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Paragvajus krikštauja laimėjęs 
karą su Bolivija

PER ŠALČIUS ŽUVO 
53 ASMENYS

VVASHINGTON, gr. 13. — 
.T. Vastvbių žiemių vakaruo
se ir rytuose šiomis dienomis 
pasireiškę dideli šalčiai pa
kirto 53 asmenų gyvastis. Me

džiaginiai nuostoliai stačiai 
milžiniški, ypač. Pacifiko pak
raščiais — Wasbingtono vals
tybėje, kur siautė didelė pū
ga, paskui lietus ir ant galo 
ištiko dideli potvyniai.

Kanados žemiau nulio tem
peratūra persimetė j ,T. Vals
tybes ir šiandien žnybia New 
Yorko valstybės aukštumas.

DėrTfiTčių daugiausia nu
kentėjo Micliigan, Obio ir Pe- 
nnsvlvania valstybės.

BUS PAŽABOTA SPAUDA

WASHINGTON, gr. 12. —' 
Kai kurie demokratų partijos i 
vadai pareiškia, kad jei kapi- ’ 
talizmui tarnaujanti spauda 
nepaliaus veikusi prieš vyriau
sybės vykdomų programų, vie 
šoji opinija privers vyriausy
bę, ka<l ji nevaržytų spaudos į 
veikimų.

NENORI JOKIOS KONT
ROLES

PITTSBURGH, Pa., gr. 12.- 
\Yeirton plieno kompanijos 
pirmininkas Weir atsisakė pri
pažinti krašto boardo paruoSt.1 
taisykles, kokiu būdu kompani
ja privalo išrinkti darbininkų 
atstovus kolektyviam derėji- 
niuisi.

KALTI ŽMOGŽUDYSTE

KT. JOSEPII, Mo., gr. 12. 
— “Orand jury” svarsto 
negro nnlinčiavimo reikalų. 
Apygardos teisėjas Gaddy, 
kalbėdamas į “jury” pareiš
kė, kad linčiuotojai yra kalti 
pirmojo laipsnio žmftfcžudys- 
te ir turi būt nubausti.

JAUNA NEGRE TURI 
MIRTI

JACKSON, Miss., gr. 12.- 
Annie May Harmon, 17 metų 
amž., 1932 m. nužudė Ravo 
vyrą. Teismas nubaudė jų 
mirties bausme. Vyriausias 

valstybės teismas šj nnospren
dį patvirtino;

PRANCŪZIJA NEMOKA 
KARO SKOLŲ

PARYŽIUS, gr. 13. — šio 
gruodžio 15 d. Prancūzija pri
valo J. Valstybėms išmokėti 
daugiau kaip 22 milijonus dol. 
karo skolų.

Ministerių kabinetas nus
prendė nemokėti šios skolų 
dalies.

Tai bus jau trečias iš eilės 
prancūzų atsisakymas mokėti. 
Nemokėtų skolų trys dalys, 
sudarys apie 70 milijonų dol. 
sumų.

BELGIJA NEMOKĖS 
SKOLŲ

BRIUSELIS, gr. 13. — Bel
gų ministerių kabinetas vakar 
nusprendė nemokėti Amerikai 
karo skolų dalies.

ATIDARYTAS VOKIEČIŲ 
PARLAMENTAS

BERLYNAS, gr. 12. — Ati
daryta Vokietijos parlamento 
sesija. Tai kanclerio Hitlerio 
parlamentas, kuriam atstovais 
yra kone visi nacionalsocialis
tų partijos nariai.

Parlamento vedėjai pranešė, 
kad jie dirbs ranka rankon su 
vvriausvbe.

PRIIMA 100 KRIKŠČIONIŲ 
ASIRIEČIŲ

ŽENEVA, gr. 12. — Brazi
lijos vyriausybė pranešė T. Kų 
jungai, kad ji priima 100 krik
ščionių asiriečių savo kraštan 
apsigyventi. Bet tie asiriečiai 
turi būt žemdirbiai.

6 ŽUVO SU LĖKTUVU

HAMBURGAS, Vokietija, 
gr. 12. — Arti Hamburgo nu
krito ir susikūlė keleivinis Luf 
thansa lėktuvas. Žuvo 6 asme
nys, kurių tarpe du amerikie
čiai.

KLAIPĖDA TURI NAUJĄ 
GUBERNATORIŲ

1. J. Valstybių paštų departamento 
Montevideo, Urugvajuje, kur vyksta pana: 
kalėjimo San Jose, Gal., iš kur išveržta ir

SUMAŽINAMAS ATLYGINI- ’v
MAS, PAPIGINAMAS 

GYVENIMAS

retorius Wallace su šeima. 2. Kongreso rūmai 
?rikoniška konferencija, 3. Žmonių minia šalia

mlinčiuota du kaliniai grobėjai.

CHIGAGOJE VOS ATGAIVINTI

ROMA, gr. 12. — 1930 me
tais Italijos vyriausybė suma
žino viso krašto pramonės dar
bininkams ir valstybės taniau 
t o Janis’ nTl vgn n wų i r podraug 
papigino gyvenimų

RINKS ASMENIŠKUS 
MOKESČIUS

—4--------
srities iždininkasCooko ap

ti energingų kampanijų, kad

asmenys
PANEVĖŽIO VYSKUPO LAIŠKAS 

BLAIVYBES KLAUSIMU
Prisikėlimo bažnyčia Kaune 

turės brangų kertinį 
akmenį

NUSTATYTAS LAIKAS EUCHA
RISTINIAM KONGRESUI 

LIETUVOJE
BAŽNYČIA RAGINA PRIE 

BLAIVYBES
EUCHARISTINIS KONG

RESAS LIETUVOJE

PANEVĖŽYS (per paštų)! KAUNAS (per paštų).,— 
Lietuvos blaivybės jubiliejaus visos Lietuvos Eucharisti- 
proga .To Eksc. Panevėžio niam kongresui rengti komite- 
vyskupas išleido tikintiesiems tas kongresui laikų nustatė: 
laiškų, kuriam plačiai aiškina- , birželio mėn. 29, 30 ir liepos 
mi visi kylantieji iš girtybės j 1934, metais.
tiek kūnui, tiek dvasiai nuos-

Garadžiuje, 2922 ('niurnėt tolini, ir raginama uoliai dėtis
avė., du mechanikai, Kiauše 
ir de Fee, pritroško monoxide 
dujomis. Paimti j Mercy ligo
ninę, kur tik po pustrečios 
valandos sunkaus darbo atgai

KAUNE GATVES GRĮŠ 
IR GELEŽIES BETONU

'vinti: Taar tikslni •panaudota
’ nauja priemonė — į jų gįslas 

šiandien vyriausybė tų pat Įls zinonių trinkti įtrauktus'buv(> 5niirvkiamas taip va<jį
J J c 1 !•:_ _ __ i_ _ _  _ i

pakartoja. Dar daugiau visam 
krašte mažinamas atlyginimas 
ir papiginamas gyvenimas.

Vyriausyliė pareiškia, kad 
tas papigins prekių gamybų 
ir bus galima padidinti išveži
mą.

PARAGVAJUS KRIKŠ
TAUJA

ASUNCION, gr. 13. — Vi
soj Paragvajaus respublikoj 
vyksta didelė krašto šventė. 
Tomis dienomis krašto karino

ir nemokamus asmeniškus-nainas «.„etlivlene blue” sky-
(personalius) mokesčius už stirnas, kurs apvalė kraujų 
1928 29 30 ir 31 metus, nuo nu0(jų gį priemonė vos

prieš keletu mėnesių išrasta 
ir, štai, pasirodė sėkminga.

kurių yra daugiau kaip 90 mi 
lijonų dolerių.

Ši kampanija bus vedama 
per teisinus ir užgrobiant na
minius daiktus, kurie bus par 
duodami iš varžytinių.

REMIA PREZIDENTO 
PROGRAMĄ

menė kare su Bolivija paėmė j Chicagoj. Ši organizacija re- 
nelaisvėn apie 13,000 bolivie- niia prezidento Roosevelto

KALINIAI NEDIRBS 
MARŠKINIŲ

Kodo sųlygomis yra

KAUNAS (per paštų). — 
Klaipėdos gubernatorius Gy
lys pasitraukė iš užimamos 
vietos. Nauju gubernatorium 
paskirtas piliečių apsaugos de
partamento direktorius J. Na-

prie blaivybės, kad būtų leng
viau išvengti tų pavojų.

Šis vyskupo laiškas buvo Teko sužinoti, jog kai kn- 
skaitoinas visose vyskupijos rjag Kanno gatves numatoma 
bažnyčiose. Bažnyčios žodis išdrįsti ir geležies betonu. Pir 
daug padės lietuviams susi-1 ,nįausįa toks grindinys būsiąs 

išmėgintas Kęstučio gatvėje 
už valstybės teatro, kur esa
mas amizito grindinys dėl van 
deningo grunto nėra tvirtas. 
Ligšiol Kaune gatvės buvo

KAUNAS (per pastų). — grindžiamos: paprastais akme 
Kertinis akmuo statomai Pri- mmįp, tašytais, meksfaltu, a- 
sikėlimo bažnyčiai numatomas ,njzitu, bituku ir dabar ban
dėti ateinančiais metais Encha <loma medinėmis kaladėlėmis, 
rištinio kongreso metu.

prasti blaivybes klausime.

KERTINIS AKMUO PRISI
KĖLIMO BAŽNYČIAI

Akmuo bus parvežtas iš šv. SUŽEISTI 7 LAKŪNAI

MONTF.BEY, Tonn., gr. JX
, Netoli čia ūkio ariman
vaikeliai Eucharistijos karžv 
giai ir angeliečiai.

drausta kalėjimuose kali-į mo išlaidas sumokės Lietuvos 
niams dirbti įvairios rūšios 
darbinius marškinius. Ikišiol

American Farm Bureau kas metai kaliniai visam kraš- 
federacija turi suvažiavimų. pasiūdavo apie 22 milijo

nus marškinių.

elų kareivių.
Visam Paragvajuj šaukia

ma tad, kad Čako srity karas I__________
laimėtas, kad Bolivija turi pa- >' PALIKO APIE 2 MILIJO- 
“’rtuoti. NŪS DOL. TURTŲ

žemės ūkio atstatymo 
ramų.

Pag

RADIKALAI SUTRIUŠ
KINTI

!nusileizdamas sudužo trijų 
j motorų lėktuvas, kuriuo į Chi 
cagų skrido 7 lakūnai, jų tar

ir
pe viena moteriškė. Visi su-

UŽ STANDŽIUS PINIGUS MADRIDAS, gr. 13. - ls-' 
NEW YORK, gr. 12. — Į Pani-joj radikalų sukilimai per

Iš Europos grįžo amerikietis. rtėm KUtrinškinti. Kai kur jie' 
tarptautinio teismo Hagoj tei1 v's rtar lę’iita. Tačiau iš jų,
sėjas Frank B. Kellogg, bu
vusia valstybės sekretorius.

žeisti, kai kurie pavojingai. 
Katastrofa įvyko rūkuose

paklydus ir išsekus gazolinui.

KALTINAMAS AMBASA
DORIUS •

HAVANA, Kuba, gr. 12. — 
Kubos saloje nenumatoma ra
mybė ir taika. Už tai kaltina
mas J. Y’, ambasadorius Well- 
es.

Ct.EVF.LAND, O., gr. 12. — 
Kaip kiti miestai, taip ir šis 
pagaliau pasiskelbė, kad jo fi- 

i nansai suirę, fondai išsibaigė. 
Šaukias legislaturos pagalbos.

i vakas. Buvęs gubernatorius 
Gylys skiriamos generaliniu 
Lietuvos konsulu Belgijoj.

Naujo gubernatoriaus pa
skyrimų Klaipėdos vokietinin
kai ir Vokietijos spauda gana 

j šaltai ir nepalankiai sutiko.
Naujas gubernatorius jau 

eina pareigos. i

Miręs Chieagos panluotuvi-.. j- pareiskia> Ua(1 j Vals- 
amkas O. Lytton paliko apiel^ „žvis ,aWau siandit.n
2 milijonus dol. vertės turtų.1 
Viskas tenka likusiems namiš 
kiams.

POLICIJA SUGRIEBĖ

Policija suėmė G. Barron, 
21 m. amž., kurs automobiliu 
vienų žmogų nužudė ir kitus 
du sunkiai sužeidė ir paspru
ko.

ŽUDIKAS NUBAUSTAS

Plėšikas žudikas Ch. Stein 
teismo nubaustas už žmogžu
dystę 99 metus, o už atliktu* 
kelis plėšimus nuo vienerių 
metų iki gyvos galvos kalėti.

ra reikalingos standžių (tvir 
tų) pinigų. Tas praplėstų biz 
nį, visuomenė įgytų daugiau 
pasitikėjimo.

Suprantama, Kellogg stovi 
už nukso standardų. Pareiš
kia, kad Europa nieku būdu 
negali suprasti dolerio nepas
tovumo. Ir jis mano, kad 
krašto vyriausybė grąžins do
leriui pastovumų.

Kellogg Amerikoj žada už
trukti vienų savaitę, arba de
šimts dienų.

puses jau nėra pavojaus. , 
Kai kuriuose miestuose su

kelti streikai. Vyriausybė tad 
šiandien daugiausia užimta 
tvarkos palaikymu.

Oficialiai pranešta, kad ra
dikalų sukilimo metu 94 as
menys nukauta. Sužeistųjų y- 
ra šimtai.

DANCIGAS IR LENKIJA

Pinigų vertė — 
mainyba

NEW YORK, gr. 13. — J. 
Vastvbių doleris ima stiprėti 
užsienio mainyboje ir jis ma
žina sterlingų svaro ir fran
ko vertę. Tai yra gal dėl to, 
kad antroji savaitė eina, kaip 
yra pastovi naujam auksui 
kaina — $34.01 vienai unci
jai.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

VARŠUVA, gr. 12. — Dan
cigas taikosi su Lenkija.

Dancigo senato prezidentas 
atvyko Varšuvon. Aplankė len 
kų ministerį pirmininkų, o pas 

1 kinu — maršalų Pilsudskį.

WELLES APLEIDŽIA 
KUBĄ

HAVANA, gr. 13. — Amba
sadorius Kubai Welles Sian-

MIASHINGTON, gr. 12. —
Parkritęs ant slidaus šaligat
vio sunkiai susižeidė vidaus 
reikalų sekretorius Tekės. Yra dien lėktuvu grįžta į J. Vals
ligoninėje. • tybes.

Vakarykščias pinigų knrsas: ‘
Anglų svaras $5.06 •
Kanados doleris 1.00 3
Prancūzų frankas .06* *
Italų liras .08 -
Belgų belgas .22 į
Vokiečių markė .37
Šveicarų frankas .30 1

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYIJNK. į

— Numatomas sniegas, kiek J
šilčiau.

L ■ t -v- - • ~ J , , ,
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kaip iš suvargusios ir menkos kultūros ša
lies grįžusių, tai labai džiugina.

Antras dalykus, kų ji pastebėjusi, tai, 
kad čia visur duonos kiek tik nori, žmones, 
suprask, gražiai apsitaisę, čia, žiūrėk, net sta
lai lūžta ir jai čia nepripratusiai ir ilgų lai
kę. gyvenusiai bado apimtoj, sunykusioj, su- 
varžytoj bolševikų jodinėjamoj Rusijoj, — 
nuostabu, įdomu ir kartu miela. Koks kon
trastas!

Taip, koks kontrastas tarp susitvarkiu
sios Lietuvos ir dekretais pažabotos kalina
mos Rusijos! Nesenai grįžo iš bolševikų Ru-

UETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBĖ
Rengiamės prie svarbaus 

darbo

Pernai rengėme Katalikiško 
jo Veikimo ir spaudos savai
tes. Kai kuriose kolonijose tas 
darbas davė gražių rezultatų. 

Kalbėdamas apie Katalikiš- Į Lana daug draugijų prisidėjo 
kų Akcijų, 16 puslapyje rašo: ’ Pr*e ederaeijos, gerokai ka-

----------- .“Katalikišku veikimu ne bet .talikiškoji spauda praplatinta.
Praėjusiame Federacijos ko- koks pasauliečių apaštalavi-

ngrese svečias iš Lietuvos ku- mas, bet organizuotas. Kaip ^ur^° prisirengė, tas daugiau 
nigas Alt'. Lipnickas, jaunas, Bažnyčiai, taip lygiai ir Kata- naudos jiadaiė. Kadangi

2334 SO. OAKLEY AVĖ., OHICAGO, ILL. 
A. L. R. K. Federacijos Reikalai

PRAPLATINKIME SVAR
BIĄ KNYGUTĘ

DIENOS KLAUSIM.

BOLŠEVIZMO GARBINTOJAMS

Mūsų, lietuvių, tarpe yra nemaža bolše
vizmo garbintojų. Juos suklaidina bolševikų 
apmokami agentai, kurie į padanges kelia 
naujų Rusijos tvarką. Jiems nesvarbu, kad 
Rusijoj siaučia badas, vergija, tikėjimo per
sekiojimai. Agentai, dažniausia Rusijos visai 
nematę, giria bolševizmų, klaidina visuome
nę dėl to, kad jiems už tai^ apmoka.

Nenuostabu, kad bolševikų agitatoriams 
pasiduoda patvirkę, nuo tikėjimo nutolę tam
suoliai, bet keista, kad atsiranda keletas ir 
šviesesnių žmonių, kurie kažkodėl pasidavė 
Sovietų Rusijos agentų klaidinami. Vienas iš 
tokių yra J. .Jasevičius, kuris jau kelintų ka
rtų bolševikų laikraštyje savo rašiniais gina 
bolševizmą, apie kurį jokio supratimo neturi.

4
Tai Vra bolševikiškos propagandos auka.

Tokie ponai, vietoj klaidinę kitus, turė
tų nuvažiuoti į šiandieninę Rusijų ir savo a- 
kimis pamatyti, koki žemišką “rojų” bolše
vikai ten įsteigė. Tai geriausias būdas pasi
gydyti nuo bolševizmo. Jei abejojate, perskai
tykite ši iš “P. B.” perspausdintų straipsnelį:

“Jau gerokas bus laikas^„kaip iš bolševi
kų valdomos Rusijos grįžo į Lietuvę pasikie- 
njinėti dvi seserys ponios Didžiulytės — Šė- 
vėlienė ir Albrėchtienė, žymių bolševikuose 
veikėjų žmonos. Dabar, rodos, jau nebegrį- 
šiančios į Rusijų pas vyrus, nors* Lietuvos 
pilietybės dar nepriima ir tebeturi bolševikų 
pasus.

Lapkr. 14 d. lankėsi valstybės teatras 
Panevėžy, ir kai kurie panevėžiečiai buvo su
taisę jo artistams vakarienę—susipažinimų. 
Ten dalyvaujanti ponia Didžiulvtė - Albrė
chtienė, kaip ir daugelis kitų, pasakė prakal
bų, kurios negalima tylomis praeiti ir būti
nai reikia suminėti, nes prabilo žmogus, grį
žęs iš sovietų Rusijos, žmogus inteligentas, 
žmogus simpatizavęs bolševikams ir žmogus 
ištekėjęs už bolševikams artimo žmogaus. To
je savo prakalboje ji pastebėjo, kad labai 
džiaugiasi, ka i jaį tenka matyti visiškai su
organizuotas Lietusių teatras, pasiekęs pa
čią aukštumą. Mat, ji prieš karų tebuvusi 
mačiusi tik teatrėTius lietuvių klojimuose. Jų,

Rašo kap. P. Jurgėla

MELAS IR TEISYBĖ ARE LIETUVOS 
KARIUOMENĘ

(Tęsinys)

Tuigi, iš .viso skaitytojas matys, kad
1920 metais Lietuva buvo. neitrali, nors 
mūsų kariuomenė ir stengtai atvaduoti vi
są Lietuvos kraštą ir ypač pasiekti tą Lie
tuvos valstybės sieną, kuri buvo nustaty
ta pagal Lietuvos - Rusijos sutartį. Čia 
trumpai atpasakoti Įvykiai aiškiai rodo, 
mūsų kariuomenė netarnavo bolševikams

L (kaip lenkai ir net “N-nos” tvirtina) :x 
nebuvo kariškai susirišusi su lenkais 
(kaip rusų karo vadovybė sp”iojo ir bijo
jo to). Nors mūsų kariuomenė buvo dve
jų metu nuolatinių karo veiksmų nuvar- 
gintfcjrcrkai ginkluota, ncaprūpinta te
chnikos priemonėmis Ir gal nebuvo go 
nialių vadų vadovaujama, bet ji įtemp 
tomis savo jėgomis daru? sunkių ir gar 
bingų žyghi Įvykdė ir nepaisė didelio nuo

ŽINIOS Iš DARBO
laukų

— Springfield, 111. Valsty
bė nusprendus išleist bonų už 
tris dešimtis milijonų dol. vie
šiems darbams ir darbų tink-

Kurto skyrius geriau prie to ’* l,rupfel' Ui>’’ ka‘1’ be ‘,ir' 
miau nustatyto darbininkų
skaičiaits, bus galima dar su
teikti darbo 15,000 žmonių.

— Chicngo, III. Cliicago prie 
miesčiuose prasidėjo viešieji

apie šventuosius Metus ir Ku- fenzyvos, ir to dvejopo darbo Netrukus B ederaeijos centro j darbai, būtent Ciceroj, Wihne- 
talikiškųjų Akcijų. Kongreso pasekmingumas teįiiianoiuas o- valdyba turės savo susirinki- Į lte> Albany Purk ir kitur. Prio

dalyviai gėrėjosi svečio gražiu, rganizuotai varant. Tas visai 
aiškiu ir turiningu referatu ir suprantama. Kristų reikia į

ir
planuojama tokį 

i’urbu ge-
sijos musų kaliniai kunigai ir šiaip biteli- “vicsU5 ir energingas Lietuvos Ūkiškai Akcijai. tenka varyti J" P'auoojaur
gontai — ligoti, sudaužyti, išbadėję, visiškai katalikų veikėjas, skaitė labai dvejopų dalbų. iš \ienos pusės nri ireno-ti
nudriskę. Jie geriausius Rusijos barbarizmo svar^U reikšmingų įeferatų olenzyvos, o iš antios de- « ’nudriskę. Jie geriausias kusijos 
liudytojas. Ir tas p. Albrėelitienės pripažini
mas taip pat svarus žodis, atveriųs teisybę 
ir tiems inteligentams, kurie ligšiol bolševi- 
kavo, socialistų amatu vertėsi, kokiais spe-

mų ir tarsis apie vajaus rei-; durbo pristatyta jau apie 500 » 
kalus. Būtų gerai, kad apakri-j darbininkų; kituose distriktuo 

rvenimo sritis l^iai ir skyriai, jei turi kokių s* darbininkai irgi jau prii
mami. *

daliais laisvamaniais dėdavosi ar gudriai le-pageidavimų, kad ce-. nešti į visas i , • • ...
ntro valdyba tų referatų išlei-jr tam darbui panaudoti tenka patarmių ir sumanymų dėl ge-besideda. ’ ’

LATVIJOS PAŽANGA_____
Latviai — tai broliška mums tauta ir ar

timi lietuvių kaimynai. Jie, taip kaip ir 
mes, buvo rusų pavergti. Pas mus lenkų įta-
ka buvo įsigalėjusi, o pas juos vokiečių. Bet 
ir jų ir mūsų vargai, buvo tie patys. Abidvi

stų į atskirų knygutę ir jų 
plačiai paskleistų Amerikos

visas leistinas moderniškiau
sias to meto priemones, o kaip

resnio vajaus pasisekimo, tuoj 
juos prisiųstų į sekretorijatų

lietuvių tarpe. Kongreso norų j gi pajėgsi atlikti tų darbų ne-, Mūsų veikimo ir spaudos sa- 
centras išpildė. Kun. Lipnicko 
aktualiausiais šių dienų klau

simais knygutė jau išėjo iš 
spaudos. Federacijos skyrių 

į valdybos jau gavo po keletu i

organizuotai ?”

Visa knygutė pilna gražiau
sių nurodymų, praktiškiausių' 
nurodymų mūsų veikimui.

tautos buvo pavergtos. Lietuviai ir latviui i egzempHori Knygutėje atMinėkime svarbias sukaktuves
beveik tuo pačiu kartu ir nepriklausomybę i . ... *, , •, „ , . ,. . . • spausdinta ne tik kun. Lipnipaskelbė. Lietuva 1918 m., vasario 16 d., o

■ vaitė manoma ir šiemet reng
ti gavėnios metu.

Šaukime konferencijas ir 
susirinkimus

Baigiasi metai. Tenka paž-
ivelgli j praeitį ir pažiūrėti, 

Mes, amerikiečiai, praleidjo-! kas per metus nuveikta Baž- 
cko referatas, bet ir kun. dr.! nie vienų svarbų daykų. MesĮnyčios ir Tautos labui. Tai 

»,• . , i . .... ... K. Matulaičio reierato api<? i kažkodėl praleidome neminėję geriausia padarvti metiniuose
i.„ moterų vaidmenį katalikiškam ! Kražių skerdynių 40 metų su- susirinkimuose, kuriuos visi 

ir tautiškam veikime pabaigų Į kaktuvių. Spauda šiek tiek a- Federacijos skyriai būtinai tu 
ir praktiški patarimai. Be to,! pįe lai parašė, bet nepastebė- ri sušaukti. Reikia suvesti su

Latvija tų pačių metų lapkričio mėn. 18 d. , -

dirbti ir nuo bendrų priešų gintis. Taigi, be
veik vienodos gyvenimo sųlvgos, bendra pra
eities istorija, bendri vargai, rūpesčiai ir be
ndri priešai, tas dvi broliškas tautas, rodos, 
turėtų suartintų sujungti, nes nuo to ir jų 
ateitis daug pareina. Tačiau, reikia konsta
tuoti liūdni} faktą, kad vis dar nesurandami 
keliai, kurie galėtų jas suvesti į nuoširdes- 
nius santykius, į bendradarbiavimą.

Didysis karas Latviją, taip kaip ių Lic-

sudėlos kongreso rezoliucijos, kad kurį nors niasų kolo-
liečiančios katalikiškąjį veiki
mą. Knygutė 32 puslapių. I- 
mant daugiau negu 50 egzemp
liorių, galima jų gauti po 2 
centu už kiekvieną. Būtų ge

rai, kati Federacijos skyriai

nija kokiu nors būdu tas rei
kšmingas sukaktuves paminė
jusi. Lietuvoj ir spauda ir vi
suomenė iškilmingai tų įvykį 
apvaikščiojo. Ir ne be reikalo. 
Juk baisiosios Kražių sker'dy-

. . . . , . k* kiek galima daugiau parst-į „ės daug ka pasako kokiu imtuvų, buvo gerokai apgriovęs. Miestai ir kai- , , . . . .. . r> -i -* * 1, . .. 1 _ ' 'trauktu ir platintu. Reikėtųn kikIpu iti 11 nitoiniiiin s:iinml.-inln M.-nvn. ‘ x ‘mai sudeginti, pramonė sunaikinta. Iškovo
jus nepriklausomybę, Latvija trumpu laiku 
atsistatė. Nuveikta daug didelių darbų, viso
se gyvenimo srityse žymi pažanga padaryta. 
Pakelta žemės ūkis, išauginta pramonė. La
bai daug ir švietimo srityje atsiekta. Visas 
kraštas nuklotas tankių pradžios ir aukštes
nių mokyklų tinklu. Latvijos universitetas

paprašyt ir gerb. klebonų, kad 
jie šiame reikaiy"‘pagelbėtų. 
Knygelė, kuri pavadinta “Švė 
ntieji Metui ir Katalikiškoji 
Akcija” labai tinka kaipo do
vanėlė kalėdojant.

Gerb. knygutės autorius, ra 
šydamas vienoje "vietoje apiedidžiuojasi turėdamas net 8,485 studentus.

Vadinasi, Latvijos universitete keliais fūks-i^verdū°siu8 Metus, sako: “Ri
tančiais studentų yra daugiau, negu Lietu-. teligentijos tarpe gal dar nie- 
vos. Ypatingai stipri jų spaitda. Vidaus po- j kados nebuvo tokio didelio at
letikos gyvenimas irgi normaliu keliu eina. genimo ir judėjiiųo, koks šia- 

Reikia palinkėti, kad Latvija ir toliau ndien vyksta Anglijos, Pran- 
stiprėtų ir kad tarp jos ir Lietuvos broliški i cūzy°s> Belgijos, Olandijos,

Austrijos, pagaliau ir Lietu
vos inteligentijoje, o ypač dar 
bręstančioje. Tas viskas aiš-

ryšiai kas kart labiau tamprėtų.
» • •

Dearborn, Midi. miesto gyventojai, ma
tydami, kaip skleidžiama pragaištinga komu- klausiai liudija, kad Kristaus 
įlietų propaganda šiame krašte, suovganiza-' moksle glūdi begalinė jėga, 
vo specialų draugijų kovai su komunizmu, galinti žmogų tūla prasme net 
Jos tikslas bus supažindinti su tuo, kas yra sudievinti, o tuo pačiu ir žųio- 
komunistai ir ko jie siekia. Pagirtinas suma- nių santykius sukilninti, ir 
nynias. Kuo daugiau žmonės žinos apie ko- taip pat, kad Kristus ir jo mc
munizinų, tuo lubinu jo kratysis. kslas nesensta 9 9

skaitąs, perrinkti valdybą, nu
statyti. kitų metii veikimui 

planus. Valdybų vardus ir ad
resus tuojau reikia prisiųsti
sekretorijatui.

Didesnieji mūsų centrai ir
šiemet, kaip ir kitais metais, 
turėtų sušaukti konferencijas,

— South St. Paul, Miain. 
Swift & Co. gyvulių pjovyk- 
lose apie 1,800 darbininkų pa
kelta algos dešimtu nuošim
čiu; dabar darbininkams moka 
ma nuo 40 iki 77 centų už da
rbo valandų.

— ChaUunooga, Tenn. Colu- 
mbian lr<#n AVorks dirbyklų 
perėmė nauja firma, būtent 
Muller firma, iš Decatur, III. 
Nauji valdytojai žada padi

dint kapitalų ir pradėt dar
bus platesniu maštabu.

— New York, N. Y. Gėlo- 
žinkelių vagonų dirbyklose da
rbai pradėjo gyvėt, kuomet 
praėjusį mėnesį įvairių gele
žinkelių kompanijos užsakė pa 
dirbt 1,967 naujus pervažos 
vagonus. Dabar darbai tiek pa 
didėjo kad. jau i»er mėnesį bus

siryžimu Lietuvos žmonės ka
daise kovojo dėl katalikybės 
ir lietuvystės teisių, kiek ,ųųo aktualiuosius 
to nukentėjo, kiek kraujo ir a- i mus. 
šaių praliejo.x Mokesčiai ir aukos

į jas sukviesti visas katalikiš- lJadarolntt P° 665 naujus vaS°" 
kas draugijas ir apsvarstyti ;ius* Tokio jojimo «į°>Jar7 

dienos klausi-

Nors sukaktuvių diena jau 
praėjo, bet gerų darbų dirbti 
niekada nėra vėlu. “(ieriau vė 
liau, negu niekuomet” — sa
ko priežodis. B’ederaeijos sky
riai ir apskričiai būtinai šias 
sukaktuves turi minėti, suren
giant tinkamas paskaitas. Chi 
cagos Federacijos apskritys 
nutarė tų minėjimų padaryti 
vasario 18 d. kartu su Vaka-

Praėjusį mėnesį užsimokėjo: 
Šv. Antano parap., Omaha, 
Nebr., $1.00; Philadelphijos a 
pskričio: šv. Kazimiero par., 
Šv. Andriejaus parap., Šv, E- 
lenos, Apaštalystės, Tretininkų 
ii Sodaierių draugijos. B'ede- 
įarijos 12 skyrius, Cicero, Iii., 
prisiuntė Vilniaus našlaičiams 
$7.31. Federacijos 3 skyrius, 
So. Boston^ Mass., Vilniaus na

. ,šlaičiams $10.00 ir Dariaus - 
rinių Vaistytos Konferencija. Gil-ėno paminklo fondai $10.00.
Tų patį galėtų padaryti ir ki
tos kolonijos. Nepraleiskime 
progos jaunesnei mūsų kartai 
parodyti kokiais keliais lietu
vių tauta žengė prie religinės 
ir tautinės laisvės.

Kas daugiau?
Federacijos Sekretorius

6ARSINMN7FS
“OMIItt”

bų srityje nebuvo niuo 1923 m.

— Wasliington, D. D. 22 va
lstybėms, pravedimui ne fede- 
ralių darbų, kad davus darbo 
bedarbiams, tederate vyriausy 
bė išleido jau $9,182,378. Už 
luos pinigus miestuose bus sta 
loma naujos rotušės, ligoninės, 
mokyklos, vandentraukiai, til
tai ir t.t.

— Cliicago, Ui. B'ederalei 
vyriausybei skolinant $33,948,- 
000 pravedimui sanitarijos da
rbų Chicagoj, šių savaitę ima
ma darbininkai tam tikslui. 
Federalė vyriausybė duos vi
sus reikalingus prie darbo į- 
rankius ir transportacijų. Da
rbai pirmiausia prasidės prie 
kanalo valymo. Į darbų bus 
priimta 20,000 žmonių.

vargio ir nuostolių arba aukų. Nors liet. 
socialistai savo aukomis jos nerėmė ir 
nuoširdžiais sveikinimais nedrąsino jos 
sunkiausiomis valandomis, bet ji (nors ir
neparengta karui) išvijo iš Lietuvos: 1919 
metais patyrusią did. kare rusų kariuo
menę ir ‘ geležinius” bermontininkų (vo
kiečių - rusų) pulkus, o 1920 metais — 
lenkų ir paskiau Želigovskio kariuomenę, 
kurią visai išvyti iš Lietuvos neleido “tei 
singoji” Tautų Sąjunga. Visuose trijuose 
karuose lietuviams tękdavo susiremti su 
geriau ginkluotais ir kelis kartus gausin- 
gesniais priešais! Už tai visa (už Nepri- 
klausomytiėa Iškovojimų, už kuro aukas ir 
už drąsų krašto gynimą) visa mūsų tau
ta nuoširdžiai gerbia savo tautini* kuriuo- 
menę.

Tik, deja, socialistų “Naujienų” re
daktorius dažnai šmeižia ir niekina tą 
lietuvių kariuomenę ir tuo būdu stengia
si nuslopinti Amerikos lietuviuose meilę 
ir pagarbų ginkluotujai Lietuvos jėgai. | 
Gaila, kad šis žmogus netgi senatvėje ne-J 
surimtėja. Niekas jam nedraudžia skelbti
T

Markso idėjas ir visokius biznius daryti. 
Bet neturį teisės su pasigerėjimu skelbti 
lenkų melų, tyčiotis iš kilnaus lietuvių sa
vanorių darbo bei aukų karo lauke ir 
skelbti niekšiškų pasakų apie tai, kad 
“Lietuvos kariuomenė pardavė Vilnių”. 
Bet lietuvių visuomenė tinkamai įvertins 
tokį “N” red-riaus darbų.

Nors lokio tipo vadų išauklėti liet. 
socialistai neprisidėjo prie Liet. Neprikl. 
karo laimėjimo ir tyčiojasi iš tautinės 
liet. kar-nės darbo, bet Amerikos lietuviai 
su džiaugsmu sekė 1919— 1920 metais Liet. 
kar-nės žygius karo laukuose ir siuntė 
jai aukų, ginklų, sveikinimus ir geriau
sius linkėjimus nugalėti priešus. Dėl to ir 
šiandien ištikimi liet. tautos sūnūs bei du
kterys Amerikoj prisimins Liet. kar-nės 
laimėjimus ir dar nebaigtų darbų ir 15 
metų sukakties proga išlinkės jai dar di
desnių luimėjimų Laisvosios Lietuvos sur- 
gyboje.

Tegyvuoja Tėvynei ištikimoji Lietu
vos kariuomenė I

KILNAŠIRDINWMAS A. A. KAPI
TONO DARIAUS.

Husidėkojant Garliauskų šeimai, ku
rie lakūnų žygį visu uolumu rėmė, gruo
džio II d., 1932 m. Lietuvių Muzikalėje 
svetainėje, Philadelphijoje, teko man su
sipažinti su a. u. didvyriais - lakūnais: 
S. Dariu ir S. Girėnu. Nuo to laiko, kiek 
kartų jie atvykdavo į Philadelphijų, tiek 
kartų stengdavos pasimatyti su manim. 
Mat, žinodami, jog aš mėgstu darbuotis 
plunksna, norėdavo, kad jų drąsųjį žygį 
laikraščiuose garsinčiau. Jie, ypač Darius, 
man viską pasakodavo. Bet kaip paty
riau, Darius buvo labai kukius: kuoma- 
žiau apie save' kalhėduvo; nemėgdavo gir
tis. Tat jeį kų nors platesnio apie jo as
menį, ypač apie jo imsižyinėjiinus anks
čiau skrydimo imt Atlantikų pasiseks ka
da sužinoti, tai sužinosime tik*nuo kitų.

Štai, rugsėjo 28 d., šių metų, teko 
man vienoje vietos lenkų laikraščio re
dakcijoje susitikti su tulu lenku, kuris,

kada aš prašiau redaktorio įdėti eiles a- 
pie Darių ir Girėną, užtarė mane, saky
damas :

“Patalpinkite, tamsta; tie drąsuoliai, 
o ypač kap. Darius, užsijieino visų kuo- 
(lidžiausios pagarbos”.

Mane tas labai suįdomino. Kada jis 
apleido redukcijų, ir aš tuoj išėjau ir tie
siog tariau jam:

Tamstų, ar nemalonėtumėt pajiasako- 
ti man, kodėl y patsai kapitonas Darius 
užsipelno visų paglobos .’

Jis, pažiūrėjęs į mane, tarė:

“Matau, esate karštas Lietuvos jml- 
rijotas ir darbuojatės plunksna. Jei 'aš 
jums pasakyčiau, jūs tuoj apie tai para
šytumėt į laikraščius. Tiesa, tas man nie
ko nekenktų, bet jūs kartais panorėtumėte 
sužinoti ir mano vardą, pavardę, o tas tai 
jau būtų nelietoje; aš jaris save sukom
promituočiau. Tat, geriau nieko nebesa
kyti”.

(Daugiau bus)
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LABDARIŲ DIRVA HfflSCONSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
LABDARYBĖ KAIPO VIE gumas paeina nuo suderinimo
NA DIDŽIŲJŲ DORYBIŲ 

ŽMOGUJE

(Dr. A. Rakausko referatas 
labdarių seime)

Nors duotumėte

subendrinimo sumanymų, pasil 
ryžimų, troškimų su kokiu,! 
nuoširdžiu, pavyzdingu, geros, 
valios žmonių darbu.

UŽ šimto kito žingsnių va-J 
karų link nuo šios, malonūsman visų

pasaulį su jo turtais, bet, jei seimo atstovai, svetingos 
atkiltumėte iš manęs labdari- mums šiandie pastogės, stovi 
ilgumo dorybe, būčiau didžiau. tokios kūrybos paminklas. Jis 
sius beginklis, bedalis, betur- yra vienintelis mums Ameri- 
tis. Žmogus be labdaringumo boję. Yra tai Labdaringos Sų- 
ypatybių yra tik savo šešėlio, jungos įstaiga, kuri nelaimės

paliestiems ar ligos prispaus
tiems, tildo jų skausmus, nu
šluosto ašaras, suramina, pa

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

SHEBO YGAN, WIS.

Į'.j teismų ir bylų pavedė Dis- gavo Chieagoj. Tai Leslis JTo-;klavo, o kurie pasirodė ant 
jlriet Attorney, kuris būdamas mer, 41 m. Karino miesto tei- gatvės, tuos iš banko pasvei- 
'gero budo žmogus, kviete Su- sėjas nubaudė 28 m. kalėti ir kino šūviais. Pagrobę pinigus 
(sivienijimų geruoju susituikin- skubiai išvežė i valstybinį ka-|ir palydovus, tarp jų ir polic- 
Iti. Jis pats rašė laiškus, rase^ Įėjimų. Užpuolimo vadas esųs monų, pasileido savo keliais.
kuopa ir klebonas, bet Susi
vienijimas sau ramiai snaud-

žinogžudvs, pabėgęs iš kalėji-(Plėšikai buvo gerai apsigink- 
mo. Puolant bankų, jis davęs Slavę. Sako, jei policija būtų

žia ir j daugelį laiškų neduo- įsakymų gyviems nepasiduoti, t pasipriešinus, daug būt gyva- 
. 4 ... . , da atsakymo, ignoruoja. Pas-Į Teisme gyrė banko tarnauto-i učių kainavę. B. V.
ir ntanų Ragaišius ii < uM**-. kuf,nju ]ajku Distriet Attor-Įjus už nesipriešinimų; gyrė ir Į -------------------
ij Kotiynų Jutienę. v. Onos ney pareiškė, kad byla jau policijų, kurios buvo 9 žmo-j —Chicago, TU. Gyvulių pjo-
d raugi ja ir Tretininkai savo1 virš metas laiko yra užtęsta nės ir viskų matė, bet nieko .vykiose darbininkams pakelta 

nedarė, nors buvo apsiginkla-1 algos 10 nuošimčiu.
vę. Bpolicmonus, kurie buvo------------------- -
įbėgę į bankų, plėšikai nugin- PLATINKITE “DRAUGĄ

Uruodžio 8 d. mūsų parapi
ja iškimingai apvaikščiojo sa
vo gloliėjos, Nekulto Prasidė
jimo Šv. Panelės šventę. Klebo 
nui į pagalbų buvo atvykęs 
kun. M. Švarlis iš Cliicagos. 
Gerb. Svečias vakare prieš at
laidus atlaikė mišparus ir klau 
sė išpažinties, gi per pačius 
atlaidus atlaikė sumą ir pa
sakė du
Daug žmonių priėjo prie šv. 
Komunijos. Vakare 7 mergai
tės
į Sodalicijų.

X Paskutiniu laiku net du 
nauji kapai išdygo mūsų pa- 
rap. kapuose. A. a. Kotrina 
Šidlauskienė palaidota gruod
žio 4 d. Velionė buvo kilusi iš 
Marijampolės parapijos, Pa-

vertas.
Kiekvieno iš mūsų draugi

jinis gyvenimas, neatsižiūrint
nei į turtų nei į luomų, pri- j kreipia į sveikatos kelių ap
klauso ne išimtinai nuo paties saugodama sykiu kūno ir šie
ar vieno kito kurio asmens.'los gyvybę tų, kurie ten krei- . .

. , . . m • v * • a tęs buvo iškilmingai priimtosKaip dvasiniuose taip ir kūno Į piasi. rJai lietuvių Šv. Kry- 
reikaluose atskiram žmogui į žiaus ligoninė! Taip, lietuvių! 
bendradarbiauja veik visa žmo! ir jų tvarkyti visuomet priva- 
nija. Žmogus gi retai, o gal lėtų vien lietuviai su pirma-

narei suteikė gražų paskutinį • jia (,augiau npgalįs )auktL
patarnavimų. (Trauks Susivienijimų teisman.

Gruodžio 9 d. palaidotas a. ^Tai labai apgailėtinas daly- 
a. Pranas Baltrušaitis, 58 m. kas, kad žmonės, kurie vado- 
amžiaus. Velionis buvo neve-'vauja tokiai didžiulei organi- 
dęs ir jokių giminių čia netu- zacijai, nesupranta, jog vald- 
fėjo. žios balsas nėra tai k,uopos

X Šiemet mūsų parapijoj j raštininko balsas — reikala- 
yra net du besket .bąli rate-1 vimas. Čia tylėjimu dalykų ne

»»

net visai nei nepainųsto, kad 
jo naudai tokis bendradarbia
vimas yra netiesioginio pobū
džio labdarybė. Pavyzdin, mo
kslininkas medicinos srity, ku
rio nuopelnais pasinaudoja vi-

eilėmis privilegijomis lietuvia
ms gydytojams ir lietuvaitėms 
slaugėms. Šiam atsitikime La- 
bdaringai Sųjungai reiktų ra
sti būdus patraukti visus Clii-

lai, būtent parapijos Atletų 
ražiu pamoksh,. K|nho jr b Vy{i|) AHein g(1

rai sekasi. Klūbiečiams vado
vauja Vincas Stauskas, Vyčia
ms — Jurgis Aldakauskas.

X Priešadventinį vedybų se 
zonų šiemet iškilmingai baigė 
Pranas Žvinakis su Česlava 
Zaikauskaite. Pirmaisiais liu
dininkais buvo Juozas Zaikau 
skas, jaunosios brolis, ir Ade
lė Pečkiūtė. Įdomu, kas bus

užbaigsi. O stojant į teismų 
Susivienijimui byla dauginu 
kainuos, kai]) taikingu būdu 
dalyko užbaigimas. V. P.

RACINE, WIS.
Darbai nepagerėjo, ypač di

desnėse dirbtuvėse. Nedaug y- 
ra laimingų darbininkų, kurie

’ -errZ"

Į

cagos apylinkės lietuvius gy-
sa žmonija, apsaugodama sa-idytojus po tos mums brangios j no apie 20 m. Paliko nuliūdi- 
ve nuo ligos pavojų ir dange-J įstaigos sparnu, nes tik tokiu Į mę senukų vyrų, Jurgį Šidlau-

gerai dirba, ypač. iš lietuvių, 
tašinės kaimo. Turėjo 67 m.! pirmieji pradėt naujų po Ka-1Pamokyll lengviau darbų gau-
amžiaus. Sbeboygane išgyve-

, AP*

ly atsitikimų nuo ankstybos 
mirties, galima priskaityti 
nors i f netiesioginiu, bet dide
lio laipsnio labdariu.

Labdaringumo dorybėje sle
piasi Dievo ir artimo meilė. 
Kokio laipsnio bus labdarin
gumo dorybė žmoguje, tokios

būdu bus galima sudaryti be-skų, tris sūnus: Vincų, Juozų 
ndras frontas, pro kurį vieno
kio ar kitokio pobūdžio kita
taučių gydytojų, ir negydytojų 
politika niekuomet negalėtų

šeimininku, galva, dvasios va
liu įvairiais reikalais klebono 
ofise. Čion jie susitinka su au- 

prasiaužti. Kitaip elgdamiesi, toritetu, kurio žodžio klauso 
galėsime džiaugtis faktu, kad no tik parapijonai, bet ir jo

na.
Dabartiniu laiku daug be

darbių pašaukta miesto dar
bams. Žinoma, pirmoj vietojĮ 
pašaukti vedusieji ir net kele
tas pavienių. Trumpu laiku 
žada visiems darbo duoti. Pa
prastam darbininkui mokama 
60c. į valandų, kitiems iki 
$1.25. Taisoma keliai, parkai,

vienintelė lietuvių prakaitu
.... . ... ... pastatyta Šv. Kryžiaus ligoni-vertybes bus jame toji meile, . .. v. * . . . ,. . ,. v i ne kitataučiams seimminkau-kuri yra gailestingumo salti- t. “Bukite gudrus kaip žal-

asistentai. O klauso dėlto, kad 
jo kaipo parapijos reikalų tei
singo vado autoritetų pripa
žįsta ir gerbia. Kur to pripe

i į

%

lėdų vedybų sezonų?
X Laikai Sbeboygane vis

dar kol-kas pakenčiami. Šie
met kur kas mažiau bedarbių, 
kaip praeitų žiemų. Tiesa, ir 
šiemet kai kurios dirbtuvės 
sumažino darbų, bet vietoj to 
nemažai žmonių gavo darbų 
prie miesto statybos.

X Ateinantį sekmadienį,
gruod. 17 d. įvyksta antras di-• aPkaP°«iaina medžių šakos, gra 
džiulis kortų vakaras. Praėju- dinama valdiškų namų, moky- Į 
sis davė parapijai pelno ne-ik^ vidus; daug pristatė dar-j 
toli $59.00. Reikia tikėtis, kad biniak9> ka(l išimtų gatvėka- , 

čiai”, Šv. Raštas sako ne tik įžinimo ir gerbimo kartais ir jr $įs <]uįs tįek> nes parap. rė- rio bėgius, nes po Naujų Me-, 
kitiems, bet ir mums lietuvia- (^ėl saujelės žmonių nepasireis-j jp rėmėjos smarkiai di- ^9 bas kitoks susisiekimas, ži-.

niu. Meilės Mokytojas yra. ge
riausiu labdaringumo dorybės 
pavyzdžiu visiems. Rodydamas 
gailestingumo, Jis daro stebu
klus ir valgydina išalkusias
tūkstantines minias, gydo rai-;v , . . • • •, , ,„ . v. . , ,/ 1 žalingos įtakos lietuvių vi- ūmiuose musų reikaluose, kursus, kurčius ir nebylius, gra- < , ,, i v- • » »J 1 suoinenę, keldama nepasitikė-. atsako,liybe yra ne prieš zino-

ms. Favoritizmas ir apsileidi- kia, ten rodosi nepageidauja 
mas yra nepageidaujama. Nuo rnos irimo žymės. Jeigu nege- 
jų kenčia pati įstaiga ir daro rbimas autoriteto įvyksta dva-

rba, kad baigus savo metinį noma» naujos mados. "Visi da-
darbn geromis sėkmėmis.

T. P.

Fashion No. 7SO

žina gyvybę įnirusiems ir pa jinio, kuris pastūmėja, atšal-,neS kar kas lengviau yra neišlieka žmonijoje iki pasaulio, , .. ,,. „ ' ... .. ,do kaip inteligentijų taip ir vi-' gti autoritetų visuomeniniampabaigos. Kad žmonija įverti- , L i » • □ •
\ tv o- 'suomenęnuokooperavimo.be-darbOurissudvasiosreika-
ntų Paties Dievo Sūnaus aukš- , , . J. . . , • • v -v . .., , , . , ndradarbiavimo šiame ir vai- 1»1S nesiriša arba nsasi netie-

PT. WASHINGTON, WIS.
Paukščių bazaras, įvykęs la-

rbininkai dirba 6 valandas į 
dienų ir 5 dienas savaitėj. Kai 
kurie gauna darbo kad ir nė
ra miesto šelpiami, kaipo su
vargę. Darbas darbininkui 
daug geriau negu pašalpa. Ga
vę algų, patys ko nori nusi-

2//J.

Mada No. 780
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 
14-16-18-20 metų merginoms, ir 
36-lB krūtinės mierų. 16-tam dy
džiui reikia 3’/2 jardus 54 colių 
materijolo arba 4% jardus 39 
colių materijolo, ir jardus
39 colių skirtingo šilko.

DRAI'GAS FASH1ON DECT., • 
2334 So. Oakley Avė.,
?hlcaBo. Illinois
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųskite 

25c

Patiem No. . ...........................................

3,ze . . • .......................................................

Namo ............................ ............................

Address ....................................................

NEW DEAL OIL 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6395

2858 W. Cermak Road
Tel. CRAwford 1123

pkr. 26 d. pasisekė pusėtinai, perka. Kaip ilgai bus tokių 
Parapijai davė pelno $65.00. darbų, nežinia.D’- i..................

riuose kituose visuomeniniuo- sioginiai ir atsakomybė yra
. .. .... , ,se darbuose dėlto, kad duoda- ka5P toji kasdieninė ęuodėmė Čia daug pasidarbavo moterųduosite nors stiklų vandens I v . . . I- v , . . - - - -ma progos žeminti tautini au-,— mažo laipsnio.

Kodėl plačioji katalikų vi

tai statomų labdaringumo do 
rvbę, Jis sako: “Kas iš jūsų 

stiklų
mano vardan, būsite kaip ir .

y. i ,, y. ,, itontetų, nuo kurio paeina mū-man pačiam padarę.” šiandie _ .___. \ . . .
niekur kitur nerasime taip ry-

Drauge” buvo rašyta apie

sų susiklausimas ir daiginimas snomenė šiandie nėra susispie- 
labdaringumo dorybės visuose tus prie Labdaringos Rųjun- 
mūsų tautos sūnuose ir dūk- Ros! Ar ji ne užtektinai in- 
teryse. * j formuota? Ar ji nemato ir ne-

Jeign parapijos šeima — jaučia pareigos tame kilniame

škaus šios dorybės pavyzdžio 
praktikoje, kaip Jo įsteigtoj 
šv. Evangelijų skelbti Katali
kų Bažnyčioj. Vienuolijos y- 
patingai yra pasižymėjusios 
labdarybe. Steigime ir užlai
kyme ligoninių, prieglaudų ir 
globojime nelaimės ir ligų
prispaustų jos visur ir visuo-/ . . •. i- ± i v
n,et buvo pirmutinėmis. Už ši n,atytų klebon° antor|- gura.° £7’’*’“ “‘f J“8''
jų didelės dorybės gailestin. teto- Bet jiem" tanka ™’,,ik‘i s!Uotl’ Dal""’1 y,'a 
gurno darbų su pagarba lenkia
savo galvas ir didžiausi kata
likybės priešai, šiandie kur 
tik nežvelgsime, visur rasime 
vienuolijas užsigimusias gaile- 
stingumb darbu, nuo kurio nei 
mūsų tauta, kaip Lietuvoj, 
taip ir čion, išeivijoj, neatsi
lieka.

Metmenys be ataudų £ra tik 
palaidos gijos. Joiliis nei den- 
gsies, nei puošies. Žmogaus ki
lnūs sumanymai, norai, troš
kimai, pasiryžimai bo darbų 
yra panašūs toms gijoms. Kaip 
audėjos kurinio grožis audime 
reiškiasi nuo to kaip ji nyti- 
mis išlanksto gijas ir suderi
na jas su ataudais, taip lygiai 
visuomeninės kūrybos sekmin-

Šv. Mortos altoriaus draugi-, užpuolimų banko Racine .lap- 
jos narės, iš anksto išparduo- kr. 20 d. Vienų iš gengės Bū
damos daug tikietų. Kitatau
čiai, kurie skaitlingai atsilan 
ko į mūsų bažnytėlę, gausiai. 
parėmė šį parengimų.

PRIDUODA NAUJOS *' 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

M.- . .r-: _ _____ i.:i- 1 Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki
li SU lllHzytėj parapijoj kįla tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 

parapijonai turėtų progos ma- darbe? Ar ji yra paskendusi |nemalonus nesusipratimas, katą ir pasidaro stipresni ir rwe»- 
tvti savo klebonų tik bažnv- egoizme, kuris kaip toji bai-Mat, Marijona Marozienė, dar^NE. '° ka‘P J‘e var‘°Ja NU°A* 
čloje jam atnašaujant šv. Mi- šioji vėžio liga graužia, ža- prieš atvyksiant dabartiniam' Rt„Tdefl™V™ Pyn‘ebkurTe’su’L 
šių aukų, kuri yra lygi vikaro l°.ia tautinės sųmonės diegus, juiusų klebonui, likosi prašali-j lkapuR^la,"enat,vlr"'p^"atį’ad"7’ Jpriduoda 
šv. Mišių aukai, tuomet jie ne- kurių didžiosios labdarin- uta iš D. R. K. A. Susivieniji-' Psnt" aa„^ 8aprbaU sl^pnaa, iė<iS*

mn Ii IčaiI Stimi- ’ NIJOA-TONE. Po kolcts dipnymo. ji leisinaamos, Kad |jUR naRtebARltR dtde,j pnKerinimą. I
vinniiimfici TVAmfitn io nrfl. NIjOA-TONE parduodamas visosevienijimas ne pamato ją pra’, vaistmyciose. Ne priimkite pamėr-

su juomi kaipo tos parapijos (Pabaiga už savaitės) galino, patraukė Susivienijimų'

IN OUR OFFICE

Pirkite savo aliejinius ši

ldytuvus dabar. .Musų kai

nos yra žemos.

Specializuojame RANGE 

aliejinius degtuvų pritaisy- 

mus jūsų pečiams po

$19.50

6EE-.THKTST00<sH 
NOU limed about 
TEN THOOSAHD 8EA&S 
TDO UATE-U.

✓v
if/N h
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ suma buvo ręikulinga dėl dvie 
jų svarbiausių dalykų: 1) kad 

if a ■ A ftl l l l A lietuviai būtų Universiteto vali 11 I II Si I S A \ įldybos pripažinti kaipo tikrai
ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

ŽINIOS IŠ DARBO 
LAUKįl

SIGH CITY, MA
; pasiryžę jkurt savo paminkli
nį kambarį, 2) kati tuo pačiu 
laiku britų galima faktinai 
pradėti kambario renginio da-

JI OZAS POŠKA

LAIDOTUVES

Lapkr. 23 d. po t n.lupos 
gos mirė a. a. Antanas Baliu
kas šv. Juozapo ligoninėje. Pa 
laidotas iš šv. Kazimiero buž-

ir lošia *,Bridge” ir “500”.
Dabar sumanyta surengti tik

imi lietuvišką kazirų vakarėlį, rka
^būtent los: ‘Karusinką, ‘Sky-j piaai| įdavimas Lietuvos ut
ies’, ‘Zvpkes’. Bus duodamos hĮovuį y,a ol'ieiulė to darbo [bas apie šios šalies Iteganiuo- 

’* dovanos tiems

į -- Cliitago, Iii. Suvirs 35,- 
Visu Amerika, su susidouiS- Ituiškiu muž.įaugtus ,lBr,lillillUlfc (lir|Mn{ių mU#..

Trečiadienis, gruodžio 13, 1933 ** ■- - — -
'Jei valstybė nepriims prašy
mo, žadama uždaryti tabako 

' plantacijos.
i — \Vasliington, 1). C. Kari
ški inžinieriai užtvirtino visus 
planus darbams prie naujo

jiniu klausosi kun. Couglilin’o,žmogus Amerikoje yra ^KA*ar‘j|)vkĮo<e vlS()<e Chietv-os pU-j tven'i*n*° I“*l*'no,s ul*“s
kalbų. Milijonieriams tos kai- bis.
bos baimę įvaro. Jei norite iš
girsti tas tikrui įdomius kul

bėse, tariasi susiorgamzuot j prie Peoria, Ilk Tvenkinys kai

viirie š)vl*au'| pimižfa. Dabar ir mes žino- sius klausimus, pusikluusykite j
Hal ,os- ; sim, ir mūsų istorija rašys, per radijo, kiekvieną sekma-'

(■r. 3, 10 buvo ir 17 dar bus [ ka(l Spaiai 39 1933 nL> p,a. -dienį 3 vai. p. p. Chieagoj tas 1 .
parapijos bazaras ir sykiu va- haĮpjo t ik rasai darbas. .Planu- kalbas transliuoja radijo sto-1 U1O‘ ^lU ''a

n\Cio. ap i. -1 i. z jo uu kaia.Ue> Jaunimas ir eia dar-,1US įr paaįškininiums nuėjus į tis KYW.
^L.bUVU1 Ulkv?Ou t.rCJ0S?X; buojasi. Vakarienę gamins vie|Lietuv?h lek>s Lietuvos artis- ---------

įsios . yuu. \ . ’un. ui nas į§ klūbie.eių Leonas Urbo- tains menininkams praleisti
gis Cesna pasakė pamokslą. nUH. jam p^Įės. Jaunimas

Pereitą mėnesi pubaigoje uniją ir ĮMireikalaut is darb- 
422 jaunų merginų ir vaikinų davių geresnių sąlygų. I nijai 
laikė teisių mokslo kvotimus, organizuot i*adžia jau pnda-
20.5 iš jų išlaikė. Apie 170 iš ryta.

1 — Lawreiiee, Mass.to skaičiaus užsiims advoka-1

Bet juk mums nereikia tiek Į 
daug naujų advokatų. Jų ir

! i.uos pusšešiolikto milijono 
1 dol. Kada prasidės darbai, dar 
I nėra žinios.

\V00d

į- — Toledo, (Hilo. Šiame mie
ste automatu dirbvklose dar-

į bai žymiai sumažėjo, nes ap-

kelis mėnesius savo darbams:
piešiniams, modeliams ir 1.1. ...
, , - , , , gai jaunimo girtuokliavimaskad musų kambarys butų is- , J 0

,. , K . . turėtų išnykti. ,

Kadangi velionis priklausė šv. (|įr|)a taip, kaip niekad; net ir 
Jono pašeipiuei draugijai, tat k]e|)(,|iuį neduoda padėti.
tos draugijos nariai dalyvavo Pi • , >• . ... •• v! miiysis tnoias, vedamas m- margintus lietuviškais margi-
laidotuvėse. Artimiausias iš f :r„L-„«airiras*! »nn • • • ,• . •». •. ... , , , 1 ltllolGfe ('lokaiskiutes, o 111a-, niUis ir lietuviškomis spalvo-
ginuuių buvo brolis Jurgis, ku įasis vedamas Onos Stakiėitės n)įs 
lis buvo atvažiavęs is Omaha, j.,Kj Sl, <,-ii>snt<~i,iis Kalė

Proliibicija panaikintu. Gal taip jau perdaug.
dar nebus vėlu pašalinti jos, ,, s , • . .• ....., f. ■’ 1 Rašytojas Arėjus \ itkaus-
palikti blogį vaisiai. Ypatin- , •’ ,<« •. . ” . ... 1 kas jau Chieagoje.

Chieagoje. į w

1 leilei ules v v 1 iausv bi‘s kam vle-1 j.u|-tįįnįų vaikams žaislų, ir 
paitainento užsakymų išaust i Begaunant naujų užsakymų,

orsted Mills amhklu gu\o is sjs{ojus užsakymus išdirbiniai

AR ŽINOTE?

Nebraska.-

Jaunintas veikia

850,000 mastų “merino” ąu- 
' tiekio, tinkamo kareivių marš-I
kiniams. Užsakymas kainuos

! milijoną dol. ir turi būt išpil- 
, dytas iki balandžio 1 d., 1934I
i m.

, visur-imta darbininkus atleist 
: iš darbo.
I .

Nuo Peršalimų Krūtinėje
Vienas skubus būdas sulaužymui p;r* 

iaiin.o krutinėję* tai geras išsitrynimas 
su ANCliOR Pain-Eapelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę; 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito 
kis gydymasis paltuosuoįa susikimšimų 
krutinėję visokių glitumų ir skrCplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų,, 
kaip plautių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Kanelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c., 
ir 70c.—-skirtingo didumo Imnkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcuklj.

] -Štai įdomi skaitlinė apie! 
[‘slapiąją’ Ameriką: Prieš pro-Į 

Tuo tarpu mes privalom la-!j,į,)ieijos įvedimą, Amerika su
Kiek iš viso lietuviu Ame-, liicluiioml, \ a. 2,000 “ta-

, ..... ...... _.... rikojo? | msioje“tabako” augintoją įda-
uoms. va ė( ose x įsios bu. si . |,įail jr uoliau sukrusti su sa- naudodavo 140,(MM),000 galionų Kiek Lietuvoje gimusių tie-' vė gubernatoriui prašymą, kad
tančiai: 5:30, 8:30 ir 10:30 vai. V0 aukomis; privalome neuz- alkolio metiniai. Gi pereitais i tuvių Amerikoje? valstybė duotų paskolą taba-

niirsti viens kitą pakurstyti metais ta pati Amerika išgė-) Kiek Lietuvoje gimusių ne- ko plantacijoms, idant pakė-
prie sukėlimo pilnos sumos — r(. 21X1,000,000 gplionų (ir dau lietuvių Amerikoje? .lūs dabartinę tabako kainą.

rengiasi su giesmėmis 
doms

Nuo to laiko, kada tapo su-j Yra vilties, kad jaunimo klfl 
organizuotas jaunimo klubas, ims pagreitins laiką pastaty- 
jaunimas pradėjo daug veikti. | nmi klebonijos. Jau 11 metų, į 5,00(1 dolerių, -- taip, kad Ji 
Jis surengė nemaža įvairių va- kaip klebonas toli nuo bažny- [ jokių pertraukų kambario re- 
karėlių ir sau ir parapijos nau čios gyvena. , ilgimas eitų iki pat to darbo
dai. Vos du mėnesiai, kaip klū Į Jaunimo klubo yra suvirs galo.

gumoje muušaino).

bus gyvuoja, o jau parapijai įimtas narių — merginų ir, 
gražaus pelno padaro. Tėvai,vaikinų. Klubas laiko susirin- 
džiungiasi, kad suorganizuotas kimus du sykiu į mėnesį. J 
toks klubas. Pirmininkaujant
Adolfui Zibui, į klubą įvesti 
keli skyriai, būtent, lošimo, 
pasilinksminimo, šokią, spor-

susilinkimus ateina jaunimo 
visuomet arti šimtas.

Iki šiol aukojo daugiausia 
ne inteligentai. Dabar tai jie 
pasirodys. Be abejo.

Advokatai, laimėję savo kli-
jento bylą, nunmškit kokią de- 

Reikaiingas mums da var-,;il',tinV liu° savo PietU ir a*-

Vieno didžiausių Cliicagos 
viešbučio vaistinės vitrinoje iš 
statyta įvairūs pavyzdžiai le- 
gališkojo alkolio ir degtinės. 
Yra ir iškaba kuri skamba: 
“Mes turime tai (suprask de
gtinės) ir visados turėjome!”

Kiek Amerikoje gimusių vai : 
kų iš lietuvių tėvų ?

Kiek lietuvių Florida, Loui-. 
siana, Arizona ir visose kito-; 
se valstybėse?

Kiek lietuviškų parapijinių 
mokyklų Amerikoje? j

Kiek vaikų jas lanko?
Įdomiam pasiskaitymui lau- j

Š. m. kovo mėnesį Amerikoj | kitę neužilgo pasirodančio 
buvo 15,000,000 .bedarbių. Lap!“Drauge” straipsnio su atsa-į 

kričio m. “tik” 12,000,000. kymais į minėtus klausimus.

PA!N~EXPELLEfi

gonininkas. Klubas būtų labai! sillskite kambario fondan. Da
ta, dainų ii politikos. Kiek- |aimingas įr parapija būtu lai-!k^aiab dedate į šalį po ilo- 
v ienum sk'iiui puskilta vai- jninga> jyj čionai būtų geras, nuo recejito Tj. K. liau
dy bu. Kalėdoms įengiaina gra- jra|)a^ vargonininkas, ' kuris Alai, siųskite tuos pinigus da- > 
zuS' Mikams. 1 o Naujų Metų lavintų ir {kvėptų jaunime lie-!ka‘" Uentistai, nutraukit dan- J 
įvyks didelis balius, kokio eio juv^k^ jyiisi^. Gal kada ir'^8 ,)e tos minties, kad dalis J 
nai lietuviai da nėra matę. Ka sulauksime. Koresp.' konoral'o reikia pasiųsti L. PC r

Kunigai, redaktoriai, leidėjai, 
ką neišleidot pinigų be reika
lo, tikėdami, kad reiks remti 
L. K., dabar aukas duokite, j 

i L. K. Fondo Komitetus jums,.J
. ; rbjlaktoriai, dėkingas už • ma-

l.-up. Mūs,, imnnnkhnio.ka- sk„|W„,n raSlll, ,„.ut 
Elenon, Erokauskiūlū.i"11’""1’ I’1""“1 leidžia jus nuo aukų: priims,

New 50/ Size
LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR W0MEN

Thcy rclieve and prevenr 
periodie pain and associated 
disorders. No nareoties. Not 
just a pain killcr būt a modern 
msdicme which acts upon the 
GAUSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permanect 
relief. Sold by all druggists.

Americas 

favorite!

da ir kur Įvyks, vėliau bus pa 
skelbta.

Padėkos dieną klubas buvo; 
surengęs gružų koncertą tėvą-1 
nis, motinoms, kurių suėjo la-1 
bai daug, ir parapijai gražaus! 
pelno padarė. Koncertui vado

LIETUVIŲ KAMBARIO 
PLANAI Į LIETUVĄ

AlA

TOLO0EFAT
Mist M. Kainer of Brooklyn, N. Y. 

vrites: “Ilavc uted Krutchcn for the 
past 4 mnntbi and bare not only lošt 35 
pounds bot tcel so much better In avery 
«ay. Evrn for people wbo don't earc to 
redtiCF, Krmeben ii vondirfnl to keep 
tbo system heoltby. I belny a narsa 
sboold knosr for f'»e tried so many 
tblnys būt only Krasehea ansvered all 
purposes.” (May 12, 1>32).

TO lose fat 8A1TLY and HARML183- 
LY, take a half teospoonful of Kruschen 
Salta. ln a glass o( hot water ln the 
mornlng before breakfast—don't mlss a 
mornlng—a bottle that lasts 4 veeks 
costs būt a trlfle—(et Krtuchen Salta at 
atiy drugstora ln America. If r.ot Joy- 
fully satlsfted after tbo flrst botus— 
moąey bąck.

Pageidaujamas skonis 
tikro mayoniiaisc ir 1 ik
rai senoviškas virfnlas 
"dressing” naujoj kom
binacijoj'.

KRAFT’S MIRACLE WHIP
SALAD DRES8IMG

va v o
Programoj buvo: “.Jau saulu-'luv,,s kelio jas Katl,bario Fondun.
tė leidos” (Choras), ‘‘Bijunė-; v,,*in,nku'’ P; Biznieriai, nelaikykit kasdiej
lis žalius” (choras), “ Kur Į’.1” k< 'IU i PP’liną, į Rjnjo jx,.lno jirocento, skiriu-,

.r

įnio kambariui; dabar surokuoj] 

gerk gntuoklėli" (>o!o Ado-' L. K. Fondo Komiteto liet kitę savo ledger’ius ir siųskit J 
inas Petronis), “Sudiev Lietu- penki nariai spalių 30 gražiąsias aukas L. K. fondui. J 
va” (choras), “Rūtų darželi” d. nuvažiavo IVashingtonan Visi lietuviai, parūpinkite;, 
ii' “Plaukė sau laivelis.” (solo pas Lietuvos atstovą, nuva- aukų. nukeliu, nuolatos, be už--jĮ 
Marijona Adamonienė), “Pra- žiavo ir Pitt.-burgh’o L’niver- simiršiino.
gėriau žirgelį" (duetas .Tulė. siieto tautinių kambarių vir- ^loney orderius ir čekius ra- ,j 
Dudaitė ir Ona Aleškeliūnytė), šininkė ponia Alilchell, įteikė šekit: Lithuanian Mem. Rcom 
“ Vos tik mėnulis” ir " I r.niik, jam mūsų būsimo kambario
užmik (choras), “Skamban- planus ir žodžiais išifėstė ka-

bakūžė samanota” ii- “Ger Kauna.

Fund. arba: Liet. Kambario 
Fondas; adresuokit: V. Zamb- 

Kampe tupi” inbario rengimo klausimus:1 lai’skas. 3J Mincoka St., Pitts-Ituos stygos” ir
(duetas Marijonu Aduinonienė kas, kuip, kam ir dėl ko. 
ii Adomas Petronis). .Smuiko) Toksai greitas planų jduvi- 
ir piuno duetas (Ona ii- Mar- mus Lietuvos Pasiuntinyliei . 
garieta Dudaitės). Ant gido buvo galimas dėl to, kad

turgh (10), Pa.
L. K. F. Spaudos Komisija

STELLA SHATTIENĖ 
po tėvais Daukšaite

Persiskyrė su Šiuo pasauliu gruodžio ! J. S vai. ryto 
193.3 m., sulaukus 30 metų amžiaus; gimus Rusijoj, vė
liau vienų metu amžiau-; parvežta Lietuvon ir gyveno 
Janapolės parapijoj, Telšių apskrity. Amerikoje išgy
veno 25 metus. Paliko dideliame nuliūdime vyrą Ka
zimierą Sliattą, dukterį J i eną 12 metų, motiną Oną 
Drigotienę ir patėvį Steponą Drigotą, ciocią Marijoną 
Bagočienę ir jos vaikus, 3 pussescPes Johanną, .Sta
nislavą ir Gėnoetą ir dėdę J. Daukšą, dėdienę Julijo
ną Daukšienę ir jų visą šeimyną ir gimines Ameri
koj, 3 eioces Lietuvoj ir vieną dėdę ir jų Šeimynas.

Kūnas buvo parvežtas šeštadienį, gruodžio 9 d. ir 
pašarvotas savo namuose 1843 S. Kalstei! st. Laidotu
vės įvyks ketvirtadienį, gruodžio 14 d. 9 vai. ryto iš 
liauni į Apveizdos Dievo parapi jos bažnyčią, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, o iŠ 
ten bus nulydėta Į 8v,. Kazimiero kapines.

\ isi 't. a. St dlos Shattieriės giminės, drungni ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotu-", 
\ėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimą ir atsi- 

.sveikinimą.
Nuliūdę' liekame.

Vyras, Duktė, Motina, Patėvis ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja grabelius J. J. Bagdonas.

I ehd'onus Republic 310<).

Eojoy Iifc. Be 
on your toae. 
FmI wide-awake

USB

Rodway’tt Pilis
(T>e Yeffetabte Lnxaflve)
to cloarne ihc inttutirul tract oi 
rnipuntic ouMd by coortipotion. 
Your pni*on (r»« blood *rill give 
^ou ncw "P«p.”

Mild - Rtlioblc At Your Oruggitt

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgau. Vie
nok visi tą gali pafiallntl. 
Gargaliuok su Llsterjne Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Uis vaistau, atliekaRHEUiATISM

Pain—Agony Starts To Leave in 
24 Hours

Happy Day* Ahead for You
Thlnk r>f lt—hnor thls oll worH <J'*r triake progrese—nnw corpen a 

prea^rlptlon u-lilch Is knnwn tn phar- 
fiiaclsts aa AHenru and witfiln 44 
hnura after ynu atart to take thla 
stvlft Acting formula pain, agony and 
lnflatrimatlnn eaured hv rxccss uric 
h cld has Rtartod to drpart.

A!l«nru doia Juat what thls notlce 
gaya lt will do—it l.o guiirantęed. Yo'l 
ran got one goneroiis t.nfilo at kad- 
Ing dmg-tores evcrywhere for 45 
renta and If lt doosn't brlng thn Joy- 
oua reaulta you ertpect—your moncy 
wholo hoartedly retumai

jrrclt, ko kiti vaistai ne- 
toadaro per 4 dienas.

! LA&IBEKT PIIAR5IACAL 

! coMPAirr

St. Louis, Mo.
1

...... „uyv galimas dėl lo, kad A-
Lietuvos himnas ir po to šo-'meiikos lietuviai vasuros me- diĮcts Refining kompanija Ar-J
kiai. 'tu subruzdo ir sudėjo su virš goj pradėjo gaut savo išdirbi-

1 ’ U

Chieago, t’orn P

Neužilgo įvyks nepaprastas'tūkstančio dolerių sumą, dčl|niams tiek daug užsakymų, įĮ 
kazirų vakarėlis. Čionai kas kurios reikalingumo mes trtsi-1 kad turėjo priimt 200 naujiyp 

šuukėnie pereitą pavasarį. Ta ' darbininkų.dvi savaitės Įvyksta kazirų 
vakarėliai.* Į kuriuos susiren
ka daugiausiai s\etiiutaiičiui

LISTERINE
promptfy ends ądors ordinary 
antlseptlo can’t hide ln 4 day* i

SOtiJRE EDGEGATE. A Ntw Idea in WęJ4ing Mi.,žįle
BY LOŲTS RICHAR8

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS

Dabar “Diaugo” ofise ga
lima nusipirkti gražių, lietu
viškų kalėdinių atviručių. Ką 
lik at vešios. Su visokiais {ia-. 
veikslais ir įvairiomis spalvo
mis.

Pirkite dabar kol dur neis-į 
rinktos.

■'DRAUGAS'1 PUB. G0„
2334 SO. OAKLEY AVĖ., 

Chieago. IL1..

15 GO/eei O.sr
Ta kvejAT

Tirsic l£> TH'
------------- ----------------------

f Tolo re>
i To TiL
1 Trl M'S/OT Ą T S OO

-T3ut irs />, sec(?cr 
lSc t>O^T »T

M.

0/

MlTrt .ĄLt- OF
(Ii.D \I4JK

TH ZTUS4K T3u»i*tSI

4.0

y

p

<1^

its r.HiS
VOU 5EC TrtO^lFiSO^ •*.

C/JAoFFfu*? f^HO ThZ 
TH Č,tįt?/)SL

Ti-IOuCrH r IT r^odi-D

T”:

X 7č> Tc/^Okv' 04-0 

-r/4?£S ^T TH
KVĖPS 

//(STE4D 
<S>4_O jS>4OC3

A
/!

ThE you*/*
/S AftfT EMFioveo

A £gzx*’»rM
^ou o S S.Are “t e yvifri A«»«

F"iJn. or



rv-h •b< uis, gruodžio 13, 1933 15 B y U n X s 5 • *

SKAITYTOJU BALSAI
AMERIKOS RIETUVIŲČ1

,ŪEAERO KLŪBO PA 
REIŠKIMAS

Girėno paminklo statymo ko- lekcijas už didelę kainų. Kalima Dačiotits, chapluin, Maryjckies išdirbėjai Įvedė spragi- 
mitetui surengti Aviacijos Die du pamatė kad mūsų klūbas !Ann Čaikauskas, historian. nimo procesą jūsų gerklės ap- 
nų, spalių 8, paminklo fondui, neturi pinigų, ir negali jam
Be to klubo nariai lakūnai ir mokėti taip brangiai, tai jis 
parašiutininkai nemokamai da net ir kluban nestojo ir•dar 
'yvavo programoj. ; pasityčiojo is klubo tikslo. Lic

Nemažas būrys moterų įsto- saugai ir geresniam skoniui 
jo į Darius Girėnas Auxilia- 
rv. Daugelis žadėjo įsirašyti

Luckies jūs visuomet rasite 
puikiausi tabakų, visuomet pili

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nuriai

Daug kas klausia mūsų klu
bo, kodėl klubas neremia ir 
negarsina lak. .James - Janu
šausko, kuriam rengia skridi
mą Į Lietuvą. Lietuvių Amo 
Klubas Amerikoje (Laka) sa
vo susirinkime, lapkričio 13, 
1933 m., nutarė paskelbti spau 
doj šį dalykų.

Lietuviu Aero Klubas Am-

Vienas mūsų klūbp narys, 
lakūnas, gavo laiškų iš Pan- 
American Ainvavs Co., kuri 
apie tai pranešu, kad:

1) kad James yra kaipo 
streiko laužytojas (striki* brea-

tuviai patriotai šitaip nepa- 
durvtu.e *

4) James naudai rengiamo
se Aviacijos dienose dalyvau
ja svetimtaučiai lakūnai ar šo 
kėjai su parašutu, kuriems gė
lai užmoka.kcr), yra išmestas iš Ameri

can Pilot Union. Tokio žmo-l Dėl 1° Liet. Aero Klubas 
gaus Amerikos lakūnai neger- neremia p. James’o, kurį da- 
biu ir negali tokiam pasitikę- bar tuip smarkiai išnaudoja
ti. Apie tai rašo The Air Line vienos partijos lyderiai. Liet. 

Aero Klubas, kuris atstovau
ja Am. lietuvių lakūnus, rim-

per Kitus susirinKimus. Arote- ■ • • ,1 i kiaušį apdirbimų. Ir iš prie-
rys, seserys ir .h.klerj^eks- k ,(i„s (()> ,.igu.
kare,VU, gal, priklaaByYprie L.tai vis,k.„gvi

Auxiliarv. Sekantis susirinki-i..-. r., • , ... »•švelnus, štai kodėl šie eigu
liais įvvks gruodžio 21 d. . • , • ,‘ • 6 I retai lepių rūkytojų visur la-

Linkėtina Darįus Girėnas bitai mėgiami. Atsiminkite, 
Auxiliary kuogeriausio pusise«jog ilgi, balti, tvirti jielenai

TeL GROvrbUI 1505

DR. A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
8eredonūs po pietų ir Nedėldienia- 

tik susitarus
2422 YV. MAKŲIETTE ROAD

kimo. Korcsp.

AUKSTOS KOKYBĖS 
• ŽYMĖ

je via 7 lietuviai lakūnai ir Pilot, 1932 m., birželio 13 d.
28 norintieji mokytis skraidy-'No. 3.
ti ir populiarint aviacijų tarp, 2) James turi 2 lėktuvus/ tai žiūri Į antrų skridimų Lie-
lietuvių. Klūbas suorganizuo- tai skelbia p. Kartūnas, inko- tuvon. Bet pirmiausiai nori pa.į j<ails tabako galutino degi 
tas ne bizniui ar pelnui. Savo 1 rporuotos sąjungos pirminiu- dėt pastatyti Chicagoje pami- 
veikimo pradžioj jis pirmiau- kas. Bet James nenori tų lėk- nklą viso pasaulio pripažin
sią nutarė pagerbti lietuvių tuvų parduoti ir nors biskį tiems didvyriams Dariui ir 
didvyrius kap. Darių ir Girė- prisidėti prie lėktuvo pirki- Girėnui, o po jo rengs sklidi
nų, kurie pirmi iš lietuvių per- nio. . mus Lietuvon.
lėkė Atlantu ir žuvo prieš pat Į 3) kai suorganizavom LA- Liet. Aero Klubas Am-je ir- 
Lietuvos. Mūsų klubo nariai KA, atėjo .James ir susirinki- gį prįsįa(nju prįe lietuvių vi- 
daugiausiai padėjo Dariaus -|me pasisiūlė duoti skraidymo SUOmenės lakūnų giminiu ir

Lepūs rūkytojai žino. jog 
ilgi, stiprūs, balti pelenai unt 
jų cigaretų yra pasėkomis pui-

gllllO.

G R A BŪRIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir BalsamuotojasLIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kaoplglannla. Turiu BUtomnbiliUB viPOklBIP* 
Retkal* meldžia atslftauktl. o mano 

darbu busite užganėdinti 
TeL CANal 2515 arba 2610

! spaudos protesto prieš l)a- 
j l iaus ir Girėno vardų išnau- 
jdojimų p. .James’o naudai. Da- 
1 rius ir Girėnas savo testamen-I
Į tų paliko ne kuriai redakci
jai ar partijai, bet visai liėtu- 
|vių tautai. O šiuos lakūnus 
mylintį tauta turi pirmiausiai

Tai yra ypatinga aukštos 
tabako kokybės pobūdžio žy
mė Lucky-Strike cigaretuose. 

j Ilgus metus šie cigaretai bu- 
jVO garsūs savo tabaku. Tik 
rinktiniausis tabakas patyru 
siu pirklių superkama didžio
se pasaulio tabako prekyvie
tėse dėl Lucky Strike.

yra Luckies požymiu puikios 
tabako kokybės.

(Advertisement)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAKajette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
. (Prie Archer Avė. eeloll Kedzle) 

Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedaliomis pagal 

sutarti

Tel. LAFayette 7050

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

4140 Archer Avenue 
▼ai.: S—4 Ir 7—0 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL OANal 0402

Į DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1445 SO. 4Uth CT., CICERO, IU
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CU1CAG4 
Paned.. Sered. Ir 8 ubą t. 2—8 vai

I__________________________
Dienoms Tel. LAFayette 57*3 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stree(
Vai.: 2 iki & popiet. 7 iki 9 vak 

, Nedėlioję pagal sutarti

I

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, UI.
TKL. CICERO 5*27

Phone BOUlerard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
•ę. J* A* *’ V*

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me tžialdų aliai kym ui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 ATTBUBN AVENUE 

Chicago. D1

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už *26.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
008 W. IStli St. Tel. CANal 0174 

Chicago. III.

Lucky Strike išdirbinu*, be j 
to, išdirbėjai naudoju tik pa
čius puikiausius vidurinius la
pus. Maždaug aštuoniosdcšiml 
šeši nuošimčiai ištiso tabako 
augalo išdirbinio eigoje atme
tama. ]š priežasties to, jūsųpastatyti jiems paminklus ii* . . . . .

i • i . • . ... . - .. J Luckies pasiekia uis pilnaii neleisti kokiai partijai daryti . v ,1 . 1
nešvarų biznį iš Dariaus ir Gi
rėno didvyriško žygio.

Amerikos Liet. Aero Klūbas

Į prikimšti nunokusiu, jiasendi- 
!ntu rinktiniu tabaku.

Fhoae GROvehlll 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekm&d. susitarus

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas Ir Cliii-urKas 

6859 SO. WESTEKN AVĖ. 
Chicago, 111.

BOVIcvard 7589
Rcz. HEMlock 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Office Phov.e
PltOspcct 1028

Ros. and Offi'ce 
2369 So. LeavtU SI

CANAL 070*

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedcliomis pagal sutari) 

Ofiso telef. BOL'levard 7820 

Namu tel. PROspoct 1930

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼KDBJAg
1646 WEST 46th STRTCKT 

Tel. ROUlovard 6202—8412

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 286.69 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S 51M-K Ava rSnoro. Tli

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cice.ro, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-.J

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAP 

Pat*rnavlm<e geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 2877

Tel. LAFayette 2572
J. Liulevičius

Gnrinrtoa 
Ir

BalsaffloetojM 1
Patarnauja Ch, 

cagoje Ir aplella- 
kOje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava

LIETUVOJE
GRAŽIOS DAINOS, RINK
TINA MUZIKA SKAMBĖS 

K. PAŽARSKI0 KON
CERTE

Tik dėl to, jog Lucky Stri
ke cigaretai Ą«a pilnai priki
mšti pasaulio puikiausiu na-J 
miniu ir turkų tabaku, jie Į 
traukiasi lengvai ir dega vie
nodai su ilgais, drūtais, bal
tais pelenais, kurie neklaidi
nančiai parodo tabako žinovui 
šio mėgstamo cigareto aukštų 
kokybę.

orflse Tel. REPublle 7090 
ltes. Tel. GltOvdiill 0017

0917 S. WA8HT£KAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS

2422 YV. MARULETIE ROAD 
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt<

Nedalioj susitarus

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
IVI 2 2^ ■

GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
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, kuria 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Vos lik kelios savaitės be
liko iki dainininko K. I’ažar- 
skio koncerto, kuris rengiamas 
buvusioj Meldažio svetainėj, 
2244 \V. 23rd PI. Jame skam
bės naujos, gražios, negirdė
tos dainelės, o po koncerto pa 
sišoksim prie rinktinos Virgi- 
nia Ambassadors ‘orkestros.

Koncerte dalyvaus įžymiau
si mūsų artistai - dainininkai. 
Įteikia pasakyti, kad visa ko
ncerto programa bus kuogra-1 
ždausia. Linksma bus praleis- j 
ti kelias valandėles besiklau
sant gražių dainų.

Taigi lietuviui kviečiami at
vykti į Meldažio svetainę sek
madienį, sausio 7 d., lygiai | 
3:30 vai. popiet. Visiems už-, 
tikrinama graži programa ir 
malonus pasilinksminimas. 1 

Nauja Dainelė

Prie tos visos priežiūros ir| 
rūjiestinguiuo parenkant tik. 
patį įinktiniausį tabakų, Lu-

Tel. Oriso BOVIcvard 5913—14 
Rcz. VICtory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 6:30-8:30

Office Phone Kės. 6107 S. Francisco 
Prospect 2230 Phone Grov. 0051

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., CbicaKO 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appoir.tmcnt

Tel. ROLlevard 7012

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTTSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj panai sutarti

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 t'ki 8 vakare 

Seredoj pagal sutart)

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ’r CH”».';RGA»

2201 W. Cermak R«id
Valandos 1—3 Ir 7—8 *jak. 

Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublle 7868

______________________ 4^
Tel. CANal 0257*

Re*. PROspoct 6654

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 S'il TU UALSTED STUKKV

Ivczldenc-Tia 66oo So. Artc.-,ta» avcv 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 lkf 8:30 vakare

Ofiso: Tel. CALnmet 4039 
Res.: Tel. UEMIoek 0286

DR. A; G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Kalsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vti 

Rezidencijos Dilaus: 2050 U. 6VLU oi.
Valandos: 10—11 ryto 

Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VlRginta 0036

T
GRABOR1AI: ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Phone 
ENGleuood 6641

Office Phone 
TlUaugle 0044

DARIUS - GIRĖNAS EKS 
KAREIVIŲ POSTO

AUXILIARY

Spulių 27 d. 1933 m., Jono 
Juškos svetainėje įvyko skui I 
tlingas Darius - Girėną* Au- 
xiliary susirinkimas. Su pa- 

galba veikėjų moterų iŠ En- 
gletvood, Sullivan ir llurvey 
Amerikos Legijono Auxiliary 
skyrių, įsteigta musų Auxilia- 
ry. į valdyba įėjo sekančios: 
Mary K. \\ aitcl.es, pirm., He- 
len Zuris, vice pirm., llclcn 
Mickeliunas, vice pirm., Bea
triče Gižniiskas, sekr., Stella 
Yuška. iždininkė, Mary Čai-' 
k&ubkus, serg&ent-at-arms, A-'

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. RE P. 3100
2506 W. 63rd St.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7650 So. Halsted Street
ROOM £10

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. 1LL.
DF:F.O VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 tai. 
Vakaro. Ncdėlioniis nuo 10 iki 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso Tel. VICtory 6892
Re*, leh DKEioi «lfl

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 81st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 ▼. v 
Nedėliotais ir šventadieniais 10—-lt

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AV>
Tei. YARda 099 4 

Ro.i Tel. PLAza 3200 
VALANDOS:

Nuo 10-12 v. r/to: 2-3 ir 7-9 v. f, 
Nedėldienials nuo 10 iki 12 dienr

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

SENIAUSI LIETUVIU 6RAB0RIAl CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą ^rabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLI0 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturimo sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dr. JOHN F. RUZIC įS^tykite -r piatinkia
gydytojas ir chirurgas dienraštį Draugo ifl
2355 VVest 63 rd Street .uotu remkitc v’sus tuos pro*

ronVnJj [fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P.
Ketv. Ir Sekmad. pagal 
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

Data O
Kapitonaa 

Pasaoliaiąma kare
GYDO VTRAR LIG AR VYRŲ m ftlD’il.R

i©

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos 
PER 98 METF8 NEZTCRINYERŲ__

KAIP IJiHIHKNIfcJUSIOH Ir NRIOGYDOMOS JOS YRA
BpectalIMkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlma krae- 
Jo, odoe. Ilgas, talrdea. reumatizme, galvos skausmus, skausmus nug«- 
roję, kosėjimą, gerklės ekaudejliną Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti at
galėjo Jus lAg-dytt, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali paAo. 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lžgydA tūkstančius ligonių. Patea,,, 
mee dykai OE1KO' VALANDOS: Kamile nuo 10 valandos ryto Iki?.
valandai ir nuo ,6—6 valandai vakare Nedė"orr»la nuo 11 ryto iki 1 vėfX 

wun* tttfc 2W. ka«wae aemer Ava. 3 ei. CRAvrfovd

Cice.ro
aitcl.es


« PKXygss

CHICAGOJE NAUJAS ĮSTATYMAS

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

lankė į vakarienę. Padėkojo 
svečiams ir visiems parapijo- 
nanis, atkalbėjo maldą ir tuo 
baigėsi metinė vakarienė.

“ Turime suprasti, .kad va-i 
rtojimus šitų padidintų komi-j 
sijos jėgų, prisidedant gero- j 
kai paaukštintų federalinių, į 
valstybinių ir miesto taksų,!

.James Simpson, pirmininkas 
Commonwealth Edison kompa 
nijos, Public Service Compa-
ny of Northern Illinois ir Pe-Į padidins operavimo lėšas ir 
oples (Jas Ligbt and Coke ko-! neteisimas vartojimas šių jė-

KAUNO ROTUŠĖS PAMA 
TAI ANT KAŽIN KOKIO 

MŪR. TROBESIO 
LIEKANŲ?

Trečiadienis, gruodžio 13, 1933 
ka po 5 litus j mėnesį. Daug, “MUNŠAINE” PLAČIAI

Metinė parapijos vakarienė 
Surengta gruodžio 3 <1. pavy
ko. Publika užpildė svetainę. 
Net nesitikėta, kad tiek daug 
susirinks.

. mpanijos komisijų, neseniai iš 
V. Daigu- |Pis(oję apžvalgoje štai kaip

sako apie naujus valstybinius 
įstatymus, kurie liečia šias

pramones:

gų pri^rs tikrai blogų finan
sinę padėtį. Rezultatai šių į- 
statvmų ant kompanijų pri
klauso nuo minėtos komisijos 
sumaningo ir teisingo šių įsta

Vakaro vedėjas 
žis sumaningai vedė vakarų.
Baigus programų, padėkojo 
svečiams, šeimininkėms už pa
ruošimų' skanios vakarienės,

Pasirodžius svetainėje »Ve-(chorui ir vargonininkui už rū- 
Žiui gerb. kun. J. Mačiulioniuijpt'stingų programų ir visiems vienas, kuris labai padi 

dina Illinois Com mergę komi
sijoj valdymo jėgas ant minė
tų pramonių. Komisija, per
žiūrėdama kompanijų stovį, 
samdo apkainuotojus, knygų 
peržiūrėtojus, ir 1.1. Visos lė-

Draugo” administratoriui, ir parnpijonams už skaitlingų at-
Aušros Vartų parap. klebonui,j&ilankymų. Pastebėta vakarie- 
žmonių ūpas dar labiau pukį- n,‘.i >•' svetimtaučių, 
lo. Svečias pagerbtas atsisto- Visi skirstės namo pilni ge- 
jimu. nl Įspūdžių. P. Rep.

Vakaro vedėjas V. Dargu
žis, pasakęs įžanginę kalbų, 
nurodęs vakarienės tikslų, pa
prašė klebonų atkalbėti mal
dų. Po to pasirodė scenoj ma
žasis choras, kuris padainavo 
“Lietuva, tėvynė mūsų”, ‘Lie
tuviais mes esame gimę”, ‘Lo
pšinė’, “Pasėjau kanapę”,
“Saulutė tekėjo”. Po dainų 

S. .Jebanckiūtė padek Ieniavo.
Chorui vadovavo varg. N. Ku
lys. Garbe mūsų seserims Ka- 
zim ierietėms (mokytojoms), 
kurios daug vargo ir triūso 
padėjo kol vaikučius prirengė 
Pianu akompanavo Kulys.

Vasaros darbų apyskaitų iš
davė komiteto narys M. Ragis.

IŠ FED. CHICAGOS APS
KRIČIO SUS MO

Tarpe naujų Illinois įstatų b’nnJ vartojimo . (Adv.)

sos, jai jos neviršija vienų pu
sę vieno nuošimčio tos kom
panijos operaviinui nustatytų

Fed. Chicagos Apskr. sus- pinigų bile kurių metų, pave-
mas įvyko gruodžio G d., Au
šros Vartų parapijos mokyk
los kambary'.

Sulig dienotvarkes O. Ale
liūnienė ir inž. A. Žvirblis pa
darė pranešimų iš Labdarių 
seimo.

L. Šimutis pranešė, kas pa
daryta organizuojant liaudies 
universitetų. Tuo kausimu ka
lbėjo ]g. Sakalas, kap. P. Ju- 
rgėla, A. Bacevičius, O. Ale- 
liūnienė, apt. V. Petrauskas ir
kiti.

Buvo paskirta 3 dovanos dran- Nutartu paminėti Kražių 
gijoms, kurios daugiausiai pa į skerdynių 40 m. sukaktuves, 
d'arvs pelno per bazarų. 1 do-• Paminėjimas įvyks per Vaka- 
vanų laimėjo Šv. Cecilijos dr-rinių Valstybių seimelį, 
gija, 2 — Aušros Vartų Dievo j Nutarta XI. Vakarinių V«l- 
Motinos draugija ir ,T — A- stybių katalikų seimelį rengti
paštalystės M aklos draugija. 
Paskui kalbėjo M. Andruške- 
vičius, M. Karečkas ir V. Ma 
Žekonis.

vasario 18 d., 1934 m. Seime
lio rengimo komisijų išrinkta 

iš sekančių: A. Bacevičiaus,
J. Aukštaičio, A. Janušausko,

Trio griežė: P. Maskolaitis, inž. A. Žvirblio ir apt. V. Pe- 
J. Adomaitis ir N. Kulys. So-jtrausko.
lo “Naktis” padainavo P. Cha , Fed. Apskr. valdyba 1934 m. 
v lunkas. Pianu akompanavo išrinkta iš sekančių mūs vi- 
Kulys. Po to, vėl kalbėjo P.1 suomenč-s darbuotojų: inž. A. 
Vaškūnas, A. Bacevičius. K. Žvirblis — pirm., A. Bace vi
li ūgis, ,1. Ramoška. j čius ir A. .Janušauskas — vice

Vyrų choras padainavo: pirm., O. Aleliūnienė — nut. 
“Na, vynčiai, jau namie”, 1 rašt., B. Nenartonis — ižd. ir 
“Tykiai, tykiai”, “ Pupos”.’ V. Petrauskas — koresponde-
Vadovavo Kulys.

Kalbėjo O. Deksnienė, M.
n t u.

Baigiantis Sus-mui, pakvies-
Rugienė, V. I augirdienė, O. ti A. Lapinskas ir P. Jurgo 
Šniaukštienė, M. Sutkienė. la įdomiai pakalbėjo.

Merginų choras padainavo: Vincukas
“Plaukė sau laivelis”, “ Lovc-

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS
I to-Katalikų Tikyba 

mas ......................

dama pačiai biznio įstaigai. 
Žiūrint į 1932 metij nustaty
mų Commonwealtli Edison ko 
mpanijos lėšos siektų $372,- į 
127.” I

“Šis įstatymas taipgi duo
da komisijai leidimų numaži
nti kainas be jokios progos į- 
staigoms pasipriešinti vienie- i 
ms metams; reikalaujama, kad 
kompanijos apsiimtų naštų į- 
rodyti savo nuosavybių vertę, 
jai norėtų ginčytis prieš ko
misijų apie kainu nustatymų”.

Jėzus Kristus II to
mas $2.00 f su kietais ap
taisais $2.50)

.85c

Šventoji Dvasia III to
mas .......................... . $1.25

Kristaus Patarimų Ke
liais $1.001

Sielos Takai Tobulybėn 1.00

Trumpa Apologetika .65c

XXIX Tarptautinis Eu
charistinis Kongresas $1.0C

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

Atrastasis šalia Kauno mie
sto rotušės rūsis dabar yru va
lomas. Iš viso žemėn jau yru 
įsikasta daugiau kaip per tris 
metrus. Rastieji mūrai išro
do esu ne to paties luikotar- 
pio, kaip rotušė, atrodo lubai 

i tvirti, plytos storos, ryškiai 
! raudonos spalvos. Apžiūrėjęs 
Į šį kasinėjimų, arkikektūros ži- 
;novas prof. Songaila pareis-I

kė, kad Kauno miesto rotu
šės pamatai esu pamūryti ant 
kažin kokio mūrinio trobesio 
liekanų. Prie jų priklausųs ir 
atrastasis rūsis. Patirti, kaip 
giliai rotušės pamatai įleisti 
ir bendrai visa šitam ištirti 
prof. Songaila patarė rotušės 
pamatus atkasti dar dviejose 
vietose.

kas pralaikęs užsienio pasų, 
ir vėliau, kai grųžinus jį už 
pralaikytus nuo pažymėtų mo
mentų mėnesius reikia mokėti 
po 5 litus, skundžiasi, kad 
jiems dcdum& barnia už gyve
ninių su užsienio pasu. Tačiau 
šis mokestis nėra bauda, o tik 
papildomas užsienio paso mo
kestis. Jis imamus tik iki to 
laiko, kada paso galiojimas 
pasibaigia. Administracinė 
bauda dedama tik už pragy
ventų su negaliojančiu užsie-

PARDUODAMA

Tavern and Inn Keepers’ 
Association of Dlinois susirin 
kinie Chicagoje iškėlė reikala
vimų, kad vyriausybė imtųsi 
priemonių išnaikinti “mun- 
šainės”1 pardavimų. Kuip (’bi 
vagoj, taip kituose miestuose 
“munšainės” pardavėjai da
ro gerų pelnų.

. 11 NAUJŲ ADMIROLŲ

nio pasu laikų. Nuo papildo-j WASHINGTON, gr. 13. — 
mojo mokesčio tegali būti at-, Prezidentas Rooseveltas paau- 
leisti tik tie prašytojai, kurie kštino vienuolikų karo laivv- 

: pristato savivaldybes ar poli-j no kapitonų rear-admirolais. 
eijos liudijimus, kad jie yra gins naujas rangas turi dar 
visiškai neturtingi. | patvirtinti senatas.

NYKSTA SLAPTOS 
SMUKLĖS

SVARBU UŽSIENIO PASŲ 
SAVININKAMS

Pagal užsienio pasų ir vizų 
taisykles Lietuvos piliečiai, ku 
rie gyvena Lietuvoje su užsie
nio pasais ilgiau kai tris mė
nesius nuo paso davimo arba 
iš užsienio grįžimo dienos, mo-

NEW YORK, gr. 12. — Pro 
bibicijos metu prieš keletu me
tų šiame mieste buvo apie 
32,000 slaptų smuklių. Atšau
kus prohibicijų likusios užsi
daro. Sakoma, yra belikę jų 
vos apie 2,000.

Chicagai skirtas naujas fe
deralinis teisėjas Pli. Sullivan 
užėmė sau skirtų vietų.

“Draugo” Kalendoriai
Gatavi

.7
Gražūs, spalvuoti su naujais paveiksląjs, “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 duodanti 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 
dovanu kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų

ly Night”, “Tu mano moti- — Chicago, III. Čia ruošia 
Kėlė”. ' • ma pietinėje miesto dalyje j

Kalba profesijonalai: Dr. B. rengt naujų' vandentraukį, ku-iMetų užbaigtų senas sąskaitas SU savo kostume-
Nauseda, areli. M. žablokas, ris kainuos apie 22 milijonu į riais> Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoja
aptiekininkas ,J. Prieškinis, dol. Planai įau seniai priruo- ■ __ ’ . . p-rt . • - • d'i#6.00; pusei metų #3.50; trims menesiams £2.00;stud. A. Stulga iš Cicero, 111. šti, tik, dėl 

Gerb. kun. .J. Mi'"ulionis • prieinama
savo kalboje pasakė 'daug gra-1 žios.
žiu, pamokinančių dalykų spau i -------------------
dos reikaluose ir kokį svarbų ‘ RED. ATSAKYMAI 
darbų spauda atlieka žmonių j ----------

tūlų kliūčių, ne- 
prie darbų prad- 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

gerovei; ragino visus susirū
pinti spauda ir jų remti viso-

Palaim. Lietuvos dr-jes vai 
dybai. Pranešima gavome vė-

mis jėgomis ir pažymėjo, ko-j lai dėl to negalėjome įdėti į 
kias nelaimes atneša žmonijai,antradienio “Draugo’ 
nekatalikiškoji spauda.

Visas choras padainavo 
“Ant tėvelio dvaro”, “Palan- 
kėj saulelė teka”.

Programų baigė mūsų gerb. 
klebonas, kalbėjo apie parapi
jos reikalus ir dėkojo Dievui, 
kad Jo pagalba, šiemet para
pijos reikalai sutvarkyti gerai, 
finansiškai t«hp pat; pagyrė 
jaunimų, kad skaitliAgai atsi-

num.

DRAUGAS“

! Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas! 

Naudingas! 
Pamokinantis! 

Jdomusl 
Draugiškas!

„DRAUGO“ METINIS 
KONCERTAS

“Draugo” metini* koncertą* Įvyks sekmadienį, vasario 
4 d., Lietuvių Auditorijoje, Bridgeporte. koncertas bus labai 
įdomus, nes su juo prasidės “Draugo” Jubiliejiniai Mietai.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AOBVTORA

PRISIRAŠYKITE Į MOŠŲ SPULK4
TBMneUMI PAMATUOTAM HIZNIR

2608 WEST 47th STR. Tel. LATayette 1083

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKA8)

Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Abtejom dldellauala patririnklmaa 
Ilndu. deimantų, visokios rUžlen 
laikrodžių Ir mustkalfų Irurtruma
ntų Taipgi taisoma vlaoklua laik
rodžius muslkallua Inatrumrntua 
Ir aklnlua prltafkoma.

Turjs 24 tnrm. patyrimo
4216 Archer Avė. 2040 W. 36th St.

Trl. Cafayrtfr 8617 Te\ LAfayette SS16

Visas Naujas
RADIOS

Visy ŽINOMU IŠDIRBĮSČIU JŪS GALITE’ t • t • r - > a -r . ir — 1 ’ l . {

PAMATYTI BUDRIKO KRAUTUVĖJE

QUANTITY LIMITED ACT AT ONCE!
STEWflRT-WARNER

Listen to Police Calls, Canadian Stations, Amateur 
Stations and Airplane Calls, as well as Standard 
broadeasts. 3 beautifuily, latest styled cabinets.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

LiilH

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

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

Permancnt *1.50 & up
Pitono CANal 4674

Spoclalizing in Perinančiu Wavtng 
antį eomplete llcniity Servh-e 

2302 S. l.EAVITT ST.
N. Unimsia. Prop. Cliiengo

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas HTAte 7660 

Valandoa 9 ryta Iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, 8eredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

UtaHllHko, Ketverge Ir 8ubatoa 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas ItEPubllc 9600

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, 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.

Chicago, III.

Katrie perkate anglis (S dral- 
vertų, siųskite juos j CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažinu pinigų. 
Pm-ahontas M. K. tiktai S7.00 
tonus.

PEOPLES COAL CO.X
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogo.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iŠ
Peoples Coal Co.

I, 2, or 4 tinta 
S tons or more

Pochy M. R. .... *7.75
Kent. M. R.......*5.75
Immp ...................... *6.75
Black Rand
Bgg ........................... *6.50 • *5.00
taraip .....................  *6.76 *5 26




