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BE VALERA IR TOLIAU DIRBA DEL 
AIRIJDSJRESPUBLMS

Kanada išduoda J. Valstybėms 
M. Įftsullį

NUMATOMAS PRANCŪZŲ
KABINETO GRIUVIMAS

DIRBA UŽ RESPUBLIKĄ

LONDONAS, gr. 3. — Nors 
Britanijos kolonijų sekreto
rius Thoinas nesenai jiarla- 
niente paskelbė, kad Airijos 
vadai neturi nė galvoti apie 
Airijos respublikų, nes tokia 
tvarka nebūtų pakenčiama bri 
tų imperijoje, tačiau airių 
tarybos prezidentas de Vale
rą ir toliau dirba respublikos 
klausiniu.

Anglų laikraštis Daily Mail 
suseka, kad Anglijos vyriau
sybė pasiryžusi Airijos respu
blikos klausimų svarstyti.

M. INSULLIS IŠDUODA
MAS

NUMATOMAS KABI
NETO GRIUVIMAS

PARYŽIUS, gr. 3. — Nau
jas prancūzų ministerių kųbi-

TORONTO, Ont., Kanada, 
gr. 3. — Vvraiusiasis Ontario 
provincijos teismas nuspren
dė, kad iš Cbicago pasprukęs 
M. Tnsullis, S. Insullio brolis, 
turi būt išduotas J. Valsty
bėms. Jo reikalauja Cooko ap
skritis ir krašto vyriausybė 
už didelių sumų išeikvojimus 
valdant įvairias viešosios nau j 
dos kompanijas. j _______

S. Insullis yra Graikijoj, j MBXIC0 CITY, gr. 2. — 
Graikų teismas jau dukart j Queretano valstybėje 1923 
atsisakė jį išduoti. metais įvestas priešbažnyti-

-------------------- 1 nis įstatymas, kuriuo 233,693
NESIKIŠ I PROTESTANTŲ , katalikams gyventojams skir- 

GINČIUS !ta 29 kunigai.

tuojau įkaitino katalikų kuni
gus ir agentai pakilo veikti. 
Paskiau pasirodė, kad su stu-

1. Washingtone valomi valstybės rūmai. Tas yra kasmetinis darbas. 2. Wisconsino val
stybės policija pienininkų streiko metu. 3. Naujieji N R A patariamosios tarybos nariai 
VVasbingtone.

30,000 KATALIKŲ 
1 KUNIGAS

KATALIKAI VARŽOMI 
ISPANIJOJ CHICAGOJE

MADRIDAS, gr. 2. — Po BUS M|NiM0S KARDINO- 
jvykusiojo Ispanijoj politinio SUKAKTUVES
perversmo j krašto viršūnes į1
siveržė socialistai, arba jų ki- 
ti kurie sėbrai., Daugiur mies
teliuose pasireiškė socialistai

BERLYNAS, gr. 2. — Kan
clerio Hitlerio kabinetas nus-

netas, kuriam vadovauja pre- prondė nesikišti į protestantų 
mjeras Chautemps, pasirodo bažnyčios vedamus ginčus, 
ir gi nestiprus. kaip ilgai tas nekenks viešajai

Numatoma, kad ateinančių ^var^a’- 
savaitę jis turės griūti. Sako
ma, jį pakirs įsisiūbuojantis 
finansinis krizis.

Dabar šis įstatymas patai
sytas — kunigų skaičius vi- , .
toj valstybėj sumažintas iki ! Pri<* Bažnyėiį. Spaudžia ir 

varžo kunigusnr pasauliečius. 
Ne visados jie laimi kad ir

AREŠTUOTA 79 KOMU
NISTAI

'septynių. Tas reiškia, kad 30,- 
(MK> katalikų tenka tik vienas 
kunigas.

Kas čia pasalęs, kiek pro 
i to turi tie Katalikų Bažny
čios priešai.

PASKELBĖ HITLERININ
KŲ PRIEŠUS

1 BIELEFELDAS, Vokietija, 
gr. 2. — Vietos policija suė
mė 79 komunistus. Kaltinami

ALAUS PIRKLYS NUBAUS
TAS

BERLYNAS, gr. 2.- Prū- ’^lavikiškamn.
sijos slaptoji policija paskel
bė hitlerininkų priešų satnšų. 
Jame yra Einšteinas ir kiti 
žymieji žydai profesionalai, 
kurie yra pasprukę j užsienį, 
arba laikomi koncentracijos 
stovyklose.

ŽUVO VISA ŠEIMA

COURTENAY, N. D., gr. 2. 
— Traukinys sudaužė auto-

400 AREŠTUOTA 
DREZDENE

BERLYNAS, gr. 2. — Ži
niomis iš Drezdeno, ten poli
cija areštavusi daugiau kaip 
400 vyrų ir moterų, priklau
sančių komunistų ir socialistų 
partijoms.

NUBAUSTI 4 GROBIKAI

MANCHESTER, Iowa, gr. 
2. — Keturi plėšikai, kurie bu 
vo pagrobę vienų bankininkų, 
teismo nubausti visų savo gy
venimų kalėti.

UŽĖJO DIDELI ŠALČIAI

KATALIKU PERSEKIOJIMAI 
MEKSIKO! VYKSTA

MiKXiICO CITY, gr. 2. —jdentų riaušėmis nieko bendra 
Meksikos vyriausybė ir atski-Į neturi nei kunigai, nei pasau- 
rų valstybių gubernatoriui ir kiečiai katalikai.
toliau vykdo katalikų perse
kiojimų. Pastaraisiais laikais

Revoliucinei partijai, kuri 
valdo kraštų, yra svarbu kata

centro (federalinė) vyriausy-' likų kunigus suimti ir uždary- 
bė buvo kiek aprimusi, neras- ti į kalėjimus. Krašte vyksta
dama priemonių, kad spausti 
kunigus ir tikinčiuosius. Nese
nai ji tai rado. Gua lalajara ir

prezidento rinkimų kampani
ja. Vyriausybė mano, kad šios 
kampanijos metu visi kunigai

Durango miestuose studentai: dirba prieš jų ir remia jai 
sukėlė riaušes. VJyriausybė i priešingų partijų kandidatus.

Tai visa paslaptis, kad vy
riausybė ir vėl atkakliau vei
kia prieš katalikus.

Šio gruodžio mėn. 9 d. Jo 
Eminencija Kardinolas Mun- 
deleifi, Chicagos Arkivysku- 

inajorai ir kiti valdininkai.,^^ n,įnes jg nietų sukaktu- 
Šiandien jie atkakliai kovoja jve8) kaip atkeltas Chicagon

daryta būrio atliktų darbų 
I>eržvalga. Pasveikinti telegra 
momis prez. A. Smetona, kraš 
to apsaugos ministeris pulk. 
Giedraitis ir šaulių vadovybė.

- | Smalininkų šaulių būrys y-
SUVARlšKIS, Stačiūnų v. ra vienas stipriausių Panemu- 

— Jau nuo senai Suvariškėse nio būrių Klaipėdos krašte, 
yra nemažai jaunimo, liet jis

LIETUVOJE
KAIMO JAUNIMAS SU- 

KULTŪREJO

pirmiau buvo tamsus. Dabar 
visai kitaip virto. Dabar dau
giau kaip pusė jaunimo yra

VILKAI UŽPULDINĖJA

Igliaukos apylinkėje (Mari-

teismuose. Tačiau katalikams 
neduoda reikalingos ramybės.

DE VALERA LAIMĖJO 
ŽIEMIŲ AIRIJOJ

BEFLAST, Žiemių Airija, 
gr. 2. — Šioj nuo Airijos ka- 

NEIW YORK, gr. 2. — A- jnieno atskilusioji Anglikonų 
lauš pirklys W. Gordon iš,valdomoj daly per rinkimus 
New Jersey, kurs prohibicijos (Kejman laimėjo laisvosios Al
mėtu virto milijonierium, fe- rjj08 vyriausios tarybos pre-
deraliniam teisine nubaustas 
už nemokėjimų mokesčių už

zidentas de Valera. Jis išrink
tas atstovu iš unionistų par-

pajamas. Nubaustas 10 metų tjj08>
Šios Airijos dalies valdovaimobilį. Žuvo B. Thompson, jo į kalėti, 20,000 dol. baudos ir

žmona ir trys jų vaikai. ' 60,000 dol. teismo lėšų. tai numatė. Jie išanksto pas-
__ ___ ____ _ __.... ikelbė, kad išrinktas de Valera
ATVEŽ6 SPECIALŲ ŠV. ,vo audiencijoje. Suprantama, I h įsilei„tas seimam 
TĖVO PIJAUS XI LAIMI- - daugiausia kalbėta apie Japo- >____________

NIMĄ Inijų ir japonus. Popiežius Pi- Į DAR STIPRIAU ĮTEISETA
----------- 1 jus XI pareiškė, kad jis iš pat

WASHIN:GTON, lapkr. 30. ! savo jaunų dienų daug domė-Į BERLYNAS, gr. 2. Pa- 
čiain prezidentui Hindenbur- 
gui pritariant, nacionalsocia
listų partija ir jos smogikų 
organizacija dar daugiau įtei- 
sėta savarankišku veikimu vi
soje Vokietijos valstybėje.

Krašte tvarkos išlaikymas 
priklauso smogikams. Polici
ja visadoR turi būt jiems pa
galboje.

— Į J. Valstybes atvyko Jo'josi japonų kraštu ir japonų 
Eksc. arkivyskupas P. Mare-1 tauta, kuri visais ruožais daro 
11a, naujas apaštališkas delega didelę pažangų. Tai aukštai in 
tas Japonijai. Iš Amerikos Jo, teligentiška ir užgrūdento ka- 
Ekselencija vyks į sau skirtų rak-terio tauta.
\ ietų Tokijoj. _ , žjnonia) Popiežius savo min

Arkivyskupas Marelis atve-‘ ty tyr-j0 ypa- Japonua kata|i.
zė į J. Ta^stjbed specialų '*jkjm( kurie savo tikėjimu ir re-
Tėvo sveikinimų ir laiminimų;,. .. , • x ...f - bgijos praktika yra pažvmeti-šio krašto kardinolams ir vys- . , ... , .. . ,

m. Savo katalikybę jie visur
kūpama. viešai pareiškia ir tam tikslui

Ark. Marelis dešimts metų naudoja8i kifkviena prnga
gyveno J. iValstyliPse. Buvo
apaštališkos delegatams audi 
torium Washingtone. Tad,,

Tiesa, japonų katalikų yra 
nedaug. Bet Šventasis Tėvas

REIKALAUS 6 BILIJONŲ 
DOL. DAUGIAU IŠLAIDŲ

WASHINGTON, gr. 2. —
Krašto vyriausybė, kuri veda
pramonės atstatymo darbų, su- i kų — vyrų ir moterų. Reika-

arkivyskupauti.

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
ŠVENTE

Nekalto Prasidėjimo šventė 
gruodžio 8, yra katalikams 
privaloma šventė. Tų dienų, 
lygiai kaip ir sekmadieniais, 
visi katalikai privalo išklausv 
ti šv. Mišių.

įsirašę į Jėzno pavasarininkų jampolės apskr.) atsirado 
kuopų. Visi šviečiasi patys daug vilkų, kurie ir dienos me 
per save, skaitydami knygas j tu ramiai vaikštinėja atviruo- 
ir laikraščius. Tse kaukuose gaudydami žųsis,

SnvariSHeSai suorganizavo avi’ ir kitus wvuliua. Kaip

futbolistų komandų ir įsteigė 
knygynėlį, iš kurio-knygas ima 
skaityti visi skaitymo mėgėjai.

PAPASAKOJO APIE GY
VENIMĄ RUSIJOJ

tik sutemsta, žmonės sulen
da į pirkias ir bijo naktimis 
vaikščioti, kad neužpultų vil
kai. '

TURTŲ ĮKAINOTOJAS 
PRIEŠ BOARDĄ

SAULT STE M ARTE, Mich., 
gr. 2. — Didžiųjų ežerų pak
raščius, ypač Kanados šone, 
ištiko dideli šalčiai ir ten kai 
kurie uostai kaustomi ledais. 

Pranešta, kad ties Soo pen-

vykdamas j Japonijų, nuspren! pareiškia, kad ne visados svar 
dė aplankyti šį kraštų ir pasi-,ku yra hiekyliė. Dažnai koky- 
matyti su bičiuliais, kurių ne- bė nusveria kiekį. Ypač japonų 

katalikų žvilgsniu reikia pasi
tenkinti.

Prieš leisiantis tolimon ke-' Šventasis Tėvas per siunčia 
ki laivai su grūdais stovi .le-jlionėn, arkivyskupas Marella.mų delegatų laimina japonus 
dų suremti. Kitur tas pat. ' buvo privačioje Šventojo Tė- katalikus.

mažų skaičių įgijo čia gyven
damas.

ALUNTA. — Spal. , 22 d. 
pavasarininkų įvyko visuotinis

_______ susirinkimas. Dalyvavo iš
Iš Jolieto senojo valstybės | Kauno atvykęs kun. S. Telks- 

kalėjimo paspruko trys kali- "Y8 ir <larg pranešimų, apie 
niai, nuginklavę ir apmušė atvykusius iš Rusijos Lietu- 
kalėjimo sargų. ‘ vos kalinius.

Už kiek laiko du jų sugauti, Klausant nevienam ištryško 
o vienas ^nerandamas. Visi1 graujį a8ara. Iš gerb. kalbėto 
trys paeina is Cbicago. jo žodžių pasidarė supranta

mas dabartinis Rusijos gyve-

3 PASPRUKO, 2 SUGAUTI

ŽUDIKĖ IŠTEISINTA

Teismas išteisino Mrs. G. 
Kropp, 38 m. amž. Lapkričio 
6 d. ji nužudė savo vyrų. Įro
dyta, kad, ji tai padarė apsi
gindama.

n imas.
I

TAISO KELIUS

Iškeliamas aikštėn Cooko 
apskrities turtų įkainotojo 
.Jacoliso nusistatymas,- kad 
1932 metų mokesčių jis nesu
mažins tiems, kuriems patikrb 

i n imu lioardas 13 nuoš. sumaži- 
l na.

Turtij, įkainotojas tai nu
ginčija. Sako, kad tik įkaina
vime bus atitaisytas buvusios 
klaidos.

PANAUDOS LIOTERIJĄ

BUTRIMONYS. — šio^ a- 
pylinkės ūkininkams valsčiaus 
valdylia įsakė greitu laiku iš- 
žvyruoti II-os rūšies kelius. 

NĖRA PASNINKO Nors minėtas įsakymas flki-
Neknlto Prasidėjimo diena I "inkams laivo labai nemalo 

šiemet bus penktadienį. Kata-
likams yra leista šių dienų 
vurtoti mėsiškus valgius.

---------------- \
3,000 STREIKUOJA 

Cbicago Sausage Manufac- 
turers 96-se dirbtuvėse sus
treikavo apie 3,000 darbinin-

sirinkus kongresui, kaip pra
nešta, šiam savo darbui rei
kalaus dar šešių bilijonų do
lerių daugiau.

Krašto skolos nuo 16 bili
jonų dol. pakilo iki 23 bili
jonų ir jos didės.

lauja trumpesnių darbo valan 
dų ir didesnio atlyginimo.

Evanstono sausieji nuspren 
dė, kad aplinkui šį priemies
ti per 4 mylias nebūtų parduo 
dama degtinė.

nūs, kurs trukdė darbų, vienok 
jau baigiama žvyruoti.

ŠAULIŲ IŠKILMĖS

- Smalininkų šaulių būrys šio 
mis dienomis šventė savo de
šimties metų sukaktuves, į ku 
rias atsilankė rinktinės valdy
bos* pirmininkas Vanagaitis, 
valdybos nariai: pulk. Orudzin 
skas ir Išbartas ir rinktinės 
vadas Brflvelaifis. Svečiai pri
ėmė vietos būrio rikiuotės Sau 
lių paradų.

Iškilmingame posėdyje pa-

Cooko apskrity civilinis 
darbas turi tekti 49,000 bedar
bių. Tuo tarpu įsiregistra
vo apie 300,000 bedarbių. Pla
nuojama panaudoti lioterijų, 
kad nuspręsti, kuriems bedar
biams turi tekti šis trijų mė
nesių darbas. Iš kokių 6 dar
bininkų 4ik vienas kuris bus 
laimėtojas.

TIESON MUZIKŲ PRE
ZIDENTAS

Muzikų unijos pora narių 
traukia tieson savo unijos pre 
zidentų J. C. Petrillo, kurs, 
kaip sakoma, savo naudai pa
vartojęs apie 90,000 dol. iš 
unijos fondo.

SKAITYKITE IR PI.ATDI 
KITĘ “DRAUGĄ”
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kraštuose, išskyrus Rusiją, varyti energingą 
vajų keliant nepasitenkinimą esamomis gy
veninio sąlygomis ir tą nepasitenkinimą pa
versti gigantiška proletarijato kova, griauti 
visų kraštų tvaiką ir visu smarkumu stumti 
pirmyn revoliucinę programą. Tas pats An
glijos katalikų laikraštis pranašauju, kad A- 
merika su laiku tikrai gailėsis pripažinus 
Sovietų Rusiją, nes visame krašte prisiveis, 
taip kaip ir Anglijoj, duugybė bolševikų šni
pų ir propagandistų.

Aišku, kad ne kitaip ir bus.

r-“
LIETUViy KATALIKŲ VIENYBE1 2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

LIETUVIŲ It EI V ĮJOS EKO 
N OMINĖS GEROVES 

REIKALU

reikalingų įstaigų. Nežiūrint
! ar mes atlikim*jame savo dva- 
j sios, sveikatos, teisingumo, ino 
ikslo, finansų, apdraudos ir |-

PASTABELĖS

į DIENOS KLAUSIM/C I

KAS BUS TOLIAU?

Litvinovas, Rusijos užsienių reikalų ko
misaras, kurio tikroji pavardė yra Finkels- 
tein (Lietuvos žydas) apleido Ameriką triu
mfuodamas, nes jis laimėjo bolševikų valdžiai 
šio krašto-de jure pripažinimą. Bet rimtoji 
Amerikos visuomenė vis dar nežino tų “stip
rių” motyvų, kuriais vaduojantis prez. Roo- 
seveltas Sovietų Rusiją pripažino. Jei tuo 
žygiu norėjo pabauginti Japoniją ir sustip
rinti savo poziciją tarptautinėje politikoje, 
tai viduje šio krašto poziciją susilpnino, nes 
plačiau pravėrė duris komunistinei propagan
dai, kuria siekiama iš pagrindų pagriauti A- 
merikos tvarkų. Jei norėta laimėti ekonomiš
kai, musų manymu, apsivilta, nes Sovietų 
Rusija, kaip spauda praneša, nepajėgia atsi
lyginti už tuos daiktus, kuriuos per pasta-' 
ruosius penkerius metus ėmė kreditu iš Ame
rikos. Tai yra dar vienas įrodymas, kad bol
ševikai turtingąją Rusiją privedė prie bank- 
ruto ir ten, kur yra geriausios ir derlingiau
sios žemės plotai milijonai žmonių badu mir
šta. Dėl to vargu ko gero sulauks Amerika 
iš bolševikų nualintos Rusijos.

Jei Amerikai Rusijos pripažinimas yra 
zero politišku ir ekonomišku žvilgsniu, tai 
bolševikams jis yra labai svarbus dalykas, 
Draugingi Amerikos ir Rusijos santykiai duos 
laisvę bolševikų agentams savo pragaištingą 
propagandą varyti. Taip įvyko kaip tik po 
to, kai kiti kraštai, kurie jau per eilę metų 
draugavo su bolševikų valdžia Rusijoj, nu
degė pirštus ir kada buvo pats laikas ne pa
didinti bolševizmo, plitimą, bet jį sustabdyti, 
kada kraštui reikalingas idealizmas ir mora
liška drąsa, bet ne ruošimas dirvos bolševiz
mo mikrobams.

Beveik tuo pačiu metu, kada Litvinovas 
"tFinkelstein) iškilmingai žadėjo nevesti pro
pagandos šiame krašte, kaip rašo anglų laik
raštis “Tablet”, Maskvos komunistų centra- 
linis spaudos biuras išleido rusų, anglų, vo
kiečių, prancūzų ir ispanų kalbomis atsišau
kimų į savo pasekėjus, kad visuose pasaulio

Kun. Antanas Petrauskas

PRAElI lES PABYROS
(Tęsinys) •

Fliėjo prie to, kaip paikojo p. A- 
tis, kad vieną kurtą atėjęs J. G-skas pas 
jį pradėjęs plūsli Dievą ir reikalauti, kad, 
jei Dievas esąs, tai tegul jį čia jiut vie
toje užmušąs. P. ^Vtis su baime papra
šęs sunervintąjį .jaunikaitį išsinešdinti iš 
jo namo, kad Dievas bebauadamas už to
kias kalbas, nenubaustų ir jo kartu už 
tai, kad įsileidžiąs į savo namą tokį be
dievį...

Esantieji Krokuve vienuoliai KK. 
“Zmortviehvstancai”, sužinoję apie sun
kią-jaunikaičio padėtį, pasisiūlę jam kas
dien duoti pietų. J. (1-skas -tačiau su pa
nieka atmetęs tą jų pasifilymą: “Vely, 
girdi, mirsiąs badu gatvėje, negu priim
siąs iš kunigų pašalpą!” Toksai buvęs į- 
tužimas prieš kunigus ir viską, kas turi 
kokį sąryšį su Bažnyčia.

Žinoma, toksai įtūžimas prieš katali

Lietuvių Kolegijos Rėmėjų seimas, įvy
kęs lapkričio 26 d. Marianapolio Kolegijoj,
Thompson, Conn., ‘šauniai pavyko. Dalyvavo 
su virš 100 atstovų, kurių tarpe buvo daug|ra sakomu, kad ‘‘varnas var- 
pasižymėjusiu dvasininkų ir pasaulininkų vei- 11U* akies nekirs”. O pas mus,

Tautine meile penuėmusiu I vairius kitus mūsų kūno rei- 
širdimi, jaučiu pareigos pra-: kalus, pradedant maistų ir bui 

įbilti į Jus, garbingi Katalikų giant upsirėdymu, pirmoj vie- 
Federaeijos, organizacijų, dr- toj privalėtume statyti saviš- 
gijų ir skyrių vadai ir nariui kius. ‘‘Savas pas savą”, “su- 
ir visa Amerikos lietuvi ja. 'vas už savą”, “visi už vieną.

Tautiniai mes priklausome vienas ųž visus”, lui lietuvių 
ne nuo kitų, bąt nuo savęs. Y- doleriui lieka juose ir išimti

nai vien tik lietuviams tarnau-
Artliur Angnen, 63 m. amžiaus, pasižymėjęs Ispanų—A- 

merikos kare, po 35 pietų apdovanojamas garbingos tarnybos 
medaliu.

kur kas su mažesniais gabu- ‘ taip pro mūsų lietuviškų šil

kėjų. Priimta visa eilė nutarimų ir gražiai 
pasveikintas kun. dr. Jonas Navickas, kuris 
šį rudenį mini 20 metų literatinio darbo su
kaktuves. Malonu yra konstatuoti faktą, kad 
mūsų vienintelė bernaičių kolegija Amerikoj 

| kas kart daugiau organizuotos-paramos susi
laukia.

ja obalsiai turėtų būt gyvi, 
praktikoje kasdieniniame mū- 
£ų gyvenime. Būkime darbš
čiomis bitelėmis kaip savo 
dvasios taip ir kūno, sykiu ir 
tautos reikaluose, kuriems up-

tos patarlės autorių, ar yra 
taip f Jei ne, tai-, kodėl? O jau 
senai mums reikėjo pakelti
vieningumo, susiklausymo ir . . . .. ..
susipratimo, pripildytą Dievo tautos reikaluose, kuriems ap-lua*s bei talentais negu mūsiš- džių gefftes lai išsilieja tauti- 
ir artimo meile taurę ir išge- i rūpinti yra reikalinga didelė Liai, bet, kadangi jų asmenis-į nė meile; kuri it amžinosios 
rti ją tautinės vienybės svei- dalis mūsų pačių prakaite, ve-Jias gyvenimas lietuviams no ■ ugnies liepsna padarytų mus 
katon.-Jeigu kelmas vienokiam
ar kitokiam reikale žmogui 
pasitarnauja, o mes, kaipo lie
tuvių tautos dalis, ar ne ver
tesni už medžio gabalų !

Ne viskas iš lietuvio lūpų 
tinka kitataučiams, bet lietu-

Šiomis dienomis spauda plačiai rašo apie 
du žyminis katalikų šulus — Al. Smith’ą, bu
vusį Nevv Yorko gubernatorių, ir kun. Cough- 
lih’ą, kurie susiginčijo dėl ekonominių kraš
to reikalų. Kun. Coughlin, pagarsėjęs radijo
kalbėtojas, itarė Smith’ą esant bankininkų’ . .... .7 ,J . Įvių doleriai penis yra medus.
Morganu įtakoi ir dėl to tas verčiąs n nepri-t. • . • , ■ .. , . i Lietuvių centai .jau užtekti-
tarti Roosevelto krašto gerovės atstatymo i- . iU * »♦....... . , nai pripirkta kitataučiams ju-
progtani.u, kuria karstai remia garsusis kun. , . .n ir /< i o 'ii ’ ‘loinų ir nejudamų nuosavy-Coughlin. (iub. Smith as gana saitai ir tak- , - ,r ... ... , • , .» . l)iUi Kodet kitatautis gali šie-
(ingai atsakė , jam daromus pnckaistus, ir
tuo ginčas, rodos, užsibaigs. • - ke|#ų .

* * • • metus Kalifornijon, Floridon
Praėjusios savaitės “Tėvynėje” įdėtas ar į kitus rezovtus, o net ir 

pranešimas tokia antrašte: “Dariaus-Gjrėno Europon ir tet| mūsų centu? kas mūsų reikalus aptarnau- 
fondas remia Janušausko skridimą”. Čia . “prauliavoti !” O iš mūsų pu- žmonėmis ir sykiu skriau-

rge ir ašarose uždirbtų centų. Į žinomas, tai jie išrodo ir mo- i ugniniais, ištarpintų kerštą, 
Dolerių mūsų tarpe bus dau
giau, jeigu jie liks mūsų tau
tos žmonėse. Iš mūsų pačių ta
rpo visados galima paimti pi
nigų ir panaudoti mūsų visuo
meniniams reikalams, bet tik 
ne iš kitataučių, kuriems mū
sų reikalai nei šilta nei šalta.
Aprūpindami savo reikalu?

pas kitataučius, ne tik ati
duodame jiems savo centus su 
didelėmis magaryčiomis, kurie 
mums daugiaH negrįsta, bet 
taip gi pasirodome prieš juos 
žemesniais, be gabumų, neturį

kytesniais ir gabesniais ii pavydą, blogą vėlią, sulietų j 
gudresniais ir net viską žiną. Į vieną tautinę tvirtovę ir, kil- 
nčiais. žodžiu, -Jie milžinai, o ! dama į aukštį, keltų mus vl-
lietuviai tik nykštukai. Paša 
kaitė apie lajię ir liūtą mus tu
rėtų pamokinti. Joje sakoma, 
kad, kuomet lapė, nepažinda
ma liūto, susitiko jį pirmą ka
rtą, tai iš baimės vos gyva 
liko. Mat, išsigando liūto ga
lybės. Lapei jis išrodė milži 
nu. Sutikus jį antru kart, jau 
nedrebėjo, o vėliau net Į pa

sus prie susipratimo, savęs 
aukštinimo ir gerbimo. Sermė
ga ir vyžos gal ir pritiko ka
da mūsų kūnui, bet tik ne da
bar. O mūsų dvasiai, tam Pa
saulio Kūrėjo milžinui, neleis
kim būti kitataučiams- vergu. 
Tarno pareigos yra garbinge
snės. Mes joms esame pašau 
kti. Saviškiams tarnauti mo-

prastą svetį liūtas panašus pa kvkimės iš Kristaus parouy- 
sidarė. Jeigu lietuviai arčiau to mums pavyzdžio, kuomet 
pažintų kitataučius prot'esio- Jis ne svetimiems, bet savo 
imlus, jie neišrodvtų jokiais apaštalams ėmėsi tarno parei-

kalfrima apie to fondo Brooklvno skyrių. 
Mums rodos, kad tas skyrius turėtų pasirink
ai vieną iš dviejų: pasirinktįi sau kitą vardą 
ir remti socialistų organizuojamą skridimą, 
arba rbmti Dariaus-Girėno paminklo statymo 
fondą. Tuo būdu nebus klaidinama mūsų vi
suomenė. Šia proga mes dar kartą norime 
priminti, kad Dariaus-Girėno Transatlantinio 
Skridimo kolonijų komitetams pirmiau reik
tų užbaigti savo darbą — pastatyti žuvu
sioms didvyriams tinkamą paminklą, tik la- 

’ da galvoti apie naują 'žygių rėmimą.
# • #

Chicagietis dr. Naikelis buvo pradėjęs 
gerintis komunistams. Savo prelekcijomis jis 
buvo manęs juos “apšviesti”. Bet greit dan
tis atkando. Savo klausytojams dr. Naikelis 
parodė liga užkrėstą širdį ir paminėjo, kad 
ta širdis yra nigerio. Dėl to spauda didžiau- 
sį triukšmą pakėlė ir reikalauja iš daktaro 
pasiaiškinti, kam jis įžeidė negrų rasę ir tuo 
pasitarnauja kapitalistą klasei. Daktare, ne 
į savo roges nesėsk!

kų Bažnyčią kiekvienam katalikui sudaro 
nemalonaus įspūdžio. Ir p. J. Angrabuitis, 
žmogus labai maldingas, ilgai negalėjo 
nusiraminti, išgirdęs tokį burnojimą prieš 
Dievą iš jaunuolio, kurį jis visur kaip tė
vas savo tikrąjį vaiką gynė ir gelbėjo.

Ką tačiau padarysi? Faktas juu įvy
kusia. Jaunikaitis metė tikėjęs į Dievą. 
Kas jį privedė prie to! Ar subedievėję 
draugai! Ar bedieviškos knygos? Ar gy
venimo vargas ir visuomenės širdies kie
tumas? Ar nervų bei sniegenų kokia sui
rutė? — Galvoju jis ir šiaip ir taip. Ne
žino, kaip čia jaunam žmogui atėjus j 
pagalbą. x

. Jaunikaičio nuomonių atmaina
“Taip man begalvojant, po *kurio lai 

ko — jis pats man taip pasakojo — gi
štai mano siihedievėjusis jaunikaitis ir 

vėl pus mane! Atsimainęs tačiau visiškai. 
Ramus, malonus. Pradedam kalbėti, o jis 
man sako: — Zinai, p. Angrabaiti, aš jau 
tikiu, kad yra dvasių pasaulis! — O iš 
kur tokia griežta atmaina tamstos min
tyse? — Gi klausyk, kas atsitiko”. J 

Čia jauuiknitis nupasakojęs nepapras

sės nei priekaišto nei pavydo'(lžia,,le s»' i.škius, kurie dirba profesoriais. Tą pat nuomonę gų — plauti jiems kojų. Tat, 
jam nėra. Betf taip greitai Letuvybės ir katalikybės la- išautų ir apie kitų profesijų I jei mums yra reikalinga aprū 
kaip tik lįetųsjga.aavo. teisia-j bui’ yra .'lwWs ^avo aukom U biznių kitataučius žmones
gu darbu profesijoj, bizny aT , V’saomeniniams reikalams. Re Vadai; veikėjai! Pakelkime
kitokiam užsiė’mime mėgina I n,*an^ v’en Lk saviškius, tos savo nuleistas blakstienas; pa

pinti dvasios reikalai, kreip
kimės- vien tik prie lietuvių ka 
tulikų dvasininkų; sveikatos 
reikaluose lai patarnauja

uzsiemime
skinti sau kelią, ne tik mes ! aukos Šimteriopai padidėtų, o 'lenkime ausis prie klausos; at 
patys, bet, jei galėtume, tai ir tuo,llet Katalikiškoji Akcija., verkime savo burnas; meski- į mums vien tik lietuviai gydy- 
tvoras siundytume prieš savo į ViIniaus vadavimas, mūsų mo ,ne *alin nykštukizmo piršti-| tojai; teisingumo — lietuviai 
tautietį, kad tik jį parklup- ks,° įtaigos, spauda, studen nes >r matykime, girdėkime, .advokatai; finansų — lietuvių 
džius. Kur čia tautinė meilė. Ljos ir jaunimo reikalai, lab- kalbėkime, jauskime ir dirb- į bankai ir lietuvių skolinimo ir 
kuriu mes mėgstame girtis, did<,ar-vbp ir visa kft tik XXIII kime organizuotai ir kaipo at- į statymo bendrovės bei spul- 
džiuotis? Katalikams toji mef j Kataiik,l federacijos Kongre- -“kiri asmens mūsų ekonomi- j kos; apdraudos — A. L. R. K. 
Jė apeina® daugiau negu kam sas ažbiėžė nuveikti pavarv- nė» būklės giedresniam ryto- Susivienijimas, Moterų Sąjun- 
kitam. Taigi katalikams, o ne tume Pirn>yn 100 nuošimčių. Jub na<> kurio priklauso mūsų ga, Vyčių Organizacija, pašel- 
kam kitam reikia tikrą tos Lietuviai yra’ gabūs, talen- parapijų, įstaigų, organizaci- pinės draugijos; įrengimu bei 
meilės pavyzdį parodyti, kad'tin^’ atviri’ teisingi, dosnūs, -l’L draugijų ir mūsų pačių g<- < išpuošimu namų, maisto ir ap- 
ir kiti mūsų tautiečiai galėtų geros širdies žmonės. Nelaimėj J'buvis. Tik lietuvių doleriams j sidengimo reikalus teflprūpina 
pasimokinti ir jį pasekti. kad per nesusipratimą vyran bendiaduibiaujant išimtinai 'ien tik lietiniai biznieriai ir 

Mūsų reikalai yra įvairūs ia lietuviuose pavydas. Kita-i lietuviams, kils musų išeivijos 1.1.
Jiems atlikti turime užtekti- ! taučfai, kurių ypatybės ir jų kreditas. ! Atskirų asmenų paraginimai
nai tinkamų, patyrusių, teisi asmeniškas gyvenimas mums Kaip su kiekvienu pavasariu ; ir priminimai jausti morales
ngų, darbščių, gerų. aukso ši
rdimis savo tautos žmonių ir

nėra žinoma, nei kiek ne vir patvinsta upės ir lųieliai ir jų ' pareigos remti išimtinai sa- 
šija lietuvius; daugelis net vanduo išsilieja pro krantus,! (Tęsinys iš 2 pusi.)

tą įvykį, kuris jam ir jo draugams, su 
kuriais jisai kartu gyveno, atsitikęs. Jie 
visį turėję nusisamdę Lobzovskos gatvės 
gale, beveik jau pačiame Krokuvos mies
to pakraštyje, viename dideliame name 
pačioje pakraigėje butelį. Žinai, kaip pa
vergusieji studentai. Iš viso jie gyvenę 
viename bute penkiese. Visi tokių pat lai
svų pažiūrų į tikėjimą ir Bažnyčią. Nuo 
kaip seniui jie tenai gyveno, nežinau. Tik 
liek, kad visuomet viskas buvo pas juos 
ramu. Štai vieną vakarą po to, kaip J. G- 
skas burnojo p. Angrabaičio bute prieš 
Dievą, vieną vakarą, kai jie visi Įlenki 
sėdėjo prie stalo, girdi prie durų skambu
tis — džirrrr! — Bėga pažiūrėti, kas ten 
būtų atėjęs? — Grįžta atgalios buvusia 
pažiūrėti draugas ir praneša, kad nežinąs, 
kas skambinęs, nes nieko prie durų nesą.

Susėda prie stalelio, o prie durų ir 
vėl akambutis. Bėga žiūrėti. — Nieko nė
ra. Apžiūri visus kampus, ar nėra kur ko 1 
užsislėpusio. — Niekur nieko nepastebi.

| Studentai juk lengvai kokiems prietarams 
nepasiduos. Nuspiovė ir vėl sėdo prie dar
bo, o skambutis nenustoja skambinęs! Ko

jie nedarė, kad susektu paslaptingąjį ska
mbintoją, ir nieko nesurado. Kaip ilgai 
taip juos erzino — neatsimenu. Tik tiek, 
kad pagalios studentai visi nutarė, kad 
ten nieko kito nesą, kaip dvasios vaidi
nąs!. Nutarė visi iš to buto persikraus
tyti kur kitur. Ir išsikraustė. J. G-ska.s 
pats savo asmeniu dalyvavęs toje dvasių 
komedijoje, Įsitikino pagalios, jog jo lig- 
tol klysta; dvasios aiškių aiškiausiai esą. 
Tą įsitikinimą dabar pareiškęs ir p. J. 
Angrabaičiui.

Nors tokis įsitikinimas dar nedarė 
jaunikaičio kataliku ir gerbiančiu Kata
likų Bažnyčią bei kunigus, bet vis dėlto 
p. Angrabaičiui pasidarė klek lengviau 
ant. širdies.

Regėjimas
Po kiek- laiko ateina p. J. G-skas ir 

vėl pas p. J. Angrabaitį ir pareiškia, jog 
jis jau tikįs į Kristų Dievą. Tas pareiš
kimas neapsakomai nustebino p. Angra
baitį, kuris tiek laiko pažinojo jaunikaitį 
ir gerai žinojo jo priešingą tikybai nuo
monę. Iš kur dabar tokia staigi būtų at
maina? Būta štai kokio atsitikimo. Beut

taip nusipasakojęs patsai atsivertėlis:
— Aną vakarą — pasakojo jisai — 

nuvėjęs gult nespėjau dar gerai nė akių 
užmerkti, gi štai žiūriu, jog esu Švč. Ma
rijos bažnyčioje.

.ši bažnyčia yra Krokuvoje lubai ger
biama ir laikoma beveik vienokioje pa
garboje šu Vavelio karališkąja katedra. 
Kas lankosi Krokuve būtinai turi aplan
kyti Švč. Panos Marijos bažnyčią su Vito 
Stvošo artistiškai padirbtuoju didžiuoju 
altoriumi, atvaizduojančiu l’anos Marijos 
mirtį. Paveikslas išdrožinėtas iš medžio.

Iėję> į šią puikią gotiško stiliaus ba
žnyčią — toliau pasakoja atsivertėlis — 
stebiuosi gražia jos struktūra ir išpuoši
mu. Taip mau besiilairant po bažnyčią, 
žiūriu iš arųipus didžiojo altoriaus išeina... 
Kristus... Taip! Gyvus Kristus su kryžiu
mi aut pečių!.. Išėjo ir jmmažėl — koja 
už kojos, žengia didžiųjų durų link. Aš 
stoviu ir žiūriu, kas bus toliau. Kristus 
kaip ėjęs, taip ir eina vis artyn į duris. 
Aš stoviu prie pilioriaus ir pradedu neri
mauti. Visą paėmė lyg koks siaubas.

(Daugiau bu*)
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(Tąsa ant 3 pusi.)
vuosius, neduos teigiamų re
zultatų. Reikia veikti organi
zuotai. Katalikų Federacija tu 
ri garbės ir malonumo skaity
ti savo nariais šias centrali- 
nes organizacijas:

A. L. R. K. Susivienijimas, 
A. L. R. K. Moterų Sųjunga, į 
A. L. R. K. Darbininku S-ga,

švenčia sekmadienius todėl, 
kad juos švenčia dar kiti kai
mynai, gruzinai. Pagaliau 
švenčia pirmadienius, kaipo 
savo laisvės šventadienį. Tai-

. .. . .. .. g’ čia matome, kaip keista jųso miesto, yra teritorija, ap- 1. .. ... . ._ ......
. . . ’ . krikščionybė is tikėjimogyventa -žmonių vienos tautos, •

vadinamos Clievzur. Ai tauta1 
pasauliui beveik nežinoma, 
nes jos teritorija kaipir nie
kam neprieinama. Pačių teri
torijų turi apsupę aukšti, uo
loti kalnui, pertai labai yra

NEŽINOMOJI 
ŽMONIŲ TAUTA

Kaukazo kalnuose, apie 150 
kilometrų atstume nuo Tifli-

pu-

Papročiais jie taip pat nuo 
krikščionybės skiriasi. Pir
miausiai, nevalgo kiaulienos, 
taip kaip žydai ir mahometo
nai. Paskui turi keletu sau at-

sunku ten pakilti, gi žemesnes 1 skirų dievaičių, kuriems sta-
Lietuvos Vyčiai,
L. R. K. Labd. Sųjunga,

t vietas saugoja ginkluotos sar-' to šventynes ir jose jiems mel
gvbos, kad nieko neįleidus.

L. K. Studentų Organizacija,, Bau« . įvairi? . ™»ij°nierių 
Šv. Kaz. Akad. Rėm. Dr-ja, is*Rauti i cbevzurų te-
Mar. Kolegijos Rėm. Dr-ja, • rHoriW’ tačiau visi turėjo grį- 
Šv. Pranciškaus Vienuolyno ^i neatsiekę tikslo.

Teritorijų sudaro trys de- ‘ 
šimtys didelių kaimų, kuriuo- 
se gyvena išimtinai tik patys

Rėmėjų Draugija,
Vargonininkų Sųjunga.
Visos šios organizacijos su

daro apie 550 skyrių su apie 
25,000 narių.

Be to Katalikų Federacija 
turi 55 skyrius, prie kurių prl

clievzurai. Tai žmonės balto-

džiasi. Jų dvasiškiai yra sy
kiu ir burtininkais. Visus sa
vitarpinius nesusipratimus vy 
riškiai išriša dvikovomis. Šei
myniškame gyvenime prakti
kuojama daugpatystė, kas irgi 

> priešinga krikščionybei. Prie 
1 kiekvieno kaimo rubežiaus y-

sios rasės. Kaip vyrai, taip ir

ra pastatytas didelis namas,
: kuriame gyvena viso kaimo

moterys dėvi vienodų drabu 
ži: ilgas, ankštai apsitempę 
juodas apvalkalas, su išsiūtu!

tekėjusios moterys. Vyriškiai
v. , v, . ., įgyvena pavieniu ir grupėmiszi: ilgas, ankstai apsitempęs ! , . .i atskiruose ---------- --------

. klauso į l.)0 vietinių draugi- ,ge]tonu kryžium ant krūtinės; 
jų, su apie 15,000 narių. Ki- skara apvyniota galva ir odi- 
tais žodžiais, Katalikų Fede
racijų sudaro apie 700 atskirų 
draugijų ir įvairių organiza
cijų kuopų su apie 40,000 tik-

namuose visame 
kaime. Netekėjusios moterys 
taip pat gyvena bendrai, at
skiruose namuose. Moterys 
nėra vergijoj, turi lygias su 
vyrais teises ir dienos metu
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rų, gyvų Katalikų Bažnyčios 
ir lietuvių tautos sūnų ir duk
terų. Yra tai viena didžiausių 
jėgų, kuri, sukdama šio obal- 
šio mašinerijos ratų, greit jį 
prigydys ir įgyvendins ne tik 
katalikų tarpe, bęt ir visuose 
kituose mūsų tautiečiuose, ku
rie mūsų gražaus, pavyzdingo 
susipratimo tautinės meilės 
link, giedresnei mūsų visų e- 
konominei gerovei yra neina, 
žiau ištroškę už mus pačius. 
Septynių šimtų draugijų ir 
organizacių kuopų žodis yra

j svarbus, reikšmingas, lemian
tis, nes jis paeina iš organi
zuotų lietuvių lūpų ir valios. 
Neabejodamas, kad šiuo gra- 
žiu tikslu pareikštoms mano 
mintims, ne tik visi apie 40,- 
000 Katalikų Federacijos na
rių, bet ir visa katalikų visuo
menė su jos garbingais vadais 
priešaky, o sykiu ir visa lie
tuvių išeivija pritars ir uoliai 
iūpinsis to obalsio mintis pa
skleisti po visų lietuvių išei
viją kad tų obalsį įgyvendin
ti.

Kviesdamos Katalikų Fede
racijų, visus katalikų vadus, 
katalikų visuomenę ir visų iš-

nis autuvas. Gyventojų tvar- Į 
kų daboja ir kelius saugoja
ginkluoti vyčiai, vienoj ran- , . , . . .y .
koj turinti kryžių, antroj ilgų!^ tun te,s?su
jiešmų. Visų jiešmai turi lo- Į: rais visur, tik naktį turi gy-

tiniškų įrašų: “Avė MaterĮ
Dei” (Sveika Dievo Motina).

Cbevzurai vadinasi krikščio 
nimis, bet tikėjimo ir papro
čių atžvilgiais labai skiriasi 
nuo tikrųjų krikščionių. Jie iš 
pažįsta ir garbina Dievų ir 

Jo Motinų, Šventų Petrų ir 
šventų Jurgį, bet apie Jėzų 
Kristų, Dievo Įsakymus ir E- 
vangelijų' nieko nežino. Šven
tadienius švenčia net penkis 
savaitėje. Švenčia penktadie
nius todėl, 'kad juos švenčia

venti atskirai, savo bendra-

Irgi čempijonė. Ir dar ne by kokia! Per 364 dienas pa
dėjo 356 kiaušinius. Tai bent vištelė! Ji priklauso M. II. 
Ruttledgini, gyv. Sardis, Britų Kolumbijoj.

KOKIOS KARTAIS 3UGAU- kad tik kokių nors būdu ap 
NAMA KONTRABANDOS [eiti muitinės valdininkų bud- 
Įvairfls pirkliai, norėdami! rūmų.

prašmugeliuoti be muito iš ‘ Taigi, prieš keletu dienų K y
Vokietijos į Lietuvų visokias Į bartų muitinės kontrolierius 
aukštai apmuitintas prekes, iš Birieta, betikrindamas grį/.ta- 
sigalvoja visokių priemonių, Inčins iš užsienių keleivius, pas

Alytaus miesto gyventojų Ma-tinės valdininko sunku nuslė- 
ršaka Ošerį sulaikė apie 10 pti kontrabandų net ir šitokiu 
kilogramų įvairių šilkinių ir!būdu.
pusšilkinių undinių. Šių kon- ! Pažymėtina kad su kontra- 
trabandų jis buvo paslėpęs banda daugiausia sulaikomi 
tarp specialiai įrengtų eemo-ižydai pirkliai. Mut žydai dau- 
dane (bakse) dviejų dugnu, j giausiai linkę lengvai pasipe- 
Nuo prityrusio ir įgudusio mui lnyti.

Mada No. 91

MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagal di
dumų ir yra padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo parodymas ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo 
rodyklis, yra sykiu duodamas, 
šių madų galima gauti didumais 
7-8-10-12-14 metų mergaitėms. 
10-tam dydžiui reikia 2% jardų 
39 colių materijolo arba 2!4 jar
dų 54 colių materijolo ir y2 jar
do 39 colių materijolo dėl skir
tingumo.

! bučiuose.

Bendras cbevzurų gyveni
mas yra labai primityvis, la
bai toli atsilikęs nuo civili- i
zacijos, nes pati tautelė, ga- 

. Įima sakyt, atsiskyrus nuo pa
saulio. Dėl uolų statumo ir 

aukštumo, kaip jau sakyta, la
bai sunku kam nors įsigauti į 
jų gyvenimų, o tautelei netu
rint diplomatinių ryšių su pa
saulio valstybėmis, formalis
įsigavimas taip pat negali-,

j,) kaimynai mahometonai; mas;.. Jei ■>«"*»"».»«>
» ». v x, ,. . , tis liuosnoriai, kloniais ar tar-svencia šeštadienius todėl, kad , , . . .

v. . pkalnėnus, tokius greitai vejajuos švenčia kiti jų kaimvnai, > ...
kalnuose gyvenantieji žydai; !atKal «,nkh,otl vy,''la'’ kad ne'

įsileidus priešų, kuris galėtų 
eivijų darban, baigiu Lietuvos kokių betvarkę ir. su-
himno ištraukos žodžiais:

“Tegul saulė Lietuvos tamsu
mus prašalina

Ir šviesa ir tiesa mūs žings
nius telydi.

Tegul meilė Lietuvos dega mū 
sų širdyse

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi”.

Dr. A. G. Rakauskas,
Federacijos pirmininkas

griauti cbevzurų nepriklauso
mybę. Kapsas.

SVEIKA MARIJA!
Knyga turi 200 puslapių 

raito, 8 didelius ant gražios 
popieros švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

DRAUGAS PUB. OO.,
2334 So. Oakley Avė.

Gatavi
“Draugo” Kalendoriai

FA5HIOrtrto.9/L\

DUAl’OAS FASH10N DECT., 
2334 So. Oakley Avė.,
Jhicago. Illinois
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųski’lo 

25c

Pat tom No.

Slze

Name

Address

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1934 
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen- 
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų 
Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume- 
riais Kaip gnoma “Draugas” metams kainuoja' 

06.00; pusei metų 03.50; trims menesiams 02.00; 
1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

NEW DEAL OIL 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6395

2858 W. Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

Pirkite savo aliejinius ši

ldytuvus dabar. Mūsų kai

nos yra žemos.

Sj icc i n I i z u<> ja m e RA N < i E 

aliejinius degtuvų pritaisy- 

nu:.s jūsų pečiams po

$19.50

Rašo kap. P. Jurgėla

MELAS IR TEISYBĖ APIE LIETUVOS 
KARIUOMENE

Lietuvos kariuomenė — mūsų tautos dalis

Amerikos lietuvių Visuomenėje yra 
įvairių srovių. Galima turėti įvairių pa
žiūrų. Galima kritikuoti priešingos sro
vės ar jų veikėjų darbus. Pagaliau gali
ma kritikuoti valdžios darbus. Kiekvie
nas turi teisę tai daryti. Čia nieko blogo 
nėra, jei tik su geru noru kritikuoti. Tas 
netgi naudinga. Bet be jokios gėdos skel
bti neteisybę apie Lietuvos kariuomenę, 
kuri Lietuvos Nepriklausomybę iškovojo 
ir daug aukų karo lauke paliko, — tai 
biaurus darbas. Tačiau Cbicagos socialis
tų dienraščio “Naujienų” redaktorius nie
ko nepaiso: atrodo, kad jam net malonu 
kolioti ir šmeižti Lietuvos laisvės gynė
jus, kurie jam nieko blogo nepadarė, ži
noma, kaip internacionalistui, jam nebran
gi Lietuvos Nepriklausomybė arba lietu-

plėšė tautinį jausmų ir išugdė fanatiškų 
pagarbų socializmui ir ypač internaciona
lizmui. Jis gali kiek tik nori ;pykti ir 
plūstis, kad lietuvių tauta yra tautiškai 
susipratusi ir labai atspari K. Markso 
idėjoms. Tokie plūdimai Lietuvai nieko 
nepakenks.

Bet kadangi skelbiamas melas apie 
Lietuvos kariuomenę gali kai kų ir “įti
kinti” ir tuo būdu įkvėpti neteisingų pa
žiūrų į ginkluotųjų Lietuvos jėgų, kaipo 
buvęs Lietuvos Nepriklausomybės kovų 
dalyvis noriu čia atremti melagingus ga
ndus apie tų mūsų kariuomenęį per kn- 
rios eiles perėjo jau apie 200,000 vyrų.

Lietuvos kariuomenė nebuvo ir nėra 
kokia samdinių organizacija. Jų sudaro 
geriausia lietuvių tautos dalis — tautos 
žiedas — rinktinis sveikas jaunimas, ku
ris yra pasiryžęs save jėgas, sveikatų ir 
net gyvybę aukoti, beginant savo krašto 
laisvę. Tokius pasiryžėlius gerbia visa 
mūsų tauta. Žuvusiems gynėjams pamink
lus stato, jų kapus puošia, didvyrių var
dus įamžina. Gyvieji karo vyrai taip pat

vybė, nes Karolio Markso raštai jam iš- gerbiami, nes jie budi laisvės sargyboje

ir visada yra mirties akivaizdoje; jiė pa
sirengę už kitus mirti savo krašto gerovei.

Tik, deja, liet. socialistai su savo sė
brais komunistais išsiskiria iš visos mū
sų tautos ir įvairiomis progomis stengia
si pajuokti Lietuvos savanorius, jų suda
rytųjų kariuomenę ir tuo būdu paniekina 
mūsų karžygių kapus. Bet busimoji ir 
vėlesnės kartos (generacijos) tokio niek
šiško darbo neužmirš.

Nesuprantamas reiškinys: mūsų so
cialistai palankiai atsiliepia apie Ameri
kos ir kitų valstybių kariuomenes, bet ne 
apie Lietuvos kariuomenę! Nieko nepa
darysi, išgamų kiekvienoj tautoj yra. Bet
gi kitų kultūringų kraštų socialistai tik 
skelbia socializmo idėjų ir stengiasi per 
rinkimus valdžion patekti. O ištirpusios 
liet. soc-tų partijos likučiai tik kolioja ir 
šmeižia visus, kas tik nėra socialistas, 
niekina tautybę, tautos nepriklausomybę, 
kenkia tautiniams darbams ir t.t.

Bet vis dėlto kai kurie Lietuvos so
cialistai sunkiais mūsų Tėvynei momen
tais prisidėjo prie visos tautos kovos dėl 
Nepriklausomybės. Žymūs soc-tų vadai

adv. Požėla, Bielinis ir keli kiti su gink
lu rankoje savanoriais stojo į partizanų 
eiles, kada rusų pulkus išvijusi mūsų kar- 
nė pradėjo kovoti su bermontininkais. Bet 
Požėla liko “trefnas”: rodos, pernai pa
šalintas iš soc.-dem. partijos. Istorikas 
prof. A. Janulaitis, broliai profesoriai 
Biržiškos, Paknys (Lietuvos Banko val
dytojo pavaduotojas) ir kiti negalėjo sa
vo patriotiškumo suderinti su internncio- 
nalistinės soc-tų partijos siekimais ir jau 
senai išstojo iš soc. partijos. Jie yra pa
siaukoję savo tautai ir populiarūs, visų 
gerbiami žymūs vyrai. Amerikoj liet. soc. 
partija turėjo trejetų tūkstančių narių; 
bet kai kurie iš jų grįžo i katalikų ir tau
tininkų eiles, o daugumas atsidūrė komu
nistų globoje. Likę be partijos keli soc. 
veikėjai atkakliai drasko akis savo Tė
vynei, drumsčia tautiškų lietuvių susipra
timų ir ardo Am. liet. vienybę. Kada nf- 
gaivinamai Lietuvos valstybei buvo rei
kalinga visos tautos talka ir parama kū
rybiniam darbui, Am. soc. vadai, sako, 
uoliai šaukė: “Lietuvai nė cento!” Dar 
gerai, kad tokio niekšų šūkio paklausė

tik tamsuoliai — socializmo apsvaigintie
ji ir subolševikintieji.

Am. lietuviai su dideliu entuziazmu 
sekė Lietuvos kariuomenės žygius karo 
laukuose 1918 — 1920 metais ir džiaugę
si, kad į savanorių pulkus susibūręs liet. 
karo jaunimas ryžosi žūt būt iškovoti tau
tai laisvę, nepaisydamas daugybės priešų 
ir kruvinų aukų. Reikšdami savo meilę 
ir pagarbų jaunai ir (Irusiai Liet. kariuo
menei, amerikiečiai lietuviai siuntė jai ir 
sveikinimus ir dovanų. Tų ginkluotųjų 
mūsų tautos jėgų sudarė tūkstančiai drų- 
siausių lietuvių — ūkininkų, darbininkų, 
moksleivių, inteligentų ir kt. Be tikybos 
ar ideologijos skirtumo, jie ėjo į steigia
mus liet. pulkus ir karui visai neparengti 
jaunomis, savo krūtinėmis pastojo priešui 
kelius į Lietuvų. Tr laimėjo! Naujai įstei
gtoji Lietuvos valstybė puikini gyvuoja 
jau 15-tus metus. Visa tauta džiaugiasi 
savo karo vyrų istorišku darbu.

(Danginu bus)



IMIGRANTU PROBLEMOS Reikalavimai pilietybei > Leidiniui prie priepluukus į
iyų/ti Į .prieiti

Aplikacijos dėl federalinių I KLAUSIMAS. Kiek žmogus! KLAUSIMAS. Mano sesuo 
paskubi „no Home (heuers. !turi žiuoti ul,iu valdžl* ir A*liS Lietuvos atvyksta į New

I

! menkos istorija taikydamas 
pilietybės kvotimus. Ar yra 

KLAUSIMAS. Kaip ^JUO_! teisybė, kad kai kuriuose dis- 
gus guli gauti federalinę pn«-■ triktuose Ne\v Yorke kvoti- 
koų morgiėiains atmokėti ant'maį vra labaį sunkūs! 
namo! Ar reikia tam tiksliu į ATSAKYMAS. Bureau of 
samdyti advokatų.! .Naturalization išlenlžia knygų

ATSAKYMAS. Keguliaris įte8 pilietybės kandidatams, 
būdas žmonėms, kurie ieško J°se aprašo paprastus reika- 
paskolos iš Home Owners | *avdlnus pilietybei įgyti. To- 
Loan Corporation, yra pasiųs-' reiį»*n Language Information 
ti prašymų distrikto ofisan ap į Service, 222 T ourtli Avenue, 

Xew York City, išleidžia

Loan Corporation

skritvje, kur gyvena. Tam tiks 
lui yra blankus, kurias galima 
gauti dykai. Nereik jokios pa
galbos. Jeigu Įrats negalėtum

“\Yow To Become a Citizen 
of the United States,” kuri 
turi net 100 klausimų ir atsa-

Yorkų. Ketinu nuvykti jos pa
sitikti. Ar iš anksto turiu gan 
ti leidimų prieiti prie priep
laukos !

ATSAKYMAS. Turi gauti 
kortely iš United States Cus- 
tom llouse, Bowling (Ireen ir 
Broadvvay. Be kortelės nelei
džiamu prie prieplaukos. Kor
teles galima gauti dykai. Jos 
duodamos giminėms ir drau- ų 
gailis atvažiuojančių pasažie- 

į rių. FLIS.

GARSINKINTES
“DRAUGE”išpildyti aplikacijos blankas, k-v""J aPie Pilietybę. Knygutė 

tai padarys tame ofise be jo- pamiduodu už 23c. 
kio mokesčio. Pilietybės aplikantas turi

mokėti anglų kalbų ir pasira- 
I «i/tų (laibas. i syti vardų angliškai. Turi kiek

KLAUSIMAS. Mano du vai1 nors žinoti apie J. A. V. val
kai, neturėdami 10 metų am- i džius formų ir apie savo vals- 
žiaus, prisideda prie šeimynos j tijos ir miesto valdžių. Turi
užlaikymo, šeimynoje yru sep! Alioti apie J. A. V. istorijų. Imant'Lydia E. Pinkham’s
tyni vaikai. Pereitų savaitę i Teisybė, kad per pereitus ke- Vegetable Compound
abu metė darbus, nes įstatyt I nietus nuo aplikantų rei- ^'rmoterų muco-JIs^įp- 
Inas draudžia vaikams ,iirbti. | kafaujama, kati jie gana daug X,„KX'.
Ar nėra mums kokios nors ra-1 upm nimstinę ir apie pjaenc,^
iMiIluit:* vietine valdžių. \ ienas iš ge- mėgink šias gyduole*. Nusipirk bū
gnines; . . ... . tclj šiandien. ‘

ATSAKYMAS. l’aliuosavi-1 r,ausnl bfuhl Pasirengti prie | 
kvotinių yra lankyti specialias 
vakarines pilietvliės klesas.'
Tokias klesas turi beveik visi 
miestai.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Pirmadienis, gruodžio 4,

mai nuo minimumo įmetu, nors 
šeimyna labai reikalinga tos 
pagalbos, neleistini. Bet Fede- 
ral Emergency Kelief adminis 
t racija pranešė savo darbinin
kams specialiai svarstyti pra- 
šalininius nuo darbo vaikų, ku 
rių algos beveik užlaiko šeimy 
nas.

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

DRAUGO’
jin; vaju

‘ Be operacijos, be Jsvirkštlmų. Be
JEIGU GALVA SVAIGSTA priversto poilsio. Gydantis galėsi
CJTTCTARnVKTT CVATflTTTT •' dlrbU P° 8enove‘' nebent Jau aaDar SUOl AdUiKII oVAUJUJ-iį priverstas gulėti. Tam vaistas yra 

Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vaisSU NUGA-TONE

Nuodai, kurie susikaupia jūsų or-
, „ ganiame paeina nuo to, kad jisai 1 

I ganėtinai ncišsivalo ir todėl prapla- 
„a t H raltzaci JOS tina bakterijas kurios užkrečia jus

1 tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins 
pinigus.

Permainymas
liudininkų

KLAUSIMAS. Vienas liūdi- 
įlinkas kurį Įvardinau savo pi r
moję pilietybės peticijoje, ap- 
, ... , . . J pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia-į
leido llliestų lp neketina grei- 1 tės pavargęs arba nesveikas, pamė- : 

tai sugrįžti. Turiu kitų liūdi- g,nkUc nuga-tone.
Al- u, ; vtv.n nv 1.1 Reikalaukite tikro Nl'GA-TONE. IUTlKt). r\l hĮ)l(‘ pCIIllUiny. LU- . p£Lr(jUO(jarnas yi’sose ataiLkorningoae

riu pranešti Natūralizacijos vaistinyčiose.______ _ __________
teismui ?

ATSAKYMAS. Tas

ligomis, susilpnina jūsų orguniznią 
ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos 
skaudėjimo Ir t.t. '

1 Nl'GA-TONE išvaro visus nuodus i 
iš Juėų sistemos. Yra mi'Mjonal mo- j 
terų ir vyrų, kurie atgavo savo spė
kas ir pataisė savo sveikatą su šiuo' 
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia-j

nėra
svarbu. Nuvyk išklausinė.ji-, 
mui su naujais liudininkais. 
Bet jie turi būti pilnai kvali-1 
fikuoti Amerikos piliečiai, ge
ro karekterio ir turi pažintib
jus mažiausia penkis metus 
Jie turi su savim nusinešti ir, 
savo piletybės įrodymus.

Iladway’g Pilis
For Constipation

Wfcat Tley Arei 
A mild reliable vegetable Uxatjve
whtch doat not gripe, cauac dietreM 
er dirtutfc digeation. Not fue»n-
ing. Coatain no htfmful druga.

Wfcat They Dot 
Milliona of man and wooWn, atnre 
1M7, havt ui«d them to rttave auk 
headachea. narvouancaa, fatigue, loaa 
of appetite, pooe complcxion and bad 
breath when thaaa cooditiona are 
cauaad by conatipadon.

At Ali Druggiata
Radiny 8C Co., Ine., New York, N.Y.

RHEOMATISM
Pain—Agon? Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for Yoa
Thlnk of lt—how thls old Wbrld 

doe« make progresą—now cnmes a 
prescriptlon whlch Is known to phar- 
maclsts as Allenru and 4rlthln 48 
hours after you start to take thls 
sw1ft kcttng forinula pain, agony and 
Inflammatlon raused by cxcess urlc 
acld has started to depart.

Allenru docs lust what thls notlce 
says lt wlll do—-rt Is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 83 
cents and If lt doesn't bring the Joy- 
ous results you erpect—your money 
wbole heartedly returtied.

TOLO8EFAT
Mbs M. Katner ,f Brartlyn. N. T. 

vrlt«>: "Hav* sm4 KraMtoe f«r U>« 
*wt 4 ai«B«ha ant kava aat valy laat IS 
gonada bnt faat w mnek battar ta tvory 
*ay. Bven for peopM wbe doa’t caro ta 
Kdaea. Kraicken lo vondarfni ta ktc* 
tha oyotom kealtby. I beln, a Bona 
ohaald know far I'vo trled oa man, 
thlnn bot anty Knuabra anawered all 
gargaMo.” (May U, IMS).

TO losa fMt SAPILY and RARMUM9- 
LT, take a balt teaspoonful of Kruschen 
Salta Ik a (laša af bot aater in tha 
mornlnf Mfore breakfaat—don’t Bilas a 
momlng—a bottle that lesta 4 vaaks 
costa būt a trlfle—«at Krooahen Salta at 
any drugstore in AtBariea. If bot Joy- 
fully aatlifled after tha flrst bottle— 
money back.

NEW CHAMPION

i a

Murina Ca,, Dpt. H. S., 9 B. Ohio Se., Chkago

Tn<M. Atfkloa,
GRAŽIOS AKYS

Yra dMella tartas
Murinę valo. Švelnina gaivina 
b« pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga "Efa Care” arba “Bya 
Beanty” ant pareikalavimo.

DOVANOS

Už 5,000,000 Balsų........... ’............... £400.00
Už 4,000,000 Balsų ............................ £250.00
Už 3,000,000 Balsu ............................ £150.00
Už 2,000,000 Balsų...................................£75.00
Už 1,000,000 Balsu...................................£25.00
Už 500,000 Balsų................ ................. £10.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai 
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. 
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias 
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų 
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūsų mokyk
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite i Jubiliejinį 

“Draugo” vajų ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl 
informacijų adresu:

“DRAUGAS” PDBOTffi COMPANY,
2334 SOUTH OAKLEY AVĖ.,

Cbicago, Illinois

>A»fl *M
Vincas Dundee, bostonietis, 

naujas vidutinio svorio čempi- 
jonas. ,

IN OŲR OFFICE
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

žus Gužuuskas, Pliyllis Step-Įjinių. Užteko visiems 120 žino-
! liuli, Antanus Tarutis, Bronė 
i Dikša, Antanas Silickis, Alici- 
ja Mizera ir Adomas Žvirblis.

Vestuvės tęsėsi tris dienas.

KAS NAUJA MELROSE 
PARKO LIETUVIŲ 

KOLONIJOJ

Dar pirmos buvo tokios ves-
K. Januškienės, kuri jau aš-'tnv-s iMelrose Parke. Linkinie 
tuom metai kai darbuojas or-jjaunai pol.elvi ,ainiė8 ir Diev0 
gamzueijai. P-nia A. Švilpaus- pa|ai,lios.
kienė kuopos vardu įteikė do-| ______ _

i vanėlę — auksinę plunksnų ir 
pieselj.

Programoj dalyvavo ir vie-'

mų.
Dėkui J. J. Bagdonui, kuris 

apsčiai aukojo šiam parengi
mui. Jis mus labui atjaučia ir 
kada tik pas mus pasirodo, 
tai vienų, kitų apdovanoja. 

Jonas Rusteika,
Just. Ward 52,

(Juk Forest, J11.

VIENUOLIKTOJI VA
LANDA

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tiems, kurie mano praleisti1 oitso: Tei. CALumet 4039
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vaL VfcU.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1418 SO. 48 Iii OT., CICERO, ILI
Ut*r., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vaL

>147 SO. HALSTED ST., CUICAG4 
Paaed., Sered. Ir SubuL 8—9 vai

Milė a. a. Pranciškus Bra
zas. Palaidotas Mt. Carinei 

Moterų Sąjungos (iO kuopas Į Programoj dalyvavo ir vie-, kapuose apkr. 25 d. Žmonai 
vakaras ir balius įvyko lap- tinės panelės; K. .Janasky, ku-j pOsfinįuį reiškiame gilių už- 
kriėio 25 d. Dalį programos ri pašoko ‘‘Tap Danee”; pia- • uojautų. Dalyvis
išpildė Dzimdzi-Drimdzi arti- nu skambino L. Petraitytė. E-j ____________ __
štai. Žmonių buvo -daug, net Jeonorai įteikta gėlių nuo kuo-j

GRĮŽKITE

po.- OAK FOREST, ILLkėdžių trūko. ,
Komisija širdingai ač.iuoja

visiems atsilankusiems ir ar-į šomos atsilankyti į priešmeti- PADĖKA CHICAGOS LIE 
tistains. nį susirinkimų gruodžio 10 d.,

Sekantieji darbu prisidėjo, Prabisli’o svetainėj, 22nd ir 
Lake gatvės.

Visos M. S. kp. narės pra-

TUVIŲ MOTERŲ KLŪBUI

kad vakaras pavyktų: komi
sijos nariai: A. Švilpauskienė 
ir K. Januškienė; toliau M. 
Janušauskienė, F. Bacevičienė, 
O. Kiaunienė, S. Šimanskienė, 
Lenauskienė, M. Lekavičienė 
ir Štarienė.

Mes, prieglaudos lietuviai 
dėkojam klubo pirm. N. Gu-

Sename krašte laukia jūsų 
draugai >r mylimieji; skaito 
dienas iki sugrįžimo į tėviškę. 
Bet jei manote važiuoti, nusi 
tarkite tuojau. Laikas greitai 
bėga, o čia reikalinga prižiū
rėti, kad visi dokumentai ’aū- 
tų tvarkoj. »

Laivakorčių agentai ne tik 
praneš pervažiavimo kainų, 

bet prižiūrės visus reikalin
gus kelionei dokumentus. Jie

Kalėdas Lietuvoje, bet dar ne
turi sau rezervuotos vietos, 
vienuolikta* valanda jau čio
nai!

Seamlinavian - American J d
nija patarė mums, kad dar ^dcncijo. ofisas. am w. «th su 

yra kelios geros vietos ant! V4Und0B: “““ rTto 

“Fr-derik VIII”, kuris iš-,
plauks iš New Yorko su kalė
dine ekskursija graudžio 9 d., 
bet, kad visi norintieji važiuo
ti, turi sau rezervuoti vietas.

. Rezervacija galima daryti pa.4f 
vietinį agentų, arba Linijos 
ofise.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Dienoms Tel. LAl’oyette 6793
Seredomls Ir Nedėllomle pagal eutartl (Naktimis Tel. CANal 0403

Tel. LAFayette 7050 , DR. A. J. JAVOIŠ
DR. F. G. WINSKUNAS Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 3 iki 5 popiet, 7 ikt 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti

l

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; S—4 Ir 7—9 vai. vakar*

Bes. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0403

Dar biskutis apie Jono Žvir
blio ir Marcelės Gužanskaitės
vestuves. Noriu priminti, kad programos. Dėkojam visoms 
sekantieji patarnavo jaunave- klubo narėms už pasidarbavi- 
džianis: Sopliie Wenckus, J'aui mų vargšų labui ir už dova’-

Sykiu įvyko ir pagerbimas Steplian, Elsie Žvirbli ūtė, Juo- nas, kurias gavome lapkričio 
26 d.

g.enei uz sumanymų mus ap-« dykaį viskų priruož. 
lankyti ir surengimų gražios

G R A BORTAI:

LACHAVCCH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS 0RAB0KIUS

Telefonas YAItds lia»

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

orrtsc Td. REPubllc 7000 
Keti. Td. GROvchiU 0017

8917 S. \VASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
• GYDYTOJAS ir CHIRUGA8 

8483 U . MARUI ETTE KOA1)
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nekėlioj susitarus

Office Phone Rea and Offt'ce 
PROspect 1028 8369 So. Leavitt 84.

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
♦ OFFICE HOUR8:

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

Tcl. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomls ir nekėliomis pagal 

sutarti

Phone CANal 8122

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJA* Jr CHIRURGĄ*

2201 W. Cermak Roftd
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomls lr Nedėliotnls pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7888

Jums reikia nusistatyti tik
tai, kuriuo laivu plaukti? Šia
ndie kiekviena laivų linija sta 
tosi save pirmoje vietoje, bet 
nugalima atimti to, kati nau
jausi ir moderniškiausi laivai 
yra “Manhattan” ir “Washi- 

ų, pilnius kalbėjo prieglau- j ngton”, United State^ Vini
lą viršinnkas Frank Winičik, j jos ' .

pagildamas lietuvius už lan-1 “Manhattan” išplauks gruo 
i k\mų sa\ ųjų \ argšų. Sugieilo-, fĮ£jo y (į Ekskursijai vadovaus 
jus Amerikos ir Lietuvos hi-Į Mr. Paill Sandor. Ekskursijai

Wasliington” laivu, kuris iš
plauks gruodžio J 5 d., vado
vaus Mr. Julius Berner.

Gruodžio 9 d. “Majestic”, 
didžiausias pasaulyje garlai
vis ir vėliavinis laivas gerai 
žinomos Wliite Star linijos iš-; 
plauks su kalėdine ekskursi
ja, kuriai vadovaus pats Mr. 
Gabriele Giacci.

Šiuose laivuose visko yra 
pilnam keleivių smagumui."X« » • • • *rKainos stebėtinai žemos. Atsi
minkite, nedaug beliko laiko, 
taigi išsirinkite laivų, kuriuo 
norite pervažiuoti ir kreipki-

Gugienci atidarius 
iii: 
dos

progra-
Pbone GROvehlll 0027

Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 
Trečiadieniais Ir sekrnad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1GK
Lietuvis Gydytojas ir Cblnirtna 

8359 SO. WESTEttN AVĖ. 
Chicago, I1L

Patarnauja laldotuvėee kuoplglausta.!Tuntl BUtomnbilinS visokiemA milus, kalbėjo konsulas A. Ka-• u 
Reikale meldžiu atetftauktl. o mano ... , .x. », . • .Baskui sekė programa,darbu busite nigaDėdlotl 

Tel. CANal 2515 arba 8518
2314 W. ’23rd PI., Chicago

reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, 3)1.
1439 S. 49th Court, Cicero, III.

TOL. CICERO 8917

Phone BOLlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimai 
visuomet oąžlntngss Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui skyrių- OT

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDEJAR
1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOCIevard 6203—8418

TCl. CICERO 894

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui 8*5.99 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 S. 5fttb Avė.. Cinam. Tll

J. F. RADŽIDS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
888 W. 18Ui St. Tel. CANal 8174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKOS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS j 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Td. MONroe 8377

1 vaitis
kurių išpildė pačios klūbo nar 
rėš.

Po programos, klūbo narės 
padalino vargšams po dėžę lie
tuviško maisto, po pakelį ci- 
garetų ir po porų vilnonių ko-

BOL’levard 7589
Itcz. HEMlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

DR. M. T. STRIKŪL'IS
GYSYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak.
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso tclcf. BOLIevard 7820 

Namų tel. PROspect 1980

TeL CANal 0257
lies. PROspvvt 6686

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. BOlJIcvard 7042

.t.

Tel. Ofiso UOLlevard 5913—14 
lies. VICtory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:80-8:30

DR. G. Z. VEZEL'iS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Ikt 8 vakar* 
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOIJTU UiVLSTED STKEKT
taczidcucija ««oo So. AjtCbian r»*ev 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
8 Uc( 8:80 vakare

Tel. LAFaydle 8579

J. Liulevičius
Graboiiua 

It
BahamuotojM

Patarnauja Chl- 
cagoje lr aplella- 
k«je.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

4098 Archer Ava

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ {STAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisus
4605-07 South Hcrmitage Avenue

KAZIMIERAS SADAL'SKIS 
l’craiskyrė su šiuo pasr.uliu 

lapkričio 29 dieną, 6:45 valandą, 
vakare 1983 i.u, sulaukęs 3 > rne 
1ų anržiaus, gimęs Dodson, Ma- 
ryland.

Paltim , dideliame nuliudtnie 
4 seseris Agota, Marijoną, t >114 
ir Prancišką, 2 brolius Stanis
lovu ir Izidorių, 2 švogeriu My
kolą Subu.lis ir Vladislovu Ito- 
linskas. dėdes, tetas lr gimines.

Runas pašarvotas randas' 
4412 So. Talrnan Avė.

laidotuvės Jvyks pirmadieny 
gruodžio 4 dieną, 8 vai. ryto Iš 
namų } Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Sv. parap. bažnyii'p ka
rtoje atsibus gedulingos pamal
dos už vėllonlo sielų, o iš ten 
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a.a. Kazimiero Ha lausko 
giminės, draugai Ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jam 
paskutlnj patarnavimą lr atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Seserys. Broliai, Kvo^'rlai, 
Tetos, Beiles Ir Giminės.

lotidotuvėse patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
Yards 1741.

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ
. . . . PHYSICIAN and SURGEON

tės į vietinę laivakorčių agen-1 sor.8 so. Ashland avė., chicago 
turų apie rezervacijas. H°ZdayV kP’p.wM'

GRABORIAI:

a|a

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite;

Tel. REP. 3100

Tel. CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl S vakare 
Seredoj pagal sutarti

I

TeL GROvehlll 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Beredomis po pietų ir Nedėldienta) 

tik susitarus
2422 W. MAKųlJETTE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

4142 ARCHER AVENUH
TeL VLKginia 04)38

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Phone 
ENGIewood 8641

Office Phone 
TRIaogle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7650 So. H&isted Street

vai.:
ROOM 210

2-4 lr 7-9 vaL vakare

ONA JAKIENf:
(po tėvais Gečaite)

Mirė gruodžio 1 d., 1 933 m. 
3:50 vai. ryto. sulaukus pu.iam- 
žiaus. Kilo iš Raseinių aps-i., 
.Šilalės parap., Balsių kaimo.

Amerikoj išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliudlnie 

sfmų Kostantiną, sesers Antani
ną ir Svogerj Juozapą Rumshus, 
pussesere Petronėlę tr švoger) 
Pranciškų Acrpcčlus, brolienę' 
Oną Gečienę, du pusbrolius. Ka 
ziminrą ir Juozapą Juraškus ir 
ju šclmvnus. žentą Pranciškų 
Venckų Ir gimines; o Lietuvoj 
du brolius Povilą ir Stanislovą 
Ir seserę Juzefą.

Kūnus pašarvotas Eudnlkio 
koplyčioje. 4605 So. Hermltage 
Avė. Telefonas LAFayette 8063.

laidotuvės Jvyks antradieni, 
gruodžio 6 d.. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta. J Sv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta
J ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažys- ' 
tamus-tnas dalyvauji šiose lai- j 
dotuvėse.

Nuliūdę: HOntis, Sesuo, 4»o- 
gerk l. BroMenčs, Pusseserės 
Pusbroliai lr Glminčs.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis, Telefonas 
YARds 1741.

2506 W. 6 3 r d St.

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

i
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 

▼ai.; ryto nuo 16—11 nuo 1—4 po 
pistų: 7—8:20 vai. vakarą 

Nedėliomls 10 Iki 18 
Telefonas MIDway 2880

Ofiso TeL VICtory 6899
Rea. TeL DKEzel 9181

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomls lr šventadieniais 10— -lt

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVS.
TeL YAItds 0904 

Rcz.: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. »/to: 2-3 lr 7-9 v. *. 
Nedėldlenlala nuo 10 Iki 12 dlanr

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAI GHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų. \
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeiiftynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIO 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIO 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Ome*; Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: S to 4 Ir 7 to 9 P. M. * 

Ketv. tr 8ekmad. pagal nutarti 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. III-
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Drauge” if 
remkite v;sus tuos pru- 
fesionalus ir biznieriusi 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
G WISSIG,

SpeciaJiitag U
Rusijos

RU PER 98 METTUS NH3MUKIWV 
KMO

GTI»O VTRAR LIGAS VYRŲ IR MOTE. ------------------
KAIP U«MSEN£JU8IO6 Ir NKI«i¥DOMO8 JOS YRA

Rpeclallškal gydo llgan pilvo, plaučių. Inkstų lr puslėą užnuodljlmą krau
jo. Odoa llgua, laludaa reumattnmą, galvoa nkaaoniua skaunmuą nuga
roje. konėjimą. gerklės rkaudėjlmg Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti no-1 
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jie jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr llgydė tukstenčlue ligonių. Patail».i 
mes dykai OFISO VALANDOS: Masdie nuo 19 valandos ryto Iki 3 
valandai lr nuo 8—S valandai vakare. Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1

Ava. Vež. OfcA-foad attl
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0 P K X U g X s Pil’mądienis, gruodžio 4, 1933

C H I C A G O J E VISŲ LIETUVIU MENININKU ŽINIAI tas. O jis daug gali gera pa-
’ daryti. Nei joks veikimas be 
jo neapseina. Dieve, duok jam

TEATRALIŠKI VEIKALAI 
Šie veikalai yra tinkamiau

si vaidinimams. Juos galite

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE KATALIKIŠKĄJĄ 
SPAUDĄ.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

i lietuviams koncertus ir daugt
! atsiekė muzikos tobulinime

Dariaus-Girėno Paminklo Fondo Globėjų Komitetas Šiuo-'sveikutos ir amžių, kad gauti “Draugo” knygyne:
mi skelbia Dariaus-Girėno paminklo projektui pagaminti kon- pasveikęs vėl su visais gale-

OVARBUS PRANEŠIMAS

Pirmadienio vakarą, gruod 
fio 4 d. Dievo Apvaizdos ba 
fnyčioje prasidės jubiliejinės 
misijos, kurios pasibaigs gruo 
džio 17 d. Pirmosios savaitės 
vakarai nuo gruodžio 4 d. iki

Kadangi Cbicagoje randasi ,kurH J; *• • • r * • i •. « • • , •
Konkurse gali dalyvauti vist lietuvių kilmės menininkai 

gyv. Jungt. Amer. Valst. Lietuvoje ar kur kitur.
Geistina, kad paminklo projekte būtų atvaizduota Da 

riaus-Girėno kelionės tikslo simboliška reikšmė.
Menininkai, norintieji dalyvauti konkurse gali gauti Lie

tuvos Konsulate Čikagoje lakūnų ir lėktuvo atvaizdus.

daugiau lietuvių, taip sakant 
didesnė dirva, prof. Zidinavi- 
čius čia pradėjo darbuotis.

Atidarydamas studijų prof. 
Židinavičius mokins griežti j- 
vairiais instrumentais, ypač 
smuiku ir piano.

Kiek teko nugirsti, kainos 
už mokslų labai žemos. Kurie 
priklausys prie orkestros,10 d. skiriami yra moterims 

ir mergaitėms, antrosios -( prof' židinavičius orkestros
nuo gruodžio 11 iki 17 d. vy- ! Rr°.iin‘° <*««« pi
rams. Rytais 8:30 vai. pamal- Mylintieji muzikų prašomi tuo 
dos skiriamos bendrai yįgįa. ,4au užsiregistruoti.

ms. Misijų pamokslus sakys Manau, kad prof. Židinavi- 
garsus misijonierius, gerb. Tė-1 ^‘*ai,s personalunias, ypač pa-
vas J. Bružlikas. Pradžia ad
vento, todėl laikas labai pato
gus susirūpinti savo dvasios 
reikalais. Taigi, ypač šios pa
rapijos lietuviai katalikai ra
ginami ir kviečiami pasinau
doti šita nepaprasta dvasios 
pu-ota.

Kun. I. Albavičius, klebonas

NAUJA MUZIKOS KON
SERVATORIJA

Atidarydamas muzikos mo
kyklų adresu 4204 Archer ave- 
nue, prof. Antanas Židinavi
čius šiomis dienomis prisidėjo 
prie tobulinimo muzikos me
no lietuviuose Cbicagoje.

Cbicagiečiai susilaukę nmzi- 
kų-mokytojų asmenyje prof. 
Židinavičiaus, gali tiktai pa

tų darbuotis. Dievo garbei ir 
artimo meilei, kad galėtų pa
skatinti tuos, kurie išsigali, še 
Ipti vargšus ligonius. O tie 
nušluostę skausmo, bado liūd
no likimo graudžias ašaras,

ypatų. Kaina ........... . ..20c.
Amerikos Dovanos Lietuvo

je. Penkių aktų komedija. 29c
“DRAUGO”KNYGYNAS 

2334 So. Oakiey Avė.
Chlcago, III.

Paminklo projektai turi būti pristatyti Fondo Globėjų 1 mels Dievo visiems geradėja-•

žinimas muzikos, paskatins ,mi 
mokinius j darbų; net ir tiems, 
kurie buvo pametę viltį išmo
kti, priduos ambicijos iš nau
jo pradėti. •

Pasisekimo! lelios

LIGONINĖS RĖMĖJOS

Šv. Kryžiaus ligoninės rė
mėjos rengia “Grocery Sliovr- 
er” ligoninės bazarui, gruod
žio G d., 1 vai. popiet, ligoni
nėj (slaugių kambary).

Rėmėjoms bei svečiams pa
sižadėjo padainuoti gražių dai 
nų visų mylima dainininkė E.

1 Rakauskienė, pianu paskam
bins jaunime pasižymėjusi pi
anistė Bronė Paliliūnaitė. Taip 
gi bus juokingų monologų es
tetiškų šokių ir kitų įvaireny
bių. Po programos visus vai-sidžiaugti

Prof. Židinavičiaus smuikos ' h*ns užkandžiais, 
garsai yra aidėję beveik viso

komitetui ne vėliaus 1934 metų kovo mėn. 1 dienos, antrašu 
Litliuanian Consulate 100 East Bellevue Place, Chicago, Illi
nois, U. S. A.

Konkurso teisėjus skiria Fondo Globėjų Komitetą? susi
taręs su Čikagos Miesto Valdyba.

Projektas, gavęs daugumų teisėjų balsų skaitomas lai
mėjusiu. Laimėjusiųjų menininkui skiriama 125 dolerių pre
mija.

Pastaba: šiam tikslui advokatas Kai Cook'T’ountv pro
kuroro padėjėjas skiria 100 dol. ir advokatas A. Olis 25 do
lerius.

/ Projektai nelaimėjusiems premijos autoriams negrąžina-

Dariaus-Girėno Paminklo Statymo
Fondo Globėjų Komitetas

ms sveikatos ir gausių malo
nių. ;

To gailestingumo ir aukos 
visi vargšai Oak Forest’e prie 
glaudoj ir aš, vargšas ligonis,1 
laukiu. Neturiu kuo padengti ( 
pragyvenimo lėšų, nei vaistų 
nusipirkti. Brangių brolių, se-Į 
sučių ir visų lietuvių malo
niai prašau gailestingumo, au
kų. Su dėkingumu lauksiu se-; 
kančių adresu: J. Lapinskas, 
1417 So. 49 Ct., Cicero, III.

A. "f" A<

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausia* būdau prašalinitnui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kau 
gerai ištrintų su ANCHOR PainEx- 
pelleriu skaudamą vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Ex|>elleris greitai 
(ersisunk* į pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
att u.

Visuomet laikykite honkut? Pain-F.x- 
l'dlerio namuose ir naudokite jį neiti* 
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse ki'na J5c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės. p
Tiktai tikrftis turi Inkaro vaisbaienklį. I

teinantį pavasarį su visais a- Bus renkama valdyba 1934 m. 
paratais vyks į Lietuvų ir iš Prašomi Klūbo nariai-ės skai- 
ten mums parveš garsines fil- tlingai susirinkti. Valdyba
mas. Tada ne vien matysime, -------- r-
o ir girdėsime Lietuvų. f Šv. Kazimiero Akademijos

RED. ATSAKYMAI

, A. Valančiui. Pranešimų a-
’pie Kv. Antano dr-jos susirin-

_ . .. „ , .... kimų gavom šeštadienio rvtą,Ten buvęs Remčiu 8 skyriaus pnesmeti- '■ uelto jau negale tomų pietį.

PADĖKA DR. S. BIEŽIUI
jnis susirinkimas įvyks pinna- 
j dieni i lyg
inenihca
lygini / $

akare, gruodžio 4 d., ■ Kiekvieno kataliko vra šven

Šiuomi noriu išreikšti nuo-Itainėjc. Susirinkimas atidėtas 
širdžių padėkų dr. S. Biežiui iš sekmadienio į pirmadienį iš j 
už sėkmingai padarytų opera- priežasties būzaro. 
cijų bei rūpestingų priežiūrų.

«>0 v. v., parapijos sve turėti savo na- ;
muose katalikiškų laikraštį.

KAZIMIERA 
LENARTIENĖ

po tėvais Dackevi'člutč 
Mirė Gruodžio 2. 1933, 1:30
vai. po pietų, sulaukus žilos 
senatvės.

Kilo Ift Raseinių apskr.. Gir
kalniu parap., Mitvos kaimo.

Amerikoje išgyveno 19 metų. 
Paliko dideliame nuliudlme 

sūnų Boleslovų, tn'j dukteris: 
Reginą Ak.raniavičlenę, Eleną 
Marcinkienę Ir Mortą Sunda- 
mavičlenę, marčią Bronislavą, 
žentus Justiną Akramavičią. 
Mykolą Marcinkų ir Juozapą 
Bundamavičią, anūkus ir anū
kes, brolj Juozapą Uackevi'ėlą 
Ir brolienę Teofiliją Ir gimines, 
o Lietuvoje 4 seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2822 W. 
Marųuette Road, Tel. Republlc 
4966.

Laidotuvės (vyks trečiadieni, 
gruodžio 6, 1933 ift namų 8 vai. 
bus atlydėta J Gi'mlmo ftvenč. 
Panelės parap. bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. Po pampldų 
bus nulydėta j Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines d.raugus-ges ir pažysta- 
mus-mas dalyvauti Šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, . Dukterys. 
Mai-tl, Žentai, .Anūkai. Anūkės, 
Brolis. Ilsi Icnė ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Petkus. Tel. Cicero 2109.

PA1N-EXPELLER

Ccrmancut >1.50 & up
Phone CANal 4674

Spcelallzing in Permanent Wavlng 
and compiete Krauly Service 

2302 S. LEAVITT ST.
N. Drumsta. Prop. Clileago

Taipgi dėkoju seselėms Šv. 
Kryžiaus ligoninės už labai 
mandagų ir sųžiningų manęs 
slauginimų.

Mat, pavojingas skaudulys 
buvo išaugęs mano viduriuose 
ir buvau bemanęs, kad reikės
skirtis su šiuo pasauliu, bet 

įžangos nebus. Rėmėjos tik-,dėka dr. S. Biežio patyrusios
se Europos sostinėse. Pirmiau Pra^9 atnešti dalykėlių, ku , rankos, kaipo chirurgo, ir rfl 
šiai jo smuiko* praktikos, mė- puoš galima pirkti grosernėj. pestingos seselių priežiūros,
ginimai prasidėjo gimtinėje, Rėmėjos nuoširdžiai prašo vi- dabar esu vėl sveikas.
Lietuvoje. Ypač, Veiveriuose, 8lJ nioterų bei panelių, kurios , A Kumšlytis
kur smuikų mėgino ir sykiu kuosos tuo laiku atvykti į Ii- Į ____________
mokinosi pedagogijos Veiverių 8on>nę >r atnešti produktų. į
Mokytojų Seminarijoj. Baigęs Dėkingos bus kad ir už ma- Į
seminarijų su savo smuiką iš- žiauBl dalykėlį, nes tuo netik Į
vyko i Pragų, Čekoslovakijon, Išdarys didesnį pelnų ligoni-, Lietuvių Piliečių Demokra- 
kur tęsė smuikos mokslų to nės reikalams, bet ir patys pri Klūbo Nortli West Side 
Žymiausiose miesto konservą- s’dės savo dalelę pridėję prie priešmetinis susirinkimas į- 
torijose. Po to vyko Varšuvon kilnaus darbo. vyks pirmadienį, gruodžio 4
kad baigus mokslų Varšuvos Prašome neužsimiršti gruod- Parapijos salėje, 7:30 vai. 
konservatorijoje. Pasiekęs aU- ž.io 6 dienos. Alfa vakare,
kštumų smuikavime, patapo
smuikininkas Varšuvos simfo
nijos orkestroje, kur griežė 
per du metus.

Apystovoms h idžiant, ir pa 
tariamas giminaičio kun. Ži-

JUDOMIEJI IR KALBA
MIEJI PAVEIKSLAI

Pagarsėjęs lietuvių filmini-
nkas dar labiau pagarsėjo. Ji-

.-. , • , , , sai padare naujų žingsni pir-<linavw.iaus, poeto ir klebono .... . .myn. Jisai jau pagamino pir-Amsterdani, N. Y., lietuvių pa
.rapijos prof. Židinavičius prieš 
devynis metus atvyko į Anie-

» rikų Ir Bostone įsteigė' muzi
kos konservatorijų, kurių sėk
mingai varė muzikos kultūros 
darbų. Čia mokytojavo, rengė

Vaizdelis iš gyvulių parodos 
IjOS Angeles, Calif.

mųjų garsinę lietuvių filmų. 
Taigi dabar Lukšio paveikslai 
ne vien juda kruta, bet ir kal
ba ir dainuoja ir muzikuoja. 
Tie paveikslai jau rodomi A- 
merikos lietuviams.

Tie, kurie dabar atsilanko į 
Lukšio paveikslus, be abejo G 
nės yra matę kalbamuosius pa J 
veikslus teatruose. Bet kas tik 
pamato lietuviškus kalbamuo 
sius paveikslus, tas turi tikrų 
"thrill”.

Lukšis pasižymėjo savo lie-, 
tuviškais jodomais paveiks- ( 
tais nuo pokarinių laikų. Jis, 
sekė progresų savo šakoje ir 
iūpinosi nno to progreso ne
atsilikti. Kai atsirado garsi
nės filmos, tai nuo naujo žin
gsnio neatsiliko. Pašventė lai
ko ir pinigo ir išmoko imti ir 
rodyti garsines filmas. Praė
jusių vasarų jisai nufilmavo1 
svarbesniuosius Amerikos lie
tuvių gyvenimo įvykins, o a-

PRANEŠIMAI

Susirinkimas vra svarbus.

Kadangi šiame susirinkimeZ
bus renkama nauja valdyba, 
1934 m., svarbu tat, kad kiek
viena narė atsilankytų. Yra 
labai daug ir kitų svarbių rei
kalų svarstymui. Vai ’yba

CICERO i
---------— ii

Čia randasi gailestingų žmo 
nių, kurie visados ir šiais su
nkiais laikais, pavieniai ir or
ganizuotai remia parapijų ir 
tautos reikalus, pie suruošia 
įvairias pramogak piknikus, 
bužams, vakarienes ir 1.1.

Gaila tik, kad gerb. kun. H.' 
J. Vaičfinas tapo figos palies- j.

t PARSIDUODA 
čeverykų Taisymo šapa.

Kaina labai pigi. Įtaisyta su 
visomis mašinomis.

Atsišaukite:
614 West 18th Street.

NAUJOS RCA VICTOR
DUO 331

AUTOMATIŠKOS RADIO IR VIKTROLA 
KOMBINACIJOS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

106 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas KTAte 7660 

Vaiandoa 9 ryte Iki B popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčloc 
vakarala 6 Iki t 

Telefonas CANal 6129 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo ir Su b*tos 
Vakarala 7 Iki 9 

Telefonas REPubUc »6OO

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pri
statau anglis už pigiausias kalne": 
Black Uand S1.6O; Mackln< fS.Ottj 
MII ers Creek 96.7S.

Pašaukit LAI-'ayctte 8980.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

ROSELAND BAKERY
Kepo tikrą KŪGINĘ DUONĄ. Tikri specialistai duonos ke
pimo, ilgu prityrimu, užtikrinant, kad tai yra viena iŠ 

Chicagos geriausių duonų.

ROSELAND BAKERY
11731 80. INDIANA AVĖ . Telefonas COMmodore 3322

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

l Laikrodininkai, Auksorius
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Ablejone dldeliaunlR pnnlrlnklmAfl 
žiedu, deimantų. vlioklon rflftlen 
laikrodžių Ir muzikalių inatnime- 
ntn Talpu) taiaoma vtooklua laik
rodžio*. murlkollua Instrumentus 
Ir aklnltia prltafkome.
Tiir|i 24 mchm patyrimo

2049 W. 35th St.
Te. Iatfaycttc 3316

4216 Archer Avė. 
Tel. f<afajrette M17

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
LietuvUkur

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKOneiŲ ASSlTCMi

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ 8PULKĄ 
TKuniouMn ranATToraa arams

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayette 108S

Ne tik kad groja visus rekordus, bet pati juos automa
tiškai maino. Tik pamislykite. Groja ir maino automa
tiškai, 10 arba 12 colių, 8 rekordus be jūsų rankos pridė
jimo. Tokia radio kombinacija yra tinkamiausia kaip į 
biznio vietų taip ir į privačių stubų.

Naujos mados puikus Walnut kabinetas su durelėmis, 
su gražiausiu tonu ir išvaizda.

Parsiduoda Bud riko krautuvėje.
Taipfji pamatykite i isas kitas naujas radios.

U Mik Ine.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Bonlevard 4706—8167

AUKSINIŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ
3343 South Halsted Street.

RADIO PROGRAMAI:
Kas dienų W.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.

W.C.F.L., 970 k., Sekmadieniais 1 vai. popiet. 
- VV.H.F.C., 1420 k., Ketvirtadieniais 7:30 vak.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL 00.
12132 UNION AVĖ.

Cliicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago, III.
TEL. REPLBLIC 8409

Katrie perkate anglie Ift drai- 
vcrlų, siųskite Juos ( CRANE 
COAL CO. Oauaite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Pocaliontas M. R. tiktai 87.00 
tonas.

PEOPLES GOAL 00.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogų.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 9, or 4 tona 
3 tona or mere

Pochy M. R............ 87.78 87.18■mm. m. R............ 86.78 88.46
Lnmp .................. 86.7S 86 28
Black Band
Kgg ......................... 88.60 88.00
Lnmp ..................... 88.76 88.96




