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Šimtai atstovų dalyvauja Lietuvių Kolegijos Rėmėjų seime
MEKSIKOS SCHIZMATIKŲ
TARPE NESUTIKIMAI

DOVANOMIS KOLEGIJAI SURINKTA
DALIM KAI? 600 DOL.

GAUSINGAS ANGLUOS BEDARBIŲ
SUPLODIMAS LONDONE

MEXICO CITY, spal. 24. —
Meksikos schizmatikų (atpuolusiųjų nuo Katalikų Bažny
------------------------ 1
čios ir virtusių klaidatikiais)
BEDARBIŲ SUPLŪDIMAS
MUSSOLINI UŽ KARO
gyvuoja dideli nesutikimai.
J. E. VYSKUPO P. BUČIO SVEIKINIMUI
Į LONDONĄ
SKOLŲ PANAIKINIMĄ
Keletas jų vadų kovoja už pi
IR J. M. PRAL. KRUŠO KALBAI
rmenybę, kiekvienas jų nori
TURINAS, Italija, spal. 24.
LONDONAS, spal. 25. —
SUKELTOS OVACIJOS
pasivadinti “patriarchu.”
— Vakar čia sakė prakalbų Anglijos bedarbiai čia ža
Buvusis jų “patriarchas”
'i
' ■ •
.
‘
f
i
premjeras Mussolini. Tarp ki- da turėti milžiniškas demonPraėjusį sekmadienį įvykęs portus ir kiti valdybos nariai.
J. J. Perez apleido Meksiku,
Lietuvių Kolegijos Rėmėjų!Taip pat dr-jos skyrių atstoJo “ koadjutoriusH L. Sierra ;tko jis reiškė noro, kad karo ' stracijas priešai parlamento
nori
pariskZri“ patriarchu?“ įskolos arba visai vbŪtų panai* |n"‘mus- Jie reikalaus darbo ar*
seimas Aušros Vartų parapJvai.
llnrJne
Pflvn , ba didesnio šelpimo.
kiūtos orka
arba cnmfl7.infns
sumažintos. rTaip
salėj praėjo dideliu pasiseki Gražų reteratų apie mūsų
Kiti jam priešinasi.
pat sakė, kad Vokietijos rei
mu. Dalyvavo trys šimtai drau tautos švietimo kelius paskai
Teko sužinoti, kad schizma
, Keli tūkstančiai išalkusių
kalavimas
ginkluotis taip,
gijų ir organizacijų atstovų, tė stud. J. Krikščiūnas. Apie
tikų “patriarchato” siekia
ir apdriskusių bedarbių jau
kaip apsiginklavusios kitos
taip pat keli šimtai svečių. Lietuvių Kolegijų kalbėjo kun.
pasiekė Londonu. Tūkstančiai
vienas 19 metų amž. jaunuo
valstybės, yra pateisinamas.
Priimta eilė svarbių nutarimų M. Š varly s ir kun. J. Jakaitis.
dar vyksta. Kai kurie antrų
lis.
Bet
Vokietija
turi
palaukti
(jie sudėti antrame puslapy- Apie katalikiškijjų mokyklų
Schizmatikai, be kitko, ti
jų savaitę yra kelionėje. Tarp
nusiginklavimo konferencijos
Wexfordo
viskauntas
—
Anglijos
admirolas
Earl
Beatty,
bedarbių yra daug ir moterų.
je), dovanomis sudėta virš 600ibūtj pla£iai ir turiningai kai
kiši gauti vyriausybės pagal
su dviem sūnais atvyko aplankyti J. Valstybes. Admirolas
sėkmių.
dolerių Kolegijos reikalams. 'bėjo šių vasarų lankęsis Lie
bų.
stovi vidury.
* >
.
Seimas prasidėjo šv. Mišio- tuvoje J. M. d. g. pral. M.
Apie pusė milijono žmonių
STOVI UŽ KOALICINĮ
mis 10:30 vai. rytų. Mišias Krušas. Anot jo, gal nebūt ko vyrų choras, komp. A. Po
ŠVENTASIS TĖVAS PA klausės jo prakalbos per gar
KABINETĄ
KITA BAIN’UI BYLA
laikė kun. L. Draugelis, ‘‘•Lai galima pasakyti, kad valdiš ciui diriguojant, West Sidės
siakalbius.
SKYRĖ TEMĄ
vo” redaktorius,'gražų pamo kosios Lietuvos mokyklos bū kvartetas, Žilių iš Waukega- Tomis dienomis turi prasi- ’
ATĖNAI, spal. 24. — Graikslų pasakė kun. J. Jakaitis, tų bedieviškos. Tačiau apie 80 n’o duetas ir solistai: M. Ja dėti kita buvusiam bankininDUBLINAS, spal. 24. — ŽADA MAŽINTI IŠLAIDAS kij premjeras Venizelos po pa
■žinomas visuomenės veikėjas. nuoš. mokytojų yra nekatali- nušauskienė, K. Sabonis, A.
Airių Jaunųjų, Katalikų Vyrų
sikalbėjimo
su prezidentu
jkui Bain’ui ir jo namiškiams
DETROIT,
Mich.,
spal.
24.
draugijų federacijos globėjas
Mišių metu gražiai giedojo, knb ai£kiai nusistatę prieš ka- ^iauliūtė, G. Klevickaitė, J.
Zaimis’u pareiškė, kad Grai
byla, kuri «pqrų kartų buvo a- Kžinomas dainininkas J. McCo- — Praėjusį šeštadienį prezi
nn Čižauskai
č'ižanskai iš telikiškųjį
i.-n
-n-i
.
•TCnrlii-Vn
i
T*
Ti
1
.
T?
Q
choras ir art
art. pp.
kijai būtinai reikalingas koa
auklėjimų. Dėl to'KudirHa ir E- Rakauskienė;
tidėta. E. Barrv, buvusis ūž- nnack kas metai skiria auk- dentas Hoover’is čia sakyda licinis ministerių kabinetas.
Detroit, Mich.
katalikams tenka rimtai susi- Į
Po .Mišių buvo bendri at rūpinti. Tas pats yra ir su j
daryto West Englewood Trust^o medalį dovanų tam šios or mas prakalbų tarp kitko pa Jei tas negalima, turi įvykti
stovų pietūs.
am] Savings banko viceprezi- ganizacijos nariui, kurs para- reiškė, kati vyriausybės išlai nauji rinkimai.
'valstybės universitetu. Kataii-'
2 vai. atidaryta seimo sesi-|ka,ns būtinai reikėjo steigti i
dentas, vakar ir vėl norėjo nu- šo geriausių literatinį veikalų das jis jau vienu bilijonu do
ja,t kun. J. Mačiulioniui, vie-|Savo universitetų, tačiau tau-1
203 KINAI NUKAUTA
tęsti toliau bylos nagrinėjimų.
Padąota tema. Šiemet gi lerių sumažino, o ateity, jei
PRIEŠ NEMOKANČIUS
tos klebonui, pirmininkaujant, j fin;nkų valdžia sutrukdė, ne
temų jam bus išrinktas, dar pusę bilijo
parašyti
veikalui
Jis prašė, kad jam būtų skir
MOKESČIŲ
Kun. L. Draugelis, Kol. Rėm leizdama jo atidaryti. 'Gerb.
Šventasis no dol. sumažins.
j prašant paskyrė
MUKDENAS, Mandžiūrija,
tas
viešasis
ginėjas,
nes
jis
yice pirm., pasiūlė kandidatus pralotas taip pat pažymėjo,
Tėvas Pijus XI. Tema yra:
spal. 24. — Fubaercbi apylin
į prezidijumų, sekretorijatų ir kad ir šiame krašte lietuviai Cbicagos aldermonų tarybo- neturįs pinigų. Teisėjas jam|“Delko katalikas negali būt PROFESORIAUS ŽMONA kėse 1,000 kinų sukilėlių už
... .
.
jc yra sumanymas pravesti
komisijas. Į garbės prezidiju kalahkai
KOMUNISTĖ
puolė japonų garnizonų. 10 va
Iab.au susirūpintų oniinan.są (mieBto įstaty„,ų), liepė kaip rytoj gauti nuosa- ’ komunistu.”
mų pakviesti: J. M. d. g. pral. savonns mokyklomis ir pasi-1 kariu0 rBmiantis turėtų bot vų ginėjų. Jei jis to nepada-1
-------i-----landų kautynės vyko. Sukilė
M., Krušas, provincijolas kun.
NEW
YORK,
spal.
24.
—
DARĖ
KRATĄ
MEKSIKOS
liai nugalėti. Jie paliko 203
ziaugū aktu, kad Marijonų ajsakyįos visos miesto patar- lys, tada teismas dirstels apie
V. Kulikauskas, kun. IL Vai vienuolija įsteigė bernaičiams
Columbia
universiteto
profe

VYSKUPO
NAMUOSE
lavonus. Japonų vos keli ka
navimų privilegijos- visiems jo finansų stovį. O Bain’as
čiūnas, prof. F. B. Mastas ir
soriaus
Hendersono
žmonų,
ko
reiviai
žuvo.
kurių visomis jėgo-'tiems, kurie be svarbiųjų prie jau turi advokatų.
J. Krotkus. Į prezidijumų: dr.
MEXICO CITY, spal. 24. — munistę, teismas nubaudė 10
?1\.r<.l;,a.reml1’ nes
^ur®8'žasčių nemoka mokesčių. TaA. Rakauskas, adv. K. Česnu- ciuoti išeivijai tinkamų vadų.'
KUBOJE VYKSTA TE
MOKESČIŲ MAŽINIMUI Vyriausybės agentai padarė dienų kalėti už dalyvavimų
lis, dr. P. Atkočiūnas. Į sekre Gražiai J. M. pral. Krušo kal čiau yra klausimas, ar toks
kratų Guadalajara vyskupo na raudonųjų riaušėse.
RORAS
PRIEMONĖ
torijatų: prov. V. Petrauskas bai sukeltos triukšmingos ova ordinansas būtų teisėtas.
muose. Girdi, rasta priešingų
ir B. Paliliūnaitė. J rezoliuci cijos.
vyriausybei raštų. Bet niekas NEW YORKO KALĖJIME
HAVANA, Kuba, spal. 24.
Didelių
mokesčių
negali
suVICEPREZIDENTAS
jų komisijų: A. Žvirblis, J. Išklausius komisijų narių —
RIAUŠĖS
neareštuota. Yra aišku, kad
— Santa Clara provincijoje
! mažinti nei teismai, nei kit
CHICAGOJ
Juozaitis ir L. Šimutis. .Man f A. Žvirblio, J. Juozaičio, A.
nieko įtariamo nerasta, jei nėvienam politiniam susirėmime
kas. Vienatinė priemonė kovodatu
NEW YORK, spal. 24. — 6 asmenys nužudyta ir 20 su
A. Bacevičius, P-aia Į Bacevj(v.įaus jr Atkočiūnienės
..
.
... 'ra areštavimų. Yra baimės,
ir neteisiu-., ,
. .
, .Vl. ,
Per Cbicagų pravažiavo vi ti prieš didelius ....
AtkoSiūnienė ir Pr. čižauskas.! raporl,, seimas nžsibaigB mal.
v. , 'kaa agentai gali pakisti ko- AV ei fare salos kalėjime įvyko žeista.
tai piliečių ba-i,
,, , ,
Keletu gus .mokesčius, ...
Tvarkdariui - St. šimulis ir
k„ria atlialbsio nr„vin,.:in. ceprezidentas Curtis.
.kius savo klastuotus rastus. riaušės. Airiai kaliniai susi
u, kurių
atkalbėjo provincijo valandų jis čia buvo sustojęs, "lsavimas
per rinkimus.
A. Grybas.
kovė su italais kaliniais. 1 ka
las kun. V. Kulikauskas.
HOOVER’IS KALBĖS
Jis
pareiškė,
kad
respubliko

Seimo pirm. dr. A. Rakaus
NEW YORKO KATALIKAI linys nužudytas ir keliolika
CHICAGOJ
GIRTO DETEKTYVO
kas, pradėdamas darbų, pa Po seimo buvo gražus kon- nų partija per rinkimus savo
ORGANIZUOJASI VEIsužeista.
DARBAS
sakė įspūdingų ir turiningų certas, kurį išpildė: Sasnaus- pusėn patrauks visų: kraštų.
KIMAN
AVASHINGTON, spal. 24.
J kalbų. Seimų sveikino: provin
NEW YORK, (per paštų).
19 NUSKENDO UPĖJE
— Vykdamas į vakarų vals
NEMOKYTAS PARDAVĖJAS — KRIKŠ Girtas detektyvas R. Sulli- — Šv. Pranciškaus Ksaverijo
tybes sakyti politinių prakal
, cijolas
i 1 kun. Kulikauskas,
<
7 J.
van, 36 m. amž., mirtinai pa susirinkimų salėje spalių mėn.
M. Krušas, p-nia
NATCHEZ, Miss., spal. 24. bų ateinančių savaitę, prezi
ČIONYBĖS APAŠTALAS KINIJOJ
| ' ;M.
U' pralotas
' ’
šovė gatvėkario konduktorių 11 d. įvyko masinis katalikų — Mississippi upėn. įvirto mo dentas Hoover’is sustos ChiM. Čižauskieuė, Moterų SųjuKONGMOON,
Pietų
Kinija,
A.
Gallagber, 35 m. amž. De susirinkimas tikslu organizuo kyklų busas. Nuskendo 18 ne cagoj ir pasakys prakalbų.
ngos pirm., kun. A. Briška,
talikų katekizmo. Tas jį pa
kun. H. Vaičiūnas, kun. M. spal. 24. — Kongmoon’o misi kalbino susipažinti su “sveti tektyvas apkalintas.
ti intensyvesnį katalikų veiki grų ir vienas baltas vyras,
Urbonavičius, L. Šimutis (Fe jos srity dirba Maryknoll’o mšalių tikėjimu” ir jis suti
mų (akcijų). Šį katalikų pa- kurs šoferiavo.
NUŽUDĖ 3 VAIKUS
deracijos centro vardu), kun. misijonieriai. Nesenai čia jie ko. Jis buvo supažindintas su IEŠKOMI BOMBININKAI saulininkų judėjimų oficialiai
J. Jakaitis ir visa eilė kilų.
kateketu (katekizmo mokyto
užgyrė Jo Emin. kardinolas BŪSIANTI ŠALTA ŽIEMA
MATTOON, III., spal. 24. —
ms pasisekė katalikų tikėji
Daug sveikinimų suplaukė lai
ju). Nereikėjo jį ilgai įtikinti, . Cbicagos viešųjų mokyklų Hayes. Planuojama įvesti po
Mrs. I. S. Carrell, 29 m. amž.
škais ir telegramomis, iš ku mo n patraukti vienų pardavė kad jis taptų krikščioniu ka superintendento Bogano namų piežių enciklikų ir kitų kata BUFFALO, N. Y., spal. 25. našlė, seniau gyvenusi Cbicarių pažymėtini: J. E. Vysku jų Yan Tong’ų, kurs gami taliku. Kadangi jis nemokėjo kieme susprogdinta maža bo likiškų klausimų studijas.
— D’Youville kolegijos profe goj, čia nužudė tris savo ma
po Petro Būčio, kun. dr. Na na iš ryžių įvairios rūšies ga skaityti, tai apie viskų iš at mba. Policija ieško bombininsorius pareiškia, kad ateinan žus vaikus ir pati norėjo užsivicko, Rėmėjų dr-jos pirm. ir rdumynus, juos nešioja gatvė minties mokėsi.
KALVARIJA, Marijampo čioji žiema bus šalta. Jis tai troškinti gazu. Ji išgelbėta.
kų.
kolegijos direktoriaus, kun. mis ir parduoda. Šiuos produ Šiandien jis būdamas katalės aps. Kaip žinoma, Kalva sprendžia saulėje pasireiškia- Išpažino, kad tai padarė ne
Tg. Albavičiaus. Perskaičius J. ktus nešdamas jis nepapras- liku yra uoliausiuoju katali- MOKESČIAI UŽ PAJAMAS rijos miestas per Didįjį karų mų juodųjų taškų pagrindais. galėdama gauti darbo.
E. Vyskupo Būčio kablegra- tai garsiai šankia. Jį visi va- kybės apaštalu. Kur jis su ga
buvo visai sudegintas, išgriau
mų, sukelta triukšmingos ova dina “dideliu šūkautoju” ir vo parduodamais skanumynais Illinois’o legislatūros pra tas — liko tik bažnyčios ir ke AKMENE, Mažeikių apskr.
ORO STOVIS
cijos.
su daugeliu žmonių jis yra pasisuka, ten jis katalikybę vestų mokesčių už pajamas į- letas mūrinių namų. Dabar Netrukus akmeniečiai turės ey.
Išklausyta kun. Draugeliosusipažinęs.
sėkmingai platina. Daug savo siatymų vyriausias valstybės miestas beveik visas atsista- lektrų, neg baigiama statyti CHICAGO IR APYLIN
platus pranešimas apie Rėmė-| Kartų jam teko susieiti su tautos pagonų patraukia tik teismas pripažino priešingu tęs. Yra daug ir naujų trobe elektros stotis. Stotį stato vie KĖS. — Šiandien rytų numa
jų dr-jos veikimų. Išdavė! ra- vienu draugu, kurs mokėsi ka- rojon krikščionybė A.
konstitucijai
sių.
tos gyventojai.
tomas lietus; kiek šalčiau.
i ;
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DRAUGAS

“D R A U G A S”
ISelna

Antradienis, spalių 25 d., 1932

Kadangi katalikybėje glūdi mūsų tautos
lege, Thompson, Conn.
dorovė, o dorovėje jos stiprybė ir ateitis;
Pirmininkas —Jonas Čelkys
Kadangi katalikybė Lietuvoje galės išsi
Morkūnas, Rochester, N. Y.
laikyti tik tada, kada tautos priešakyje sto
Yiee-pirmininkas — K. Ve
sius ir didžiausias užsimojivės gerai išmokslinti katalikiškose mokyklo vartok Išmintį ir gyvenk Ti mas yra suvienyti į kuopas ngras, St. Mary’s Coilcgu
se ir katalikiškuose universitetuose išauklėti kėjimu.“
Thompson, Conn.
vadai;
Sekretorius — St. Vaidai
Tikslas: “Amerikos Lietu
Kadangi Katalikų Universitetas Lietu vių Katalikų Studentų Orga 1. visus abiejų lyčių moks tis, St. Mary’s College, Thomvoje steigiamas, vaduojantis išimtinai religi nizacijos aukščiausias tikslas leivius baigusius (ir baigian- Pson» ^onnjos, tautos ir valstybės gerove;
yra išugdyti sųmoningų kata čius) pradines viešas ir para- Finansų sekretorius — IsaBoston,
Kadangi Katalikų Universitetų išlaikyti likiškų lietuviškų inteligenti- pijines mokyklas.
užsibrėžta katalikų žmonių sudėtomis auko ją, kuri išlaikytų Amerikos 2. visus studentus lankan Mass.
mis ir
lietuvių jaunimų katalikišku čius aukštesniųsias mokyklas Visais informacijos reika(Higli
Schools,
Technical ^nis kreipkitės į:
‘ Kadangi Amerikos lietuviai taip pat gau ir lietuvišku,’’’
Lithuanian Catholic Stud
singai yra aukoję katalikiškojo universiteto Spalių mėn. 12 d., 1932 m., Schools, Commercial Schools,
entas of America
įsteigimo reikalams 1922-23 metais ir visada Sv. Marijos Kolegijoj, Thom Ącademies, Institutes, etc.)
z
St. Mary’s College,
yra pasirenkę šių reikalingiausių tautai įstai pson, Conn., suvažiavo dauge 3. visus studentus lankan
Thompson, Conn. Arkivyskupas Leopokl Ruiz
gų remti —
lis Amerikos lietuvių studen čius įvairias Amerikos Semi
y Flores, Šv. Tėvo atstovas
arba
Dėl td energingai protestuoja prieš tau tų ir studenčių lankančių au narijas, Kolegijas ir Univer
Meksikai, kurį nesenai ištrė
John C. Morkūnas, pirm.,
tininkų vyriausybės ą^tų, kuriuo ji neleido kštesniųsias mokyklas ir ko sitetus.
mė
iš krašto bedieviškoji Me
253 Berlin St.,
atidaryti Katalikų Universitetų ir sutrukdė legijas, Dvasios Vadų ir būre 4. visus “sendraugius,“ ku
ksikos vyriausybė.
Rochester, N. Y.
tautos kultūrinimui ir jos ateities užtikrini lis lietuvių jnteligentų ir, bu rie yra baigę mokyklas.
mui darbų. Katalikių Universiteto vadovybei vo įsteigta “Amerikos Lietu 5. rėmėjus ir dvasios vadus.
naktį, ir, nežiūrint, kaip nu
reiškiame užuojautos žodžius ir, pasitikime, vių Katalikų Studentų Orga Visose lietuvių kolonijose
'vargęs buvo šventasis, jis nie
kad ji nenuleis rankų, bet, nugalėjusi visas nizacija.“
klebonai, kunigai, seserys, mo
kada neatsiliko nuo to panialTokios organizacijos įsteigi kytojai-(jos) ir visi įtakingi
kliūtis, įšganingųjį darbų netrukus pradės.
kurį 1®^° Sv«- Pu
mo klausimas, buvo senai sva asmenys privalėtų imtis tos jio7ioti( ir DnionMiir1“1"
U’
. iii,.
Marijai. Ir, kuomet jis
Turint galvoj, kad Amerikos lietuviai tik rstomas įvairiuose susivažiavi iniciatyvos ir pradėti organi
_______ _ (buvo sergantis ir negalėjo
vienybėj gyvendami ir'dirbdami tegalės iš muose, konferencijose ir t.t. zuoti Studentų kuopas.
Sv. Pranciškus Satiezielis
atkall>Eti Rožančiaus, jis
laikyti tikėjimų ir tautybę ir kad tems bran Tas klausimais buvo taip pat Visuomenės vadai! Susirū turėjo ypatingą pamaldumo, |P“kauk8 brolluk« atkalW,i’ °
genybėms 'išlaikyti įsteigtas įstaigas tik tada plačiai gvildęnamas ir mūsų pinkite šiuo svarbiausiu šios karst, meilę, sūniškąjį pasi-Ta‘s “U“U“B sekė
pajėgsime sėkmingai plėsti, jei mus visus lietuviškoj katalikiškoj spau dienos klausimu mūsų tautos tikėjimą ir prisirišimą prie «»a»>inSjm>ą. Pagaliau, jis
jungs vienas ryšys. Žinant, kad tuo Ameri doj. Visos organizacijos, drau problemose ir padėkite mums Svč. Panos Marijos. Kartą jis vlPada
Rožančių, p, igijos
ir
visuomenės
vadai
bu

kos lietuvius katalikus vienijančiu ryšiu yra
suorganizuoti visų Amerikos išsireiškė: ‘-‘Kur nors būda segęs prie juostelės, kad jam
vo
susirūpinę
Amerikos
lietu

A. L. R. K. Federacija, dėl to seimas nuta-1
lietuvių katalikiškų studenti- mas, įžengiu į vietų, kuri yra primintų, jog jis visai pri
ria, kad Lietuvių Kolegijos Rėmėjų Draugi vių -studentų likimu šioje ša k
pašvęsta Dangaus Karalienei, klauso Švč. Panai Marijai.
lyje,
nes'
mūsų
tautos
ateities
ja tuojau prisidėtų prie Federacijos, kuri
Jau mums užteko miegoti iš mano širdies plakimo aš Trokšdamas praplatinti tų
likimas
priklauso
nuo
mūsų
tiek daug yra rūpinusis Kolegijos įsteigimo
’ tautinio nesusipratimo miegu, jaučiu, kad esu namie su savo Rožančiaus pamaldumų, kurs
jaunimo
ir,
ypač,
nuo
mokslo
klausyti tuščių kalbų! Mūsų
buvo taip brangus jo širdžiai,
reikąlais.
einančios jaunuomenės, kuri visų pasiryžimas dirbti! Dirb Motina, nes, ištikrųjų, aš esu jis dažnai patardavo kitiems
IV
bus mūsų tautos ateities va ti dėl Tautybės ir Kataliky sūnus Jos, kuri yra nusidėjė atkalbėti Rožančių, ir, mokino
Lietuvių Kolegijos Rėmėjai yra dėkingi
lių priebėga.“
bės!
jį atkalbėti sekančiu būdu:
lietuvių katalikų laikraščiams, kurie taip
Amerikos Lietuvių Katalikų Amerikos Lietuvių Katali Nuo pat jaunystės tas pa “Paėmęs savo Rožančių į
nuoširdžiai remia Kolegijų ir daug savo bra
Federacija, savo konferenci kų Studentų Organizacijos va maldumas prie Švč. Panos rankas už kryžiaus ir jį pangios vietos užleidžia gadinimui Kolegijos
joj, išrinko specialų komitetų, ldyba kreipiasi į plačiųjų lie Marijos tvėrė vien džiaugsmą bu{iavfgj padaryk Kryžiaus
Rėmėjų Draugijos veikimui, tad seimas ragi.. ■» i
. . t pmtinii ^iviške kataJikišką-feStrZiZ att tuvių katalikiškų inteligentiš jo širdžiai ir jis padarė pri-ir atsinlink Diev0 egi.
na remti ir
merikos lie
kų visuomenę ir nuoširdžiai žadą. atkalbėti Rožančių kas inų', kai kalbi Tikiu į Dievų
jų spaudų. Žinant, kad pastaruoju laiku eina*
dentus į draugijinį vienetų,
prašosi paramos ir pagalbos. dienų per visų savo gyvenimų. ivų, ir t.t.
dienraščio “Draugo“ ir “Laivo“ kontestasToji pratyba buvo taip dievo “Prie didžiojo poterėlio,
JSio komiteto ir kitų žymių
vajus, seimas pažada moraliai tų kilnų darbų
Amerikos
Lietuvių
Katalikų
tai vykdoma, jog jis pašves- prašyk Dievo malonės, kad
asmemj iniciatyva buvo su
paremti ir paraginti, kad į jį kuo daugiau-!
Organizacijos
Valdyba:
davo ištisų valandų tam pa galėtum
šauktas Seinias’dr įsteigta “Atiksliai atkalbėti.
šia talkininkų įstotų. Seimo dalyviai, tų pa
Dvasios
Vadas
—
kun.
K.'maldumui.
Atkalbėjęs Rožan
merikos
Lietuvių Katalikų
Prie trijų mažyčių poterėlių,
raginimų padarydami, atsimena Popiežiaus
čių, jis atsiduodavo paslapčių prašyk to paties iš Švč. Pa
Studentų Organizacija,“ su Jenkus, So. Boston, Mass.
Pijaus X žodžius, kuriais jis pabrėžia, kad.
centru “Šv. Marijos Kolegi Garbės Pirmininkas — adv. apmųstymui ir su tokiu pasi nos -Marijos, jų sveikindamas,
veltui bus statomos mokyklos ir bažnyčios,
F. Bobblis, Worcester, Mass. aukojimu, jog, jei dienos rei
joj,“ Thompson, Conn.
kaipo Dangiškojo Tėvo Duk
jei katalikiškosios spaudos platinimu nesusi
Iždininkas — prcf. F. Gali kalai jį sutrukdydavo bei atiterį, Dieviškojo Sūnaus Moti
Šios organizacijos kilnūs ti nis, Dorchester, Mass.
rūpinsime.
traukdaivo nuo tų pamaldų, nų, ir Šventosios Dvasios Sukslai ir idėjos yra aiškūs.
V
Vyriausias redaktorius — jis laikydavo Rožančių, užne
žiedotinę. Tai atlikęs, pradėk
Rėmėjų seimas reiškia džiaugsmų, kad Šitoji organizacija suteiks kum K. Urbonavičius, So. Bo rtų ant abito rankovės, kaipo
apmųstinėti paslaptis, ar tai
šiomis dienomis įvykusiame Amerikos lietu didelės labdaringos naudos, ston, Mass.
priminimų, kad prieš gulsiant būtų džiaugsmingos, sopulin
vių studentų seime, Šv. Marijos Kolegijoj, daug vaisių ir garbės visai sa Yice-redaktorius — J. B. jis turi dievotai dabaigti negos, ar garbingos; taip pat
įsisteigė Amerikos Lietuvių R. K. Studentų vo tautai, j«i ji bus visų mūsų Laučka, So. Boston, Mass.
dabaigtų Rožančių ar paslap apraųstyk ir tuos šventumus,
Organizacija, kuri jungs visų lietuvių kata visuomenės vidų remiama.
Administratorius — J. P. čių apmųstymų.
kuriuos tau Dievas įkvėptų.
likiškųjų studentijų ir jų pratins prie tauti Šios organizacijos vyriau- Pilipauskas, St. Mary’s Col-I Nežiūrint, kaip vėlai buvo
Pabaigęs, dėkok Dievui už vi
nio ir visuomeninio veikimo. Seimas sveikina ----------------- į--------------------sas malones, kurias apturėjai
VI
šios organizacijos steigėjus, jos valdybų ir
tojiškų palaiminimų Kolegijos Rėmėjų dar
Seimo dalyviai reiškia gilių padėkų J. bams ir drauge nutaria pasiųsti J. E. linkė Rožančiaus atkalbėjimo laiku.
ragina rėmėjų skyrius, kad jaunutei, bet kil
“Prie trijų mažyčių poterėniai ir labai naudingai organizacijai duotų E. Vyskupui Petrui Bučiui už prisiųstų nuo jimus pasisekimo sunkiose ir atsakomingose
paramų.
i širdų seimo sveikinimų, linkėjimus ir gany pareigose.
(Tųsa ant 3 pusi.)

VisvaiMės Vadi tasai

kasdien, ĮSakyrus sekmadienius

Obalsis: “Ieškok Mokslo,
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LIETUVIŲ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ
SEIMO REZOLIUCIJOS

belle Leschinskas, So.

$». PrasnskBS Sa-

Atsižvelgiant j tai, kad tauta negali (iru
siai žiūrėti j savo ateitį, jei jos jaunimo, rei
kalai yra apleisti, jei ji neturi tinkamų mokyklų auklėjimui vadų, palaikymui senųjų
tautos tradicijų, kalbos, savotiškos kultūros,
vedimui žmonių šviesos ir tiesos keliais.
Atsižvelgiant j Amerikos lietuvių gyve
ninio sąlygas ir visus jų tautybei pavojus,
ailkštesniųjų mokyklų steigimas ir jų palai
kymas yra būtinas dalykas, be kurių išnyk
tų didelė tautos dalis, apsigyvenusi šiame
krašte.
■Dėl to draugijų ir organizacijų atstovai
ir veikėjai, susirinkę į Aušros Vartų par. sa
lę, spalių mėn. .22 d., pasitarti apie Ameri
kos lietuvių švietimo reikalus, reiškia did
žiausią. padėką, Marijonų Kongregacijai, ku
rios iniciatyva ir pastangomis įsteigta ir už
laikoma Šv. Marijos ^etuviirKoUgija, savo
trumpu veikimo laikotarpiu jau davusi gra
žių rezultatų ir dabar auklėjanti apie šimtų
jaunikaičių.
Kolegijos seimo dalyviai, žinodami, kaip
sunkus yra švietimo darbas ir kad jis rei
kalingas plačiosios visuomenės visokeriopos
paramos, tų paramų' pažada ir ragina visas
lietuvių kolonijas šiame krašte tuoj įsteigti
šv. Marijos Kolegijos Rėmėjų veiklius sky
rius, kurie rūpintus teikti nuolatinę pagalbų
šiai kilniai lietuvių švietimo įstaigai ir drau
ge ragintų lietuvių tėvus leisti savo sūnus
ne į svetimtaučių, bet į grynai lietuviškų ko
legiją

Lietuvių Kolegijos Rėmėjų seimas, iš
klausęs Jo Malonybės did. gerb. prelato M.
L. Krušo pranešimų apie neleidimų atidary
ti Katalikų Universiteto Lietuvoje, vienbal
siai nutaria:
Kadangi lietuvių tauta yra katalikiška
ir jai katalikiškas universitetas būtinai yra
reikalingas;
.
i ,'

liuli!Uoli nUrdlHilUO

dai.

jų žemių ir abiejų ordinų — Vokiečių ir
Livonijos — turėjo viešpatauti amžina
taika. Nors sutartyje Jogaila save titula
vo Lietuvos suverenu — “obirster kung
der Littouwen“ (“Lietuvių vyriausias ka
ralius“), tačiau ne visos jo aukščiausioje
valdžioje esamos žemės buvo šia sutarti
mi apimtos. Kaip ir vasario 27 d. paliau
bų sutartyje, su kuria ji genetiškai rišasi,
Kęstučio valdomos teritorijos turėjo pasi
likti laisvos Ordino puldinėjimams. Kad
paslėptų sutarties turinį nuo Kęstučio,
Jogailai buvo leidžiama eiti Kęstučiui tal
kon, tačiau nebuvo galima dalyvauti kau
tynėse. Jei Jogailos kariuomenė arba jos
atskiros dalys būtų paimtos Ordino ne
laisvėn, jos turėjo būti paleistos be išpir
kimo. Kad toks elgesys neiššauktų pačių
gyventojų įtarimo, buvo nutarta, kad
kiekvienas beleisvis turi pats rūpintis sa
vo išsipirkimu. Tokia tvarka ir anksčiau
nekartų buvo praktikuojama, ir ji nega
lėjo atrodyti perdaug keista ir nepapras
ta. Taip pat turėjo elgtis ir Jogaila su Or
dino kareiviais, kurie pakliūtų jo nelais

Kęstučio valdomas sritių, iš netyčių įsi
veržtų į Jogailos valdomas žemes ir jas
nuteriotų, tai tatai neturėjo būti laikoma
šios sutarties įžeidimu ir vesti prie jos
nutraukimo.
»
1380 m. gegužės 31 d. sutartis buvo
ne dviejų lygių susitariančių šalių susi
tarimas. Ji atrodo esanti Jogailai padik
tuota. Jogaila, nepralaimėjęs nė vienų
kautynių, priėmė ir pasirašė sųlygas, ku
rios vargiai galėjo' jam pačiam garan
tuoti ilgametę taiką. Ligšiol jo vedama
užsienio politika rodė jį esant gerai be
siorientuojantį ir sumanų žmogų; Todėl
jis negalėjo nesuprasti, kad Kęstutis, pa
liktas patsai vienas prieš abiejų ordinų
jėgas, ilgai negalės išlaikyti ir turės žūti,
o patiekus į Ordino rankas vakarinei Lie
tuvai, tokio pat likimo galės susilaukti ir
jos rytinė dalis.- Šios sutarties vykdymas
— Kęstučio ir jo žemių žudymas. Dar
nuostabiau atrodo tai, kad jos sudatvme
dalyvavo mylimiausias Kęstučio sūnus
Vytautas, vadinasi, ir jis su savo pusbro
liu ėjo prieš tikrų savo tėvų. Sunku ma-

liūflįnii Pagal j< tarp Jogailos valdomų vi*. Jai Ordino kariuomenė, beplMdama

■yti, jog Vytauto* tptt MUęttss sudary

Ig. Jonynas

Kęstutis
550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ
PROGA

(Tęsinys)
Slaptos derybos tarp Vilniaus rūmų
ir Ordino, kurios tęsėsi nuo seniai, paga
liau davė Ordinui pageidaujamų vaisių.
Sutartis reikėjo ratifikuoti. Kad jų pa
slėptų nuo Kęstučio, sugalvojo medžioklę
pasienio miškuose, vadinamuose Dovydiške. Į medžioklę atvyko vokiečių Ordino
atstovai — Elbingo komtūras Ulrichas
von Fricke iš Diršavos, arba Tčevo vai
tas Albrechtas von Luohtenberg, su savo
palydovais. Jogaila nuvyko su savo svai
niu Vaidila, Vytautu ir šio pastarojo
svainiu Jonu Algimanto sūnumi.
Medžioklė ir derybos, pertraukiamos
gausių puotų, truko keturias dienas. Su
tartis buvo pasirašyta 1330 m. gegužės
31 dosnų- Jos galiojimas buvo neribotas,

mų nieko nebūtų žinojęs. Jau vien Ordi
no delegatai, atvykę iš toli, rodo, kad
Dovydiškėje nebuvo vien puota ir me
džioklė, o daromas rimtas darbas. Vokie
čių Istorikas Pfitzneris mano, jog Jogaila
ir Vytautas iš anksto buvę susitarę dėl
Kęstučio valdomųjų žemių pasidalijimo.
Sunku tuo patikėti: jei Ordinas, nuveikęs
Kęstutį,' būtų užgrobęs jo žemes, tai Jo
gaila nebūtų turėjęs jokio pamato jų rei
kalauti sau atgal, nes to nenumatė jo su
tartis su Ordinu.

RUDENS ŽIEDAI

Liūdni visi rudens žiedai,
Kaip

lairtiės

ieškomos

aidai,

Kurios lig šiolei neradai.

♦

*

*

Taip pat liūdnai širdie ir tu
Pražydai rudenio žiedu,
Tačiau man brangiu ir šventu.
•
•
*
Jau spinduliai kaitrios ugnies
Iš pamylėtosios širdies
Daugiau nešildys nei švies.

Negalima šios sutarties aiškinti ir ko
♦
•
*
kiu nors Jogailos pykčio prieš Kęstutį paTik didžio lūkesio sapne
1
roksizinu, nes derybos dėl jos tęsėsi la
Bent- svaigulinga svajone
bai dlgai; viskas iš anksto buvo apgalvo
Lankyk, brangiausioji mane.
ta. Ar jį turėjo tikslo tik Ordinų prigau
Putinas
ti, klimėti laikų, kol išsinarplios kompli
Tobuliausias žmogus yra tas, kuris
kuota politinė padėtis rytuose? Gal būt,
bet ir šiuo atsitikimu jos nauda atrodytų myli visus savo artimus ir daro jiems ge
labai problematiška. Ar šiaip ar taip bū ra, neatsižiūrėdamas ar jie geri ar blogi.
Muaaedos
tų, bet Dovydiškės sutarties sudarymas
*
♦
*
priklauso prie sunkiai išaiškinamų istori
Sužinok savo ydų
žinosi ir savo

jas problemų.

pranašumus.

Antradienis, spalių 25 d., 1932
ŠV. PRANCIŠKUS SALIEZIETIS IR ROŽANČIUS

Prašau Į Mano Kampelį
-------------------- Rašo prof. Kampininkas.--------------------Mirus vienam Rasiejaus ko-Į Tuo metu jaunuolis stovėjo už
nisarui, susiėję du žydeliai • pravirų durų. Priėjus advokameka:
1 tui, jis sako:
— Ar girdėjai, Mauša, kiek — Dovanokit, kad aš dėl
raštavo tavorščio laidotuvės? didelio užsimųstymo palikau
>u milijonai čėrvorcų (baisa-, praviras duris. Tai buvo klai
dkų rubliai). Ai, vai, mir!
da. Tas gali atsitikti kiekvie
Maušas nusistebi ir kritiš nam. Kad ateity tamstai ne
kai linguodamas galvų sako: reikėtų gaišti, nupirkite iš ma
— Visai natūralu. Ką tik nęs automatiškų durų uždarykomisarai daro, tai vis jiems tojų. Ir advokatas nupirko.
ešimts sykių brangiau kašuoja. Jei jie duotų man va— Tamsta jau nusistačius
ią, aš mielu noru visus juos už kurių partijų balsuoti lap•alaidočiau už vienų milijoną kr. 8 d.?
ervoncų, o kitas milijonas — Taip, už tų, už kurių bal
įan liktų.
suos mano vyras.
— O vyras už kurių bal
Daugelis lietuvių yra agen- suos?
ais tai inšiurins kompanijų, — Už tų pačių, už kurių aš
ii kitokių Įvairių firmų. A- balsuosiu. Taip sutarėm.
ento pasisekimas gludi sulanume parduoti savo “tavo- žmona.- — Aš noriu
ta
-” Štai pavyzdys agentams. vim pasikalbėti apie naujų
Belgrade, Serbijoj, pas vie- skrybėlę.
ų advokatų įėjo švariai apsiVyras: — Ką, tu vėl nori
ngęs jaunuolis keiselį neši naujų skrybėlę pirkti?
ąs. Mandagiai paklausė, ar Žmona: — Ne, ne, nenusi
a gyvena Višomirskis.
mink. Skrybėlė jau nupirkta.
— Tamsta apsirikai, — at Dabar dalykas tik tame, kad
ike advokatas. — Mano pa turi bilų užmokėti.
ardė Novidomskis.
/
Jaunuolis nujautė tokį at — Ką tamsta darai perša
ikų gauti. Atsiprašė už su- lęs? — klausia vienas pilietis
■ukdvmų ir išėjo. Išeidamas pažįstamo gydytojo, norėda
netyčia” paliko praviras du- mas dovanai gauti jo patari
Pajutęs skersvėjį advoka- mų.
atsikėlė ir, keikdamas jau- — Kartais čiaudžiu, kartais
uolj, nuėjo uždaryti duris. kosčiu, — atsakė gydytojas.
ču

ls

BASTŪNO PAŽIŪROS

t
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{ji nusikals ir save ir lietuvy
bę į karstų palaidos.

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)
lių, maldauk ŠvČ. Panos Ma
rijos aukoti Amžinajam Tėvui
tavo atmintį, kad visada ga
lėtum atsiminti Jo geradėjystęs; Sūnui — tavo supratimų,
kad apmųstytum šventųjų Jo
Kančių; Šventajai Dvasiai —
tavo valių, kad visada būtų
uždegta šventąją Jos meile.
Prie didesnių poterėlių, kal
bėk Tėve Mūsų... melsdamas
Dieviškojo Majestoto viską
priimti Jo garbei ir Jo Baž
nyčios gerovei; taip pat mels
kis už tuos, kurie yra pakly
dę ir prašyk palaimos savo
draugams.
“Tada kalbėsi Tikiu... Pa
daryk Kryžiaus ženklų, pabu
čiuok kryželį, išpažindamas,
kad nori tapti visiškai atsida
vęs Dieviškojo Išganytojo ir
Meilingosios Jo Motinos tar
nas.”
Kai Šv. Pranciškus Salezie
tis išgirsdavo Viešpaties Air
gėlų gaudžiant, jis nudengda
vo savo galvų ir atkalbėdavo
priklaupęs, nežiūrint, kur pa
sitaikydavo jam būti.
Kai jis gindavo Bažnyčių
prieš priešų antpuolius, jis
niekada nepamiršdavo save
pavesti Švč. Panos Marijos
globai. “Aš randu,” jis išsi
reiškė, “visų pagalbų Švenčiausiame Sakramente ir pas
Dievo Motinų, iš kurios aš vi
sada apturėdavau pagalbų ytin ypatingą, kartais net ste
buklingų. O kaip gera,” jis
dadėjo, “yra būti kūdikiu,
nors ir nevertu, taip garbin
gos Motinos! Todėl visuose
dideliuose pasiryžimuose visa
da pasiveskime ir atsiduoki
me Jos globai. Jei mes pasi
tikėsime Jos meile, Ji mums

Juodi debesys pasirodė dan- U ei dirbamas darbas nepa
įose. ‘Geriausi tikrai dirbą siseka — nenuliūsk. Bandyk
stuvybės naudai mato tam- dar kartų. Tvirtas noras, lydi
ų ateitį... Šiandie galingos y- mas valios, viską nuveikia.
i Federacija, Katalikų Susi- Gal daug sykių reikės bandy
enymas ir Lietuvių Darbini- ti. bet, galų gale, atrasi lai
<ų Sąjunga. Jų darbai gail mėjimų.
Kazys Adina
bute įvyko pirmas Vargonini
is vaisiais. Bet, jų eilės silpsnkų S. C. valdybos posėdis.
retėja. Ar atsiras, naujų
Kalbėtasi ir Cliicagos vargon.
gų tiems tarpams užkamšykuopos reikalu, kad turėt ta
? Basčiausi po įvairias kermpresnius su ta kuopa santy
s, kur lietuviai gyvena ir
kius. Atrodo, kad nauja val
trba, ir, prisipažįstu, kų gedyba, gyvendama veik visi vie
i mačiau. Gal aš klystu, panoj apylinkėj, turės progos
cendę's pesimisto rūkuose?
Kunigų Vienybė ir sekan
dažniau susirinkti ir V. S. dau
*
tiems metams teikėsi skirti V.
Tūlas rusų posakis šitaip Sąjungos dvasios vadu didžiai giau pasidarbuoti.
Gerų sėkmių.
B.
camba: “Jei eini į kovų — gerbiamąjį kun. J. Simonaitį,
elskis vienų kartų; jei plau- Klizabeth’o, N. J., lietuvių
1 LIETUVĄ
t laivu jūrose — melskis du parapijos klebonų. Jis yra ge
per BREM KN 7^
artu, bet jei eini ištekėtų, ras muzikas. Tai reikia tikė
greičiausias Jurų laivas
ii melskis tris kartus.” Ru- tis, kad jis savo sumanumu,
li suprato sutuoktuvių reikš- praktiškumu daug prisidės
ię. Amerika nesuprato. Jau- prie Vargon. Sąjungos pakė
imas mano, kad sutuoktuvės limo. Jis daug prielankumo ro
Pulkus KeleBnkeHn susisieki
mas iš BREMERHAVEN į
ii mažniekis. Nereik joms pa dė ir pereitais metais V. S.
LIETUVA
Dėl Informacijų kreipkitės:
ruošti. Jie pamiršta, kad Vi- Visų laikų dalyvavo pereita
130 W. Randolph SI., Chlcago
įgalinga malda daug padeda, me V. seime ir daug domėjo
NORTH GERMAN
aug suteikia malonių.
si vargonininkų iškeltais klau
s;mais.
Džiaugiuos gyvendamas šiaSpalių 11 d. p. J. Žilevičiaus
ie laikotarpyje. Susirūpinęs
iūriu į mirtinųjų kovų už bu
ri amerikonizmo ir lietuvių
S/LJLY’S UNCLE
lunimo. Baugus karas. Jauniias atstatęs krūtinę kariau. Kažin, ar vienų vienas jis
ugalės priešų?
*
Kai kurie dejuoja, kad lieuviškas jaunimas neturi lieuviškos dvasios ir nesuprana to, kas lietuviška... Bastyamasis, pasukau į Moksleiių Steigiamąjį Seimą, Šv.
J arijos kolegijoje. Ir koks
aunimas dalyvavo. Bet, kas
Ivasiškijų ir senuosius stebi
ni, tai gyva lietuviška jauni
no dvasia. Jei moksleivija ne
palaikys visa, kas lietuviška,

BREMEN
EUROPA

L L O Y D

3

duos visa tai, ko trokštame.” čios maldelės žodžiais: “At gąs. Tavo pagalbos meldžiųs, REMKITE VISUS BIZNIE
Nt veltui Šv. Bernardas į- mink, Švč. Pana Marija, nuo Tavo užtarymo reikalaująs,
RIUS KURIE SKELBIASI

amžino Švč. Panos Marijos amžių nebuvo girdėta, kad būtų buvęs apleistas.”
Kun. Pr. Vaitukaitis
užtarynlo galybę nemirštan kas nors Tavo apgyniman bė

.

“DRAUGE.”

DRAUGAS
FIRST

LITHUANIAN
TOURNAMENT
SANCTIONED BY THE C. A. A. U.

AT

ST. AGNĖS GYNI.
3926 ARCHER AVĖ.
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D R A U G A S
OUR LADY OF VILNA TEAM

,3£«5,232*t<3S'-*22’.*2S,-*S5»,-*33,-'3E*!’33‘»*23’*<32,l*2j<l

Drangas Bosiąs taairat

Antradienis, spalių 25 <L, 19:
of dancing and fun niaking riau. Tą pati teko išgirsti

i s i n store for a 11.
iš kitu ligoniu.
\ in^ent Zopel and bis llarvLai gerasis Viešpats kliu
esters will be tbe inusicmakna Šv. Kryžiaus lietuvių Ii:
ers to play the tunes our daneninę ir palaiko joje tą kali
eis likę.
pasišventimo,
pasiaukoja
Sch! ssslili! it s onlv 35c.
|
.
si,. on Avith n
n
n dvasią‘ teikiant ligoniams
fc>o,
the ’Harvest!
°
1i

w -

Tickets on Sale Now!
Tickets for tire Preliminarios and Finais are
now on sale at the Draugas Publishing Company.
General Admission $0.55 and ringside seats
$1.10.

And on with the dance! —

X.

VIEŠOJI PADĖKA ŠV.
KRYŽIAUS LIGONINEI
Ali of the boys of Our Lady of Vilna team are reeeiving their training at C. Y. O
Center and we will see tliein all at the Draugas Boxing Preliminaries, St. Agnės Gyni on
Nov. 3rd. Frank Ketter the C. A. A. U. Champion is captain of tlie teani and is lielpinį?
the boys to get, in sliape.

2334 So. Oakley Avenue
it avus introduced into the association. Tliey liave never
had the beneficial advice of a
coach, so wliat tliey know
as a niodel example of wliat
about tlie game is the result
cooperation will accomplish.
of their own efforts. Eddie
The team whicli is to reAndreu s and Konnie Savickus
present North Side tliis season
muy be tiassed as fair playis not of chanipionsbip calibrt,
ers, very good on defense būt
būt tliat does not dissuade
not as reliable on offense. The
tlie boys from entering the
šame may be said of Jolinny
league and offering the others
Rutkauskas,
an
excellent
some competition. Tliey love
gnard and a reliable passing
the game itself as well as the
center. These four players are
excerci.se and pleasure of the
assured of positions on the
sport. The only player of topfirst team; tlie fiftb place will
noteh abilitv tliat the team boi be given to dhe nlayer show,
sts of įs Jolinny Zalenas, a fast 1.
J
’
į mg tbe most promise. Probaand sliiftv fonvard wlio lias
blv Bill Kaminskas or either
an uncanny evė for tlie basket.
jof bis brotliers, Joe or ‘Pep’
He led tbe entire K of L lea
vili fili up this vacancv. These
gue twice for scoring bonors
and promises to be as difficult tliree brotliers are tall and
rangy būt this asset is offset
to stop tliis season.
Tbe remaining players are by inexperience and lack of

CHICAGO, ILLINOIS

SPORTAS
BASKETBALL UP NORTH

j

Lieku dėkingas

Kun. Pr. Va tukai

Get your tickets early by applying direct
or mailing in your reąuest togetlier witli
clieck

Draugas PL’hlishing Compaiiy

Raibos sveikatai atgauti.

Pirmiausiai dėkoju dr. J.
Simonaičiui už suteikimą grei
tos medikalės pagalbos mano j

kuri buvo mane pagu.
The subs will be a problem reinember tliat there is a fine
for tlie North Siders sinee’team figbting for North Side. dziusi apie porą savaičių. Tai
there is a woeful shortage of
such material. The
bench
Avarnier in cliief is Al Plenčiunas whose calouses prove
couclusively tliat he knows
liow to liaudie a seat. Most
linely Bruno Nausėda will be
bacn in the ganie to relieve
one of tlie regulars oecasionally Avhen tlie going becomes
difficult. The list is complete
with the addition of Steve
Vilkelis and Mickey Dugardas. If it becomes necessarv
the team will ase a couple of
‘rirtgers’ in the persons of
two stars one known as
‘Buteli of Brighton Pk.\ and
the other as ‘Happy’ the
North Side Terror. This is to
be kept a šfecret.

This is another of the series of articles about our K
of L teams entered in competition for the basketball trophy this year. Our subject is
persevering Council No. 5, familiarly known as North Side.
Tuose of you wlio are unacųuainted with the Northern
council Avilį be interested to
l.now tliat tliey boast of only
thirty pairi meinbers, everyone of evlioin makes up in act’r ity for what tliey lack in
numbers. There isn’t any evWlien the season starts on
ent of importance tliat counNovember 20tli in the renovcil 5 does not partieipate in. not as experienced, liaving ta- ’speed. Bill in addition lacks
ated St. Phillip’s gyninasium,
The group can be pointed to ken up tlie pastime only wlien stamina.

VAROSE VEINS
Gydomos Nauju Budu
Be operacijos, be Įšvirkštimų.
priversto poilsio. Gydantis gal
dirbti po senovei, nebent jau dal
priverstas gulėti. Tam vaistas
Emerald Oil. Gyd-o greit, mažina I
minų ir gėlimų. .Nurodymai prie v
tų. ei negerbus aptiekmiukas grųž
pinigus.

The boys believe in fair play pgi širdingiausios padėkos žo
and
good
sportsnianship. džius tariu seselėms kazimie\Vatcli tliose boys do their rietėms, kurios taip tvarkinbest to win by figbting liard įgai veda šv. Kryžiaus ligoni SULIESĖJO 10-ČIA SVA1

nę ir šios ligoninės slaugėms,
kurios taip rūpestingai bei
Dan Druff
motiniškai ligonius prižiūii ii
teikia reikalingos pagalbos pa
BIG EVENT TAKES PLACE tarnavime su širdingu pasiau
kojimu.
AMIDST GAYETY
Teko man būti praeityje ki
AVitliin a week tbe Nativi- tose ligoninėse, kur taipgi bu
tyr Auditorium ,wi 11 be deco- vau gerai prižiūrimas, bet to
rated in
the Harvest Time kios gražios pasišventimo dva
style. The Marųuette K of L sios, kaip Šv. Kryžiaus ligo
council meinbers are getting ninėj, niekur kitur neputy-

and figbting clean.

ready for the bįggegt party of
tho year, tRe Harvest Danc6)
which takeg place Wednegdav
night> October 2Gtli.

Harvest time is a happy
time. Especially is'this true
on tlie opening dance of Coun
cil 112. A successful season

'RINKs

PER SAVAITĘ
Mrs. Betty Luedere iš Dayton
šo: Aš vartoju Kruschen smiesejii
— per vienų savaitę aš sunesė.
dešimčia svarų, todėl nerandu žodi
ršgu-ti tų vaisių.
ivad suliesėti lengvai, saugiai
ueavbjingui imk pusę Kruschen pi
arbatinio šaukštuko su karštu vi
deniu prieš pusryčius. Tai saugus
das pašalinti nedailių išvaizdų.
Butelis, kurio užtenka keturiol
savaitėms,
visai
pigiai
teatseii
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bu]
lio nenuiiesėsi, tai gausi pinigus
gal.
Bet
žiūrėk, kad butų
I<ruseli
druska — pamėgdžiojimų yra da

^ugTul

Tyros, Aiškios,

Sveikos

GRAŽIOS AI1S
Yra

didelis

tartas

Murinę valo. švelnina gaivina
be pavojaus. Jus jų pamėgslte

Knyga “Eye Care” arba “Eye
Bcanty” ant pareikalavimo.
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., CKicago

ftUUHUHHHHHBBHBBBMHBSSBMHHHUUnHnHHNIHBannMKBHHMISHUnUHIUSHHIIHBnBBSUnHS

Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-Agenti
“DRAUGO VAJUS” JAU PRASIDĖJO
DO VA N O S:

AR NORI DARBO?
STOK Į “DRAUGO” VAJAUS KONTESTĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do
vanomis.
Agentas neužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas į “Draugo” Vajaus Kontestą daug gero padarysi sau ir vi
suomenei.
“Draugas ’ yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.

: i

'

PARAPIJOS—DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestininką Įstatyti j “Draugo”
Kontestą. Kur dar nčra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantlnti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininką
“Draugo” Kontestą.

F
'

įstatyti j

I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas j Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau
kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Providence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) VVashington, Philadelphia,
(Aplankant šv. Kazlmeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) Nevv York, VVaterbury,
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant šv. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston,
Quebec, Montreal, Toronto, Detrolt ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kaip
2,000,000 balsų
iii. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.
IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000 balsų gaus $150.00.
Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
.
z
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umnission sutartį panaikino; į
reiškia, gyventojų pastangos t
nenuėjo veltui. Daug $larboj
Office Phone
Res. and Office
padėta, daug kainavo, bet at- TeL cicero 4754
Tek Canal 6764
Ciceroje pastaruoju laiku rūtų vaikas išvirto šalę autoProspect 1028
2359 So. Leavitt St.
siekta tai, ko reikalavo. Dėl1
Canal 070S
abirado daug vagilių; dau- mobilio ir be žado gulėjo iki
t< s priežasties per praėjusius'
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
nas jų lietuvių tėvų vaikai,; kiti tai pastebėjo. Supuolę aDENTISTAS
linkimus pralaimėjo visi buvę
Spalių 24 d. ligi 31 d. vie \urie iš mažens nebuvo valdo- bu daktarai vos atgaivino.
X-SPINDULIAI
1446 S. 49th CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
„
o,
x
.
respublikonai.
nos savaitės misijos Rockford,1
Ofisas:
2130
W.
22nd
St.
VaL:
16-M
ryto:
3-1
lr
7-9
vakare
2403
W. 63rd St., Chicago
Vaikai, vos iš vystyklų iš
X Dr. S. I)owiatas atidarė i
Valandos: nuo 2 iki 8 vaL vakaro
III.
'
I siritr,
...
OFFICE HOURS:
Dabar turime demokratus, Phone Boulevard 7043
jau įūko, trankosi nak- ofisų prie 52 ir 25-tos gatvių.
Rez.: 3051 W. 43rd St.
3 to 4 and 7 to 9 P. M.
Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už timis, gi tėvai didžiuojasi, kad Taip pat turės stotį ir pas tė kurie vėl užsimanė gerinti tų t
(Prie Archer Ava. netoli Kedzle)
Sunday by Appotntment
Vai.: nuo 9 iki 11 vaL ryto
dusini oktava Aušros Vartų jų vaikai mandrūs.
pačių vandens sistemų, nes va
Tel. LAFAYETTE 3067
vus.
bažnyčioje, Chicago, 111.
otisas Tat. GrovehUl 0(17
X l)r. Atkočiūnas daro ge sarų, per karščius trūksta va-;
DENTISTAS
Štai, vienas atsitikimas.
Ros. (787 S. Artssiaa Ava.
ndens.
w
J
4645 So. Ashland Avė.
Lapkričio 10 d. ligi 20 d.
TaL Grovehili 0017 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Praėjusių savaitę atvažiuoja rų biznį. Mat, teikia gerų, są
Į praėjusio Iniproveinent
Arti 47tb Street
žiningų
patarnavimų.
misijos Kenoslia, \Yis.
4739 WEST 12th PLACH
vi t nųs gydytojas pas savo
▼ai.: 7 iki 9 ▼. v. IšekLriant Seredos
klubo susirinkimų buvo atsi
X
Naujieji
mūsų
iniestelto
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TeL Canal 8123
lr Pėtnyčioa, kurtomis dienomis jis
Lapkričio 13 d. ligi 20 d. draugų gydytojų ir palieka at
lankęs vandens supredentas
3441 We»t Marąuette Road
bua
•politikieriai
nepasitenkina
an

darų
automobilių.
Pamatęs
ko

Lowvienos savaitės misijos
VaL: 1-k ir 7-9 P. M. Ket 8-13 AM.
3934 W. WA8HINOTON BLVD.
Broz,
kuris
nurodinėjo
reika

kštomis mokestimis ant namų,
MedėtlsJ susitarus
Kitos vai. ant Washington Blvd.
kių
5
metų
vaikutis
įlindo
į
ell, Mass.
4:89 — 6:80 kasdien
DENTISTAS
lų dėti didesnius vandens va
gydytojo automobilių ir, radęs dar užkrauna ant rakandų bei
Telefonai: Kedzle 2450 — 24(1. arba
TEL. LAFAYETTE 7660
2201
West
22nd
Street
mzdžius ir tas sudėjimas kai
>7. 28 ir 29 d.
Lapkričio 27
Cicero (03. Rea. teL Cicero 3888
kokius ten vaistus, pradėjo kitokių smulkmenų. Prie res
(Kampas Leavitt St.)
Keturių dešimtų valandų ŠŠ.
nuosiąs apie pusę milijono do
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
kimšti į burnų. Už kelių nu publikonų to nebuvo. Matyt,
TaL Laf&yetta (798
Nuo 1 Iki 8 vakare
Sakramento Adoracija Pitts
ateinantį pavasarį demokratų lerių; tada vandens būsiu už
Gydytojas ir Chirurgas
Seredoj pagal sutarti
burgli, Pa.
4140 Archer Avė.
Gruodžio OQ
11 šv Te. | valdžių vėl pakeis respubli- tektinai. Po jo kalbos, kįlo
Boulevard 7S89
daug
ginčų.
Vieni
nurodinėjo,
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare ▼aL: * Iki ( po piety, T iki 9 vak.
Lapkričio 29 ir 30 Sv. An resės novena šv Andriejaus konai.
Rez. Hemlock 7691
kad
nauji
vamzdžiai
galės
pa

Office: 4459 S. Califomia Avė.
'< B. Drake Riverside nusi
Bes. 2136 W. 24th St.
driejaus bažnyčioje atlaiduose bažn., Pliiladelpliia, Pa.
Nedėlioja pagal sutarti
dauginti vandens kiekį, kiti,
TEL. CANAL 0402
pamokslai, Pliiladelpliia, Pa.
Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie pirko gražų namų. Malonu gi
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
DENTISTAS
Lapkričio 28 d. ligi gruod nos savaitės misijos Šv. Juo rdėti, kati ir lietuvių daugiau sakė, kad tik valdininkų užOfiso: Tel. Victory 6893
shuanymas
pasipinigauti,
nes
pradeda
apsigyventi
gražioj
a4712
So.
Ashland
Avenue
žio 6 d. rekolekcijos ir ketu zapo bažnyčioje, So. Chicago,
Rez.: Tel. Drexel 9191
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
nėra stambesnių darbų: gat
pylinkėj.
rių dešimtų valandų ŠS. Sa 111.
Jei nsatsUlepia šaukite Central 74«4
X—RAY
X Praėjusį šeštadienį p. B. vės ir elės ištaisytos; viską Tel. Cicero 12(0
Gydytojas ir Chirurgas
kramento Adoracija Cicero,
Misijoms vadovauja niarijopadarė
respuhlikonai.
Taip
1821
SOUTH HALSTED STREET
nai misijonieriai: T. Antanas Kiselius Įstojo į stonų mote
III.
pat įrodinėjo, kaip esą Cicero
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
Rap.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS DENTISTAS
Lapkričio 30 d. ligi gruod Petrauskas, M. I. C. ir T. Jo. rystės.
per
karščius
bus
daugiau
van

Valandos: 11 ryto iki 4 po piety
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Specialistas odos ligų ir
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne
valandai vakare
iki 8:30 vakare
1930 m. Cicero miestelio va- dens, kad ir Chicagoj nebūna Nedėliomis ir Seredoinis susitarus
veneriškų ligų
Prasidėjimo Novena Cambri- seniai grįžę iš Lietuvos.
užtektinai,
juk
vanduo
ateina
4847
W.
14th
St.
Cicero,
Ilk
Plione
Canal
6122
lūžia buvo padarius sutartį su
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Aleksandras Bublys, M. I
dge, Mass.
tais
pačiais
vamzdžiais
ir
31st Street
p’ivatiška kompanija parduo
1
DR. S. BIEŽIS Vai.: 10—Kampas
II v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼.
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
Dr.
C.K.
Kliauga
Cicero.
ti vandens sistemų. Dabarti
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
G R A B O R I A I:
DENTISTAS
Po ginčų nutarta išrinkti Dtarninkais.
2201
West
22nd
Street
niu laiku vanduo yra paties
Ketvergais ir Bubėtomis
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
W. Maro nette Kd. arų Western
miestelio kontrolėj. Kompani komitetų, kad patyrinėtų šį va 2420Avė.
Phone Hemlock 7828
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
LACHAVICH ja buvo pasivadinus C.reat- ldžios sumanymų ir komisijai Panadfilials, Seredooaia ir PCtnyčiomis
REZIDENCIJA:
1821 So. Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
er Chicago f^ake AVater Com- davė teisę šaukti nepaprastų
IR SŪNUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
6628 So. Richmond Street
CHICAGOJE
4142 ARCHER AVENUE
Telefonas Republic 7868
pany ir padarius “francliise” susirinkimų, jeigu bus reika- TeL Republic 2266
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm." pa
Tel. Virginia 0036
Patarnauju laidotuvėse kuopigiaujria. j-20 Įlietų Kompanija žadėjo j- las.
tarnauju
geriausia
Reikale
meldžia
atuišaukti,
o
mano
Lr pigiau negu kiti
vestuoti keturias dešimtis mi Komitetas per porų savai
darbų busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
DENTISTAS
Tel. Roosevelt 3811 arba 3(18
sau prie grabų lšlijonų dolerių. Gyventojai su čių tyrinėjo pas inžinierius ir
Moterų ir Vaikų ligų
dirbystėa.
2314 W. 23rd PL, Chicago
2403 W. 63rd STREET
tų
dalykų
suprantančius
žmo

tartim
nebuvo
patenkinti
ir
OFISAS
Speciaiiste
Gydytojas ir Chirurgas
668 West 18 8treet
nes.
Tat
nepaprastas
tuo
rei'
visokiais
būdais
protestavo
ir
Phone Hemlock 2061
4145 ARCHER AVĖ.
Telef.
Canal
<174 1439 S. 49 Court, Cio*ro, UI
3243 So. Halsted Street
SKYRIUS: 8388 B.
reikalavo, kad miestelio val kalu Improvement klubo susi- ,
TEL. CICERO 1837
Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
Office Tel. Victory 7188
Halsted Street, Tai.
džia tų sutartį atšauktų. Val rinkimas šaukiamas spalių 26'
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo • iki
Victory 4818.
Ree. TeL Hemlock 2615
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
DENTISTAS
Telefonas Yards 1138
džia gyventojų protesto nebo d. Lukštienės svetainėj, 8 vai.
GAS EXTRACTION
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Utnrninknin
jo ir neatšaukė. Pamatę tai vakare. Visi nariai prašomi Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 ir Ketvergais.
GrovehUl 1595
Phone Boulevard 4139
M58 SO. MESTERN AVĖ.
Res. TeL Hyde Park 389S
gyventojai subruzdo organi atsilankyti. Jei kurie negaus
Graborius ir Balsamuotojas zuotis; gyvuojantieji klubai ir atviručių, taip pat kviečiami
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIUS
AKIŲ GYDYTOJAI!
VaL: 9-11 ryto 2-4 Lr 7-9 vak.
Turiu automnbihus visokiems kitokios draugijos sudarė Ta ateiti. Šiame susirinkime tas
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Seredomis po pietų ir Nedėldienlais
Musų patarnavimas
rybų, kurių pavadino Cicero užmanymas bus plačiai apsvar
tik susitarus
OFISAS
reikalams. Kaina prieinama.
visuomet sąšlnlugas ir
stytas,
ar
toks
pagerinimas
3423
W.
MARQUETTE ROAD
Taxpayers
Council.
Į
Tarybų
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
nebrangus, nas neturt
3319 AUBURN AVENUE
am išlaidų ašlelkymai
Ofiso
valandos;
nuo
2
iki
4
ir
nuo
bus
sėkmingas
gyventojams,
sutraukta 16 įvairių tautų kluskyrių.
Rea. Phone
I iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Chicago, UI.
bu. Toji Taryba patiekė pro- jar ne- Dabar jau mes turim
sutartį
Bnglevvood 8(41
Office Phone
Nauja, graži koOfiso Tel.: Boulevard 7820
Wentworth 3000
Wentworth 8000
testų Illinois Commerce Com- gana daug mokesčių. Dar neNamų TeL: Prospect 1980
ply&a dykai.
mission, kad ji nepatvirtintų išmokėta už gatvių ir elių iš
Teh Lafayette 1016
8307
QRABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
padarytos sutarties. Protestas taisymų, o čia vėl pusė mili
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
VBDJŠJA1
jono naujos skolos. Patys ne
išgulėjo iki šiol.
6558 S. HALSTED STREET
LIETUVIS AKIŲ
1650 WEST 46th STREET
VaL: 2-4 lr 7-9 vaL vakare
Spalių 21 d. vietiniame lai dirbam, rendauninkai rendų
Gydytojas ir Chirurgas
SPECIALISTAS
Kampas 4ttk lr Paulina Bta
nemoka.
Tokiais
laikais,
nokraštyje “Cicero News“ jdėPalengvins aklų Įtempimą, kuris
1800 WEST 47th STREET
Tel. Boulevard (3(8-8418
LIETUVIS GRABORIUS
ta pranešimas, kad spalių llirėdami pagerinimų, kad visai esti priežastim galvos skaudėjimo,
tvaigimo, akių aptemmlo, norvuotuDidelė graži koplyčia dykai
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
PHONE GROVEHILL 0027
neprarastnmehi
savo
“
būdų
“
.
f
’
,
v
mo, skaudamą akių karšų.
Nulotu
d.
The
Illinois
Commerce
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
<
ir
718 WEST 18th STREET
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
prie manės,
patarnausiu simpatiš
Tel. Kenuaod 5-107
tatar&ętua. Atitaisau trumpą regystę
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau negu
Tat
labai
svarba
iš
anksto
aTrečiadieniais
ir
sekmad.
susitarus
ir tolimą regystę.
Valandos:
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Tel. CICERO 294
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Prirengiu teisingai akinius visuose
psiŽi urėti, kad nepražiopsotu- atsitikimuose,
Nuo 6 iki 8 palaidai ‘ vakare
daroapart šventadienio ir ketvirtadienio
SYREWICZE mėm kaip porų metų atgal ataa au elektra,egzaminavimas
parodančią aaašlaiiLietuvis (lydytojas ir Chirurgas
«as klaidas.
GRABORIUS
kad buvom pražiopsoję. Viską Speclaie atyda atkreipiama moky
(859 60. WESTERN AVĖ.
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Ofiso Tel. Victory 8687
Chicago, Iii.
gulimas už 135.00
klos vaikučiams.
Of. ir Rea. TeL Hemlock 3374
apsvarstę,
pastokim
kelių
ne

KOPLYČIA DYKAI
Valandos nuo 19 ryto Iki I vąkara.
Nedėliomis
pagal
sutarti.
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii. lemtam sumanymui.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRTTM

CICEROS LIETUVIU

Ten Marijonu Misi
jos rudens metu

DAKTARAI

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A, ROTH

DR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

1 F. RADŽIUS

DR. K. ŪRANGELIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. M. T. STRIKDL’IS

DR. A. L YUŠKA

DR. YAITUSH, OPT.

I. J. ZOLP

Aabnra A

DR. A. R. McCRADIE

DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKUDAS

A. L DAVIDONIS, M. D.

DR. J. W. KADZEWICK

Seniausia ir Didžiausia

Klubo narys

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

EUDEIKIS ir vii nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint, į Ui, ar jūs kų pirksite, ar ne.
. EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
p&Urnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

_

WAUKE6AN. ILL,

ĮSTAIGA

Didysis Ofisą.

/

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

CHORO VAKARAS

DR. MAURIGE KAHN

DR. J. P. POŠKA

3133 S. HALSTED STREET

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

T«L Boulevard 7589

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

?4 LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be skintų. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvę. Musu kainos nM
gesnės, kaip kttg.

Tel. Yards 1829

Antras ofisas ir residencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-13 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 2-6 po
pleL U tarų. Lr Subat. nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

VALANDOS:
Nuo 19 iki 13 dieną *
Nuo 3 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 19 dieną

Tel. Wentworth 3000
Šv. Baltramiejaus parap.
Rez. TeL Stewart 8191
choras ruošia metinį vakarų,
PETRUėKEWICZ
Mirė spalių 22 d.. 1932 rn . 6:45
kurio visas pehias eis svetai- LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS
vai. ryto, sulaukęs pusamžio.
Kilo ift Deflanskų gubernijos,
įnės
reikalams. Vaidins tragi
Rygos miesto. Amerikoje išgy
veno 2 6 metus.
komedijų “Lapkus.“ Vaidini
Gydytojas ir Chirurgas
Paliko
dideliame nuliudime
Perkėlė savo ofisą po numeriu
moterį Teklę po tėvais Valdme dalyvaus sekantieji: Lapai
6558 S. HALSTED STREET
niontę, 2 dukterį; Marijoną ir
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Juzefą, sūnų Adomą žentą D.
čia Joao rolėj — T. KarašauVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
Balsevich, 2 anuku: Raimundą
SPECUALISTAS
Ir Domininką ir švoger) C. Veiskas, Matildos — E. Vurbutė, 756 WEST 35th STREET
dman Ir gimines, o Lietuvoj 3
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligą
TeL Hemlock 8709
Kampas Halsted St.
brolius: Stanislovą, Boleslovą Ir' ' Katrės — E. Paulauskaitė, Vi
Rea. Tel. Prospect 9619
Tai.: ryto nuo 19—11 nuo 9—4 po
Leoną.
nuo 10—4; nuo 9—8
pietų: 7—9:39 vai. vakare.
Kūnas pašarvotas 7121 So..
ngilio — D. Burba, Plepalie- Valandos:
Nedėliomis: nuo 10 iki 19
Talinnn Avė. laidotuvės Jvyks
Nsdėlloinle 19 iki 13
utarnlnkc, spalių 25 d., iš na
nčs arba vaikščiojamo pašto
Telefonas Midway 2880
mų 8 vai. bus atlydėtas | Gi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ndrotaitė ir būtutė. Jos žamimo Panelės šv. parapijos ba
— P. Gerdveliūtė.
Ofisas 616( South Kedzle
žnyčią, kurioj Jvyks geduflngos
Vaidininias įvyks spalių 30 'dėjo suruošti visa ko puikiau- HEMLOCK 8151
pamaldos už velionio sielą, po i
Rez. 6426 So. Callfornla Ava.
pamaldų bus nulydėtas j šv.
TaL: 9-4. 7-9 v. v. Usklrtant Kete.
d., 8 valandų vakaro. Įžanga rifai. Bus užkandžio ir gėjinio;
Kazimiero kapines
Nuoširdžiai kviečiamo
visus
bus visokių paniarginimų.
į salų labai pigi.
gimines, draugus-ges ir pažysOfiso Lr Rez. Tel. Boulevard (913
t4nus-mas dalyvauti šiose lai
(Naryauckas)
Vakaras
bus
spalių
27
d.,
8
I ftv. Baltramiejau* choras,
dotuvėse.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
2429 Wsst Marąuette Road
be to, tarės savybės vakarėlį valandų vakare, Lietuvių sve
Sūnūs, Kentas, Anūkai, švogorts, Broliai ir Gi minės.
i VALANDOS:
tainėj. Bus geras orkestras šo(Hallow«m party).
756 W. 35th STREET
Laldctuvėms patarnauja gya9 iki 13 ryto. 7 iki 9 vakare

JONAS

DR. G. SERNER

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTON

DR. B. ARON

DR. Y. S. NARES

DR. A. J. BERTASH

borius EudetMa Yards 1741

Vakarėliui Šeimininkaus: Ku kutins.

Komp.

tr- Kešv-

1-4, M* 4:9*-*lf4

DRintn s

6

SĄJUNGIEČIŲ KONCER
TAS PAVYKO ,

Antradienis, spalių 25 d., 1932
PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinis bungalow, lotas 37 pėdų
pločio ir 125 pėdų ilgio.
Trys metai atgal kainavo pas
tatyti $8,500, o dabar parduosiu
už $4,500.
Atsišaukite
B. R. D R A K E
CICERO STATE BANK
Tel. Latvn. 7173 or Cicero 40

V. “DAINOS” CHORIS
TŲ DĖMESIUI

Praėjusi sekmadienį Mote Kad sėkmingiau prisiruošus
rų Sųjungos Clncagos Apskri prie ateinančio sezono atidary
ties ruoštas koncertas Šv. An mo didžiulio koncerto ir šo
tano parap. salėje ko geriau- kių, kuris įvyks lapkr. 6 d.,
šiai pavyko. Publikos buvo buvusioj Meldažio svetainėj,
pilna erdvi salė — apie 600. choras, be bendrų pratybų,
Programas buvo gražus. Ar- daro atskirai vyrų 'ir mergitistai-dainininkai p. čižauskai nų pratybas.
ir Cldcagos įžymiausios dai- j šj vakarų, spalių 25 d., Ma
nos meno pajėgos p. K. Sa«.rk
Square svetainėj,
bonis, ponios Janušauskienė ir
ir Halsted Stęeet, 8 vaPieržinskienė padainavo ilgui lanU.y vak, įvyks merginŲ at.
eilę liaudies dainų ii arijų irĮgĮ^aį repteticija, o ryt vakaįvairių opeių. Visos trys dai-'
gpajįų 26 d., vyrų repetinininkės buvo apdovanotos cjja> taipgi 8 valandų, minėgėlėmis; p. čižauskienė gavoltoj svetainėj.
net tris buketus.
Visos merginos ir visi vy
Po koncerto pp. Vaičiūnų rai būtinai turite suvažiuoti
namuose buvo suruošta vaišės į repeticijas, nes laikas jau
artistams-dainininkams page trumpas, o darbo dar daug
rbti. Be programos dalyvių ir yra.
-rengimo komisijos narių-saju- Bendra repeticija Įvyks pe
ngiečių, vaišėse dalyvavo pre nktadienio vakare, toj pačjoj
latas kun. Krušas, kun. Vai svetainėj.
>
niūnas, kun. Linkus, kun. Ma Visi choristai-ės nepamirš
rčiulionis, “Dr. ” red. L. Ei- kite atsilankyti į šias svarbias
rautis, red. pag. Ig. Sakalas, repeticijas.
Ieva Lukošiūte
varg. pp. Janušauskas, Bra-zaitis, Mondeika, Raila, p. Pie LIGONINĖS RĖMĖJOMS
<ržinskis pp. Mickeliūnai, p.
HARD TIME
Čepuliai ir kai kurios vietinės
ėicerietės veikėjos. Per vaišes šį vakarę, spa]ilJ 25 d., St.
pasidžiaugta šauniai pavyku- iAndrians salėje, 7022 S. Wasiu vakaru; ypač džiaugėsi ko shtenaw Avė. Šv. Kryžiaus lie
misija, kad jos pastangoms ir tuvių ligoninės rėmėjos rengia
širdingas visuomenės pritari “hard time” šokių vakarų.
mas davė Apskr. iždui, gra Einantieji paremti rėmėjų gra
žaus pelno.
Buvęs žų darbų, prašomi taip leidės
taip vyrai nesipuošti. Juo bus
prastesni drabužiai, tuo ge
VILNIAUS UŽGROBIMO
riau tiks vakaro vardui.
PAMINĖJIMAS
Ateinantį penktadienį, spa
lių
28 d., Šv. Kryžiaus ligoni
NORTH SIDE. — Spalių 12
d. vakare bažnyčioj buvo ge nėj bus rėmėjų susirinkimas,
dulo pamaldos, o po pamaldų o po susirinkimo įdomi pas
daug žmonių susirinko į sve kaita apie sveikatų. Prelegen
tainę paklausyti programo. tu bus atstovas iš vienos pie
A-fa
Parapijos choras vadovaujant no kompanijos.
varg. N. Kuliui, padainavo
tautos himnų, “Kur bėga Še-| ŠIANDIE LIETUVIŲ RA
DIJO PROGRAMAS
šupė” ir “Mes be Vilniaus ne
nurimsim.” Juozas Kamins
kas ir Vincas Čirvinskas gra Pastangomis Peoples Fumižiai padainavo solo. KaHiėjo ture Co. šiandie nuo 7 iki 8
klebonas kun. J. Svirskas, ku vai. vakare įvyks nuolatinis
ris nurodė, kiek lenkai yra lietuvių radi.įo programas iš
lietuviams skriaudos padarę ir stoties WGES, 1360 kilocykkokiais keliais eidami galėsi les.
Visuomenės pageidavimu,
me Vilnių atvaduoti.
dalyvaus dainininkai K. Sa
Kalbėjo adv. K. Česnulis abonis, A. Ančifltė, L. Saboniepie Vilnių Lietuvos sostinę ir
nė, A. Čiapas, Peoples Parlor
lenkų žiaurumus; taipgi ragi
duetas, kvartetas ir kiti. Kal
no, kad lietuviai siektų aukš
bės Dr. Jovaišas. Bus graži
tojo mokslo ir laikytųsi tikė
muzika ir daug naujų įvaire
jimo. Geru susiklausimu pri
nybių, kurios įdomu bus kiek
eisim prie Vilniaus atgavimo. vienam pasiklausyti.
Padaryta rinkliava Vilniaus Todėl neužmirškite užsistanašlaičiams; surinkta $6.50. tyti savo radijo.
Rep. XXX
Antru kartu K. Česnulis kal
bėjo apie dabartinius laikus
Amerikoj ir politikų, artinan
ti-^ rinkimams; daug suteikė Ijabdarybės centro susirin
gerų patarimų.
Buvęs kimas įvyks spalių 26 d., 8

PRANEŠIMAI

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
BLANKA

/
Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:

Vardas ir pavardė.........................................................
Adresas ..............................................................................

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

KAS NORĖS iš Chieagos arba
Cicero parenduoti sau 5 gražius
kambarius su garage arba be,
tuoj atsišaukite

4728 W. 13th St. Cicero, III.
P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip
Hollyw-oode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai iSeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del appoinKmentų ir sempelių pašaukit mus
telefonu: ENGLEAVOOD 5840

Rcs. 7S0 W. «2nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
j 105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St.. 10-tii lubų

Telefonas Štate 7660
Valandos 9 ryte iki

. FORT TICONDEROGA
PAĖMIMAS
tavo Žalumoj” — kaip
atvaizduota F. C. Yohn . . . įkvėpta
to baisenybių ryto, kada kraujo
ižtroškusieji laukiniai užpuolė
Ethan'o Allan'o narsiuosius “Green
Mountain Boyt” — Ticonderoga
Forto didvyriui.
“Gamta tavo
Žalumoj Retai Švelni ir Lengva” —
ir žalias tabakas neturi vietos eiga.
retuose.

5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600
Valandos 7

’‘Camta

9

iki

vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

»

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t.
Room 905
Tet. Dearborn 79C#

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Utarnlnkals Ir Ketvergats
— « Iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Vakarais:

Luckies nėra žalio tabako
—1dėl to jie ' tokie lengvi

52 E. 107 ST. prie MTCHIOAN AVĖ.
Tel. Pullman 5950—6377

TkTES perkame puikiausių, patį
J-’-*- puikiausių tabakų visame

džiamas per pagerinamų Lucky

’ 4500 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6 393

pasaulyje, bet tas dar neišaiški

žinomas kaip — “It’s toasted”.

na kodėl žmonės visur skaito

R. ANDRELIUNAS

Štai kodėl kiekvieno miesto,

Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, niovie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.

Lucky Strike lengviausiu ciga-

rėtu. Dalykas tame, kad mes
niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj
Retai Švelni ir Lengva” - todėl

Copr . 11»32.
The American
Tobacco Co.

Namų TeL Hyde Park 1196

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

160 N

Strike valymo procesų, kuris

miestelio ir sodybos gyventojas

sako, kad Luckies yra tokie
lengvi cigaretai.

šis puikus tabakas, jį tinkamai

“It’s toasted”

pasendinus, išnokinus, perlei

Tos pakelis lengvų Luckies

T.A SAU.F ST—Petrai mitnrtl.

'2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
sų sidabrinėse vestuvėse. Api Ačiū visiems programo da
mti didelio džiaugsmo, vakaro lyviams už padainuotas gra
supraizais, negalėjome tinka žias daineles ir pasakytas kalKunigo T. Gasparaičio, pa mai visiems padėkoti. Tat, ge-Įbas.
minklo pašventinimas įvyks rbiamieji mūsų draugai, per Ačiū šeimininkėms ir viso
spalių 25 d., 1932 m., Šv. Ka šį dienraštį norime pareikšti ms panelėms, kurios taip rū
zimiero kapinėse, 2-rų valan ji*ms nors mažų dalelę to mū pestingai vaišino mūsų bran
sų dėkingumo.
gius svečius.
dų.
Ačiū, labai ačiū, visiems Ačiū muzikantams, visiems
vai. vakare, Aušros Vartų pa -svečiams, kurie dalyvavo ir patarnautojams, tvarkos dabo
rapijos svetainėj. Susirinki paliko mums gražių atminimų, tojams ir visoms bei visiems,
mas priešseiminis. Yra svar I kurių, be abejonės, mes nega kurie tik dalyvavo sykiu su
bus. Kviečiama ko daugiau lėsime užmiršti, kol gyvensi-1 mumis.
'l**j Stefanija ir Motiejus Kezes
siai atstovus susirinkti.
PAMINKLO PAŠVEN
TINIMAS

Valdyba
AČIŪ

Gera sveikata gyvenant ta
rpc ištikimųjų draugų, laikas
prabėga labai greitai. Taip ir
mes, gyvendami šeimyniškoje
santaikoje, rods, nė nepastebė
jome, kaip praslinko 25 me• t
tai, kai gyvename poroje.
,

Nei jokios kitos mūsų gy
venimo sukaktuvės, bei įvy
kiai, nedavė mums tiek daug
malonių įspūdžių, nedavė tiek I
džiaugsmo, kiek jautėme ęulau
kę “sidabrinių vestuvių”, nes
šį sykį ne tik gėrėjomės savo
šeimos meile ir ištikimybe,
bet Jaip pat džiaugėmės, kad
per tų laikų turėjome progos
įsigyti tiek daug ištikimųjų,
nuoširdžių ir malonių draugų,
kurie dalyvavo su mumis šio
mėnesio 15 dienos vakare mū-Į

“DRAUGO’.’ LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio
kraštus.
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

MARIJONŲ FARMOS
BARGENAI

i

DS1

!
i

kit.

i

i

šviežių miltų, gulbiškų žą- i
1
sų, .storų ančių ir gražiausių i
paršiukų. Kaina labai prieina
ma. Užsakymus galima pri
Į
duoti “Draugui.”

Democratic
Headquarters
Lithuanian
4P

Division
134 N. La Šalie St.

Savininkas

1

Ir patarnavimo, šau
GREEN VATLEY
PROniTCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.
4644 80. PAULINA STREET
Tel? Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

iWEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and
Moving
2146 So. Hoyne Avenue
Chicago,

TU.

j NAUJA GASOLINO STOTIS

į Vartoja Sinclair Produktus

HIGHWAY

Chicago

Republican
Headquarters
Lietuviu Divizija
NATIONAL:
M. Wabol, Chairman,
Palmer House,
Room 777.
STATE:
A. K. Valukas,
Chairman
Morrison Hotel
Room 585
COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz,
Chairman
Metropolitan Bldę.
134 N. La Šalie St.
Room 300.

geriausios rųšlcs

SERVICE STATION

7001 S. WERTERN AVENUE
S. E. corner
Tel.

Hemlock 1017

Pranas Dargelis,

savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną 18 geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER.
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilna pasirinki
mą vartotų karų labai prieinama ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE
Tslephone Infavette 7184

GARSINKINTES
“DRAUGE”

