurie patys su vaikais kalba 

darkyta anglų kalba.

Tiesa, dabartės jaunimas sa 

vo susirinkimuose ir nebeap-

delis skaičius lietuvių, kurie seina be anglų kalbos, per ka 

pasiskirstę į dvi dalis. ATeni daug nukenčia mūsų kalba; 

priklauso parapijai ir jie su- rodos, kad ji turės net išnykti, 

ka visų tautinį veikimo ratų.'Bet lietuvio prigimtis nieka-

Kiti pasitraukė nuo parapijos 

ne dėl to, kad jiems lietuvių

knladienio rytmetį ne vėliau , ta 5 , į bet da t

1 W . e - _ .a a

ioj, 1917 m., Ona Radzevičic-,Bet ir tas buvo kitais darbais, 

lė pirmutinė pradėjo bartis [apkrautas. Už dviejų savaičių 

nt parapijos komiteto, kad n<> kun. Kudirka išvažiavo, o sa-

eško lietuvio kunigo. Tara vo vietoj paliko didžiai gerbi i

>ija buvo jau kone visai iš- kun. prof. P. Būčį (dabar .jau 

rus. Apibartas komitetas pra- vyskupas Rylų apeigų). Kun. 

ėjo teirautis apie lietuvį ku- prof. Būčys išklebonavo apie 

dgą. Tuo laiku Sbebovgau 8 mėnesius. Parapijų labai gra 

yveno J. Mickeljūnas, kuris žiai sutvarkė. Išvažiavęs jis 

savo yietoj paliko kun. P. Me-

LIETI \ \ TŠKOSIOS KNY- Iškauskų. Tai buvo paskutinis 

GOS BŪKLE LIETI A OJE. Tėvų Marijonų klebonas. Kun.

Meškausko rūpesčiu sutverta

(Tęsinys nuo 2-ro pnsl.) 

•etai, kurie tėra girdėję Nau-

Labd. Sųjungos kuopa, bažny- 

įtaisyta Širdies Jėzausv«
eio

elį. Gi, kad be jo esųs kažin i&tovyla. Kun. Pr. Meškauskas 

a»ks Stasys Šimkus, Taliat— neU«ai klebonavo, apie 5 mė-

<elpša, Gruodis, Vanagaitis— 

jie tai nė nesapnavę. Tai yra 

aktai, deja, labai liūdni.

nesiūs.

Ištikrųjų, nežinia, kas būtų 

atsitikę su Sbeboygano lietu-

kaip pusė aštuonių būti pri 

sirengus sykiu, su naujokais, 

“in corpore” eiti į bažnyčių, 

kur bus laikomos šv. Mišios 

draugijos intencija.

Kadangi ši dvasinė puota 

yra metinė, formai is draugi

jos susirinkimas įvyks antrų 

valandų popiet.

Be to, bus minima penkių 

metų draugijos gyvavimo su

kaktis prie pagaminto už

kandžio. Bus įžymių svečių, 

būtent kun. M. Urbonavičius, 

p. Banali ne ir kiti.

Ypatingai kviečiami vyrai 

ir vaikinai, kurie dar nėra na

riais, dalyvauti tose apeigo

se. Visus nuoširdžiai kviečia

me.

kad žmogus per mažai turi 

kantrybės, ištvermės darvti

da neišnyks. Jo šalis yra Lie

tuva. čia jis tik svečias, var

tojus svetimų kalbų. Bet jis 

lietuvis. Lietuviu gimė, lietu

viu ir mirs. Naujoji karta, ka-

tai, kas žodžiu yra liepta da- da perims vadovauti visoms 

ryti iš liuosos valios. Nesusi-1įstaigoms, visam veikimui, ji 

pratimas daugelį atšaldo nuo.tų veikimų perduos kitai kar- 

parapijos veikimo. j tai, tik, gal, svetima kalba kal-

Ateiviai jbančiai, lietuviškai nemokan-

Apleisdami savo tėviškę, ka čiai. Bet lietuvybė neišnyks.

lbų ir papročius, jie čia būrė-' Žemaičių Juzė

“į

MOKINIŲ ŽINIOS

Klaipėdos ir Kauno mnz;. |viij parapija, jai na nobatų a-1 

ros mokvklos jau išlaido eilę Į'8* T8vai Marijonai. Tik da- 
[an, ma'zikiaiakų. Bet tai tik |ka lietuvių pa-

pirmieji ledai pralaužti. Šv.

Cecilijos dr-ja taipojau daug 

risidėjo muzikos būklei, ruoš 

lama kiekvieną vasarų vargo- 
įiniukams bažnytinės muzikos 
Įiirsus; Bet dar daug šioj sri- 

je darb'1 it). —S.

rap’ja išsilaikė, ir žmonės pa 

siliko gerais katalikais ir tik

rais lietuviais.

Kun. P. Meškauskui išva

žiavus, rot los, spalių mėnesj, 

1918 m., jo vįetų užėmė pasau- 

lioiiis kun. Dr. A. Maliauskas,

>( Mokyklos vaikučiai prieš 

Kalėdas darys dvasinį prisi

rengimų prie sutikimo Kūdi

kėlio Jėzaus.

X Altoriaus ministrantai 

kas trečių savaitę kiekvieno 

mėn. eina prie šv. Sakramen

tų.

X Mūsų mokykla irgi bus 

atstovaujama ateinančių vasa

rų Pasaulinėje Parodoje Chi

cagoje. Komisija prisiuntė vi

sokios rūšies medžiagos dai

lidės darbui. ATienas iš pirmu

tinių mokinių, kuris pradėjo 

gaminti kolonijos mados veži

mą, tai yra Louis Stankus.

X Šįmet ruduo gan šaltas

O

“Jūsų DOVANA 
naudingiausia!”

Ar galite įsivaizdinti geresnę do

vanų kaip telefonų! Pagal mūsų 

pienų galite dovanoti telefono pa

tarnavimų draugui arba giminei, o 

mėnesinę bilų sau persirašyti. Arba 

galite panašiai dovanoti motinai, 

sesutei ar bile kam, parankamų ex- 

tensiono, o bilas už vieti “extra” 

telefonų kas mėnesis apmokėti. Per 

ištisus metus šitokios dovanos su- 

taiipins laiko ir žingsnių apturė

jusiems.

«

UŽ VIENĄ DOLERĮ
Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką 

laikraštį „Žemaičių Prietelius.”
„Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemai

čių laikraštis ir išeina kas savaitė žemaičių sosti
nėj Telšiuose. Tačiau jis plačiai skaitomas visoje 
Lietuvoje.

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

„Žemaičių Prietelius” deda gražiu straipsnių 
apie tikybą, mokslą? ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžiu, įvairenybių, 
galvosūkių, juokų, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, porą 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 pagailėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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

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

Lietuvę*
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

-Z/-

C

»RC1U
2334 So OAKLTT

AGENTŪRA _
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--------- - į New York, N. Y. — Did-
(Tęsinys iš 3 pusi.) Įžūliame Commo'dore viešbutv-

parvežė iš Jeruzalės du metai pe’ 28 gruodžio 3 d.
atgal. nvyko Eleventh Annual Expo-

sition of AVomen’s Arts andšįmet klebonas kun. A. Ba
li nskas ne tik bazaro rengėjas 
apdovanojo, bet dar pats ba- 
zarui aukojo $50.

Daug parapijonų bedarbių'
, -i 4- r r i ponia Oliver Harrinian. Kas- suteikti didesnes 1.

dien po pietų ir vakarais vie
šbučio Grand Ballrooin’e, ka-

|Industries (Vienuolikta meti
nė moterų dailės ir industrijos 
paroda). Parodų ruošė Mote
rų klubai, kurių pirnisėdė yra

įjas už indų tautos laisvę, pa- nas (Lithuania) Mickevičiaus 
reiškė, kad moteris turi atsi-' g&tyė 28 Nr. 
žadėti didžiausio savo priešol Pinigus galiina siųsti §iuo

svaigalų, nes jie labiausiai a(]resu arba į. mūsų ein. sus. 
sukelia moters kūninius gei-’kaitų Ckio Banke> Kaune Nl, 
dubus, kurių tenkinimas sun jgj^p
kiną protavimų ir kelia že- _____________
KUM mintis; dėl to labai krin-j GERB. KUNI0AMS 
ta moters garbingumas. ' ŽINOTINA

KAIP NORI, TAIP DARYK, 
BET VIS DĖLTO ŠIČIA 

PERSKAITYK

ir ne
aukos, bet, kiek kas galėjo,
tiek davė. Klebonas visiems

me yra eksponatai, įvyksta 
prakalbų, dainų ir muzikos

parapijonams dėkoja.
Gruodžio 11 d., 2 vai. po'

...... i programapietų, parapijos svetainėj D r. ®
Rakauskas laikys paskaitų n-Į Lapkr. 29 d. vakaras buvo; 
pie sveikatų, tai yra kaip žmo skirta Brooklyno Karalienės! 
gus turi saugotis ligų.

Bruce A. Campbell iš E. St. 
Louis, 111., vienas Illinois de
mokratų vadų, kurio draugai 
mano, kad prezidentas-elektas 
Rooseveltas savo kabinete jį 
paskirs generaliu prokuroru.

Aleksandro Stulginskio, bu
vusio Respublikos Prezidento, 
1918 metais įsteigtas savait- 

Įrastis ŪKININKAS’

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

yra gra-
jziausia dovana krizio slegia- 
I mielus Tamstos giminėms ir

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Kcmentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, v o išsigėręs ir bevažiuodam

Trečiadienis, gruodžio 7, 193

Rokiškio apskr. Juodup 
valsčiaus, Stašiškių kaimo g 
ventojas J. Ttuželė, grįždanr 
iš Rokiškio, važiavo pro
vinusių Vižunkos upę. Jis b

pa

pienais popieriniais aptaisais 

kaina $3.00.

užmigo. Arklys, žinodamas k 
lių, patraukė tiesiog per bri 
stų, bet vandens srovė, pag; 
vusi vežėčias, jas drauge 
Kazele nukėlė, o arklys 
priekiniais ratais parbėgo m 
mo. Ruže’3, likęs upėje su u

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis, Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa- įpakaliniaįs ratais, srovės bttv
aiškinimas apie ątlaidus h 'dar kiek panėšėtas ir prigėr 

* daugiau, kaip 300 įvairių mai
Šventasis Rastas, Senojo ir rų, kuriom popiežiai suteikt

Naujojo Įstatymo arba Testą 
mento su Vuigato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji
i T . -knyga, Pamokslai apie DievopnMmmoo hoi.».c av. Qvri..i n i ntiems, o J mus patiems irgi I ’ 1 .I ioQlamas baioes su Sylvia Malonę, Sakramentus ir Mal-

. . , ... i i • n gali būti geru įntormatoriu a- . , .Angelų parap. chorui visas pu- Ann s 1 asluon Revue. | m x ___dų, Antrasis padidintas leidi-

prieteliams Lietuvoje gyvena-

Raeiniečiai, tai pirmas toks 'svalandis lietuviškų dainų pa-l Karalienės Angelų par. cho-i 
pas mus įvykis. Tat, nepasili-.dainuoti ir šokti tautinius šo- rus gražiai užsirekomendavo 
kitę namie nei senas, nei ma-.kius. Salė lų vakarų buvo pil- Tarptautiniame koncerte iri 
žas. Įžanga veltui. Pasinau-1 na žmonių. Atsilankė gražus j^io j parodoj. Jis jau užkvies-

Tat kviečiame 
1933 m. “Ūkininką” užsisaky
ti.

mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

atlaidus. Nors visos maldos ge 
ros, bet už vis geriausios yra 
tos, kurioms suteikti atlaidai. 
Ši knygelė turėtų būti visų ka 
tulikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

C!.i"ago. Tik

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia NoWakowska

“Per suvirs du metu turėjau neapsa- , 
komai geliama ranki. Naudojau įvai* ' 
rius linimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas depagclbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Ejtpellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Eapclleriui.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

PftIN EXPELLER
dokite proga savo gerovei. lietuvių būrys. Mat tų vakarų j tas pavasarį dainuoti miesto 

B. V J programoje dalyvavo išrinkto rengiamam programe atidara-

SOMERS, WIS.
prezidento žmona — ponia 
Franklin D. Roosevelt, ponia 
Rita C. Megoldrick ir Grover 
AViialen. Garsioji orlaivių la- 
Liotoja Rutli Nicbols pardavi-

Šio miestelio Kenoshos aps
krityje turtuolis Matas Ramin- 
sen’as 56 m. iš nusiminimo,1 nėjo varžytinių daiktus. Šios - tuvių choras., 
kad jo turtai mažėja nusišovė, parodos pelnas skiriamas beda 
Tai kokia yra būklė žmonių, 
perdaug prisirišusiųjų prie

i bianis moterims.

Dešimtų valandų vakare tuo 
tunų. Varguolis netikintis ne-|juu po p Grover whalen kaĮ. 
nusimena duonos nebetekęs, o įjos jaįnavo lietuvių choras, 
tuituolis žudosi pelnui suma- ,yyraį buvo pasirėdę papras- 
žėjus.

KENOSHA, WIS.

X Sodalietės turėjo sėkmi
ngų “bunco party”; rengiasi 
atnaujinti savo klubo patalpų.

X Tretininkės nutarė su
kurti naujų lėšų fondų Šv.1

tai, o merginos tautiškuose rū- 
Ibuose. Choras iš 75 narių užė
mė visų estradų. Pirmininkas 
p. Juozas Vaškas pasakė įža
nginę kalbelę ir pranešinėjo 
dainų vardus. Dainuota “Jau
nimo daina,” “Važiavau die-

nt Prospeet parke sezonų. 
Šiems parengimams chorų re
komendavo Polk Festival Cou- 
r.c'l, prie kurio priklauso 24 
tautų chorai, sykiu ir šis lie- 

V. J.

CIURICHO KANTONAS 
(ŠVEICARIJOJ) MA

ŽINA SMUKLES

Ciuricho valdžios patarėjas 
iparuošė įstatymo projektų vi
sokioms alkolinių gėrimų pa
rduotuvėms normuoti. Dabai 
Ciuricho kantone 213 gyven
tojų atitenka viena parduotu
vė ir iš viso kantone su vieš
bučiais ir valgyklomis yra

Čekiu, arba pašto perlaido 
į Amerikų “Ūkininkas” visie- 
ms metams kaštuoja $1.50, o 
užsakant Lietuvoje gyvenam 
tiems asmenims 5 litai (50c.)

“Ūkininko” adresas: Kan

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam s 
Vegetable Compound

Taip šimtai motery srJto. Jis st*p- 
rina nervas... duoda Rci-c-nJ apeli- 
14... geriau miegi... atleidžia gaivos i 
skaudėjimą, ilugafos skaudėjimą... | 
suoktosios dienos |>akenčlj:.mos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

2883 parduotuvės. Naujo įsta- 
I tymo projekte numatomi su-

Petro bažnyčios maliavojimui. |las.” Dainos sudainuota labai varzyma1’ blltent: pirmiem 
X Girdėti, kad chicagiečiai gražiai, ypač “Karvelėli” (so

pasigenda dr. A. Rakausko Ir !j0 <;aiį dainavo/p-lė Adelė Jo-

r;,” “Karvelėli,” “Lietuviais 
mes esame gimę” ir “Eže-I

prašo jį grįžti atgal-į Chica
gų darbuotis. Kenoshai būtų 
didelis smūgis nebetekti taip

navičiūtė). Svetimtaučiai cho
rui katučių nesigailėjo. Atsi
lankiusi dainininkė ponia Ja

SULIESĖJO 10-ČlA SVARŲ 
; PER SAVAITĘ

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

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbalinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią Išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka, keturioms 
savaitėms. visai pigiai teatseina.

visų branginamo gydytojo, ku nkienė taip pat chorų pagyrė.

3000 gyventojų viena parduo
tuvė kiekvieno 300 gyvento
jų, toliau sekantiem 4000 gy
ventojų viena parduotuvė kas
ICC n vilkine KMin o-v Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute-
4(.s-, O toliau Vllsail. 4 )> llo nenuiiesė8i. tai gausi pinigus at- 
ventojų viena parduotuvė kas

ris netiktai savųjų tarpe, bet 
ir svetimtaučių didžiai verti
namas.

MCNAUGHTON, Wis.

Lietuviai didžiavosi šiuo cho
ru ir jo gražu sudainavimu. 
Dar lietuviškas choras Ameri
koje tokioj garbingoj vietoj 
ir gražioj sueigoj, prie tokių 
aukštų Amerikos asmenų ne-

čia lietuvis Šalčius turi nuo įdainavo (publikos didžiuma 
sava svetainę, kuri apylinkės })UV0 milionieriai). Garbė ebo- 
ūkininkams patarnauja jų vie |ruį ir j0 vadui p. P. Dulkei, 
lame gyvenime. Padėkos dienų Toliau sekė norvegų tauti- 
jaunimas turėjo ten savo kon- niai šokiai. Del laiko stokos 
ceitų ir po to gerokai pasiso- jįetuViškus šokius apleido.
ko. Tik trūksta mūsų jauni- _____________________
mui patyrusių vadų, kurie pa - Į Misijoms vadovauja marijo- 
dėtų išlaikyti bent savo tau-,raį niisijonieriai: kun. Auta
tos dvasią. Rap.

Ten Mafijom Misi 
jos ratais meti

a

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

Gruodžio 7 — 15 d. — Sv. 
Juozapo bažnyčioje, So. Chi
cago, 111.

Gruodžio 12 — 18 d. -- St. 
Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. reko 
lekcijos Šv. Juosti po namuose 
— ilinsdale, III.

Gruodžio 19 — 23 d. — re 

kolekcijos šv. Jurgio bažny

čioje, Detroit, Mich.

590 gyventojų.
Sumažinimas svaigiųjų gėri

mų parduotuvių ir mūsų kraš
te daug palengvintų žmonėms 
krizį nugalėti. •

INDŲ LAISVĖS KOVOTO
JAS APIE MOTERIS 

IR ALKOLĮ '

Mahatma Gandhi, kovoto-

llo nenuliesėsi, tai gausi pinigus 
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
tr tuii saugotis.

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

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

I dirbti po senovei, nebent jau dabar į 
I priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti- j 

, nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vals 
'tų. ei negelbės aptlekininkaa grąžins 
1 pinigus.

nas Petrauskas, M. I. C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. T. C. if 
kun. Aleksandras Būblys, M. 
I. C.

Tyri* Aiškios, lirlko«

OKA1IO8 AKYS

Yra tldells tarta*
Murlba valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knygą "fcye Care” arbb “B>» 
tteauty” ant parelkąiavitno.

Obalsis
“DRAUGO” KONTEGTININKI)

šių metų Kontestininkai smarkiai darbuojasi, kad išplatinti 
“Draugų.” Jie aplankys kiekvienų 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 ttirimė daug, bet 
norintieji dar gali įstoti. Kuo daugiau bus kontestininkų, tuo dides
nės bus pasekmės.

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

52CO.0O už nemažiau kaip 3,000,000 balsij.
U. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh,

Mount Providence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) 
Washington, Philadelphia, (Ąplankant šv. Kazimiero Seserų naują 
mokslo įstaigą,) New York, Waterbury, Hartford, Thompscn, Conn. 
(aplankant šv. Marijos Kolegiją,) Worcester, Boston, Quebe<), Mont
real, Toronto, Detroit ir atgal į Chioagą arba $100.00 Už liem&žiau) 
kaip 2,000,000 balsų. '

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje 
minėtas vietas arba $50.00 už nemažiau kaip 1,000,000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,006 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kohtestittittkų būopelmi.
PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,606

balsų gaus $156.00.‘Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus Visi, kurie 
pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Kontestininkų galutinas tikslas — 
gauti 25,000 naujų skaitytojui

Murina Co., Dpt. H. A, 9 B. Ohio St., Chicago
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f Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof. Kampininkas.--------------------------

KIEKVIENO BIZNIS kęs 72 kongresas paskutinei
---------- — ‘.(amžiną atilsį) sesijai dar

Šiomis dienomis j Čikagos 'nenubalsavo atšaukti probiši-
prohišino agentų rankas pate-jmi, tai jo (kongreso) biznis, 
ko lulo butlegerio Petro J.Mar! Jei butlegeriai dėl to iš 
ks'o “bizniskurt’u” su tokia džiaugsmo rankas trina ir, gal,

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
IŠ FEDERACIJOS 12 SKY

RIAUS SUS-MO, KURIS 
ĮVYKO LAPKRIČIO 27

kia, tai atstovas, atvykęs Į Fe- 
der. sus-mų praneša, kų vei
kia ir jų darbai ir veikimas 144G 
yra skelbiami. Tat, neužmirš-1

DAKTARAI

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

Ko. 49th Ct. Cicero,
Utar. Ketv. ir Pėtnyčloiuis 

10 — 9 vai.
3147 S: Halsted St. Chicago
1‘uncd., Sered. ir Subat. 2 — U vul.

m.

kitoj pusėj “poezija:”
“Jei jauna mergaitė myli se

nų žmogų,
“Tai jos biznis;
“Jei senas žmogus 

nų mergaitę,
“Tai jo biznis;
“Jei jiedu susituokia,

mvli jau-

daugeliui kam net didelius Ka 
ledų prezentui čekius rašo, tui 
jų biznis.

Jei per šias Kalėdas ir Nau
jus Metus žmonės gers da ne 
legalų — bravorų — alų, ale 
butlegerių po senovei visur ir

Sus-mas buvo labai skait- kitę lankytis į sus-mus ir pra- 
lingas. Valio, mūsų d raugi jo* j nešt i, kų \eikiate. Tris sykius 
nis, kurios pradeda veikti. At- į metus neužtenka atsilankyti 
stovų buvo 17 iš 18 dr-jų, ku- Į sus-mų. Kiekviena draugija 
rios priklauso Federacijai. Šv. turi išrinkusi po tris atstovus 
Grigaliaus choro atst. neatsi-'ir nors vienas gali atsilanky-
lankė, nes choras buvo užim
tas rengimosi prie bažnytinio 
koncerto, kuris įvyko tų va
karų. Valdyba buvo visa. M.

visiems pristatoma alų ir vis-1 Dambrauskas vedė sus-mų la
kę ir jie į savo kišenius susi-“Tai jų biznis

“lr jei tu esi sausas, šluos tūkstančius, o, gal, net
“Tai mano biznis.” milijonus, dolerių, tai bus ir

Sužavėti probišino agentai j gi jŲ biznis.
tokia “poezija”, nuvažiavę Jei po morčiaus ketvirtos šaukimas 
pas Marks’ų daryti kratos pa- susirinkęs nau 
sakė jam: !nušluos visus

“Tai mūsų .biznis.” rauks butlegerių kišenius mili-
Radę “kietojo šlapumo” a-'jonams krauti, tai bus jo (nau 

jojo kongreso) biznis.gontai Marks’ų nutarabanijo 
pas savo viršininkų AValker’į, 
kuris, padėjęs Marks’ų į džė- 
lų po $2,500 bontlsu, pasakė: 

“Tai mano biznis.”

Jei desemberio 5 d. susirin-

Phone Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

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

sutarties

| Office Phone 
i Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt 8t

Canal 0706

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

ti į sus-mų kas mėnesį.
Visos draugijos yra užiin- į 

tos kokiu nors darbu. Šv. An 
tano draugija rengia vakarų 
parap. naudai gruodžio 18 d. 

bai tvarkingai; sus-mas atlai-l^as ristvnčs ir kitokių įvai-
kyląs per vienų valandų. Pro 
tokolas perskaitytas ir priiin- i Vyčiai
tas. Po to sekė draugijų per- (vaRarų if įokių

Šv. Antano 1 atst., »įa basket-ball 
Laujas kongresas Dievo Motinos Sop. — 1, Visų'šv pilipo gymnasium. visus 
s fanatikus ir už Šventųjų — 2, Moterų Sų-gos !p,,: x:

.renybių.
turėjo daug

Dabar jie lo- 
kas sekmad.,

Arti 47th Street

Tel. Canal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Ofisas Tel. OrovehlH 8817
Rea 87 87 £L Artesian Ave.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 West Marąuette Road 
TaL: t-l lr 7-8 P. M. Ket 8-12 AM. 

Medfllo] nuritant

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242 9 ,West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakar* 

Utarn. tr Ketv. vaJc pasai • n tarti

Boulevųrd 7689
Kez. Hemlock 76 91

šv.

TeL Lafayette 6788

DR. A. J. JAVOIš
▼ai.: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 8 vak. 

Office: 4459 S. California Ave.
, Nedėlioję pagal sutarti

TEL. LAFAYETTE 7650

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

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Vardo Jėzaus dr-ja tu

rės savo narių pagerbimo va- 
kaių. Ši draugija turėjo daug 
vakarų. Kviečia visus vyrus 
'įsirašyti. Draugijos sus-mai į- 
jvyksta kas antras sekmad. mė 
nėšio. Visi vyrai rašykitės į 
šių draugijų.

šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jos turėjo bunco party. Pelno 
padarė $33.50. Pelnas skirtas :

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk 
Kampas 31st Street 

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

1
Tel. Cicero 1260 X—RA Y

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Dr. C.K. Kliauga
1 DENTISTAS
Utarninkais. Ketvergals Ir Subatomis 
2420 W. Marąuette Kd. arti Western 

Ave. Phone Hemlock 7828
Panedėllals, Seredomis lr P8t.nyčlomls 

1821 Sn. Halated Street

I’lione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS

2403 AV. 63rd STREET
DR SUZANA A ŠLAKIS

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

Ulli uULnlln Hi OLnlMO
Moterų ir Vaikų ligą 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

1 Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 8 lld 
! 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltaruinkaia 
lr Ketvergals.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

— 1, Gyvojo Rožančiaus — 1, 
Amžinojo Rožančiaus — 2, 
Tretininkų — 2, Apaštalystės 
Maldos —2, Labdarių 3 kp.

— Kodėl tamsta, ponas da- — 2, Susivienijimo 48 kp. — 
1, L. Vyčių 14 kp. — 1. Šv. 
Vaido Jėzaus — 3, Nekalto 
Prasidėjimo — 2, Akademijos 
Rėmėjų — 1, Bern. Kolegijos 
Rėm. — 1, Jaunamečių sųjun- 
giečių — 1, Jaunamečių cho
ro — 1. Valio mūsų jauname-

ktare toks nuliūdęs?
— Praradau kelis pacientus 
— O kų? Jie mirė?
— Ne, pasveiko.

G R A B O R I A I:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia lr Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atulSaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

darbu busit* užganėdinti.
Tai. R00Mv.lt 2811 arba 2618

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 8, 49 Court, Cicero, BL 
TEL. CICERO >827

da veikti. ,

Moterų Sų-gos 2 kuopos at
stovė sakėsi, kad kp. yra už
gauta per laikraštį ir nori, 
kad Fed. atšauktų tų, kų pa
rašė apie jų. Federacija atsi
sako atšaukti tų kų yra para-

kad ir kitos draugijos pa
remtų mūsų vietines seseris, 
ypatingai šiuose laikuose. Mu
ms garbė turėti lietuvaites se
seris savo parapijoje.

Jaunamečių choras rengia 
gražų perstatymų, vadovau
jant O. Skiriūtei. Paremkime

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems

I
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, BĮ.

L J. ZOLP
aKABoaros ir la£dotuvto 

▼EDEJAS
1650 WEST 46th STREET

Kampa* 48tk lr Paulina Sta
Tel. Boulevard 8282-8412

Nuliudimo valandoj* kreipkitės 
prie manės, patarnausiu simpatiS- 
kal„ mandarial, gerai ir pigiau negu 
cltur. Koplyčia dėl ėermebų dykai.

! šiuši, nes kas buvo parašyta,
į tai buvo teisybė. Jei draugijos sovo >«nini»ata'“>kydann ! 
atstovai neatsilanko j Fed. su- J’’ 
pilus ir nepraneša, kad kų nors 
įveikia, tai jos, turbūt, niekoI
ir neveikia. Jei draugija vei-

vakarus. Taip mes sueisT-

ja aminu, u 
lems mus.

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietų
3325 HO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sn 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 
didžiausį 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 
telkia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pakaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur Utur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisu

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

PETRONELA 
SUBAITIENĖ

Mirė Gruodžio 4, 1932, 3:40 ry. 
te. 12 metų amžiaus.

Kilo IS Gaurių parap., Pasal- 
tlnio kaimo. Amerikoje išgyve
no 19 metų.

Paliko dideliame nuiiudime 
motinų Kotrinų Atkočaitienę, 
vyrų Vladislovų, dukterį L»re- 
ttų ir sutrų Richardų, tetas. 5 
puseseres ir du pusbroliu.

Kūnas pašarvotas 1619 S. 48 
Ct.

Laidotuvės (vyks Penktadie
nyje ,Gruodžio 9, iš namų 8 
vai. bus atlydėta į šv. Antano 
parap. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sn lų. Po pamaldų bus nu
lydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminėj, draugus lr pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Motina, Vyras, Duk
tė, Hunus lr Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Butkus Co. Canal 3161.

Tel. CICERO 284

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
■allmas nž |36.O0 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. 50th Ava., Cicero, Iii.

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

Labdarių 3 kuopa turėjo 
karų. Raportas buvo nepilnas, 
tat atidėta kitam sus-mui.

Pranešimas iš Apskričio pri 
imtas. Jį darė A. Janušauskas. 
Pranešimas iš Pasaulinės Pa
rodos sus-mo. Viskas puikiai 
pasisekė. Iš vietinio politikos 
klubo; viskas parengta klubo 
atidarymui. Visi pranešimai 
priimti.

į Fed. 12 skvrius nutarė su- 

»

'rengti kokį nors vakarų. Pusę 
pelno bus skiriama Fed. pirm. 

i K. Žilvičiui, kuris taip gra 
žiai darbavosi mūsų draugijoj) 
o dabar eerga jau beveik me
lai. Kita pusė pelno bus Fe
deracijai. Komisija išrinkta ir*
žada surengti vakarų, kad bū
tų gražaus pelno. Komisijon 
išrinkti: J. Motekaitis, A. Ja
nušauskas, A. Stulginskas 
jaunasis A. Valančius. Visas 
darbas pavestas komisijai.

Fed. 12 skyrius turėjo $41.- 
25 išlaidų tame sus-me.

Pastaba. Federacijos 12 sky 
liūs išdalino atstovams laiš
kus, kad ateinantiems metams 
išrinktų po tris atstovus į Fe
deracijų ir kad jie dalyvautų 
sus-muose. Blankos būtinai 
reikia išpildyti ir užsimokėti 
$2.00 savo metinio mokesčio. 
Nepamirškite, atstovai, pa
duoti tuos laiškus dr-joms jų 
sus-muose.

Palluosuoti nuo mokesčio y- 
ra: Labdarių 3 kuopa, Sv. Ka
zimiero Akad. Rėm. sk., Ber
naičių Kolegijos Rėm. sk. ir 
Jaunametės sų-gietės. Bet ir 
tos draugijos turi pripildyti 
blankas. Rašt. A. Valančius

GARSINKINTES
“DRAUGE”

AKTŲ GYDYTOJUI

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim (aivos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karfitį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
itsltlkimuosė, egzaminą vknaa daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
nas klaida*.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUK 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Mu>ų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tet Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas ir Akinių DLrbtuvė

756 WEST 35th STREET 
Kampas Halsted 8t

Valandos: nuo 10—4: nuo 4—
Nedėliomi.: #W 18 Iki li

Tel. Grovehill 1695

DR. A. L.

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Lr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniaia 
tik susitarus

2422 W. MAROUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 6641 

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo Wentworth 1900 
8 Iki 8 vai. vak. Nedėliotais pagal

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Karnų Tel.: Prospect 1820

Office Phon* 
Wentworth 8088

DR. A. R. MCGRADIE

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDO8:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki P vakare 
Nedel, nuo 18 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 18—12 nuo 1—4 pe 

pietų: 7—1:18 vai. vakar*. 
Nedėliomis 18 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6658 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenuood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rea. TeL Hemlock 187*

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo t-8 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-4 po 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 2-6 vak. 

šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso lr Rez. ToL Boulevard 6818

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

eųL: nu* 1-ž, nao t:

R00Mv.lt
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CHICAGOJE
JAUNIMO PAKRIKIMAS

Melrose Park, III. — Gaila 

žiūrėt j šią gražią lietuvių ko-

Pranešimas
Metinis didelis dienraščio

lonij,), be uteit.es. Lietuviai a-‘..nfaug0>. koneertas rao5ia. 
teiviai save gražia, pareiškia J n|as . ,,, 1933 m > Lie
ir lietuvių tautų atstovauja ga Auditorijoj. Sai(1 jau sil,

ib-ngai. Deja jaunimas čia au

gęs eina tik kitataučių pame

luotų pradžioje rezervuota. 

Pranešdami apie tai sykiu pra 

gdžiojimo ir jiems vergavimo; gQ.nę vįSIj parapijų, organiza- 

kehais. Jiį organizavimu niek', tc-j^, draugijų pasižymėti 

nesirūpina: nei \ ietos apšvies- dieną, nieko nerengti ir už- 

tesni lietuviai, nei jie patys,

nei atvažiuojąs čia kas sek

madienis kunigas, kuris daž

nai mainomas. Vargas neturė

ti vietoje savo tautos patrijo- 

lo kunigo, kuriam prie širdies

le'sti ją “Draugui.”

Administracija

mėję ruošiamomis lietuviams 

misijomis.

• • • i Didelis žmonių skaitlius pribūtų lietin ių tautos ir jos jau-1 . . v , .
.... , . įėjo prie sv. sakramentų ir paninio ateitis. Dabar, lietuviu1 . - Z

...... .. , ,' taisė savo gyvenimą. Jaukiau
vaikai išeina svetimas mokyk- j , . , .
, , . ,. . ur maloniau po penkių dienų
las, stoja j svetimtaučių vie-r. t r f * . 1

, i , ., , . lietuviškų pamaldų: giesmių,nuoiynus, veda kitatautes zmo e . . * • 6
r ... . . pamokslų, Mišių, sv. Sakramenas, na ir sudieu lietuvių tau 1

tai!... Taip išgamos ir plati-j 

nas. Šiais metais jau nebuvo 

nei vienų lietuvių vestuvių! 

Visos lietuvių merginos ir vi

si lietuvių vaikinai susirišo su

svetimtautėmis: italijonėmis, i

lenkėmis, airėmis ir net sn 

protestonais.

r»to palaiminimo. Dar gi bai

giantis pamaldoms misijonie- 

rius suteikė visuotinus atlai

dus ir šv. Tėvo palaiminimą. 

Be to visi misijų dalyviai ga

vo atsiminimui po paveikslėlį.

Kad taip tankiau būtų ga

ilimą tokias pamaldas turėti, 

tuomet gal smarkiau išsijudin- 

Žodžiu sakant, be savo pa- įLj vįetos lietuviai ir jų drau- 

rapijos, be savų lietuviškų mo 'gijos prie savo parapijos įkū- 

kvklų, be lietuviškų vakarė- rj1T10

iių, be lietuviškų jaunimo dr- Išpultų, kad nors katalikiš-

jų visas Melrose Park5o jau-V, UetuvilJ draugijos 
romas nueis ši,n ant uodegos. u k,wl,onni lictuviams 
Bažnytinis lietuvių ei,oras tai 'ęur„oStn, misijas.
yra vienatinė viltis, bet ir čia j _____ ________
nėra kas tą pajėgą sunaudotų CHICAGOS LIETUVIAI PA-
lietuvių kultuiinienis reikala
ms. Žinnešys

PO MISIJŲ

SAULINIO KARO VETE
RANAI SUORGANIZA

VO AMERICAN LE
GION POSTĄ

Jau užsibaigė italų bažny

čioje duotosios lietuviams mi

sijos. Vietos lietuviai yra la

bai dėkingi savo seneliui kle

bonui kun. Praneli už pakvie

timą su misijomis tėvo kun. 

Jono Jakaičio, M. I. C. Kas

dien misijų metu sakė po du 

pamokslu. Jo kalba taip aiški 

ir išvadžiojimas taip pasiekia 

širdį, kad daug buvo galima 

pasinaudoti. Ir žmonelės su

kruto eiti j misijas net tie, 

kurie ^pradžioje buvo nesido-

Bjosknyboš
Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visierbs 

pai artina viena kita iš jų įsi

gyti. Jų kaina visai nedidelė. 

Mokestį galite siųsti krasos 

(pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės šaltinis, parašė 

nn. J. Vaitkevičius, kaina 10c

Mąstymai apie Šv. Jėzam 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I. 
C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. ,T. Vaitukaitis, kai
na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas,
randinga pasiskaityti, kaina 

3oc.

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

pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galimu 
:n uti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Tik

Posto numerį gavo 271. Jį 
pavadino Liutenant Samuel J. 
llarris Post 271.

Lapkr. 25 <1., McKinley pa- 

! rk svetainėje įvyko lietuvių 

pasaulinio karo veteranų su

sirinkimas, kurį atidarė laiki- 

jnosios valdybos pirm. Dr. J. 

P. Poška. Laikinas rašt. A. S. 

Frečinauskas perskaitė nutari

amus, kurie liko priimti. Po 

to organizavimo komisijos na- 

ji’ys J. A. Mickeliūnas pranešė, 

į kad čarteris postui gautas ir 

! numeris duotas 271. Vardas 

lietuvių skyriaus, arba, kaip 

yra vadinama, Post, buvojau 

pirmiau aprinktas vieno Ame- 

| rikos liutonanto, kuris, liuos- 

į noriu įstojęs j Lietuvos ka

riuomenę, 1920, kovojo su bol

ševikais ir žuvo, tai liutenan- 

tus Samuel J. Harris. Dėl to 

dabar lietuvių postas bus ži

nomas kaipo “Liutenant Sa- 

jniuel J. Harris Post No. 271.” 

čarteris lietuvių American Le- 

igion postui išduotas lapkr. 19, 

i 1932.

I
Kalbamas American Legion 

[osias buvo sutvertas dėl to, 

kad daugelis lietuvių pasauli

nio karo veteranų iki šiol nie

kur nepriklausė. Kiti, kad ir 

priklausė svetimtaučių posta

ms, tai jautės kaip nesavam 

name. Nieko gero sau negalė

jo nuveikti, nes visur buvo 

mažumoje. Jei kada ir prisei 

davo reikalas kokios pagal

bos, tai visados būdavo daug 

vargo kol ką galėdavo gauti. 

Dabar mes, Chieagos lietuviai 

veteranai, turėdami savo po

stą, visi turime spiestis prie 

jo, rašytis. Ir kada ateis bile

kuriam veteranui koks reika

las, per savo postą visados 

galės gauti greitesnę pagalbą 

Kokia nauda yra veteranu 

ms iš American Legion? Sun

ku būtą šiame trumpame strai 

psnely aprašyti. Apie tai vė

liau bus galima plačiau pakal

bėti. Dabai tik trumpai pažy

mėsiu, kad lietuviai veteranai, 

kurie serga ir negauna jokios 

pagalbos iš U. S. Veterans 

Bureau, lietuvių American Le

gion postas 271, dės pastangų, 

kad tokiems ex-kareiviams iš

reikalauti pagalbos. Taip pat 

ir kituose reikaluose lietuvių 

postag bandys teikti paramos 

f avo draugams reikalaujantie

ms tokios paramos.

Dėl to, visi Chieagos lietu 

viai ex-kareiviai, kurie buvot 

įstoję į: U. S. Army, Navy, 

kimine Corps, tarpų, bal. 6, 
1917, ir lapkr. 11, 1918, turi

te teisę įstoti į American Le

gion lietuvių postą No. 271.

Kalbamam susirinkime iš

rinkta ir pastovi Lt. Samuel 

J. Harris Post No. 271 valdy

ba, į kurią įėjo šie asmenys:

J. A. Mickeliūnas, pirmini

nkas (commander), V. M. Stu 

lpinas, pirm. pagelbininkas 

(vice commander) ir korespo

ndentas, J. Caikauskas, sekre

torius (adjutant), A. S- Pre- 

činanskas, iždininkas, dr. J. P. 

Poška, posto daktaras, J. Bra

zaitis, programų pirmininkas, 

P. Judickas, patarnavimo ofi- 

ceras (Service Offieer).

Sekantis mėnesinis susirin

kimas įvyks McKinley park 

svetainėje, 39th ir AVestern Ar 

ve., gruodžio 9 d., 7:30 vai. 

vakare. Visi lietuviai ex-ka- 

reiviai, kurie tarnavote pasau

liniam kare, kviečiami atvykti 

ir įsirašyti į lietuvių Am?ri- 

can Legion postą. Postas Iras 

valdomas vien lietuvių ir dėl 

to bus galima visus savo pos

to (skyriaus) reikalus apkal

bėti lietuvių kalba. Taip pat į 

kurie priklauso prie kitų pos

tų, jei norės, galės persikelti 

į lietuvišką postą.

Kiek teko patirti, Chicago 

je lietuvių ex-kareivių randa

si daugiau kaip tūkstantis. Ir 

dėl to labai būtų gražu, jei 

mes galėtume susiorganizuoti 

į vieną postą. Kitais metais 

Pasaulinėj Parodoj didelė ga

rbė būtų lietuviams jei me3, 

ex-kareiviai, galėtumėm pasi

rodyti lietuviams skiriamoje 

dienoje. Ir be to bus daug pro 

gų, kur lietuvių postas galėP 

tinkamai pasirodyti ir lietu 

vins atstovauti.

Todėl visi ex-kareiviai, ku

rie dar nepriklausot nei ko

kiam postui, visi atvykite 

gruodžio 9 d. j McKinley park 

'svetainę. Atvykdami atsives- 

Jkite savo “disebarge papers”, 

kad valdyba galėtų būti tikra, 

pjog įstojantis yra tikrai ex- 

kareivis.

V. M. Stulpinas,
i Posto korespondentą:’.

VAKARAS KLEBONUI 
PAGERBTI

pvoode — Lilekienė, Radzevi- Turime daug svarbių dalyku vo pavogtas bekonas apie

.čia
Kv. Jurgio parap. sesutės 

Kazimierietės moko vaikelius 

programui. Ačiū joms. Taip 

pat ačiū ir Sigma lota Soro- 

rity, kurios rūpinas išpuošti

svarstyti.

PRAŠOME SUGRĄŽINTI 
TIKIETUS

80

Valdyba,lt. vertės. Pėdsakai rodė, kad 

būta dviejų vyrų ir jie, ma

tyt, bekoną nunešė į vežimą, 

kuris jų laukė. Praeivių pa

rodymais patirta, kad keli vy-

Yisi, kurie buvote paėmę jiai tą rytą su šlajom, kaž ką j 

svetainę ir taip pat ruošias [pardavinėti Vašingtono ir Kę-1jose apdengę, nuvažiavo pas 

programui. Rengėjai dėkoja s-tučio paminėjimo tikietus. įBaubkienę, gyv. Tverų vai., 

ir Pikčūnienei, kuri prisidėjo prašome šiandien atvykti į A. Zorūbų k. Policija ten nuvy.

prie to vakaro. Rap.

VIENAS PILNAS 
VAKARAS

Ai jūsų vakarai būna tušti; 

neturit kuomi užsiimti, nėr 

kurs išeiti ir praleisti laiką, y- 

pač dabar, advente? Knyga, 

laikraščiai jau perskaityti, ie-

L. R. K. Federacijos apskri ko ir susekė, kad Baubkienės

ties susirinkimą ir sugrąžinti 

Susirinkimas įvyksta Aušros 

; Vai tų parap. salėj, 8 vai. va

kare. Komiteto pirm.

Penktadienį, gruodžio 9 d.

arklio pėdos sutinka su vagių L'’ Amerikos.

tų amžiaus, 8 mėn. kalėjimo. 

Visiems nuteistiesiems, išski

riant Limontą, šis sprendimas, 

matyt, padarė didelio įspūd

žio, nes jie nesitikėjo būti tiek 

nuleisti. Visi kaltinamieji tuoj 

nugabenti kalėjįman, išskiria

nt Baubk ienę už kurią uždė

tas užstatas. Užstatu pasirū- 

p;no jos vyras, grįžęs nesenai

arklio pėdom. Darant kartą 

rasta kiek ką tik paplautos 

kiaulės mėsos. Be to, pas Bau

blienę buvo suimtas ir plėši

kas Limontas, su kuriuo teko

7 vai. vakare, Chieagos Lie- j susišaudyti. Krata buvo pa- 

tuvių Auditorijos mažoj gVe- daryta ir pas Baubkienės še

tairiėj bus posėdis atstovų vi šerį Zalepūgienę. Ten puodely

apdėtam su batviniais, rasta 

vėl keli kilogramai šviežios

sų lietuviškųjų spulkų (Litli 

vakarą uanian Building Loan Ass’n 

smagiai praleisti. Lošk korto-į1 >ugue ot Illinois) nustaty-Į mėsos. Zalepūgienė sakėsi, kad 

mis, arba mėtyk kauliukus dėl mui plano iš garsinimų spulkų gavusi iš sesers, o Baubkienė 

“bunco.” Neturi su kuom? A-,ir paskolų daromų per “Fc 

teik penktadienio vakare į Šv. dorai Home Loan Bank.”

Kazimiero vienuolyno audito-Į Kviečiami atsilankyti į šį

škai užsiėmimo? 

Štai, jums proga

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA VAIKAMS

Nufotografuoju jū

sų namuose prie! 

eglaitės už dolerį.|

Telef onuokit:

Englevvood 5840 
.. P. CONRAD .

730 West 62nd Street

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

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

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
v&.1čc)«rcLi8 6 iki 9nai, nes Žinovai S*avo srities | . \T. Telefonas Roosevelt 9090

darys pranešimus. ",as nubaudl!: L,mont« V™«- Namai: 6459 S. Kockwell St.
o , v,. , 28 m. amžiaus, 3 metus sun-
Su aukšta pagarba,

Lithuanian Building Loan darbų kalėjimo (jis jau

Ass'n League or Illinois baustas kelis kartus), Zalepū-
--------------------------------------------- 'gą Joną, 34 m. amžiaus, 1 me-

PIGESNIUS ANGLIS PRI- .tais paprasto kalėjimo, bet at

sakysi, kad pirkusi iš kaž ko

kio miškų darbininko. Bet ka

dangi pas juos buvo atrasta

riją, čia rasi draugų-ių, kurie posėdi. Pageidaujama, kad at ; n?(‘*a’, *.ai V1S tiek rode’

, . • . r i * Jle kalti. Visi keturi buvo pasilankytų visi spulkų di-rekto-, ... . .
... traukti teisman, kuriuos teis- savo srities! . ,. . __

nonai su jumis žais.
Jei dar nieko negirdėjai a-

pie tą vakarą, skaityk: šv^ 

Kazimiero Akademijos alum- 

nietės kad ir nedažnai, bet vis 

šį-tą veikia ir deda pastangų, 

kad gerai veikimas pavyktų, 

kad visus patenkintų. Ne daž

nai rengiama koks nors vaka

ras, 2 ar 3 syk į metus. Šių 

metų dar tik antras. Ir tas 

vakaras bus ateinantį penkta-

Utarninko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

---- T2,pffinn° Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

STATO Iškaičius 7 mėn. atsėdėtą lai- ’ Miesto orima n w. waahington st 
i Room »06 Tel. Dearborn 796*

komisija turi padarius kont- 

dienį, gruodžio 9 dieną. Alų- raRtus gu septyniomis anglių 

mnietės rengia Bunco ii ta-'Kompanijomis. Jos pristato a- 

rd Party”, vienuolyno audi- ngHs į nurodomus bedarbių 

locijoje. Jei nemėgsti kortų,'

------------------------------jką, jam lieka dar sėdėti 5 m.,

‘Illinois Emergeney Relief p,avbkienę Anastaziją, 54 me-

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Valandos: • ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais 
— 4 Iki • vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park SS96

J. P. WAHCHES
ADVOKATAS

61 H. 107 ST. prie MTCHIGAN AVB. 
Tel. Pullman 6960—4377

Be mokslo sunku gyventi, ypač Ą- 
merlkoje. Mokytis reikia lr senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 

I Geriausia lietuviu mokykla visoj Chi
cago! yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naują mokinimo būdą 
(išnokinama | trumpiausią laiką ang-

namus.

kauliukai nepatinka — bus i Dabar susekta, kad viena tų

kortos Ižamra tiktai 25c. Pra- i kmnpamjų pristatinėjo piges- ių tr lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
• * » i _ . v. . gvedystės. stenografijos, pilietystės,

džia lygiai 8 vai. vakare. A- rūšies anglis, priešingai | laiškų rašymo, abeinos istorijos, ir

teiki te ir atsiveskite savo drau kontraktui. Kompanija bus na, p. j p oiekas, yra senas ir daug 
ttI prityręs, kuris gražiai lr visiems su- LiaUKia lieson. Įprantamai dėsto mokslo dalykus If

kiekvieną labai patenkina. Dabar,
----------------------------- | prasidėjus mokslo metams, pats ge-

-•įa DrvT) A IzrtnTTUr A riausias laikas pradėti mokytis. Atel-
rAVULriaaą. kfte lr isirnSyk|te šiandien. MOKSLO 

(VALANDOS: Nuo 9 IS ryto Iki 3 po 
' pietų ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro 

šiemet iš Žarėnų vai. Me-!

įbus kauliukų dėl “bunco”; jei

gus-es, kad nors vieną vaka

rą linksniai pralėistumėt tar

pe pažįstamųjų, parsineštumėt 

po gražia dovaną.

Alumnitčių vardu nuošird

žiai kviečiu visus: senus, jau 

nūs, atvykti į seselių audito 

riją. Ncsigailėsit. š:šėlis

PRANEŠIMAI
A. L. R. K. Federacijos Chi

eagos Apskrities svarbus su- 

siripkimas jvyks trečiadieny, 

gruodžio 7 d., 8 vai. vak., Au

šros Vartų parap. mokyklos 

kambary.

Draugijų, organizacijų, P’ed. 

skyrių atstovus ir visus kolo

nijų darbuotojus kviečiame.

Geriausia casli kaina už mo- 

rgicius, bondsus ir deposit ce- 

rtifikatus. 134 No. I^aSalle St. 

Kambarys 31 G. Atdara vaka

rais.

4460 & WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4393

144 N. LA SALLE ST—pagal imtartl.

dingėnų kaimo gyventojos Vi-' 

taitienės Liudvikos tvarto bu-1

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 So. Halsted St.

“ Siunčiame pinigus ) Lietuvą ir j visas Šalis;
~ Parduodame laivakortes dnt greičiausių ir geriausių laivų:

Prirengtam Įgaliojimus LietuviSkus, Lenkiškus ir visokius doku- 
mentus.

S ISpildome visokias blankas ir Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas.
5 Apdraudžiame namus, baldus — forničius Ir kitą turtą, nuo ugnies 

ir vėtros.
S Taipgi apdraudžiame automobilius;
“ ISverčiame visokius dokumentus;
S Perkame Ileluvos Paskolos Bonus ir mokame cash. Atsilankyk 

asmeniškai arba prisiųsk per pastą apdraustame ialSke.

John J. Zolp
= 4559 SO. PAULINA ST.

So. Chicago. — So. chicagie- 
čiai rūpestingai darbuojasi, 

kad pagerbus savo mylimąjį 

kleboną kun. B. Urbą. Jie ren

gia didelį vakarą sausio 7 d., 

1933 m. Vakaro tikietus sėk

mingai platina:Banzienė, Ka

zakevičienė, Šimkienė; Kngle-

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausios anglis ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ............ $8.50
Pocahontas lumps ....$9,00 
Summcr Creek lump ..$8.00

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.

| 2650 W. 63rd St., Chicago, Hl.

Tel. Hemlock 8380

s
I
S

TEL. YARDS 0145 I
r.imiiiimimiiimmimiiimiciiiiimiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiimimiimif

OHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

laikrodininkas, Auksorius ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

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

Turįs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tol. Ijafayette 3315.

J

4216 Archer Avė.
Tel. I4»fayette Mftl7

ČEVERYKAI
Tai Geriausia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokią dovaną. Todėl, mes dabar Ir 
parduodame įvairios r u Sies čevery- 
kus su nupigintam kainoli, kaip 
tai už 32.95 ir aukočiau. Mes užtai
kome geriausius čevorykus Ir turim
didellausj pasirinkimą visai šeimynai: vyrams, moterims Ir vaikams

UNIVERSAL SHOE STORE
KALESKI IR MARTIN, Savininkai

3265 80. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųftlee 
lr patarnavimo, Sau
kit.

GREEIf VALLEY 
PRODUCTS 

Olseils Šviežių kiauli
nių, sviesto lr sūrių.

x 4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

| PJione Roosevelt 2071 
j STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
f Coal, Wood, Erpressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, Tll.
BCDINKUS TAISOM 

Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 

i taisom. Plasteruojam skliautus — 
Callfornijos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST 0«»S 
Tel. South Side YARDS 6433

JNO. LYNCH
5(1# WE8T 47th STREET 

2052 WEST MADISON STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau nes mm atlaikome 

i vieną 16 geriausių ruSlų automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 

| pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki

mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nabrsngla Velns
MIDLAND MOTOR SALES

Į 44P2 ARCHER AVENUH 
Talephons Ijifayette 7186

uteit.es
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