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NEPATENKINTA, KAD PRANCŪZAI 
IŠDUODA JOS PASLAPTIS

VISKAS PRIKLAUSO NUO
DIKTATORIAUS PILSUDSKIO

KOVOJA PRIEŠ 
VISAS SUTARTIS

VARŠUVA, lapkr. 23. — 
Lenkijos užsienio ministerija 
vakar pagaliau gavo Prancū
zijos notą. rytų valstybių pak
to reikalu. Lenkija ilgai lauko 
šio prancūzų atsakymo. Mini- 
steris Beck pranešė, kad 
Prancūzijos. notos turinys 
bus viešai paskelbtas tik po 
to, kada diktatorius Pilsud
skis peržiūrės notų.

Lenkų vyriausybė yra daug 
nepatenkinta prancūzų nedis- 
krecija.
viešumon kai kurias iš lenkų 
notos ištraukas, ko neturėjo 
daryti, sako lenkai. Tarp 
kitko paskelbė lenkų pažymė
jimų, kad Lenkija negali ga
rantuoti Lietuvos it Jugosla
vijos sienų neliečiamybės.*'

Dėl šio paskelbimo, štai, Če 
koslovakijoj jau pasireiškė 
reakcija prieš Lenkijų. Čeko
slovakijos kareiviams tarny
ba pailginta nuo 14 mėnesių 
iki 24 mėnesių. .

TARSIS PLEBISCITO 
REIKALU

PATARIA JAPONAMS IŠ* 
( SIŽADETI SUTARČIŲ

TOKIJO, lapkr. 27. — Bu
vęs japonų karo ministeris 
gen. Araki per radijų kalbė
damas padavė sumanymų, 
'kad japonų vyriausybė trum
pai apsidirbtų su tarptautinė-

DUS GANA SUN
KU SUDARYTI 

FONDĄ
CH1CAGOS GYVENTO
JAMS TEKS MOKĖTI 
DIDELIUS MOKESČIUS

ITAIUA GINA 
VtNGRUį

BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Sužinota, kad Vokietijos vy
riausybė nusprendė kreiptis 
j Prancūziją ir su jų betar
piškai tartis Saaro krašto 
plebiscito reikalu. Vokietija 
pageidauja, kad ko mažiau-

' C'hicagos miesto majoras
Kelly grįžo iš Washingtono

. . su gubernatoritnn Horneriu.mis painiavomis. Jis pataria,,.. ,
•, , : . .,.5. i J ledu pareiškia, kad bus sunkad japonai panaikintų viso-#, , ,. __ .... , ,, Įku sudarvti 36 milijonų dole- kias tarptautines sutartis, ku.- . .. , , , .... v nu fondų bedanbių šelpimui,nomis šiandien suvaržyta Jai L, , , . ,Į (fondo sudarymui bus su- 
P°n,*)a’ įšaukta legislatūra. Iki to lai-

Anot jo, visos pasaulio tau- * ko bus sudarytus planas,* kas

LABAI NUSIVYLĘ PRAN
CŪZAI SU SERBAIS

RYMAS, lapkr. 27. — Pran 
cūzijos ir Jugoslavijos vy
riausybės yra labai nusivylu
sios tuo, kad Italija atsisako 
išdūoti Prancūzijai, arba Ju
goslavijai du politinius kali
nius, įtariamus Karoliaus 
Aleksandro ir ministerio Bar 
thou nužudymo dalyvius, ir 
Italijos paskelbimu, kad ji 
griežtai stovinti Vengrijos pu 
sėje ir ginsianti jų T. Sųjun-

VAIKU DIENA ŠV. JURGIO
PARAFUOS BAŽNYČIOJE

Priaugančioji lietuvių karta 
gražiai pagerbė Vysk. Svetį

Vakar b|uvo lietuvių vaikų no Vyskupų. Vaikai ir nuo 
diena Chicagoj. 10 vai. ryto

tos gyvena ir tarpsta tik su-
šia būtų kišimąsi į tų plebis- 'vimeile. Kiekviena valstybė
eitų. Vokietija pasižada viskų

Pra^cūzijV’^dav8!<lary,i’ ktul "aciai atokiai ’1'* 
vėtų nuo to plebiscito ir no
ri, kad taip elgtųsi ir Pran
cūzija. Tokiu būdu Saaro gy
ventojų apsisprendimas ne
bus varžomas ir jis išeitų 
tikras. . r i

STOVI Už KALTININKy
NUBAUDIMU

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Čia atvyko vienas Jugoslavi
jos regentų, princas Paulins, 

Lenkijos svarbiausias neno dalyvauti Anglijos karaliaus
ras prisidėti prie rytų Lokar 
no pakto yra tas, kad ji ne
gali sutikti, kad sov. Rusijos 
kariuomenei būtų leista žy
giuoti per Lenkijos teritori
jas, pasitaikius karui. O dik
tatoriaus Pilsudskio organas 
Gazeta Polska pareiškia, kad 
maršalas Pilsudskis netuii 
pasiryžimo prisidėti prie pak 
tų, kurie ar šiaip, ar taip 
būtų kenksmingi naujai Len
kijos draugei — Vokietijai.

Prancūzijos parlamente pa
skelbtų pareiškimų apie pran
cūzų militarinį paktų su bol
ševikais lenkai vadina papra
stu “blofu,” kad tuo keliu 
pabauginti lenkus. Sako, pran 
tūzai turi žinoti, kad Prancū
zijos Rusijos sąjunga negali 
veikti be lenkų dalyvnmo.

Be rytų Lokarno pakto, sa 
ko lenkai, šiandien Lenkija 
gali sėkmingai palaikyti tai
kų rytų Europoje ir geruo
sius santykius tarp Prancūzi
jos ir Vokietijos, taip pat 
normalius santykius su sov. 
Rusija.

k lankai pareiškia, kad sov. 
Rusijos militarinis stiprumas 
per daug išpučiamas užsie
niuose.

sūnaus vestuvėse.
Anglijos užsienio reikalų

sekretorius Simon turėjo pa
sikalbėjimų ųu tuo princu, 
kurs yra nusistatęs už tai, 
kad atsakomingi už serbų ka
raliaus nužudymų asmenys, 
ar valstybės, turi būt nu
bausti.

Krašto vyriausybė turi dau 
giau kaltinimų prieš S. Insul- 
lį. Spėjama, kad jie visi bus 
panaikinti.

rūpinasi vien savais reika- į čius, o gal skirti kokius nau_ _ . . » h/ -

.. .... _ - gos taryboje sprendžiant ser-reikalmga veikti. Rasi, reikėsC, , T. ...,. . , . / , bų įduotų skunda. Italija papadidinti pardavimo mokės-

lais. Tad ir japonai turi pa
sekti kitas tautas, privnlo 
daugiau rūpintis tik savo ge
rove.

NEPAPRASTAS STOVIS 
VOKIETIJOJE

BERLYNAS, lapkr. 27. — 
Vokietijoj palaikomas nepa
prastas stovis. Intensyviai 
mankštinama kariuomenė, vai 
stybės -policija smogikai ir 
Hitlerio sargyba. Atšaukti vi
si urliopai.

» *
Niekas negali išaiškinti, ko 

kiais tikslais tas daroma.

3 MERGAITĖS VIS DAR
NEIDENTIFIKUOTOS

DUNCANVILLE, Pa., lap
kr. 27. — Netoli Carlisle, Pa., 

DEL KUNIGO NUŽUDYMO f™"*“* kalnc Petyje kru
NEW YORKE

NEW YORK, lapkr. 27. — 
Koks pakvaišęs žydas, perė
jęs, kaip sakosi, presbiterijo- 
tių sekton, Knight s of Colum- 
bua viešbutyje dienos metu 
nužudė nušaudamas katalikų 
kunigų J. J. Leonardų, 40 m. 
amž.

Biedieviškieji laikraščiui 
stambiomis raidėmis rašo 
apie tų įvykį.

Iš Trenton, N. J., vyskupi
jos kanceliarijos pareiškiama,

muose rasti gražiai suguldy
ti trijų mergaičių lavonai vis 
dar neidentifikuoti. Pasklidu
sios įvairios kalbos.

Spėjama, kad jos visos ko
kiu tai būdu kur kitnr už- 
Iroškintos. Bet kokiu būdu, 
gydytojai negali išaiškinti.

NUBAUSTAS DU METUS 
KALĖTI

Nicbolas Schwall, uždaryto 
vieno nacionalio banko kasi
ninkas, kurs nusukęs gerokų 

kad kun. Leonard yra gripo bankui priklausančių pinigų
ūuka. 1918 m. jis sunkiai sir
go gripu (influenza) ir ta Il
ga pakirto jam sveikatų ir 
protų. Po tos ligos nelaimin
gasis visur bastėsi, negalėda
mas niekur pastoviai gyven
ti. Šis faktas jau,seniai buvo 
žinomas nelaimingojo pažįsta 
miema ir vyskupijos kancelia
rija to neslėpė.
* Žmogžudys suimtas ir jis 
prisipažino kaltu.

reiškia, kad Jugoslaviją val
dantieji serbai patys yra di
deli nusikaltėliai, kadangi jie 
patys Jugoslavijos ribose duo 
da prieglaudos įvairios rū
šies teroristams. Kai kurie

mūsų mokyklų aukštesniųjų 
'skyrių mokiniai pripildė di
džiulę šv. Jurgio bažnyčių, 
kurioj J. E. Vysk. T. Matu
lionis laikė pontifikalines šv. 
Mišias, kun. Ig. Albavičiui, 
kun. J. Svirskui, kun. A. Lia 
kui ir kun. S..Petrauskui asi
stuojant. Mišias ir priedines 
giesmes giedojo vaikai, komp. 
A. Pociui vadovaujant. Tar
pais giedojo vargonininkų 
choras.

Po iškilmingųjų šv. Mišių, 
Svečias Vyskupas pasakė vai 
kams . pamokslų. Vyskupas 
gražiais žodžiais ragino mylė-

jus, ar grąžinti valstybės mo 
kesčius už nekilnojamas sa
vastis.

Vienas dalykas aiškus, kad 
gyventojai bus apsunkinti
naujais mokesčiais, kadangi Ijo ir myli mažyčius. Ragino

•y i_____ •• • , .• v •’Tnplstis nž tu kraštu iannima.turi vykti bedarbių šelpimas.

PASIDAVĖVOKIEČIAI 
. STUDENTAI

PRAHA, « Čekoslovakija, 
lapkr. 27. — Po įvykusio če- 
kų studentų susikirtimo su 
vokiečiais studentais, pasta
rieji pagaliau priversti ati
duoti universiteto autoriteto

italų laikraščiai ryškiai pažy,j^ Jėzus kad mile-
Ijo ir myli mažyčius. Ragino

žudynes reikia kaltinti paėia! “«*»«» až ‘1 kr«4tų jaunimų, 
serbų yyrfaus’ytį, kuri lygų (lrar «na skaudos katalikų 
sau kroatų tautų skaito tau- 'poTOltMjimai, kur katalikai 

neturi laisvės, kaip mes čia, 
artintis prie Kristaus ir veik

tinę mažuma ir smaugia be 
pasigailėjimo.

Italijos apeliacijų teismas, 
kurs nusprendė neišduoti kal
tinamųjų politinių kalinių, 
randa, kad ir pati Prancūzija 
taip elgias. Visoje eilėje atsi
tikimų Italija buvo reikala- 

Prancflzijos, kad ji iš
kalimus.

'ženklus kultūros ministerijai.
Tie ženklai yra skeptras, antvožų politinius

vus

Prancūzija to nepadarė nė 
vienam atsitikime.

Kai kas spėja, kad šie aš-

spaudas ir retėžią.
Prahos universitetas įsteig

tas 1348 m., o 1920 metais 
padalintas į vokiečių ir čekų'*™8 Svirčiai pakenks Itali- 
universitetus. Vokiečių dalis J°8 8U Prancūzija suaiartini- 
buvo pasilikusi tas įstaigos mu’- Kiti sako, kad taip ne- 
insignijas. ' ^us. Pažymi, kad ir toliau

bus vedamos susiartinimo 
klausimu deryljos.

Iš Ženevos praneša, kad 
Čekoslovakijos užsienio reika
lų ministeris Benes sutiko pa

BERLYNAS, lapkr. 27. —jsitraukti iš T. Sąjungos tary 
Bonn universiteto teologijos j'bos pirmininko vietos, kada 
profesorius Kari Barth atsi- Į taryba pradės svarstyti ser- 
sakė prisiekti ištikimybę kanc bų vyriausybės įduotų skun-. 
leriui “fuehrui” Hitleriui. dų prieš Vengriją. Šių pasta- 

Vokietijos Švietimo minis- jųjų tarytoje gins Italija ir 
teris suspendavo profesorių Austrija.

UŽ NEPRISIEKIMį TRAU
KIAMAS TEISMAN

ir jis traukiamas teisman.

sumų paspruko į Wisconsino 
miškus ir ten gyveno ilgiau 
kaip du metus, federalinio 
teismo nubaustas du metus 
kalėti.

UŽDAROMOS VISOS 
BAŽNYČIOS

MEXICO CITY, lapkr. 27. 
— Meksikos raudonoji vy
riausybė stumia pirmyn be

dievybę, nepaisiant gyvento-

Serbų laikraščiai paskelbė, 
kad Austrija sutraukianti ka 
riuomenę į Jugoslavijos pa
sienį. Austrija tai griežtai 
nuginčija.

PASITRAUKĖ JAPONŲ 
MINISTERIS

TOKIJO, lapkr. 27. — Ne
tikėtai atsistatydino japonų 
finansų ministeris S. Fujii. 
Jo vieton pakviestas buv. fi-

• Policmonas H. M. Olson, f jų protestų,
30 m. amž., sužeistas automo Į Puebla valstybės gubernato 
Tiulio katastrofoje. Reikalinga J rius įsakė, kad lapkričio 30 
jam kraujo įšmiiškimo. 13 po d. būtų uždarytos visos baž- 
licmonų sutiko gelbėti nelai-, nyčios valstybėje. Žmonės ne'nansų min. K. Takahashi, 80
mingųjį. turi balso. 4 •’ . !m. amž.

ti.
Iš jMižuyčios vaikai suėjo 

į salę, kurioj pagerbė brangų
jį Svetį. Pirmiausia gausin
gas šv. Jurgio par. mokyklos 
orkestras gražiai sugrojo mar

savęs sveikino, taip pat įtei
kė Vyskupui gyvų gėlių vai
nikų.

Vyskupas dėkojo už pasvei 
kinimus, džiaugėsi Amerikos 
lietuvių katalikų jaunimu, pa 
pasakojo apie Lietuvos vaikų 
organizacijų — Angelaičių, 
prie kurios priklauso apie 
100,000 vaikų. Taip pat prisi
minė pavasarininkus ir atei
tininkus.

Svečias ypatingai džiaugė
si tuo, kad lietuvių parųpijų 
mokyklos auklėja ; jaunimą 
tautiškoj dvasioj, kad moko 
lietuvių kalbos, pratina prie 
gerų darbų.

Dar gražiai pagrojo komp. 
A. Pociaus vadovaujamas or
kestras, mokiniai galingai pa 
dainavo sveikinimo dainų ir 
Lietuvos himnų ir tuo užsi
baigė istoriškas ir gražus lie
tuvių mokyklos vaikų suva
žiavimas pasveikinti Vyskupų 
'Kankinį.

Šį rytų gerb. kun. J. Jakai
čio, M.I.C., Provincijolu, ly
dimas J. E. Vysk. T. Matulio

šų. J. M. gerb. pral. M. Kru- nis išvažiuoja į Marianapolio 
šas turininga kalba pasvelki- Kolegijų, Thompson, Conn.

NOVENA AUŠROS 
VARTUOSE

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJE

ISTANBULAS, lapkr. 27.
— Didelis žemės drebėjimas
ištiko Turkijos apylinkę Mou

. che Diarbeki (senajam Kur-
«’ Nekalto Prasidėjimo iven-jdiBtaiw). Sugrjauta M kaimlJ.
tei. Kitomis dienomis novena Daugiau kaip 100 asmenų lu 
bus laikoma 7:30 vakarais.

Į šių novenų kviečiami vi
si parapijonys, ypač mergai
tės. Nekalto Prasidėjimo so- 
dalicija dalyvaus novenojo 
in coYpore.

TFcst Side. — Rytoj 7:43 
ryto Aušros Vartų bažnyčio
je prasidės novena artinau-

vo ir sužeista.

IŠBLAŠKĖ STUDENTUS 
DEMONSTRANTUS

VIENA, Austrija, lapkr. 27. 
— Vietos studentai pasitvar
kė, kad sukelti demonstraci- 

NUŠAUTAS FEDERALINIS i jas prieš Čekoslovakijos pa- 
AGENTAS Įsiuntinybę. Policija išblaškė
—— | demonstrantus.

• Ant rytų vakarų vieškelio, 
arti Barrington, federaliniai 
agentai vijosi automobiliu va 
žiuojančius <hu vyrus ir mo
teriškę. Spėjama, kad jų vie
nas buvo Dillingerio sėbras 
G. Nelson, vadinamas “Babv 
Face.”,
• Juos pasivijus ištiko kova 
su kulkosvaidžiais. Vienas 
agentas žuvo, o kitas sunkiai 
sužeistas. Piktadariai paspru 
ko agentų automobiliu Chica- 
go link.

NEW ORLEANS, La., lap 
kr. 27. — Iš Kinijos gauta 
žinia, kad tenai kinai bandi
tai yra pagrobę katalikų misi 
onierių kun. A. Fernandez, 
O.P. Už jo paleidimų bandi
tai reikalauja 14,000 dol.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien numatomas
lietus; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

sų išeivijos spaudoje. Mat, anot paties Dran
gų žodžių, dienraštį leisti, tai ne riešutų su
graužti: čia reikia ir sugabių žmonių, ir pi
nigų, ir mašinų ir... skaitytojų. Tuo visu, ma
tyt, dienraštis apsirūpino, kad įstengė išsi
laikyti net dvidešimts penkis metus’*.
* - Tame pačiame straipsnyje “V-bė” pa
žymi: “Kadangi šis dienraštis grynai kata
likiškas, tai jo pakraipa per tnos dvidešimts 
penkis metus keistis negalėjo. Keitėsi kar
tais tik jo tonas su dažnai keičiančiais redak
toriais”.

Išskaičiavus visus buvusius redaktorius, 
pradedant a. a. kun. A. Kaupu, baigiant da
bartiniu, “V.” sako:

Morkų
IŠ PO MANO BALANOS
Gerai sako Šventasai Raš-ičios rūsyje sudėto pirmojo A-

tas, jog nėr nieko gražesnio ir 
dievobaimingosnio už maldų už 
mirusius.

Kas turėjo laimės viešėti Ro 
moję, Katalikų Bažnyčios So
stinėje, žino, kaip gražu ir 
malonu ten ne tai, kad kokių 

j trumpų valandėlę praleisti,

LABDARIŲ NUOPELNAI

Mūsų malonūs skaitytojai, skaitydami 
labdarių skyrių, pastebės, kad Lietuvių R. 
K. Labdarių Sųjungos nariai šiandien šven
čia. Jie švenčia savo organizacijos 20 metų 
gyvavimo sukaktį. Ta proga surengta gražus 
vakaras lietuvių auditorijoj, Chicagoj, sąry
šyje su Chicago Daily Nevirs rengiamu tautų 
karnivaln. i .

Labdarių Sąjunga, žengdama į tretįjį de
šimtmetį, tikrai nuoširdžiai gali pasididžiuo
ti savo nuveiktais darbais.

v . Tūkstančiai mūsų tautiečių yra gavę gau
singų pašalpų, kada jiems toji pašalpa būti
nai buvo reikalinga.

Labdariai nupirko didelį žemės plotų Ma. 
rtĮuette parko kolonijoj ir ten pastatė gra^ 
žiu Sv. Kryžiaus ligoninę ir kurioj jau tūks
tančiai lietuvių ligoje yra radę pagalbų ir 
tikrai gerų priežiūrų. Mūsų gydytojai ten tu
ri progos tinkamai patarnauti savo pacijen- 
ūftns ir įrodyti, kad jie yra taip geri profe
sijoje, kaip ir bile tautos žmonės ir pilnai 
verti savo tautiečių paramos ir pasitikėjimo.

Labdariai nepasitenkina atlikę šiuos di
delius darbus. Jie imasi kitų svarbių darbų. 
Nupirko didelį ūkį ir jau baigia išmokėti jo 
skolas. Kaip greit tos skolos bus išmokėtos, 
tuoj bus pradėta rūpintis senelių ir našlaičių 
prieglaudų statymu. KatftMigi nieks neabejoja 
apie tai, kad tos prieglaudos yra reikalin
gos, dėl to lietuvių visuomenė turėtų stipriai 
remti Labdarių Sųjungos darbus, vedančius 
prie prieglaudų pastatymo.

Šiandien, ypatingu būdu švęsdami šios 
organizacijos reikšmingų sukaktį, tų paramų

, bet kad net ir visų gyvenimų 
“Koks gražus lietuviškų literatų būrys užbaigti.

vien tik katalikų srovėje. Jei suskaitysime ir Į ------------
kitų srovių literatus, tai pamatytume, kad• Tokių knygynų, kokius ten 
mes Amerikoje nesame jau taip pavargę: matei, niekur kitur nesutiksi, 
plunksnos darbuotojų turime didokų armijų,. Tokių gražių ir brangių baž-

meriko laivyno įsteigėjo, ro
dos ko tai trūksta, ir jau. Pa
matęs jį, kai matai apie na-' 
mus galvoti pradedi. Reiškia, 
matei jau viskų.

Tik sekanti gentkartė įver
tins, kiek Lietuvai reiškia ar 
da reikš Dariaus ir Girėno 
kapai. Ant kiek Lietuva nu
kentėjo ir kenčia neatgavusi 
Vilniaus, ant tiek praturtėjo 
ir pralobo šių didvyrių nuopel
nais.

ir ja galime tikrai pasidžiaugti. O susilauku-1 nyčių, kokias ten užėjai, vel- 
si dvidešimts penkių metų jubiliejaus mūsų tui kitur ieškoti panorėtai. Į- 
laikraštinės šeimos narį šiandien nuoširdžiai domiausi teptuko ar skaptuko 
pasveikinkime”. 'dalios kūriniai veik visi ten

sukrauti ar iškabinėti.
ALTAMS “ATSKAITOS’

Socialistų dienraštis ir vėl paskelbė 
ALTASS neva atskaitas, po kuriomis pasi
rašo valdyba: pirmininkas, sekretorius, iždi
ninkas ir knygvedys. Kiek žinome, ALTASS 
komitetas turi specialę finansų komisijų, ku
rios pareiga peržiūrėti knygas, patikrinti bi- 
las ir paskelbti atskaitas. Ta komisija, ma
tyti, nepildo savo pareigų, arba neprileidžia - 
ina prie knygų ir kitų dokumentų.

Atskaitose metasi į akis nepaprastai di-

Apart rankų stebuklų, var
giai kų kitų ten sutinki.

Tai vienok, — kapai Šven
to Petro ir Pauliaus sudaro 
visų, širdį Romos įdomybių. 
Be jų vargiai ir pati Roma to
kia įdomi būtų.

Į MŪSŲ BENDRADARBIUB,kas? Vaigi rūsis, kur Jo kū
nas buvo paguldytas.

Lietuvoje leidžiamos dabar 
Apie šių vietelę ne tik visa Lietuviškos Enciklopedijos re- 

Jeruzalė, bet ir visa Palesti-; dakcija yra susirūpinusi turė- 
na sukinėjasi. Ir taip papras- j ti, kiek galint, geriausiai pri- 
tai maldininkais apgulta, kad žiūrėtų Amerikos biografijos 
tik per didelį vargų prie jos J skyrių ir todėl pakvietė aine- 
galima uasigauti. Eik, kur a- rikietį rašytojų ir publicistų 
kys neša; matyk, kas patin i V. K. Račkauskų — Vairų tuo 
ka. Betgi į sielon tik su sa-' skyrium rūpintis. <
rgu ir tai tik ant trumpos va- j
landėlės įžengti galima.

Ne vien patys lietuviai, bet 
iš kitur atvykę svečiai nerims 
tol, kol neaplankys ir nepama
tys jųdviejų atilsio vietos.

Amerikos Eikš turi nusky-į 
rę vienų dienų gruodžio mė
nesyje maldai už savo miru
sius draugus. Šios pamaldos ' 
būna viešos. Kas tik nori, ga-' 
Ii užeiti. Jos taip gražios ir 
nužemintos būna, kad ne vie
nam ašara veidu nuriedi.

Šiuo prašome savo nuolati
nius bendradarbius neatsisaky 
ti pasiųsti L Enciklopedijai 
(Amerikos Lietuvių Biografi
jos Skyriui) savo trumpas bi
ografijas, kuriose turi būti nu
rodyta: gimimo rietą ir data, 
laikraščiai, kuriuose bendra
darbiaujama, stambesnių raštų 
bibliografija, adresas. Pagei
daujama taip jau atžymėti da
lyvavimas Amerikos lietuvių 
draugijų ir did. organizacijų 
gyvenime ir darbuotė karo iri

Ne lik tiek. Kas vakaras, 
lygiai laikrodžiui vienuoliktų 
mušant, jųjų užeigose, ant mi- įo-karinio Amerikos lietuvių
nutėlės, šviesa užsukama. Ka- veiklos melu 

viskų kojomis į viršų išvartę, dangi patamsyje nieko veikti
negalima, tuo tarpu apie mi-

Išvartyti lengvu Betgi i rūsius savo narius atminimas J5**1 sekančiu adresu: V. K. Ra- 
die'čkauskas — Vairas, Pašto dė

žutė 375, Kaimas, Lithuania.

Buvusios Rusijos sovietai

kai matai pamatė, jog bus ne-
! gerai
( reikia išverston vieton ir kų 
nors įdėti taip pat. Palikti tik 
suknistų carų darbo šalį, ma
to bus negerai.

Visų medžiagų prašoma sių-

padaroma. Labai gražus ir 
votas sumanymas.

T , . , . . , , I bhopėnas į siaš pamaldas
Labai dažnai tenka paraatv- _ . . . ., ,

. ..... ...... . žiūrėdamas ir jų* k laidydamas,
ti Millėto garsųjį piešinį taip, . , . . „ iškįla kur ten toli už papras-

“ Angelas Dievo . . . , . ., . , , v to gyvenimo debesų ir sudės-Jojo turinys begalo žingeidus.1 . . .*.,... . . to Įdomų ir amžinę savo mar-
........... .... ... Stai ve »“ yra « ir jos,j8m"k,llls u « sav» 8,riluze i, už mirusius. iluiikos įk>s-

pusiverti, visur įvairumas „kj1 Į’“Sarbo8 branduolys. Sovietai, Ižuose pr,e darbo Vienas

Neseniai turėjau laimės ap
silankyti Wasbingtone. Irgi

Ilgai nelaukę, Leninų gero- vadinamų 
kai išdžiovinę, rodo liaudžiai,

dėlės išlaidos sukėlimui kapitalo: maršrutų I be£a,° įdomi rieta; Kur UkĮ 
ir kolonijų parengimų išlaidos $2,788.54; auk
sinių ir sidabrinių spilkueių padarymas ir 
išsiuntinėjimas $1,947.31; atlyginimas lakū
nams $1,2^6.00; komiteto operavimo išlaidos 
$1,068 95. Keistokai atrodo, kad prie raštinės

varsto.

Tai vienok, ir ypač dabar,

žino, jog Leninas tos garbės P»^ui žagrę seka, antroji. n» 
------ i:_ i— i.__ —tvt, šienų graibo. Ilgainiui sunevertas. Jis kur kas mažiau
padarė, negu jį garbinama. Tai ėję jieuu abu pradeda apkal

bėti savo ateitį... Gerai įsika
lbėjus iv pačius ateities gy
viausius klausinius palytėju
sius, visai netikėtai artimos 
bažnytėlės varpas sugaudžia

. ., .i vienok ant greitųjų neturėdapatsai vidurys Wasningtono į- 
išlaidų priskaitoma gazolinas, alyva ir t.t. domybių, tau — ne kas kitko',
— “Įvairios raštinės reikmenys, gazolinas tik kapas nežinomo kareivio.
automobiHui. raMakdtptK!! $230- ——- , , o ,ų
89 . Be to, kitokių”išmokė,finfų padaryta Kas buvo Jungtinių Valsty-* , , . .r . , . .
$1,395.05. Tie kitokie išmokėjimai yra: fcų- bių Jūrininkų Akademijoj, An kaJ h. ~ ,fl.
dimas skrist per Atfeuitikų $75.00; naujo mo- napolis, Mąryland, ffeužsimirš,
toro pervežimas $51.68; “Skraidymas su in- jog aplankė vienų iš pačių Sau 
strumentais” — $190.00; (Kažin kiek be in- niausiu mokslo įstaigų ne vien 
strumentų!); navigacija — $36.80; lėktuvo Amerike, bet ir visame pasau
pargabenimas iš Kalifornijos’ — 341.05; ke- lvje. 

jiems pažadėkime ir savo prižadus, kiek ga- lionės ryšy su Intuanica II — $245.45; Leit.
lėdami, pildykime.

Baigdami šias kelias pastabas, mes nuo
šaliai sveikiname Labdarių Sąjungų jubi
liejaus proga ir linkime, kad ateityje jos dar

bų vaisiai būtų dar gausingesni.

Vaitkaus sąskaita $281.50. Viso sukelta ka-

V-BE ” APIE MŪSŲ DIENRAŠTĮ

Brooklyne leidžiamoji “Vienybė** įdėjo 
ilgokų rašinį apie “Draugų” jubiliejaus pa
minėjimo proga. Redakcijos straipsnyje tarp 
kito ko rašomi’,: “Katalikų dienraštis Drau
gas Chicagoje mini savo dvidešimts penkių 
metų sukaktuves. Tai labai žymus įvykis mū-

APSIRIKO

,, mi kų geresnį, jo garbe atlo 
potų spragų užlopoma.

lės ir dievotumo gali būti net 
ir paprastame varpų skambė
jime. Nekalbant apie procesi
jų, giesmes ir kitas Bažnyčios 
už mirusį apeigas. Žodžiu, 
Shopėno uždūšinis maršas ne

Prie pat upės ir jūrių užla-
pilat., $32,W3.14. Viso Lituanicai Antrajai kopuikiauKi vie.
įžleista $21,187.47. Išeina, kad kapitalo šukė- tjesiog „ebllU1įngai graži.
į“” išleista «10>- Tvarka perneša supratim, net

8o5.67. Vauinas, išleista trečia dalis viso su- k gcrokai pritynl5iam 
kelto kapitalo, o dvi dalys ($21,187.47) su- Tokią aprašyti ar api.
dėta , lektnv« 'f Bktuvas dar neprireng- pasako(i jokiu būuu negalima, 
tas transatlantinism skridimui. Kasoje beit- bfitinai nuo„aVB aklmi
ko $155.20. O čia reikia mokėti lakūnui algų pamatyti
ir kitos išlaidos padengti. • _______

Taigi, daug išeikvota visuomenės sudėtu
pinigų ir skridimas šiemet nejvykdintas. Tuo \ P betgi. Rodos, viską apė- 
socialistai dar kartų parodė^ kad kur tik jie *^au pamatei, lai
savo pirštus prikiša, ten užrilia ir darbo kaip V^CT1O*< tol, kai nepamatei ir 
reikiant nep«iaro. neoplankei karsto ten koplv-

visi kiti, ramiai ir patogiai, raivysis per 
dienas šiauduose, juokaus su kaimo mer
ginomis, sočiai pavalgę, ligi valiai išsi
miegoję.

Tačiau greta nepasitenkinimo, Rim
—- Klausau, tamsta vade!
Puskarininkis Rimdžius garsiai stuk

tešėjo batų užkulniais, vikriai apsisuko ir džius jautė ir pasidiužiavrmę. Juk, vis def- 
išėjo iš žemučio kuopos štabo kambarėlio.

Lanke jau temo. Žemai palinkę i2ebe- 
sys, stipraus rudens vėjo trankomi, sku
bėjo į rytus ir rodėsi, tamsia grūmojan
čia siena rikiavosi juodos netolimo miško 
juostos viršuje. Žemose kaimo pirkiose, 
tai šen, tai ten, jau švietė gelsvi žiburė
liai

Gatvės pakraščių, šokinėdamas per 
balas, Rimdžius nusiskubino į kitų kai
mo galų, kur kluone patogiai įsitaisę sau 
šiauduose guolius, jau antra diena gyve
no jo skyriaus draugai — kareiviai. ,

Rimdžius buvo kiek piktas. Ir kur 
gi! Po tiek dienų žygiavimo dienomis ii* 
naktimis, j>o erzinančių nuolatinių srrsi- 
šatrdymų su besitraukiančin priešu, da
bar, lenda visn kuopa pagaliau sustojo 
poilsiui jį siunčia vėl į žygį. Jį vienų, o niojo puskarininkio Karpos ir oficialiS- , Karpa

to. ii kuopos vadas iiskyrė iš kitų tar
po; jam pavedė tų gal ir labai pavojingą 

uždavinį!
— Tamsta esi sumanus, vikrus ir, ti

kiuosi, getai pasitarnausi mūsų tikslui,

pomis, kų išjuoktanėja kitų 
įpročius, savus apsiseilėdanii 
pučia ir giria. Vadinasi, pano
rėję priparodyti kitiems, jog 
jie ne toki, kai kiti, priparo- 
dė tik savo nesumanumų ir sa
vęs nepažinojimų. Jei pažin
tų save, pažintų ir kitus; 
tokių nieki! nepamėgdžiotų.

ir

. . . , , dėl to amžinas, kad jo sndė-
prunindamas malda uz iniru- , ... , , . , , v. \ , v. tas, o tik dėl to, kad Bazny-
sius. Šios dvi dievotos dūsios, v- -- - • ., icios grožį atvaizduojas.ant tų pėdų asmenius reika
lus numoja, galvas žemyn le
nkia ir dievobaimingai už 1 
mirusius “Angelas Dievo” ka ’ 
lba. Mintis taip gražiai atvai
zduota, kad minėtąjį vaizdų 
galima sutikti ne tik katali
kų, bet ir žydų tarpe.

Bet niekas ir niekur taip 
Klausk tų, kų Šventoje ^Že-' nužemintai ir gražiai už mi- 

mėje lankėsi, kas ten įdomiau- rusins nesimeldžia, kai kata- 
sio? Ar Betliejus, kur Išgany- likai savo bažnyčiose. K i
to jas gimė! Ar Genezereto e-
žeras, kur Įrangas ir audrų nu
tildė? Ar bažnyčia, kurioje 

'mokė? Ar Alyvų darželis, kur 
taip nuoširdžiai meldės? Ar 
gal kalnas Golgotos kur Tė
vui dūšių atidavė? Ne! Tai

kai paprašęs leidinio kreiptis, nors buvo 
draugai, įteikė jam iš kuopos vado gautų 
raščiukų.

Karpa buvo kiek nustebintas.
— Kas yra? — paklausė tyliai.
— ^Perskaityk, — jau draugiškai nu

siminusiu balsu atsakė Rimdžius.
Karpa turėjo keltis ir eiti arčiau ži

bintuvo. Ilgai skaitė raščiukų.
— Tai ko nusiminęs? Juk atostogų 

važiuoji.
— pasakė. “ | ' — Taigi atostogų, — pratarė Riro-

Kų ,jis po to galėjo sakyti kuopos va- džius ir pasistengė nusišypsoti. — ftį va
dui? Jis, jaunesnysis puskarininkis, uere- ' karų turiu ir išvažiuoti.. Kažin, kur čia
nai už uolumų ir klusnumų iš grandinio man būtų galima ganti civilins rūbus.
pakeltas.

Vakarienė jau buvo atnešta. Karei-
— Gartsi. Nors ir pas mūsų ūkininkų. 

O kodėl nenori šitaip važiuoti? Juk ir
viai, susėdę šiauduose ir apžergę garuo- j paaukštinimų gavai, ir šiaip geriau, gar
mančius katiliukas, srėbė sriubų, juokavo, bingiau...
Šaipėsi vienas iš kito. Žibalinis žibintu j — Taip reikia... Juk aš iš anoa pusės, 
vas, paskolintas iš ūkininko, niauriai ir Į — murmtelėjo tyliai Rimulius. — Tik 
šykščiai švietė pakabintas po balkiu. p tu, Juozai, niekam apie tai nesakyk... Čia 

Riimlžiui valgis nerūpėjo. Jis tuoj pn- į paslaptie.
ėjo prie savo tiesioginio viršininko, vyrea- į — Aha! — susirūpinęs sukando lūpas

NAUJOS ADVENTINŪS IR 
KALĖDINĖS GIESMES

Kų tik iš spaudos išėjo nau
jos Adventinės ir Kalėdinės 
giesmės. Žodžius ir melodijų 
parašė kun. Žydanavičius. Ha
rmonizavo prof. F. Žilevičius. 
Kalbų tikrino pralotas A. Da
mbrauskas.

Giesminėlis turi 140 pusla
pių ir 34 giesmių. Kaina tik

taip sakant, Katalikų Bažny- 50c. Perkantiems didesnį skai
čius pamaldos visos gražios ir <eių, duodama žymi nuolaida.
aukštai aukštai dvasių iške
liančios; betgi maldoje už mi
rusius Bažnyčia pavirsta dan
gumi, o maldininkai Angelais.

Pavarytais iŠ kaimo arkliais pavė
žintas arčiau fronto, likusį ligi pirmųjų 
linijij kilometrų Rimdžius nužygiavo pės
čias. Prie plento, netoli smuklės, kaip jam

Kreipkitės antrašu: Rev. J. 
Žydanavičius, Amsteruam, N. 
Y., arba “DRAUGAS” PUB. 
CO., 2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, IH.

kė tamsoje Rimdžius.
Mūsų patruliui su karininku nuėjusį

Rimdžius dar gal pusę valandos gulėjo 
po krūmu. Galėjo būti, kad bolševikų pa
trulis, iŠ toto sekęs inusiškiuB, galėjo pa-

kuoĮMis vadas ir sakė, jo jau laukė nepa- ’ stebėti jį viėną pasilikusį ir pradėti sekti, 
žįstauias kito pulko senyvas karininkas, r Tyliai gulėdamas šlapioje žolėje, jaus-
Rimdžius pamatė jo degantį tamsoje pa 
pirosų.

— Kauno bokštai, — pasakė jis slap
tažodį, arčiau priėjęs ir gerai įsižiūrėjęs 
į tmiforniinę karininko milinę, 
per petį.

— Gerui, gerai! — paplojo šis jam
Po to abu, tylėdami, nužingsniavo į 

priešo posę. Karininkas Blindžių palydė
jo ligi pat mūsų pirmųjų patrulių. Tea,

damasis mažytis ir silpnas ūžiančio ir 
paslaptingo tamsoje miško pamiškėje, Ri
mti žiu s pradėjo nelinksmas rainutes dė
lioti. Pavojus ir baimė slidžiomis ir šalto
mis rankomis jį prispaudė. Dieve mano, 
koks jis nenuorama! Metė namus, sugrau 
din o tėvus ir pats laisvu noru išėjo į ka 
riuomenę. J kariuomenę, kur vargas, pa
vojus ir šaltas kapas karo metu lydi kiek
vienų žingsnį. Kas jam buvo gyventi na 

pasakęs slaptažodį grįžti atgal, paspaudė niuose, šilimoj ir vyriausiojo sūnaus šei- 
jo rankų. f moję linksmybėse. Ūky pavadavo dainai

_ Tamsta, tnr būt, sugrįši ne a»ks- sirguliuojantį tėvų, dūko vakarėliuose Ir
čian kaip poryt.

— Taip Man įsakyta grįžti vėliau
siai poryt.

— O kelios čia žinai?
— Juk čia mano kraštas! — nusijuo-

jan net buvo nežiūrėjęs sau mergaitę. Pui
kių mergaitę, Zorių šviesiaakę Antosę, 
kuri irgi graudžiai verkė jam išeiaavt...

(Daugiau bus)
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MIRĖ KUN. URBONO 
MOTINA

SOUTH SIDE
Misijos jau pasibaigė 40 va- 

DUBOTS, PA. — Lapkričio landų atlaidais. Galima saky- 
21 d. mirė a. a. Marijona Ur- misijos buvo vienos iš sek- 
bonienė, kun. Mykolo Urbono mingiausių — įvyko daug at- 
motina. Palaidota lapkričio 24į sivertimų, minios žmonių per 
d. vietiniuose lietuvių Šv. Juo' visas dienas ėjo prie šv. Ko- 
zapo parapijos kapuose. inunijos.

Laidotuvėse dalyvavo 24 ku
nigai, tarpe kurių matėsi ir 
lietuviai kunigai iš toliau at
važiavę: kun. Karužiškis iš 
Clevelando, kun. Sliteigman iš 
Youngstown, O., kun. Kazėnas 

LPittsburgbo, kun. Sadaus- 
iš Donorą, kun. Pikutis iš 
;htwood, kun. Gelumbis iš 

Niagara Falls, N. Y. Laidotu
vės buvo labai gražios ir ne
paprastos. Tokių laidotuvių 
čia dar niekad nebuvo. Žino
ma, velionė užsitarnavo tokių 
laidotuvių, nes visas jos gy
venimas buvo darbas ir malda. 
Ji dirbo nuo pat jaunystės, 
kad sūnų Mykolą, išauklėti, iš
leisti į kunigus; o tai nemažas 
darbas, ypač našlei motinai. 
Tas darbas reikalaująs daug 
pasiaukojimo ir savęs išsiža
dėjimo. Ji to nebūtų pauarius 
be Aukščiausiojo ypatingos pa 
galbos, o kad tą pagelbą gau
ti tai reikėjo maldos. Ji buvo 
maldos pavyzdys, ne tik per 
paskutiniuosius 19 metų, kuo
met gyveno prie savo sūnaus

BRADDOCK, PA., 
ŽINUTĖS

Izabelė Bikiniūtė sunkiai a- 
psirgo nuo appendicitis ir bu
vo nuvežta į Braddock ligoni
nę, kur buvo padaryta opera
cija, kuri pasekmingai išėjo ir 
dabar eina geryn.

Gruodžio 2 d. jaunuomenė 
šios parapijos priims šv. Ko-

Sekmadienį, lapkr. 25 d. di
džiausios minios autobusais ir 
privačiais automobiliais lankė 
vyskupo paskirtas bažnyčias, 
kad įsigyti Jubiliejinius 1933 
m. Atlaidus. Priskaitoma, kad 
netoli tūkstantinė minia at
lankė bažnyčias, vadovaujant 
misijonieriui kun. Bonaventū
rai. Jam prigelbėjo kun. Skri- 
pkus, kun. Sadauskas ir vie
tinis klebonas. Tai buvo ne

ŠIS TAS Iš WEST END!
PITTSBURGHO PA- i 

DANGĖS J
Gaila, ir net labai gaila, ne

laimingų zuikelių, kuriuos la- i 
pkričio dienomis taip naikina. 
Bet, nelaimėje zuikelis pasiro-Į 
do gudrus, kurio net geriau- 
sis medžiotojas, be šunelio pa Į 
galbos, negali surasti. Tat šn-

MONSIN’fl LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7!th Avė., Kenosha, Wis.

: Nei vienas nenori mąstyti 
! apie blogas sėkmės šiandieni- 
’ nio jaunimo, bet svarbu yra 
' daryti išvadų, ar dabartinis
jaunimas įvertina tėvų dar
bus ir ar jis rišasi prie lietu-

(Tęsinys ant 4 pusi.)

LAIKAI MAINOSI trisdešimts metų, jau sensta 
ir viens po kito pasitraukia 
iš mūsų tarpo.

Ateiviai, išaugę Lietuvoje,Kenosha, Wis. — Kiekvie-
C°rP°re *Per į nelis ir yra jo didžiausias prie nas desėtkas metų neša su 1 turėjo užtektinai atsparumo ii

! Sa«. . “vim permainą im°- ! meilės savo tautai. Per trum

Kalakutas, žiūrėdamas į ne

Mišias šv.
Demokratai šio miestelio tu j

rėjo didelę puotą, pirmadienio
gaus gyvenime.

Kiekvieno civilizuoto žmo-, laimingus zuikelius juokiasi ir
vakare, Eikš svetameje p, to .. jų gaus noras yra, kad kas kart

laikas, kad ir zuikelis iš kala-' dau«i,u P<“ob,lli”“s 
gyvenimą.

didelio džiaugsmo, kad ėmė vi
ršų šiam mieste, kuris visuo
met buvo respublikonų valdo
mas. Dalyvavo ir mūsų klebo- 

i nas.
Lapkričio 30 d. vakare bus 

bingo parapijos svetainėje pa
rapijos naudai. Augustas

GRAŽI MOTERŲ 
PRAMOGA

kuto saldžiai pasijuoks. Arti
nasi galas ir kalakutams.

Pavyko šiomis dienomis su
daryti stiprią organizaciją iš 
sekančių kolonijų: West End 
Pittsburgho, Homestead, Brad 
dock, Brigbtvvood ir Donoros, 
kurios nusistatė kalakutus nai 
kinti. West End Pittsburgho 
kolonija, su neapsakomu įnir
šimu, kalakutus dovija. Bingo

----------- i vakarais ir ypatingai Šv. Vin-
BRIDGEVILLE, PA. — LaJ <*nto Lyceum vaikinai per sa

vo pramogas, lapkričio 27 d , 
labai daug jų išnaikino.

Donoros kolonija, kaip teko 
girdėti, taipgi aštriai nusista-

Amerikos lietuviams svar
biausia dabar yra priruošti 
jaunimą į savo įpėdinius, 
lietuvių išeivių vadus.

Visi mūsų pirmtakūnai, ku
rie atvyko į Ameriką prieš

paprasta kelionė, kuri ilgai pa j pkričio 25 d. įvyko Moterų 
siliks mūsų atmintyje. Suskai i Altoriaus draugijos susirinki-

mas. Suvedus galutinai sąs
kaitas, pasirodė, kad praeito 
sekmadienio card party davė 
parapijai gryno pelno daugiau 
kaip 50 dol. Vieningo ir nuo
širdaus darbo pasekmės visa
da esti geros.

Tą pačią dieną buvo susi
rinkę į parapijos salę nariai 

j Tikėjimui Platinti Draugijos
Lapkričio 20 d. luoman mo- (prOpagation of the Faitb So- 

terystės įstojo Bronius Rupš- , cįety) pasitartų misijų reika
lais. Prie tos progos užsimo
kėjo savo metinę duoklę šie 
žmonės, giliai susirūpinę Kri-

čiau, kad mūsų klebonui per 
misijas ir 40 valandų atlaidus 
pagelbėjo šie kunigai: Vaiš
noras, Abromaitis, 'Jurgutis, 
Urbonas, Misius, Sadauskas, 
Wassel, Pikutis, Skripkus, 
Szymkiewicz, Sliteigman, Alp- 
lionsus C. P., Kopera, Garst- 
ka ir Misiaszek.

laukis su Emilija Simonavi- 
čiūte. Tai graži lietuviška po-

___  __ ____ _______.relė. Gražus jųjų buvo ir šliū-
prie bažnyčios klebonijoje, betl^as bažnyčioje. Juos neatmez- 
visą savo gyvenimą buvo išti-Į Siamu moterystės ryšiu suri- 

’kima maldai. Už tat darbu Ir, š° Pa^s klebonas.
malda išprašė nuo Dievo ma
lonės, kari sūnus Mykolas ta
po pavyzdingu kunigu ir kad 
ji turėjo laimę prie jo gyventi 
net 19 m. ir kad jos sūnus ją 
palydėjo į amžinastį suteikda
mas paskutiniuosius sakrame
ntus ir būdamas prie jos mir
ties. Tai ne kiekviena motina 
turi tokią laimę. Kaip tai bū
tų gera, kad daug turėtume 
tokių motinų.

Amžiną atilsį duok jai Vieš
patie, o šviesybė amžina te- jautą.

Lapkričio 26 d. misijonlerius 
kun. Bonaventūra moterystės 
ryšiu surišo: Praną Geležaus- 
ką su Izabele Benotaite ir Be
rnardą Mroczkowski su Auto
se Žiaukiūte.

Te Aukščiausias palaimina 
jaunavedžius naujame luome!

gul jai šviečia per amžius. Nu
liūdusiam kun. Mykolui, jo 
broliui Jurgiui ir seserei A- 
nelei reiškiame širdingą užuo-

SUCHIS UFE-
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“Hhe lanka faat ta

staus mokslo skelbimu stab
meldžių kraštuose: Jonas Šar- 
kus, Marijona Baltausienė, Jri

stina Jakštytė ir Marcelė Ša- 
ikienė, V.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

tė daug jų išnaikinti.
Ir kitos kolonijos, be jokio

pasigailėjimo, nusistatė kala
kutus naikinti. Ot, tai gerai 
jums, kalakutai! Jūs juokėtės 
ir tyčiojotės iš nelaimingų z ui 
kelių, bet ir zuikelis iš jūsų 
saldžiai pasijuoks. - 

Bet, čionai reikėtų paaiški
nti skirtumą tarp zuikelio ir 
kalakuto. Skirtumas ne tame, 
kad vienas žvėriukas, kitas gi 
paukštis, bet tame,- kad zui
kelis gudrus ir savo gudrumu 
moka tarp krūmų, žolių ir ur
vų nuo medžiotojo pasislėpti 
Bet koks gudrumas kalakuto f 
Pūsdamas savo snapą mano, 
kad jo kas išsigąs. Bet kur 
tf.u! Pasigriebę už šnapo, čin
kšt ir po kalakuto.

Dzūkelis

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n-
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

m.

Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais, audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Olą nuplėšti
Gerbiamai “Draugo" Administracijai:

Siunčiu su Šiuo laIKku t..........  už kurtuos prašau kuogrefčlausla
atsiųsti man sekančias Kelionių Knygas-

VT8K. P. P. BOCIO KELIONES — |1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — I RO
KUN. J. A. PAULIUKO — J.OO

arba:
Siunčiu J 3.60 už kuriuos atsiųskite man visos tris Kelionių knygaa
Mano adresas:

Vardas, Pavtrdė
I

.Street

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjuslėms Vyrams 

ir Moterims
NVGA-TONE vra turtingas Zlnku- 
Fosfotdu. brangia su d ė t Imi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkallftka fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura- 
irtlntl sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervu suirutėse, kurios pagimdo 
“nusidėvėjimo" jausmą.

Tas'šaunus receptas turi tam tik
rą tortną geležies, raudono kraujo 

reikalingo bfldavo.lumui tvirtesnių
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžini
mui spalvos Ir pilnumo išblyšku-

tų būti daug lengviau veikti, ' ploniems veidams. Be to,
” NUGA-TONE turi šešlss kitas hmn-

gtąa gyduoles. IJradėkit Ant NUGA- 
TONE šiandien Ir tėmykite kaip 
stlprSalt. Parduoda visi aptiekorlal 
Su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio tryt meiit’ii.

Nuo užkietėjimo imkit—VGA-SOL 
— Tdealų I.iuosuotoją vidurių 25c 
ir 50 c.

pą laiką čia jaunąjai kartai 
sukūrė lietuvybės centrus, j* 
staigas, kad tik lengviau iš
silaikyti prieš ištautėjimą šia
me krašte.

Dabartiniam jaunimui ture*

1 nes takai pravesti ir praminti. 
Be to, ir paties jaunimo skai
čius padaugėjo penkiais sy
kiais, negu senesniųjų yra.

ĮMOKANT 11 - 11 J MĖNESI

įdeda

GASTEAM RADIATORIŲ
Stebėtinas pasiūlymas Gazo Ši
lumos namams, ofisams ar krau
tuvėms — Vienam kambariui ar

į jūsų namus

visam namui.

Savyje pilna garu 
šildymo sistema.

JEI jums nusibodo nešvarumas ir ne
patogumas taisant ugnį, šiupeliuojant 

suodinas anglis, velkant pelenus, arba ap- 
sieibant be jokios šilumos, štai jums gera 
žinia. Savininkai arba gyventojai namų, 
kuriuose nėra centralinės • šildymo siste
mos, arba namuose, kur ne visi kamba
riai gerai apšildomi, gulite turėti visus 
patogumus gazo žilumos.,

Įmokėjus tiktai $1.00 ir $1.00 į mėnesį, 
jūsų gazo kompanija įtaisys Gasteam ra 
diatorių jūsų namuose, ofise °.r krautu
vėje.

Gasteam radiatorius yra greitai ir 
lengvai įtaisomas . Labai lengva yra jį 
vartoti. Tik pasukite stumutę ir užde
kite — gaunate šilumą, kiek jūs nori
te, kada ir kur jums reikia. Ir ši šilu
ma švari. Ne jokių suodžių! Nė jokhj 
paišių! Nė jokių purvų!

* Pasiklauskite savo artimiausio gazo 
kompanijos ofiso dėl pilnij informacijų.

Gaj Heating Divlrion

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

Preferred by millions 
to mayonnaise..

Rinktinė me
džiaga suplak
ta Į nepapraatą 
grietinės pavi
dalą Kraft 
Mlracle 
Wtrip ma
šinoje.
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Digestible as milk itself 1
<

... this cheese Food 
with the deliciously 
mild Cheddar flavor

Duokite šalmai S) maistingą sūrio 
valgi tankiai. . . sandtvlčiuose, casse- 
role dlšėse ir sutirpintą, kaipo šve
lnų dažfnj dėl kiaušinių ar žuvies.

tME Nlgfct and Mornlng
Pramott a Clean, Heabhy Condition
Jei akys suerzintos vėjo, dulkių ar 
saulės, vartokite kelfs lašus Murinę. 
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu.

Safe lor Infant ar Adult At all Draugiais, 
Murinę Company, Dept. II. S., Chicago

Jv-i. L t.lix.’
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WISCONSINO LIETUVIU 
ŽINIOS

Išlaimėjunai. Tiek daug it 
gražių dovanų buvo, kad be
veik visi dalyviai gavo po do
vanų. Vakaras buvo labai ma
lonus ir draugiškas. Pelno pa
daryta apie $100.00, kurį at
stovai atveš kaipo aukų į aš- 
tuntųjį Marijonų Rėmėjų sti
rnų, kuris įvyks gruodžio 'J d., 
2 vai. popiet Aušros Vaitų 
parai), svetainėje, 2323 \\. 23 
Place.

Visiems darbuotojams, Y<*. 
niėjams, geradariams, aukoto* 
jaiųs ir dalyviams širdingiau
siai dėkojame ir meldžiame 
gausios Dievo palaimos visa
me.

Komisija ir g. R. Vadovybė

MARIJONU RĖMĖJŲ 
DARBUOTĖ

LIET. VYČIŲ OHIO. IMK 
SEIMELIS PAVYKO

Praėjusiam sekmudienyj į- 
vyko L. Vyčių Chie. apskr. 
seimelis, Dievo Apvaizdos pa- 
mp. svetainėj. Delegatų pii-l 
sirinko pilna svetainė.

Seimelis atidarytas malda, 
kurių atkulbėjo L. Vyčių (5iic. 
apskr. dvasios vudas, kun. A 
Valančius. L. V. Chie. a į* k r. 
pirm. J. Poška sveikino visus 
atsilankusius, ir pakvietė L. 
V. “Dainos” chorų sudainuot 
himnus.

Toliau sekė prezidiumo rin
kimas. Pirmininku išrinktas 1. 
Sakalas, raštininke M. Bra
zauskaitė. Rezoliucijų komisi-

nesusikalba su tavais ir jų ne- U‘ VaupSaitė, kun. A. Va- 
■ • , lančius, adv. K. Savickus.

1 Kalba L. Šimutis, “Ptju-

JAUNIMAS
Ohicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

žti j Vyčių eiles ir, neklysių' 
pasakius, kad jie rastų bėga 

L. Vyčių organizacijos nau- lo daug malonumo uirbant su 
jų narių vajai daromi tam, susipratusiu lietuvių jaunimu

JAUNIMO VAJUS

kad padidinus šios, vieninte
lės mūsų išeivijoje, katalikiš
kos jaunimo organizacijos ei
les. Visiems suprantama, kad

(Tęsinys nuo 3 pusi.) Į 
visk ūmo. Štai, imkime Keno-Į 
sba jaunimų. Šimtprocentinio 
jaunimo terasime tik vienų 
dešimtdalį. Tiesa, yra jauni
mo organizacijos, bet jos vi
sai mažos.

Kenosha randasi suvirs du 
šimtai jaunimo nuo 17 iki 23
metų amžiaus, o tik vienu ke-’tik šioje organizacijoje, čia! 
tvirta dalis tesiinteresuojas t6-; augęs jaunimas, gali gražiai 
vų įstaigomis. pagyventi ir suprasti grynai

Iš vedusio jaunimo, tik tre-[lietuviškos dvasios žmones, 
čia dalis yra vedę draugų-ę Vyčių organizacijoj šiandien
tos pačios tautos. 

Mokinių skaičius sumažėjo
yra gerų sporto, dramos, dai
nos ratelių, kurių tikslas yra

Taigi, kol dar mūsų sveikata 
ir jėgos leidžia, stokime po 
Vyčių vėliava ir iš vien dirb
kime Tautai ir Bažnyčiai.

Garbė tiems tėvams, kurie 
rūpinasi savo vaikų išanklėji- 
niu lietuviškoje dvasioje. Bet, 
bėda su tais, kurie neairūpina 
savo vaikų lietuvybe. Nemažai 
tokių lietuviškų šeimų yra 
Chicagoje ir vųsur; jų vaikai

OI

per pus. Iš viso to matoma, ! lavinti sąvo narius vispusiai 
kad šiandieninis jaunimas ne- ir kelti tautinį susipratimų. Vi 
turi tos dvasios, kurių jų tė- si buvusieji nariai turėtų grį- 
vai turėjo.

Jei dabar tas matosi augu- 
siame jaunime, tai kokia at
maina bus už dvidešimties me
tų? 1

Tėvai turėtų atminti, 'kad 
jie neša atsakomybę prieš tan

ĮVAIRI03 ŽINIOS

BR1GHTON P ARK. — la
pkričio 25 d., pp. Navickųna 
urnose įvyko parengimėlis — 
bunco palty. Šio parengimė’.io 
rengimo komisijon įėjo šios re 
mėjos: O. Jasparienė — pir- 
inin., M. Navickienė, T. Atro
škienė, K. Gedminienė, O. Ba
mbai ienė. Jų pagelbininkės: 
M. Laurinskaitė — rašt., A, 
Miekaitė, A. Norbutaitė, St. 
Julienė, Ver. Miciūnienė, 1. 
Rudienė.

Aukotojai: visa komisija ir 
pagelbininkės ptusižymėjo ne 
tik savo nepaprastu darbštų 
mu, bet taip pat gausiomis do
vanomis, T. Atroškienė pado-

BIZNIERIAI. CAB5INKL 
TĘS “DRAUGE’

Genovaitė Giedraitienė (ši- 
diškiūtė), kuri šį vakarų dai
nuos Lietuvių Labdarių Va
kare — Karnivale Lietuvių 
Auditorijoj. Jok gražaus dai 
na'-inio negirdėjome nuo per
nai. Dėl to šį vakarų turėsime i vanojo net 32 išlaimėjimus. 
gerų progų jų išgirsti. Į Taip gausiai aukavo ir kiti
_____________ , geradariai; P. Žukienė — du

nizacijos nuveiktais dai ais. su seimeliu baigės L. V. Cliic. sūrius, K. Gedminienė — ka 
Iš jo kalbos paaiškėjo, jog apSkr. naujų narių vajus. Pir-I Jakutų, P. Sakalienė — vištų, 

mų vietų laimėjo Town of j N. Abaraviez — vištų, M. Fra

go” reu. Sveikina visus atsi-
Per bazarų “Birutės” pirm. tų ir Dievų už netinkamų vai-' 1®nk^ius ir džiaugiasi <>rga 

A. Lauraitis išdalino $200 na kų auklėjimų. Todėl iš mažens 
riams, kurie buvo nesirgę per

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandt 
Dabar valandos šiokios:

MARQUETTe7k, OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St.

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utarninko, Ketver
ge ir Pėtnyčios vakarais nuo

7 iki 9 vai.

turėtų rūpintis vaikų dora ir 
lietuvybe. Gi jiems paaugus 
raginti įsirašyti į katal. jauni 

Pereitų penktadienį palaido Į mo L. Vyčių organizacijų.
Visi lietuvių vadai, Vyčių 

rėmėjai ir prieteliai, stokime 
į Vyčių organizacijos naujų 
narių įrašinėjimo vajų. Nors 
sykį parodykime tai organiza
cijai gerų širdį. Brone

dešimtį metų.

tas F. Klevickas. Velionis įš- 
J .nuėjai pereitų sekmadienį j gyveno Kenoshiuje 34 metus, 

minėjo 25 metų vedybinio gy
venimo jubiliejų. Visi pažysta
mieji linki Laučiams sulaukti 
auksinio jubiliejaus.

Milkentai susilaukė sūnaus.

Pereitų savaitę nelaimė pa
tiko J’. Šliakio Juozuku, kuris 
eidamas prie mokyklos par
griuvo ir nulaužė kojos kau
lų.

Du pasiturinti Kenosha bi
znieriai leidžia savo sūnus į 
universitetų. Vladas Bytautas 
lanko Illinois universitetų, Me 
dicinos akylių, o Pranas Ja
kutis Marrįuette universitetų.

Žemaičių Juzė

“SĄŽINE

Gruodžio 16 d., Nekalto Prn 
sidėjimo parap. salėje įvyks 
senai lauktas vakaras. Tai 
“Sąžinės” (dramos) vaidini- 
mas; rengia Liet. Vyčių cent-

DABAR! TIKRAS BAYER ASPIRM 
LABAI NUMA3NT0M KABIOM!

Didelis Kalni; aumaUnima*: *u* Bayer Aspirin!
KIŠENINĖS DĖŽUTĖS 1J

TA BURTŲ DABAR

PAKOVO
DAMI ŽEMAI

KAINA 
VISOSE
VAISTI
NĖSE

NEMOKĖKITE
DAIGIAU

DABAR—Mokėkite Mažiau už Tikrų BAYER ASPIRIN!
Kad padarius ataokomingumą Ir
greitą, veikimą Tikro Bayer A 8- 
pirln'o kiekvienam prieinamą, 
kaina, kun'ą mokate buvo labai 
numažinta. Taip sumažinta, kad 
nereikės daugiau Imti nežinomą 
sutaisomą vietoj tikro BAYER 
Aspirin!

16c Dabar ai 13 
23c Dabar už 21

Pavyzdžiui, klieni'nės dėžztSs 12 
tikru Bayer Anpiria'ij buvo su
mažintos iki 16c.

populia.rtfeki 24 tabletų bute
liai numažinti iki' 25c.

Ir taipgi, didis, šeimyninis bu
telis bnvo sumažintas dar kartą.

Taigi — Visuomet Sakykite 
“llayer” Kada Jūs Pcrkątc 

klos naujos žemos kainos padaro 
pirkimą nežinomą vardų, kad
sutaupyti kelis centus paikyste. 

Taigi — kuomet perkate, nie
kuomet neprašykite dėl Bayer 
Aspirin vien “asplrin” vardu, bet 
visuomet BAYER ASPIRIN Ir 
•Išrėkite, kad gautumėte.

VISUOMET SAKYKITE ‘ BAYEB ASPIRIN” KUOMET PERKATE

SKAITYKITE
ĮD0MIAUSIU8 LIETUVIMKU8 KATAUKItKUS 

LAIKRAIŪIUS

L. Vyčių organizacija yra da
vus lietuviams daug įžymių 
vadų. Skatino jaunimų ir to
liau darbuotis nenuleidžianl 
rankų.

Toliau kalbėjo dr. A. Ra
kauskas, L. R. K. Federacijos 
Centro pirmininkas. Gražiai 
nupiešė praėjusių L. Vyčių or
ganizacijos darbuotę; ragino 
jaunimų burtis krūvon ir tęs 

1 ti savo darbus.
Adv. K. Savickus savo re 

ferate palietė organizacijos 
praeitį ir jų dabartiniu laiku

Paskiftinis kalbėtojas buvt 
L. Vyčių Chie. apskr. (Kasios 
vadas, kun. Valančius. Jis ka

Lake 13 kp.; antrų — Mar- 
ąuette parkas 112 kp. Apskri
tys dėkingas visoms kuopoms 
už pasidarbavimų šiame vaju
je-

Seimelis baigtas malda.
M. Brazauskaitė, rast.

JAUNIMO KALENDORIUS

ras. Veikalų režisuoja kun. A.
Valančius, Vyčių dvasios va- lbėjo apie mūsų organizacijos 
uas. priešus. Kalba buvo turininga

Kurie matė “Baidyklių Pa- ir įsidėritėtina kiekvienam L. 
rodų” arba “Andriejaus Šel Vyčių oi^anizacijos nariui, 
mystes” atmena linksmas va
landas, šis vaidinimas 
dar gražesnis.

bus

PAŽINKIME JAUNIMO 
VADUS

Adv. Konnie J. Savickus
Adv. Konnie Savickus, da

bartinis “Vyties” anglų sky
riaus redaktorius ir Lietuvos 
Vyčių Centro valdybos narys 
— spaustuvės direktorius ir 
spaustuvės vedėjas, yra gerai 
žinomas kaipo gabus ir rimtas 
jaunikaitis, kurio darbais vi
si gėrisi, no tik lietuviai, bet 
ir svetimtaučiai. Tai vienas 
iš Liet. Vyčių 5 kuopos šulų.

Jis yra daug gyvumo pri
davus Vyčių organizacijai, ei
damas įvairias valdybų parel

Po referatų sekė diskusijos 
ir priimta keletas rezoliucijų.

Lapkr. 30— Liet. V. 14 kuo 
pos “Waltz Nite”, parapijos 
salėje.

Gruod. 9 — L. V. 112 kp 
veikalas, jiarap. salėje.

Gruod. 16 — L. V. Centro 
naudai vaidinimas “Sųžinės’ 
Nekalto Pras. parap. salėje.

Gruod. 30 — L. V. 112 kuo 
pos bankietas ir Šokiai minint 
10 metų sukaktį, Eųst End 
Hotel.

Sausio 1 — kovo 4 L. Vy-

lapienė — kanarkų, Vabalienė 
— kilbųsų virtinę, Kenteris — 
gėtymėlio ir kiti pasižymėjo 
aukomis, tačiau neteko suži
noti — kas ir kų uavė.

Parengimas labai gerai vi
sais žvilgsniais pavyko. Rėmė. 
jų ii' geradarių prisirinko ku
pini namai. Reik priminti, kad 
dalyvautųjų pusė buvo jaunos 
merginos ir vaikinai, kurie li
nksmai ir draugiškai žaidė 
kauliukus. Baigus žaisti, visa 
publika pavaišinta skaniais* 
užkandžiais ir kavute.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PŲLlman 5950 

Boredomls iki 9 vak. 
Hubatpium Vigų diena iki 9 v,v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

LIETUVIAI PAJOTAM A i: 
AMĮR1K03 LIETUVIŲ PASTABŲ DBAPGĮJ08 KARIAI:

Kun. A. Valančius praneši*, čių Centro naujų narių vajus.
kad gauta* seimeliui sveikini 
mas nuo Šv. Kazimiero sese
rų. Seimelis nutarė laišku 
joms pauėkoti.

Pirmipinkas pranešė, kad

Sausio 29 — L. V. Centro 
metiniai šokiai, Midland Club.

SKAITYKITE EB PLATIS 
KITĘ “DRAUGĄ’

TeL CANSJ 0367
Res. PROspect M5«

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

i«ai soiuth hauohd streht 
ReziUcn. ljH 4000 So. Arteelaa Avė. 

Valandas; 11 ryta iki 3 popiet 
• Iki 3 v. vakąre

Office Phone 
PROspect 1WM

Rce. and Office
23MI Se. Beariu St 

GANĄB (I7Q(

DR. J. J. KOWAR$KAS
PHTSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Ohicago
OFS'ICE HOUR8: 

t Jo 4 and T JO 9 P. M. 
Bunday by Appojntment

gas 5 kuopoje, Chie. apskrity-

“DRAUGAS”, vieniptėlis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 8. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

•‘DARBININKAS”, Lietuvių 6v. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broąd- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, \Vilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2,00.

STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DJRVA”, A. L, R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chieago, III., Me
tams $2.00. „

••VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

% ___ Brooklyn, N. Y.

AKIŲ GYDYTOJAI LIETUVIAI DAKTARAI

je ir Liet. Vyčių centre. 
Baigęs Northvestern unive

rsitetų, jis siekė advokatūros 
ir šiundie yra profesijonalas.

TeL EAf'agelte 3057

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 We»t 43rd »tr.

(Prie Archer Av«. netoli Kedzfa) 
Valandos: nuo t iki 8 vaL vakaro 

Seredomto Ir nedėliomto pagal

Ofiso T«L; LAraretts l«IO
- Rea. Tai.: VIRglnla 0««9

OR. V. E SIEDLINSKIS
DKNTI8TAI

« A ■ ______ X - R A J
4143 ARCHER AVfcNUE 

Kampaa Franclecs Ava,

Ros. Pkoae 
ENGIx-wood 3041

Offlcs Phsne
TRlsnglr 0041

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
7850 So. Halated Street

ROOM 210
VaL: J-4 ir f-9 vai. vakaro

D». VAITU8H, OPT.
LIETUVIS

OPTOM^TtydjMAiT AKIU

Palengvina aklų Įtempimą, karto 
•ątl prU3a<lml galva* akaudėjlmo. 
svaigimo aklų aptemimo, ųervuotu- 
ap. skaudamą ąklų kąrft|, ątitatoe. 
trumparegystę Ir JoliregyRtę. Priren-1 g<a Utologa) atlnhia Viguose aUitl 
Klmuose egzaminavimas daromas ai

Speclalė atyda atkreipiamą I 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taiso m oa. vaiąndos aus to iki i v. 
ffedilfoj nuo 10 iki 12. Daugely ąt- 
ęMMtlmą akys atitaisomos be akinių 
Kainus pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Oftou: TeL DAFayette 4017 
Rsa.1 TeL HKMIock 0Z8S

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 3-4 Ir C-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofl.sae: 2050 W. Mth SL 
Valandas: 10-13 Ir 3-t vaL vak. 

Šaradomis Ir Nedtllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIONAS
DENTISTAS

1440 SO. 4»th OT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai.

3147 SO. HABSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. Ir 8ubaL 3—9 vaL

0R.G.I.610ŽIS
TeL CAMal 0123

DANTISTAS
2201 W. Oermąk Jtoad

(Kąmpa* LmvIU 8L) 
Valandos; Nuo • iki lt rrts

Nuo 1 iki 3 vakarų 
Berado) pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Mus 1 Iki 4 Ir auo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOl levanl 7820 
Varnu TH- nuKosa 1020

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinįų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių įr pritaikymo akinių.

Dienoms Tol. LAFayette S73S 
Naktimis TsL GAVal 0403

DR. A. J. JAVDIS
Office: 2643 W. 47th Street
VaL: 2 lkt t popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nsdėh'oje pagal sutarti

DR. JOHN SMETANA
OPTOMSTRISTAS

1801 S, ASHLAND AVENU1 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto ik>
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. zRoom 8.

Ttos® Ouiftl 0693

Office Tol. REPublIc 70M 
Rea. TeL GROvefalll 0017

70i7 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3433 W. MAJMJLETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

TaL 3-4 ir vak. Kstv. 3-13 ryto 
NtdėlJoj susitarus

Tol. LAFayette 7480

DR. F. C. WINSKUNAS
OYDYTOJAH Ir CHIRUROAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: I—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Bes. 2136 W. 24th St. 
TOL OANal 0402

\
i^aai

TeL OANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ* 

2201 W. Cermak Koad
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Šaradomis Ir Nedfillomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 s. CWornU Avė.
Telefonas RKf*ublis 7000

TeL BOUlx»vard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

/ 4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 
nuo 9 iki g vakare

Šaradoj pagal sutarti

DR.T.DONDOUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 AHCHEB AVENUE

TeL nRdala 0030 
Ofiso vaL: 3—4 Ir 0—t p. m.

Ms«U«uMs pągal sutarti

TsL Ofiso BOULavsvS M13—14 
Rea. VICtory 134S

DR. A. J. RERTASH
OOae vaL ana 1-3: aso 4i8f-»(MTM W.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Oydylojas',

2515 WB6T 69th ST.
Of. ir Bes. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

OfOos Tai. Vsntvorth 4380
Rss. T«l. Hyde Park ”»«

DR. SUSANA A. SIAUS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTO
6900 SOUTH H AUSTEI) ST.|

Valandos: 1 Iki 4 popiet; 7 iki 8 vak 
IAakyrus Seredoms

IVAI304 B*87*l*Ii

DR. CHARLES SEOAL
4728 fe.°AjfeUw4 Att.

CHI ILL
GFI8O VAI-ANDO|:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. ntia I W 4 
vai. po pistų fr nuo 7 iki 8:10 vaL 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 13 
valandai dieną

IcfetaoM

I

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4631 SO- ASHLAND AVĖ.
Tel. VAHils 0994 

Rez.: Tel. PJ.Au 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-J Ir 7-8 v. v. 
Nųdėldleaiato auo lo ugi 11 dtoM
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jeigu turi rakandų, automobi
lių, kas virkaus 400 dolerių, 
tamista gali iš jo atimti.

2. KLAUSIMAS. Motinos 
brolis paliko nmn testamentų 
1927 metais ir davė man ko
pijų to testamento. Testamen
te buvo aprašytas $12^500 pi-

Rodos, visi gerai žinome, 
’ kad gražiausi žiu vakaro pa

rengimo dalis yra, kad visas• t *
jo pelnas yra akinamas lietu 
viains našlaičiams ir vargšams

ilANDIKN MORŲ DUBIA .Ir karta pakėlimų mūsų tau-
tos vardo. Ir tie laikraščiai ir 

ftiuoe žodžius rašantis ne-f visi tų tikslų rėmusieji nie- 
abejoja, kad šį vakarų visi t ko daugiau iš mūsų nereiks1. KLAUSIMAS. Turiu už

traukęs 500 dol. juGgemetitų ”«ų nK*gičių ir vienas lotas, |,,b,|wrįaį bosime Lietuvių liauja, kaip tik gausingo atsi
lankymo į labdarybės vakarų. 
Jei tie mūsų prieteliai neras 
mūsų Lietuvių Auditorijoj, jiel 
jausis apvilti ir net užgauti. 
Matydami, kad mes įvertina
me jų pastangas, ir ateityje 
mūsų darbus parems. Dėl to 
nedaug iš mūsų tereikalauja
ma — tik< atsilankyti ir savo 
draugus pakviesti.

ant draugo namo. Sužinojau,!1932 ji«i ap«ivwl6 ir, AKU,„rijoj. Ne lH[ p.,,.
kad jo namų foreklozuoja. Ar 
mano judgement gali panai
kinti! Visi mano kaimynai sa
ko, kad gali.

ATSAKYMAS. Draugo na
mo vadinamas “lien against 
tke property being foreclosed,; kiaust rodos 
your judgement is wiped out, 
būt as far as the individual, 
against wliom you obtained 
tke judgement, anų if this įn- 
divsdual kas any otlier pro
perty or has earnihgs in a sa- 
lary of ever 20 dollars per 
week, you can garnishee or 
levy on bis personai proper
ty in eseess of 400 dollars if 
lic is a nrarried man”. Kitais 
žodžiais sakant, lienas nepa 
sinaikina. Jūs galite atakuoti 
per 7 metus laiko, jeigu jis 
turi darbų ir uždirba daugiau 
kai 20 dolej'ių į savaitę, arba

susilaukė sūnų. Jis iš manęs 'vyWlMef draugus
dabar reikalauja, kad aš su- -r atBiT»i»e.
gražinčiau jam tų kopijų, o
aš ncduouu, kadangi aš jo
krautuvėj dirbau kiek laiko ir Į 
jis man neužmokėjo. Buvau 
pas vienų realestatininkų pa- 

Jis man liepė
atiduot, o jei ne, aš eisiu į 
kalėjimų. Kų aš turiu daryti?

ATSAKYMAS. Tamista gali 
numest tų kopijų j gurbų. Jis 
yra be jokios vertės. “A single 
man makes a will and after- 
wards marries and kas a 
child bom. Marriage revokes

Juk šiandien mūsų dieno. 
Mm švenčiame 20 metų Lie
tuvių Labdarių Sujungus gy 
vavimo rakūkt:.
' Tų šventę — sukaktį minė
jome penkioliktame sčiro»‘, 
bet tai buvo darbas, galvoji 
inas, planavimas, raportai. 

Šiandien tikra šventė.
Chieago Daily News kas

dien labai gražiai ir nepnpra
Klausysime kaip Sasnausko pjaį palankiai Šio vakaro pa 

vyrų (vargonininkų) choras
galingai, gražiai dainuos liau
dies dainas; kaip Šv. Kazinvie-

DIDŽIAUSIS RAUKI

IŠPARDAVIMAS
Kalnas Negirdėtai 

Sumažintas

Ateina šventės. Ne vienas 
iš mūsų suvargusių tautiečių 
atsikreips į mus prašydama- 
pašalpos. Kuo šelpsime, jei 
Liet. Idibtl. Sųjungos iždas bos 
tuščias. :

Tat, šiandien švęskime. Švę
skime ne kiekvienas sau, at
skirai, bet susirinkę į audito
rijų! Kaip matot, švęsdami 
pamušime gražų ir kilnų ua- 
rbų. nabd

rengimų garsino. Daug vietos
tam tikslui pašventė. Jų at
stovai atvyks į Lietuvių Ait-

ro Akademijos mokinės gros kad pasiklausyti lio
the \vill . Galite jam sugrę-jir šoks tautiškus, senoviškus tuvių dainų, muzikos, pama- 

r įmest į pečių. šokius; kaip žavėjanSiui dai-■ tyti mūsų tautiškus’šokius.
Įnaos fcv. Panelės Gimimo pa- jiūtų labai negražu, jei jie ra- 

KLAPSIMAS. Aš pasko- r8P- ehoras5 kaiP (kinuos 8O'' stų apytuštę salę. Jie tada su-t ė t • •" « «« • ■ w • *
prastų, kad lietuviai yra ne-

žinti, arba*

•>o.
linau savo draugui $3,(XX>. Jis 
man išdavė morgičių ant sa
vo žemės, bet vėliau miestas, 
ar valstybė, vedė kelių per jo

listai ir kalbės į mus Lietuvos'
konsulas p. Antanas Kalvai
tis, kuris dėjosi prie surengi- vargšlJ bei našlaičių nešelpia, 
nio šio mūsų programų; žiū-, Xa,l lalnlaringųjų organiaaci- 

zemę ir jis davė leidimų vest šoks, linksmins J jų ir darbų neremia
tų kelių; gavo daug pinigų, gražusis jaunimas!
bet mano morgičiaus neatmo- Mes gausingai susirinksime 

į savo organizacijos šventę, 
kad pasidžiaugti ta visuome
nės parama, kuri teikiama mū
sų darbams; padėkoti ”l>rau- 
gui” ir Daily News už. taip

organizuoti, kad jie net savo

Taig» '

» LABDARIU CENTRO 
SUSIRINKIMO

Praėjusį trečiadienį Lietu 
vių R. K. Labdūrių Sųjunga 
laikė savo mėnesinį susirinki
mų, kuriame dalyvavo gausi
ngas kuopų veikėjų būrys. Pri 
imta seimo ir visų komisijų 
raportai. Susirinkusieji džiau
gėsi šauniu seimo pasisekimu.

Taip pat pareikšta daug 
džiaugsmo, kad sekasi prisi
rengimo darbas prie labdarių 
vakaro — karnivalo, kuris į 
vyks lapkričio 28 d. Tikietai

patys sau neužtraukime gėdos. Į sėkmingai platinami ir tikimų- 
! si gerų rezultatų, ftio vakaro 
surengime daug darbuojasi L 
Šimutis, konip. A. Pocius, ko
nsulas A. Kalvaitis ir visa sei
mo išrinkta komisija. Susirin
kimas išnešė jiageidavimų, kad 
visi labdariai šiame vakare da 
lyvantų ir kad savo (."rangus ( 
ir pažįstamus atsivestų.• a »

Labd. Sekr.

PADĖKOS DIENOS 
IŠVAKARĖSE

ŠV. KAZIMIERO AKADE 
MUOS RINKTINIS STU 
DENCIŲ ASAMBUS, SIM
FONIJOS ORKESTRĄ, GI

MIMO P. S. PARAP. IR 
SASNAUSKO CHORAS 

LIETUVIŲ AUDI
TORIJOJ

Lietuvių dalyvaujančių Dai 
ly New« karnivale programa 
bus lapkr. 28 d., Lietuvių Au 
ditorijoj, 3133 So. Halsted SL 
Pradžia 7:30 vai. vak. (šokia 
apie 9 va,, vak.) Įžanga 35c 
Pelnas skiriamas Chieagos lit 
tuvių labdarybei.

Širdingai kviečiami Chica- 
1 gos ir apylinkių lietuviai-ės 
|dalyvauti minėtam vakare. I’i 
matysite tai, ko dar nematė 
te.

Bus įvairių anglų laikraščiu 
raporteriai ir fotografai. Ji< 
plačiai lietnvins išgarrins. Ta: 
bus paminėjimas 20 metų Chi 
cagos Lietuvių Labdarybės da 
rbo.

TOWN OFLAKE. 8v. K . v 
žiuus ligoninėje sunkiai ser
ga jaunas vaikinas, Bronislo
vas Kalinauskas, už kurį lap
kričio 27 d., Marijonų Semina
rijos koplyčioje atlaikytos 5v. 
M išios, maldaujant Dievo jam 
sveikatos. Šv. Mišias užprašė 
susidėję kelt geraširdžiai as
menys. Aukų įteikė Ona Bam- 
balienė. •

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUV43

A.

kėjo. Dažnai vaikščioju tuo 
;k 'liu ir verkiu, nežinau kų da
ryti.

ATSAKYMAS. Gaila kad 
i tamista gyveni ne mūsų mie-
, ste, bet Springfield, Ilk Aš šauIni 5l° vakaro įgarsinimų 
<keisų apsimčian vest ir atiin-

Mjdgrt Radioe Verti nuo
$15.00 iki $20.00 po

Console radios verti 
$65.00 iki $95.00 po

nuo

Visų bangų ratilo® 1935 m. 
mados gauna tolimų šalių 
broadcastinitnus po

Kitų radi o pasirinkimas, 
Pliilco, (’rosley, Zenith, R.- 
U. A. Vietor ir kitų 1935 iii. 
mados nu

$19.50
iki

$17S. 00
Lengvus išmokėjimai, l>ide- 
15 nuolaida už senus radios 
mainant ant naujų.

čiau iš miesto tuos pinigus. 
Jeigu žemės savininkas davė 

i miestui “dnlication of road’’ i ir iš jūs negavo “release” ant 
Į jūs morgičio, tamista turi tei
sę “faifioti foreclosure” ir 
atsiimti savo pinigus, nelient 
jūs jam davėte "release”, ar 
lia kas kits pasirašė jūs var
dų. Bet, jeigu turi mof-gičių 
eikit pas vietinį advokatų ir 
priminint jom kų aš čia pasa
kiau.

4. KLAUS. Prieš kiek lai
ko paskolinau savo draugui 
$3,000 ant pirmo morga-io. Jis 
mane nuvežė pas vienų “real- 
estatc man”, kuria padarė pa
peras, bet klaidingai įrašė jo 
namo "legal description”. Vč 
Iiau aš gavau "pavieskų” nuo 
nepažįstamo žmogaus, kuris 
reikalauja, kad aš nuimčiau 
morgičių nuo jo turto. Neži
nau kų darytį. Kur tik einu, 
visi nori iŠ manęs pinigų. 
Koks mano išėjimas?

ATSAKYMAI I^bai nema
lonia atsitikimai. “First is te * s
prosecute the rralesdate man 
for pradicing lavr without a 
license. The law prohibits a- 
tryooe to draw legal docunie- 
nts snch as: mortgages, notea, 

j.decds, contracts, wills”. Ki
tais žodžiais sakant tas "real

istais man” galt būt nubaus-

given to you with the mort-1 
gage”. Bet be advokato šiam;
dalyke negali nieko padaryti. 
Jei neturi pinigų pamatyti ad
vokato, tai pasiskolink, o ki
taip pralaimėsi savo įdėtus pi
nigus.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI!

Pamatykite

SVC. PANELIS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 
ŠvenčT Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietų — Sol
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worlds 
PMr),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charite Chaplin.

Paveiksite? rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Seredoje, lapkr. 28 cU Kuo. 
Matulaičio par. salėje, St. Cla- 
ir, Pa.

Hedėlioje, gruodžio 2 d. par. 
saloje, Mahanoy City, Pa.

Ketverge, gruodžio 6 d , par.

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-E*pell«ris vismmet 

paleagiŪM skausmus

'L L S p

Kada pasibaigia žmogaus
kelione
čius: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100 

2506 W. 63rd St.
PUL. 4151 

10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dieną ir 
naktį labai pigiai.

paveskite savo

Visi Telefonai:

3222-26 S. Hakted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J Kaiedmakaa

u.,« vai.™
go Bar Associahon prartfijo. saffgįrardville, Pa. 
juos spanst ir absolutiškai už-Į dabotoje, gruodžio 15 d. 
gina, kad joks “ realcstate KjH!- Eželio pampu salėje,
man” arba “aolary puMic” 
nedarytų tokių pojierų. “Sc- 
cond, you ean f i k a hill in 
eųiiity to compel the correc- 

I tion of tilta mortgage or you 
ran ib«rpg«r<l the mortgage 

I

Will«es-Barre, Pa.
Nedė&oje, gruotLdo 16 d., 

par. salėje, Krngaton, I’te.
jž&nga 25c Vaikams 19c.
Visur pradžia 7:00 vai. vai.
Užsisakant šiooa judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. PeMžiua, 7036 8. Fafr-

and rue this man on the notes ave, gmc^go, III.

1

Komisija yra pasirengusi v: 
sus gražiai priimti.

Z. L. Gedvilas,
Sų-gos f "m. sekt

BUGAMILA 
VERTELKIENĖ

(Po tėvais Adoraaitė)
Mirė lapkričio 28 d., I»J» n< 

Hulaukus 4 5 metų amžiaus, gi
mus Lletavoj. Panevėžio apa- | 
krity, Ramygalos pa ra p., JuS- 
kaičlų kalhie.

Paliko dideliame nultfldlme 
vyr^ Zlgmontą.. 2 dukteris Ste- 
faalją Ir A n tas irtų., seserį An
taniną. ir flvogerĮ Kazftnlerą 
Grinius ir jų Šeimyną, ktrolf 
Placidų Adomaiti Ir Šeimyną Ir 
daugelį giminių A metike. Lie
tuvoje motin.-}, brolį, 4 sesertfa 
Ir fflmlnes.

Mes tavęs, brangioji moterė
le Ir motinėle niekados neuf- 
nitrsime. Todėl, liūdnai atmin
čiai tavo mirties pamlnėjtmui 
bus laikomos (v. Mišios šian
dieną. Av. Jurgio parap. baž
nyčioje lapkričio 28, 1984, 7-<tą 

»v«l. ryte. . '
' Visus u’m'nea ir pažįstamus 

nialonto. utstlankytl
į pamaldos ir pasimelsti, kad 
Gallestrnpas trievas sutelktų 
Bugamil-o.-i .-ie'ai amžiną atUaį.

Nullo'dirl:

VENniAHHONUMENICO.INC.
UdtrMjsl ankšv-Miė* Pamtnklą

Ir (ėrahnamlų

paminklu
CUca«o>

Dldttmsta pamfnfclą dtrktuTi

SO-rfelą prh yrimo
------ o------

Pirkite tiesiai M dirbtuvės Ir 
taupykite plašgus

Mes atlikome darbą daugeliui 
alų Ckieaftos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graad Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

ORABORI Ali
LACHAWICH 

IR SOROS
UatVVIAI OBABOKUI

«1« W. SBrd PU 

1439 8. <fch Ct- OMMSk SL
W1T

YARd« 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIU8

Turiu automobilius visokiem!Į 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Litranica imu 
Chicago, 11L

Ted. kata
J. LhilevKhis

Gntbmrho
fr

BalMunifotojaa

Patarnauja Chica 
goję Ir apjltakėjn.
. ' DMelė Ir RraH . 

Koplyčia dykai
ą«#a Are.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th C0URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Ysrds 1741-1742
lAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktoriui per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avetiue

I.J. Z ū L P 1
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VKDAJAS
1646 West 46th Street 
■M. BOUlfcvnrd ■»» 8U1

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo taido 
tuveae.^ Pašaukite... 

REPubfic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Natarima sąryšių au tirus 

tuo pačJu vardu}

A. MASALSKIS!
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonlevard 4139

S1M0N M. SKUDAS
aRABOniUfl Ir BALHAMUOTO.IAS 

ratarearimai garaa Ir nebrangiu 
718 West iflth Street 

TatetoMM MOMrae UI 7

J. F. RADŽ1US
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIUS 
PkUfduja už »15 00 ir aukočlaa ’J

Modarnlftka koplyčia dykai 
M. w ...h M. T.t - Akai «u«
_____cuuao. m.
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Šiandien Labdarių Vakaras - 
Karnivalas

DAINUOJA SASNAUSKO IR 
GIMIMO PARAP. CHORAI

Šoka A kad em i kės, Groja Jų Or
kestrą, Kalbės Lietuvos Kon
sulas, Pabaigoj Šokiai

Laukiamoji mūsų dienraščio Kazys Pažarskis yra specia-
“Draugo” ir Chicago Daily liai pasirengęs naujomis ir 
News plačiai išgarsintoji die- gražiomis dainomis kelti mū- 
na atėjo. šį vakarų lietuvių sų tautinį entuziazmų; Šv. Ko. 
minios renkasi j Lietuvių A u- aimiero Akademijos mokinės 
ditorijų (3133 So. Ilalsted st.) šoks senoviškus tautiškus šo- 
Tai bus lietuvių vakaras — kius: a) du broliukai, b) kun- 
karnivalas, kurio visas pelnas kuliukai, c) suktinis ir d) nu
eis mūsų suvargusių tautiečių riu miego. Šokiams pritars ga- 
sušelpimui. j rsioji Akademijos orkestrą.

Programų pildys: garsusis kuri keliais atvejais yra lai
Sasnausko Vyru Choras, kom- 
pcz. Ant. Pociui vadovaujant;
Šv. Panelės Gimimo parap.,
Marąuette park, choras, inuz.
B. Janušauskui vadovaujant.
Solo dainuos: Bronė Maldai- 
tė iš Waukegan, III. cliicagie- 
čianis negirdėta dainininkė; 
gražiabalsė Genovaitė Giedrai, 
tienė (šidiškiūtė), kurių, jau
senokai girdėjome dainuojant; pirmininkas.

niėjusi pirmas dovanas moky
klų orkestrų kontestuose. A- 
kademikės bus pasipuošusios Į

Puikiausi Parlor Setai
Iš MŪSŲ DIRBTUVĖS Į TAMSTŲ NAMUS!

Užtikrina Didi Pinigų Sučėdimų Gaunant Geresnį Setų.

Tūkstančiai žmonių gėdi
jasi mūsų darytais setais, 
nes jie gražiau atrodo, ii- 
giau tarnauja ir mažiau 
kaštuoja. Duokite užsa
kymus daliu r, turėsite 
puikiausį setų Kalėdoms.

Mūsų Krautuvėse rasit't šimtus visokių visokiausių 
Seklyčioms Setų dėl užganėdinimo kiekvieno- pirkėjo. 
Pasirinkimas po

$38.00 $47.50 $65.00ir iki »195.00
VAZAI TEREIKIA ĮMOKĖTI 

Taisome senus rakandus arba mainome ant naujų. 
Duodame didelę nuolaidų.

LENGVOS IftMOKRJIMAl

M AN UFACTUBINa COMPA

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. I^afayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILTJNOIS

t> b a r a x a

Garsiosios Sv. Kazimiero Akademijos orkestros dalyvių dalis, kuri keliais atvejais yrajr^ 
. ,-v, . ," r .r ~ 'laimėjusi Cbicagos aukštesniųjų mokyklų orkestrų konteste. Dabar orkestrą yra daug gau-
tautisKais kostiumais. Kalbės 8įngesng gį vakarų orkestrą gros pora gražių veikalų ir akompanuos akademikių tautiš-
gerb. Antanas Kalvaitis, Lie
tuvos konsulas, šio vakaro re
ngimo komiteto garbės pirmi-

ninkas. Vakaro programai ‘va 
dovaus L. Simutis,

kiems šokiams.

Programa prasidės 7:30 v. 
vakare. Baigsis 9:30 vai. Pc 
programo prasidės šokiai prie 

komiteto geros muzikos. Šokiai tęsis iki 
11 vai. ryto.

VISUOMENINIUOSE 
KURSUOSE PAS

KAITŲ RYTOJ
NEBUS

Kadangi ryt yra šventė — 
i Padėkos Diena, dėl to Fede
racijos apskrities įsteigtuose 

I visuomeniniuose kursuose pas- 
; kaitų nebus. Paskaitos įvyks 
gruodžio 6 dienų. Federacijos 
veikėjai prašomi tai įsidėmė
ti ir susitarti su gerb 
klebonais.

liūs (Balloon Dance) bus lap 
kričio 28 d. ITotel Del Prado 
— Crystal Ballrooni, 5307 
įlydė Park Blvd.

Kviečiame nuoširdžiai visu3 
atsilankyti susipažinti su “du

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DUKTERYS

Amerikos Lietuvių Dukterų 
draugija, nesiskelbuama ir ty
liai, dirba kilnų visuomeninį j kterimis“, pasišokti prie pni-1 
darbų, t. y. šelpia neturtingų (kios orkestros ir tuoini pare- 
ir nelaimingų lietuvių šeini y-lmtį kilnų Garbų. Sonia
nas vienu ar kitu būdu. Vie-t 
noms nuomų apmoka (jau tre-} 
čias metas), kitas sušelpia a- 
nglimis ir t.t. 1

O spaudoje apie dr-jų pasi
rodo tik du sykius į metus, ir 
tai ne pasigyrimui, bet kad 
atsišaukus į visuomenę pra
šant paramos rengiamiems va
rams --šokiams, kurių -visas 
pelnas (būsimo vakaro) ski
riamas Kalėdų fondui — su

kim. ; šelpimui neturtingųjų.
Tas vakaras, rndeninis ba-

l PARDAVIMUI barai ir ledaunė 
tavernai. Naujos mados. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite: Box 

‘.‘DRAUGAS“
2334 S. Oakley Avė. Canal 7790 

Brunsw'.ck 2545

1111 41

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavinio. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH S1DE BREWING CO.
Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 ------------arba------------- Boulevard 7179

I

Trečiadienis, lapkr. 28, 1934

Pranešimai NETIKĖTAS DIVIDENDAS

TOWN OF LAKE. -— Lie- Į Apie ekstra dividendų 
tuvių namų savininkų klubas nuog., Rurj dabar išmokėjo 
(Lithuanian Improvement A- Standard Federal Savings and 
ssociation) laikys mėnesinį su ]jOan ASSn. of Chicag, 2324 & 
sirinkimų ketvirtadienį, lap- Leavitt St., vienas asmuo ga 
kričio 29 d., parapijos svetai- Vęs taip rašė: “Man teko

8 vai. vakare. Raštu.

Vienuolikto wardo Lietuvių 
Deni. Organ. mėnesinis, ir la
bai svarbus, sus-mas įvyks la
pkričio 30 d., 8 v. v., Chicago 
Liet. Audit.

Visi nariai ir norintis prie 
klūbo prisirašyti, prašomi lai
ku susirinkti.

B. J. Jakaitis, pirm. 
A. Sta3iulis, £?kr.

$160.18. Visai to nesitikėjau. 
Buvau atsiėmęs nuošimtį ir 
pilnai užganėdintas, taigi ga
lite suprasti mano džiaugsmų 
kuomet gavau dar $160.1(3. Ti 
k re. i parodo, kad toji dr-ja ge
rai gyvuoja ir teisingai tvar
ko visus savo biznio reikalus“ 

z West Sidistis 
Vardų ir pavardę šio giliu 

k ingo asmens ir kitų apturc- 
jusiu tų pačių laimę galite iš

(ketvirtadieny) va- rasti atsilankę į Standaru Fe- 
kare, 7:30 — 8:30 vai., WirFC, ’ deral Savings and Loan Assn. 
bus Budrike didžiulis vidur-, of Chicago raštinę, po antrašu 
savaitinis programas. Pasiklan 2324 S. Leavitt St. Raštinin- 

sysime. Alsėdiškis kas ąra Justinas Mackevičius.

20tas Metinis Jubiliejus
RAUDONOS ROŽĖS KLUBO 

LAPKR.-NOV. 29 D., 1934

LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVET.,
14 Street ir 49 Court,

CICERO, ILL.

Programas prasidės 5 vai. vakare 
šokiai 8 vai.

Įžanga 50c su pasidėjimu drabužių

VISIEMS UŽTIKRTNTA “GOOD TIME.“
KOMITETAS.

DĖDĖ SAMAS
PATARIA TAUPYTI ŠIOJ 

ĮSTAIGOJ

Mum val<l<l»» (<’. S Gover
nment) deda pinigus i 
sutirtant Federal savtng* 
ant! lx<an Assnctatiou of 
Chicago.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halstcd St. ir 19th I’l.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORAI UOS

P. CONRAD

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

< Metropolitan 8tata Bank Narna) 
Valandos Kasdien nuo f Iki t 

Pąnedėlto, Haredos ir PėtnyCIoa 
vakarafh • Iki »

Telefonas CANal 1118
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPuhlte MOtl

Analvs! Kam mokėti a u kita kalną, 
kuomet gallto pasipirkti Trooleatr ga
rantuota voga tr ftlluma. Tfikstanėi'al 
patenkintu kostumerlu Chlcaeole.
Siminlite* — B4.7S: Mine nm — 
*S.7S; Iiisnn arba Eaa — ka.OO.

NORTHERN OOAL CO. 
Ijawndale 7:t«« Merrtnaae 2524

Crane Coal Co.
5332 80. Long Avė.

Chicago, III.TTl. REPI'M.IC

Katrie perkate anglis U 
dralverlų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
gereanee anglie. ui 'maliau 
plnfgų.

$1.000,000.00 paskoloms dėl pirmų morgičių, nuo 5 iki 20 me
tų lengvais išmokėjimais.
Mokam dividendų kas 6 mėnesius už padėtus pinigas. 1 
Praeitei ismokėjom 5% dividendą. Kreipkitės į ofisą dėl pla
tesnių žinių.
Pirma Lietuviška Federal įstaiga po IJ. S. Government prie
žiūra.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. OANal 1878

FOTOGRAFAI 
Atsidarė nuosavą, mo
demišką studlo bu Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST *9rd ST. 
Englewood &A4O—5HM!t

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

INSURANOE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūzų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WBST 47th STREET TeL LAPayette 1083

Ii .<
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