
Il

DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

(i
LITHUANIAN DAILY FRIEND

No. 2C2 "Draugas”, 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, LAPKRIČIO (NOV.) 3 D., 1932 M.
3C A C O P Y ENTERED AS SECOND CLAB8 MATTER MAfiCH 31. 1#1«. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE AC1 OF MARCH «. l«7»

D R A U G A .**

The most influentipl
Lithuanian D a i I v ir> 

America.

3c A C O P Y METAI-VOi *
Telefonas: Rooserelt 7790

ŠIANDIEN PIRMOS LIETUVIU KUMŠTYNES
NAUJAS PRANCŪZIJOS PLANAS 

TAIKAI EUROPOJE
Vokietijoj politinis vidaus stovis yra 

pavojingas
Atsistatydino Lenkijos užsienių ministeris. Nu

matoma Prancūzijos sąjunga su Ispanija

KITAS PRANCŪZIJOS 
PLANAS

PAVOJINGAS STOVIS 
VOKIETIJOJ

PARYŽIUS, lapkr. 3. Pra
ncūzija turi naujų taikos pa
laikymui Europoje planų. A- 
pie šį planų kiek aiškino ka
ro ministeris J. P. Boncour. 
Jis vyksta j Ženevų su tuo 
planu.

BERLPNAS, lapkr. 3. — 
Bavarijos ministeris pirminin
kas lleld pareiškia, kad stovis

Nauja priemonė saugoti nuo vagių ir plėšikų didelius 
sandėlius, pafduotuves, ir kt. namus. Tai, taip vadinama,

Vokietijoj tiek pavojingas, ko alarmo sistema. Ji Įtaisyta AVashingtone saugoti didelius
nebūta nuo 1918 metų. 

Kanclerio von Papen’o vy
riausybė atsisako pripažinti

valstybės sandelius.

Naujuoju planu sumanoma parlamentų. Tuo būdu ji ne- 
Europai sudaryti tarptautinį' pripažįsta gyventojų balso, 
generališkų štabų. Šis štabas Taip darydama ji grųžina Vo- 
turi turėti šiokių tokių tarp-, kieti jai oligarchijų.

NUMATOMA NAUJA 
SĄJUNGA

BAŽNYČIA KATALIKAMS 
GRĄŽINTA

tautinę kariuomenę, sudarytų 
iš įvairių kraštų gerai išman- 
kštytų kareivių.

NORĖTA IŠŽUDYTI KO
MISIJOS NARIUS

ŠANCHAJUS, lapkr. 2. — 
Kinų policija tik dabar iškėlė 
aikštėn, kad praeitų vasarų 
buvo padarytas sumoksiąs iš
žudyti visus T. Sųjungos ko-

MADRIDAS, Ispanija, lap
kr. 3. — Nors Prancūzijos pre
mjeras Herriot’as, kurs čia la
nkosi, užgina, kad jis atvyko 

o paskui visų Vokietijų suprū- Z4a ne kokios tai planuojamos
sinti. Čia ir yra didelis pavo-'^ua^08 tikslais, bet taikosi Bet kunigas joje šv. Mišių ne 
jus. Ir kitos Vokietijos dalys .šalininkai nujaučia, kad taip Ijjįo. 
negali į tai šaltai ir ramiai

Kanclerio planas yra visų 
Prūsiją įimti Centro valdžion,

žiūrėti.

ATSISTATYDINO ZA 
LESKIS

VARŠUVA, lapkr. 3. — At-
misijos narius, kada komisija I sistatydino Lenkijos užsienių 
tyrinėjo Mandžiūrijos padėtį.'reikalų ministeris ir lenkų at- 
Policijai iš netyčių pavyko sų-Į stovas nusiginklavimo konfe-
mokslo dalyvius suimti. O mi- 
nėtoj komisijoj buvo ir J. V. 
atstovas.

rencijoj Aug. Zaleskis. Jo vie
ton paskirtas užsienių reika
lų viceministeris J. Beck.

33 JAPONAI NUKAUTI MACHADO PARTIJA 
LAIMĖJO

norą, kaip jis sako. Ne veltui 
vietos studentai ir kiti demo
nstruoja prieš Herriot’ų ir 
šaukia: “Šalin jį!”, “Mirtis 
jam!”

Kalbama, kad Herriot’as tie 
da pastangų patraukti savo 
pusėn Ispaniją. Prancūzija nu 
jaučia, kad jai reikės susire
mti su Italija. Tada-Italija 
gali blokuoti Tarpžemių jūrų 
ir Prancūzija negalėtų iš Af
rikos gabenti sau juodųjų ka
reivių. Štai čia ir reikalingas 
prancūzams Ispanijos draugin-

DARBINAS, lapkr. 2. — 
Tomis dienomis japonų ka
riuomenė Mandžiūrijoj skau-

HAVANA, Kuba, lapkr. 2. 
— Salos prezidento diktato-

džiai nukentėjo. Sukilėliai dve Į riaus Macliadp liberalų par- 
jose vietose užklupo japonų tija rinkimus laimėjo. Rinki-
kareivių būrius. 33 japonai 
nukauti ir daug sužeistų. .Su

mai pasižymėjo 
žmogžudystėmis.

chicagoje \ 75 LETUV|fl, KUMŠTININKAI MS
KUMŠTYNIŲ VIETA

lie bus įvairaus svorio: sunkaus, vidutinio 
ir lengvo

KIEKVIENAS .JŲ SIEKS ČEMPIJONATO, 
KAD PASIŽYMĖTI

ŽMOGUS ŠAUKIAS TEIS
MO PAGALBOS

Henry Boerema, 1405 E. 95 
gat., daržovių augintojas, iš 
vienos mažųjų paskolų kom
panijos prieš vienerius metus 
pasiskolino 250 dol. Per metus 
atmokėjo 265 dol. ir dar yra 
kaltas 200 dol. Neturi iš ko 
mokėti. Kompanija pasiryžu
si užgrobti jo trokų. Žmogus 
kreipės teisman. Šis kol kas 
uždraudė troko užgrobimų, 
kol ta supainiota paskola ne
bus teisme išaiškinta.

MUZIKAI STREIKUOJA

Merry Garden šokių salėje 
(oallroom), 3136 Sheffield a- 

sustreikavo 14 muziku.

‘•DRAUGO” surengtos lietuvių kumštininkų kumštynės 
ne tik Chicagoj, bet ir visoj Amerikoj, iki šioliai nebuvo 
girdėtos ir regėtos. Ne visos ir kitos Amerikos tautybės gali 
tai pasiekti. Kai kurioms trūksta drąsos ir jaunimo. Ameri
kos lietuviai turi daug savo jaunimo. O šis jaunimas yra gy
vas. Jame galybės energijos. Tik reikia tą jaunimo energiją 
išbudinti ir panaudoti mūsų tautos gerovei ir garbei.

JAUNIMĄ PRIE ENERGINGOJO VEIKIMO GALI IŠ
JUDINTI NE KAS KITAS, TIK PLAČIOJI LIETUVIŲ VI
SUOMENĖ.ve

Reikalauja atlyginimą padidi-[ Dienraštis “DRAUGAS” pirmutinis imasi šio kilnaus 
nti. Kiekvienam muzikui už^darbo- Jis rengia pi™asia.s lietuvių kumštininkų kumšty

nes, o visuomenė šią pramogą turi paremti.
šiandien vakarą i St. Agnės ruimingąją auditorija, 3926 

Archer avė., tegul susirenka lietuviai ne šimtais, bet tūkstan
čiais. Jie pamatys, ką mūsų jaunimas gali. Daugelis gal dar 
nėra matę tikrųjų kumštynių, tai galės pamatyti šiandien.

NEMIRŠKITE, LIETUVIAI, KAD GAUSINGAS JŪSŲ 
SUPLŪDIMAS KUMŠTININKAMS SUTEIKS DAUGIAU 
DRĄSOS IR IŠTVERMĖS. Gal jų daugelis paskiau pasieks 
tokį laipsnį, kokį yra pasiekęs mūsų tautietis Shairkey ir kiti.

VISUOMENĖS PARAMA TAD YRA SVARBIAUSIAS

SAN V SIDRO, Cal., lapkr. valandą per savaitę groji-
2. — Meksikos prezidento įsa
kymu, Tia Juana miestely už
daryta bažnyčia iš naujo ati
daryta ir grąžinta katalikams.

Vyriausybės leidimu šių ba
žnyčių norėta pakeisti pašto 
stotimi. Tačiau prieš tai grie
žtai užprotestavo prezidento 
Rodriguez’o sesuo. Savo pro
testų ji pasiuntė broliui. Del 
tu bažnyčios uždarymas ir at
šauktas.

AMERIKOS KATALIKŲ 
PATRIOTIZMAS

mo mokama po 80 dol. Mu
zikai reikalauja po 105 dol.

NĖRA KUR DĖTI JAVŲ 
GRŪDŲ

Ūkininkai neturi kur dėti 
javų grūdų. Tad sugalvota iš
jų daryti alkoholį ir šį panau
doti automobilių jėgai vietoj 
gazolino. Daromi bandymai. 

! Jei tas bus naudinga, ūkinin
kai, rasi, kiek pelnys už ja
vus.

APVAGINĖJO PAŠTO 
DĖŽUTES

.! ŠIOSE KUMŠTYNĖSE DALYKAS.

Visi tad, kam tik leidžia laikas, kaip senesnieji, taip 
jaunesnieji, visi yra raginami ir kviečiami šiandien vakarą 
eiti šių kumštynių pasižiūrėti ir pasidžiaugti, kaip jauni vy
rai vikriai ir sumatniai kumščiuojasi, kaip jų kiekvienas sie
kia čempijcnato ir garbės.

Šiandien vakarą laimėjusieji kumštynes bus pakviesti 
pil sitikrinti su kitų miestų lietuviais kumštininkais.

Lietuviai. į kumštynes vykite kiek ankstėliau, jei galite,
---------------nes gali pritrūkti vietų pirmose žiūrovų eilėse. Yra žinoma,

Policija suėmė du vagilius, bad SUVyks daug svetimtaučių. Jie taip pat žingeidauja. ką 
kurie apvaginėjo apartamenH- ' lietuviai ir jų jaunimas gali.

Tai

WASHINGTON, lapkr. 2.
-- Kai kurie krašto laikraš
ciai labai aukština Al Smith o n,n namu našto dėžutes ■ m

gumas. Kareivius galėtų ga- rareįškimų apie Amerikos ka- G. Harris, " r ’ ’ ' NESIVĖLINKITE. PRADŽIA KUMŠTYNIŲ BUS KAIP
benti per Ispaniją Jtalikų patriotizmų. Smith pa

Ispanija per ilgiausius me- reiškė, kad šio krašto katali 
tus yra žinoma savo neutra- kų širdyse nėra nė kokio fa- SUIMTA 7 SMURTININKAI 

natizmo. Ir negali būti. Nes

32 m. amž.
36 m., ir M. Lind,

politinėmis 
Keletas as-

kiteliai dar labiau nukentėjo.;menų nužudyta ir daug sužei-

5 ŽUVO BOMBAI SPROGUS
tetų.

lumu valstybė ir taikinga. Jos 
gyventojai yra priešingi Pra
ncūzijos gundymams tempti 
juos nereikalingan karan. Nes 
sąjunga yra aiškus karan pa
sirengimas.

jie to išmokinti katalikiškose 
mokyklose. Jie iš jaunų die
nų išlavinti patriotizme.

HAVANA, lapkr. 2. — De 
la Caridad teatre, Santa Clnra 
mieste, susprogdinta bomba. 
5 asmenys žuvo ir 16 sužeis
ta.

DAUG PILIEČIŲ ĮSI
REGISTRAVĘ

RYTUOSE SIAUTĖ 
VIESULAS

Policija vienam vidumieseio 
ofise užtiko bemiting’uojant 
net 7 smurtininkų vadus. Vi
sus suėmė. Pas juos radę ke
letą revolverių.

7:30. Atminkite, kad kumštininkų yra kelios dešimtys. Ims 
laiko jiems poromis persiimti.

Plačiau apie šias šios dienos vakaro kumštynes yra pa
rašyta ketvirtajam šio “Draugo” puslapy. Pasižiūrėkite. Ten 
rasite reikalingų informacijų.

LONDONE RIAUŠĖS; 
ŠIMTAI SUŽEISTŲ

I Riaušių metu parlamentas 
buvo sesijoje ir nenorėjo pri- 

limti bedarbių delegacijos.

RIAUŠĖS SOFIJOJ

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 
3. — Komunistų riaušėse su 
tautininkais daugiau kaip 30 
studentų čia sužeista.

4 VAIKAI ŽUVO GAISRE

DIDESNIS PRAMONĖJE 
VEIKIMAS

40 NETEKO DARBO

WASHTNGTON, lapkr. 2. 
— Surinktomis statistikų ži- 

visam kraštemomis,
yra labai gausingas piliečių 
įsiregistravimas — apie 47 mi
lijonai. !

NEW YORK, lapkr. 2. - 
šiemet .United States Steel bendrovės

dncktorių pirmininkas Taylor 
pareiškia, kad bendrasis kraš
to pramonės stovis šiandien 
jau daugiau ką žadantis, negu 
per du praeitus metus. Visur 

dides
nis veikimas.

SPRTNGFIELD, III., lapkr.

2. — Karo teismas išteisino pramonėje pasireiškia
valstybės milicijos kareivį R. 
Myers ir du karininkus. Jie 
buvo patraukti tieson už tai, 
kad Myers nušovė vieną strei-

STREATOR, III. lapkr. 3. knojantį angliakasį. Teismo

NEW YORK, lapkr. 2. — 
Ši miestą ir apylinkes ištiko 
dideliR viesulas. Skaudžiai nu
kentėjo vasarinė kolonija 
Broad Cliannel. Kai kurie na
mukai nuvilkti Jamaica įlan
kom Keletas asmenų sužeista.

PHILADELPHIA, Pa., lap
kr. 2. — čia ir apylinkėse 
siautusi viesulą padarė milži
niškus nuostolius.

Iš Cook’o apskrities turtų 
įkainuotojo ofiso atleista 40 
klerkų ir stenografų.

LONDONAS, lapkr. 2. — 
Vakar šis miestas pergyveno 
dideles ir pavojingas bedar
bių riaušes, kurioms vadova
vo dauginusia komunistai. Per 
kelias valandas daugelis gat-

VYSK. VALANČIUI STA
TYS PAMINKLĄ

Kaune yra susidaręs komi
tetas, kuris ruošiasi statyti pa 
miuklą Vysk. Valančiui. Į jį

ATNAUJINA MOKSLUS 
SEMINARIJOJ

vių buvo užblokuota. Daug pa jejna jt jį Arkivyskupas Me- 
rduotuvių langų išdaužyta ir tropolitas, Kauno burmistras 
apiplėšta, šimtai riaušininkų 1 (jraurogkas ir kt. Aukos gali 
sužeista, daugelis pavojingai. būti siu„(v,am08 kan. J. Tu- 
I^ihai nukentėjo ir policija, Kaunas, Aleksoto g. 6
kuri be pasigailėjimo pliekė nr Paminklas bus pastatytasNEW BRTTAIN, Conn., la

pkr. 2. — J. Baldyga kitados 
ėjo mokslus tikslu išeiti į ku
nigus. Tačiau buvo priverstas 
tai nutraukti dėl darbo nami
škių užlaikymui. Dabar jis iš
vyko į seminariją Kol išeis

bedarbius.
Šios riaušės įvyko areštavus 

riaušių organizatorių komuni
stų Hannington’ų. Jo padėjė
jai sukurstė bedarbius žygiuo
ti parlamento rūmų

Rotušės aikštėje.

ORO STOVIS
SHERTDAN, Ind., lapkr. 3. 

— Traukinio užmušti G. Wri- 
ght, jo žmona ir dvi dukterys

ATĖNAI, lapkr. 2. — Ne
paprastai smarkus žemės dre- 

reikalavo streikuojantieji an- p ažiuojant automobiliu skersai/ bėjimas ištiko Graikijos pu- 
bliakasiai. geležinkelio. siansalį Chaleidice.

— Sudegė A. Hocking namai. 
Gaisre žuvo keturi vaikai.

CHICAGO IR APYLIN- 
linkon. KŪS. — Šiandien iš dalies de- 

reikalingua kunigui mokslus i Tuojau susidurta su policijos j hesuota; maža temperatūros 
jis bus jau 50 metų amžiaus, pasipriešinimu. 'atmaina.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negre
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Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGA S”
LITHUAN'IAN DAILY FRIEND

. i
Publlshed Daily, Eicept Sunday.
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— $8.60. Three Montbs — $2.00. One Montb — 76o. 
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ūopy — .08c.

Advertlsliig ln "DRAUGAS" brlngs best resulta
Advertislng rates on appllcatlon.

‘DRAUGAS” 2334 5. Oakley Av., Chicago

ristikų, footbolininkų ir basebolininkų lietu
vių. vardų stambiomis raidėmis įrašė į Ame
rikos sportininkų istorijų.

Besidžiaugdami šiais mūsų sportininkų 
pasisekimais ir laimėjimais, nepamirškime 
mesti vienų kitų žvilgsnį į ateitį. Ar mūsų 
jaunimas tokių pažangų ir toliau darys, ar, 
padaręs keletu laimėjimų, sustos? Tuo klau
simu turi susirūpinti ne vien pats jaunimas, 
bet ir visa mūsų visuomenė. Juk geri spor
tininkai išauga tose šeimose, kuriose vaikai 
auklėjami krikščioniškais pagrindais, sveiki 
kūnu ir dvasia. Doriniai išgverėliai, silpni 
kūnu niekuomet nebus geri sportininkai. Tad, 
norėdami, kad mūsų jaunimas sporte pasižy
mėtų, reikia daug dėmesio kreipti į jo dva
sinį ir fizinį auklėjimų. Tėvai neturėtų stab
dyti savo vaikų nuo dalyvavimo sporte. Mū
sų mokyklos turi pasirūpinti įvesti priemo-

Katėki) Vakimo Centro Konfer
(Tęsinys) • .

Antroji, konferencijos diena
Iš ryto Kauno Arkikated

ros Bazilikoje įvyko konferen
cijos dalyviams pamaldos. Vė
liau vėl buvo tęsiami konfe
rencijos posėdžiai.

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ JAUNIMAS IR SPORTAS

Mūsų tauta, ilgų laikų vilkusi vergijos 
jungų, daugeliu atžvilgiu buvo atsilikusi nuo 
kitų kultūringų tautų. Buvo laikai, kad nė 
savo spaudos Lietuva negalėjo turėti, o kų 
jau bekalbėti apie lietuviškas mokyklas, or
ganizacijas ar šiaip jau bile kokį veikimų, 
kuris tautų šviestų, keltų, auklėtų. Apie lie
tuvių jaunimo organizavimų, apie bile kokio 
nors sporto vystymų jokios kalbos negalėjo 
būti. Taigi ir tuo atžvilgiu lietuvių jaunimas 
buvo nuskriaustas.

Bet dabar dalykai virto kitaip. Laisvoje 
Lietuvoje jaunimas organizuojasi, rengia spo 
rto olimpiadas, dalyvauja tarptautinėse spor
tininkų rungtynėse, laimėja dovanas, pasižy
mi. Ir tenka pasakyti, trumpu laiku Lietu
vos jaunimas spėjo susiorganizuoti ir pasižy
mėti įvairiose sporto šakose. Tas parodo, kad 
lietuviai ir artojų vaikai, tačiau gabūs spor
tininkai. Tik jiems reikėjo duoti progų ir 
galimybių. ,

Nesenai ir Amerikos lietuvių jaunimas 
tepradėjo dėmėtis sportu. To priežastis grei
čiausia bus ta, kad Lietuvos pavergėjai ir 
mūsų, amerikiečių, jaunimo dvasių slėgė. 
Nors ir buvo vienas kitas mėginimas lietu
viams įeiti į kurių nors sporto šakų, vienok 
negaudavo tinkamo kaipo lietuviai pripažini
mo, nepasisekdavo. Kada Lietuva atgavo ne
priklausomybę, ir amerikiečių jaunimas la
biau pradėjo kibti į sportų ir trumpu laiku 
stebėtinai daug toj srity padaryta. Šiandien 
visose sporto šakose turime pasižymėjusių 
lietuvių, čempijonų, kurie viešai skelbiasi 
lietuviais ir tuo būdu daug prisideda prie 
mūsų tautos vardo išgarsinimo. Čempijonas 
Juozas Šarkis, plaukikės — Osipavičiūtė ir 
Šemaitytė, golfo čempijonai — Barkauskas 
ir Hofmanas, visa eilė pagarsėjusių lietuvių

Ondesmts Pnklv IMi 
Sukaktuves
Rašo Tautietis

SV. ANTANO PARAP., OMAHA, NEB.

(Galas)
A. L. R. K. Susivienijimas

Amerikos Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimas susitvėrė 1912 metais. Iš 
sykio įsirašė tik 25 nariai. Vėlia-u kuopa 
buvo daug skaitliugesuė. Buvo arti PK) 
narių. Daug ir dabar yra. Kiekvienas na
rys gauna laikraštį “Garsų.” Pirminin
kas Peliksas Petručionis.

Saldžiausios Širdies Sodalicija
Dar 1922 metais p. Kotryna Tamule

vičius sutvėrė Saldžiausios Širdies Jėzaus 
Sodalicijų. Šios draugijos tikslas buvo su
vienyti jaunas moteris ir mergaites į vie
nų galingų draugijų. 'Gerai susivienijusios, 
jos stengėsi yjiatingu būdu remti bnžny- 
čių. Dėl to, ši draugija pirmiausiai rengė 
šokius, kauliukų žaidimus ir kitus paren
gimus parapijos naudai.
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kalbas, kad sukliudytų ir pa
tys iš to pasinaudotų.

Prof. kąn. Pr. Kuraitis kal
bėjęs KVC Vyr. Valdybos var 
du džiaugiasi, kad taip vienin
gai ir gyvai svarstomi šioj kon

Dubingių klebonas ir atlpiky-Įir kitose plačiosios Rusijos 
davo pamaldas. Labai patogu į vietose. Daug pergyvenęs, pri
būdavo vietos katalikams, nes Į vargęs. Sėdėjęs bolševiku ka- 
į Daubingius ir į Matelius yra j Įėjime ir tik dideliu vargu pa- 
daugiau nei 10 kiį. tolumo. J siekęs savo tėvynę. Paprastas, 
Bijutiškis — stambus ir tur- malonus ir brangus žmogus, 
tingas Steblin -Kaminsko dv-| Krizio metai ir bepinigė 
aras. Savininkas prieš karų bu labai apsunkina bažnyčios į- 
vo aukštas rusų valdininkas, j rengimų, tačiau Imžnyčiai sta- 

Bet štai, po 1863 m. sukili-; tvti komitetas ir klebonas ti-ferencijoj katal. veikimo rei
kalai. Kiekvienas katalikiško- ini° rusl? valdžia uždaro ir gri- kiši geraširdžius užjūrio bro- 

l’rasidėjo paklausimai, nau-!jo veikimo narys turi jausti auna Bijutiškio bažnytėlę, o jįag išgirsiant jų silpnų balsų 
jos turtų bei aparatus giliai įr paskubėsiant su pagelba. 
čia pat šventoriuje užkasa į Užjūrio broliai, daug padėję 
duobę ir ant jos pastato didė- savo nuvargusiai tėvynei, ti- 
lį kryžių. Taip pasityčiota iš kimasi, neatsisakys padėti 
vietos katalikų. Ponas Steblin vargšei Bijutiškio parapijėlei 
—Kaminskas pasistato Biju- tinkamai įrengti Dievui na- 
tiškyj mūrinę cerkvelę ir šalia mus. Iš čia plauks daug dė
jos laidoja savo* giminės na- kingumo visiems aukotojams; 
rius, kapus apstatydamas bra-; taipgi įg, čia plauks maldos, 

prašančios Viešpatį laimės ir 
sveikatos jiems gyviems esant, 
ir amžinos ramybės jiems nu
mirus.

Kitus laikraščius prašoma 
šį straipsnį perspausdinti.

Sene.r.

ji sumanymai dėl dabartinio atsakomybės dėl kat veikimo 
ir tolimesnio veikimo. Buvo .pasisekimo ar nepasisekimo, 
nurodoma, kad kat. veikimo KVC organų rinkimai.

Po kalbų dėl tolimesnio vei-užda viniai reikia labiausiai 
vykinti per jaunimų. Kitose kimo įvyko KVC Vyr. Valdy-
šalyse net mažamečiai vaikai bos įr revizijos komisijos rin-
jau yira suorganizuoti tam

nes, kad mokiniai'turėtų progos gimnasti- tikrose organieacijose, ir gra
kuoti, dalyvauti sporte. Mūsų visuomenė sa
vo jaunimui turi duoti progų pasirodyti, pa
dėti kilti, kad jis ir toliau galėtų kelti lie
tuvių tautos vardų.

Dienraščio ‘‘Draugo” skaitytojai gerai i 
žino, kad ‘‘Draugui” rūpi lietuvių jaunimas 
ir jo sporto reikalai. Mūsų dienraštis buvo 
pirmutinė lietuvių įstaiga, kuri pasirūpino 
suorganizuoti pirmąjį istorijoj lietuvių bok
sininkų turnamentų, kuris įvyksta šį vakarų.
Dėl to “Draugas” tikisi, kad jo pastangas Ma ruošti dvasios lavybos. Ka 

talikai turi geriau atlikti re
ligines pareigas. Dabar dar 
V’-a jaunimo tarpe apsileidimo.

kimai
J Vyriausių KVC Valdybą

žiai auklėjami. Toliau pas mus brinkti šie asmenys: prof. kan 
Pr.. Kuraitis, prof. Pr. Dovy
daitis, prof. kun. Ūsoris, prof. 
kun. Meškauskas, dr-as J. Lei- 
monas ir p. Sereikytė^

labai reikia susirūpinti moky
tojų būkle. Jie dabar yra pas
tatyti į keblių padėtį, nes įs
pėjamai, kur jie turi dirbti.

Katalikiškas veikimas be gi
laus tikėjimo nebus vaisingas. J 
Todėl katalikai ir kat. veikėjai' 
turi pasižymėti gyvu religin
gumu. Katdlikų veikėjams rei-

ngiais marmuro paminklais. 
Gaila buvo katalikų Bijutiš

kio, kadangi apylinkėse nera
si ir su degtuku nei vieno ru-

Be šių į Vyr. KVC Valdybų s0-

plačioji lietuvių visuomenė parems, nes tuo 
pačiu parems ir paakstins mūsų jaunimų, lin
kusį prie sporto, kilti aukštyn.

\
Duokime savo jaunimui progų, tada jis 

laikysis prie lietuviškojo veikimo ir savo 
gabumais garsins mūsų garbingos taūtos vi'.- 
rdų plačiame pasaulyje.

net paprastų tikėjimo tiesų 
nežinojimo.

Pradžios mokyklose daug 
kur užleisti tikybos reikalai.

dvasios vadų ir šešis narius 
paskyrė Arkivyskupas Metro
politas.

Į revizijos komisijų išrinkti: 
gener. Galvydis-Bikauskas, I. 
Lapšys ir St. Rauckinas.

Toliau prof, kan. Pr. Kūrai-, 
tis skaito paskaitų apie ar
timiausius KVC r-ūpėsčius ir 
darbus. Paskaitoj nurodo, 
kad šiandien daug kas klai-

Kaip kiekviena neteisybė, 
taip ir ši — žuvo. Steblin-Ka- 
minskas kažinkur paklydo ru
suose, o paminklinis kryžius 
ir šiandienų garbingai stovi ir 
liudija, kad tai iš čia išimta 
bažnytiniai daiktai.

AR ŽINAI, KAD

Jurgio Vašingtono obeliskas, 
AVasbington’e, yra pastatytas 

1926 m. Kaišiadorių Vysku-I^ baltojo marmuro, 5o5 pėdų.
po Juozo Kuktos dekretu Bi
jutišky steigiama parapija, 
1929 m. šventinami bažnyčios

PASTABĖLĖS

Šiandien boksininkų tumame'ntas. Vyrai, 
laikykitės, nepasiduokit! Bet kuriems teks 
pralaimėti, nenusiminkit. Kitu kartu gal bū
sit laimėtojais.

* * ♦
Tautininkų šulai užvedė daug bilų prieš 

prof. Voldemarų. Bet pastarasis vis “išsisu
ka.” Pikti liežuviai kalba, kad taip yra dėl 
to kad “geležinių vilkų” organizacija tlai 
tebėra gyva.

Kur tikyba dėstoma mokytojų, į k'b? Į1 katlikiškųjį veikimų, 
dažnai pasitaiko, kad patys pas^a^®8 santraukų paduosi- 
mokytojai prieš tikėjimų agi- nie atskirai-

dingai supranta pačių katali- pamatai> gi W31 m. pašventi
nama pati medinė bažnyčia.

Konferencijos pabaigoj pa
darė komisijos savo praneši
mus. Priimta eilė svarbių re
zoliucijų ir sumanymų dėl to 

J. L. vysk, Reinys kalbeda- lipnesnio veikimo.
nias dėl tolimesnio veikimo pa- j Konferencija baigta malda 
žymėjo, kad patys KVC skv- įr sugiedotas Tautos Himnas.

tuoja. Čia turėtų 
giau dėmesio kreipti patys tė
vai.

daug dau-

riai turi plačiau užsimoti ir 
daugiau veikti. Kiekviena pa
rapija yra kartu ir mažas ka-į 

į tulikų veikimo centras. Reikia 
tik gerai įsigilinti į visas Po
piežių enciklikas, į Vyskupų 
Jaiškus ir katalikų veikėjams

Konferencijoje dalyvavo 
j 10 atstovų ir 430 svečių.

0 ir i/n colių aukštumo. Jis 
matomas iš labai toli. Jo pa
statymas atsiėjo $1,300,066. Jis 
buvo atidengtas vasario 21 d., 
1885 m.

Lietuvos valdžios agentai Amerikoje ne
pastebėjo, kad šv. Kazimiero Akademija ir 
šv. Jurgio mokykla savo orkestromis kontes-jbus aišku, kaip kiekvienu al
tuose laimėjo pirmas dovanas, bet už' tad vėju reikia pasielgti. Taip pat 

Į pasveikino nežymų laisvamanių vaikų cho
relį. Vyrai, ar tai korektinga?

Ne\vKai kas stebisi, kad J. Olšauskas, 
Britain liet. kat. parap. vargonininkas, da 
lyvavo nezaležninkų organo koncerte. Keis
ta, kad mūsų kai kurie vargonininkai ima 
tarnauti laisvamaniams ir kitokiems tikėji
mo griovikams.

Draugija gražiai gyvavo keletą metų. 
Narės ėjo bendrai prie šv. Komunijos kar
tų į mėnesį, laikė susirinkimus reguliariai 
ir mokėjo po 10 ėentų į draugijos iždų. 
Vėliau, dėl nežinomų priežasčių draugija 
buvo suirusi.

Tik vėlesniais laikais ji atsigavo. Da
bar vėl puikiai gyvuoja. Prie jos priklau
so virš pusė šimto mergaičių. Laiko susi
rinkimus du sykiu į mėnesį. Vienas susi
rinkimas būnu bizniškas, o kitas draugiš
kas. Visos mergaitės sykį į mėnesį eina 
prie šv. Komunijos. Karts nuo karto turi 
šokius, lošia teatrus, ir rengia kauliukų 
žaidimus. Pirmininkė yra panelė Marijo
na Politika.

Piliečių klubas
Piliečių klubas buvo sutvertas 23 me

tais. Kiekvienas narys privalo būti Ame
rikos pilietis. Jei jis nėra pilietis, tai grei
tu laiku privalo įsigyti Amerikos piliety
bės popieras. Jis taipgi privalo būti lietu
vis katalikas. Kiekvienas narys moka 25 
centus į mėnesį.

Jei narys suserga, tai gauna 5 dol. 
į savaitę per 6 mėnesius, paskui vėl 3 
dol. per 6 mėnesius. Toliau nieko negau
na.

Ss tas idMesiiio iš 
Bijutiškiu praeities

Kiek privargo klebonas kun. 
Karolis Bielinis, kol pripraši- 
nėjo aukų, stovėdamas aplin
kinių bažnyčių vartuose. Bet 
geram žmogui padeda ir Die
vas ir žmonės. Bažnyčia jau 
pastatyta, bet ji dar reikia 
įrengti. Reikia išpuošti vidus, 
reikia vargonų, reikia bažny
tinių knygų, rūbų ir kitokių 
daiktų. Dar daug ko trūksta.

Tat vietos klebonas ir baž
nyčiai statyti komitetas krei
piasi į geraširdžius užjūrio 
katalikus ir labai prašo siųsti 
aukų, kiek kas pajėgia šiais 
sunkiais laikais. Adresuoti, 
Kun. K. Bieliniui, Bijutiškis, 
Malėtų paštas, Utenos apskr. 

Lithuania. Už aukotojus gy

vus ir mirusius bus laikoma 

pamaldos. i

Kun. K. Bielinis — vienin-

Tropiškoje Afrikoje auga toks 
medis, kurio vaisiai yra ska
nūs valgyti. Bet jei žmogus 
suvalgo to vaisiaus grūdą, ji 
suima tokios konvulsijos, nuo 
kurių turi mirti.

“ATLAIDŲ ŠALTINIS ’

Bijutiškis — naujagimė,
1926 m. sukurta parapija Lie
tuvoje. Pirmiau, prieš 1863 m. 

sąmoninti. Turime labai atsar- ji buvo Dubingių parapijos 
gini sutikti visokias iš salės. filija. Stovėjo čia maža, gra- 
leidžiamas kalbas ir gandus, Ižutė bažnytėlė, turėjo visus
kad nedrumstų pačių katalikų Į reikalingus bažnyčiai apara-i telis iš Švenčionių apskr. Tve

rečiaus parapijos. Jis kuniga
vo rusuose, tolimame Sibire

KVC yra išleidęs daug nau
dingų knygų, kurias katalikai 
turėtų daugiau skaityti ir įsi-

vienybės. Dažnai priešai pa-į tus, netgi įdomų egzempliorių, 
leidžia prieš katalikus visokias Retkarčiais atvažiuodavo čia

Jei narys miršta, tai visi kiti nariai 
moka po vienų dolerį. Dabar šita draugi
ja turi arti pusę šimto narių. Ji turi dide
lės įtekmės politikoje. Jos pirmininku yra 
Juozas Lukošius.

Lietuviu dramatiškas klubas
Lietuvių dramatiškas klubas susitvė

rė sausio mėnesyje, 1932 metais. Jo tiks
las buvo palaikyti lietuvystę jaunimo tar
pe. Dėl to šis klubas karts nuo karto ren
gia lietuviškus parengimus, vaidina įvai
rius veikalus ir taip toliau. Senesnieji la
bai džiaugiasi jaunimo pastangomis ir lau
kia iš anksto gražių parengimų. Jo pirmi
ninku yra Bronislovas Baltrušaitis.

Šv. Kazimiero draugija
Šv. Kazimifero draugija sutverta va

sario mėnesyje, 1922 metais. Jos tikslas 
yra toks pats kaip ir šv. Antano draugi
jos, tik tame skirtumas, kad čia jaunes
nieji priklauso. Jau ir ši draugija turi 
virš $120.00 kasoje. Jos pirmininku yra 
Jonas Poškevičius.

Apaštalystės .Maldos draugija
Apaštalystės Maldos draugija sutver

ta gegužės mėnesyje, 1932 metais. Jos na- 
i riai platįpa pumuldumų prie Saldž. šir

dies Jėzaus. Kas mėnesi jie meldžiasi šv.

Tėvo intencija ir palaiko katalikiškąjį vei
kimų parapijoje. Jie kas mėnuo leidžia 
lietuvių kalba tam tikrus lapelius. Prie 
draugijos priklauso beveik pusė šimto vy
rų ir moterų.

Daug yra nuveikta šv. Antano para
pijoje Omaboje per 25 metus. Viso ne
galima nei surašyti. Kiekvienas kunigas, 
kuris čia buvo, yra daug gera padaręs 
dvasiškai ir medžiaginiai: vienas namus 
statė, kitas juos taisė, trečias skolas mo
kėjo. Daug yra nuveikta ir kiekvienas 
draugijos parapijos ir lietuvybės labui. 
Kiekvienas parapijoms yra prisidėjęs prie 
parapijos palaikymo.

Dėl to, šiandien, žiūrėdami į praeitį, 
džiaugkimės savo nuveiktais darbais ir 
dėkokime Dievui už palaimų. Didesnės ko 
lonijos už mūsų šiandien išnyko dėl to, 
kad bendrai ir tautiškai neveikė. Tų ko 
lonijų veikėjai, kad ir buvo patrijotai, ta 
čiau nesidėdami prie Katalikų Bažnyčios, 
nieko nenuveikė. Jų niekas nežino. Su 
jais niekas nesiskaito. Mes, ačiū Dievuli, 
veikiame, kovojame, kentėjome, ir dėl to, 
susilaukę 25 metų sukaktuvių lapkričio 
6, 1932, turėsime kuo pasidžiaugti.

Išėjo iš spaudos maldakny- 
itlaidų Šaltinis. Paruošė 

įų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių mal- 
rų, kuriom popiežiai suteikė 
ai laidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra 
tos, kurioms suteikti atlaidai. 
Ši knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c. i

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

rrp

NEDAUGEI-MŪSŲ

L

Nors mūsų broliai, nedaugei yra, 
Būsime tvirti, jei riš vienybė; 
Stokim į darbų vyras į vyrų; 
Sujungtos rankos suteiks stiprybę.

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
Piktieji laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie jų gynė,
Mes patys slegiami nusiminimo.

Vienok tėvynė dar nepražuvus: 
Užšvis jos vėlei garbė spindėjus, 
Praus ta audra, kaip ir nebuvus, 
Pakils suulutė mums patekėjus.

Tegul gi mūsų dvasia neliūsta, 
Norint nekurtų širdį ir skausta; 
Sukilę, naktį varykim rustų,
Nes jau šviesesnė ateitis rausta, 

i t Maironis

Nesistenk perspėti nusiminimo, ir 1 
sirūpink tuo, ko gali visai nebūti. Lail 
kis saulėtos gyvenimo pusės. Eaank
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SS. Simonas ir 
Indas

SOUTH SIDE

Visiems yra gerai žinomi 
vardai Šventųjų Simono ir Ju
do. Jiedu sykiu darbavosi 
skleisdami Šv. Evangeliją ir

Niekad nemačiau tokio gra- 
[ žaus reginio šv. Kazimiero ba
žnyčioje, kaip sekmadieni, spa 
liii 30 d., Kristaus Karaliaus 
šventėje, vakare, kuomet .šū
vi rš 350 vyrų su žvakėmis ra
nkose ėjo iškilmingoje proce
sijoje prieš ir iš paskos Švč.

■'n.p- i'tmi y

Fr • 1 . *
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irikonų politikierių, kurie rei- 
Iškė geriausius linkėjimus mū
sų lakūnams. Linkėjo laimiu- į 
Igai pasiekti Kauną.

Ten buvęs

X Šiuomi noriu ištarti šir- 
idingiausį ačiū visiems kokiu
nors būdu prisiėjusiems prie 
parapijos bazaro pasisekimo 
ir visiems pasidarbavusiems. 
Pilnos atskaitos dar negaliu 
išduoti, nes biznierių kaziria- 
vimai dar tebeina visu sniar- 
Ikurnu, bet iki šiol jau yra gry- 
jnai uždirbta bazare suvirš 
$400.00. Kun. M. J. Kazėnas

Al
LAUKIAME VIEŠNIOS

atversdami žmones j tikėjimą.
Būdami Jėzaus Kristaus apa- Sakramentą. Iš tikrųjų, šįmet 

Kristaus Karaliaus šventė mū 
sų bažnyčioje apvaikščiota la-

stalai ir sekėjai, jie rūpestin
gai darbavosi žmonių išgany
mu, kad visos tautos garbin
tų Dievą ir taptų-Kristaus se
kėjomis.

šv. Simonas Apašt. vadina
mas :

bai iškilmingai ir gražiai. Jau 
vien tik dalyvavimas vyrų 
piocesijoje pasirodo, kad dar 
kibirkštėlė tikėjimo į Kristų

“Kananietis uolusis,” Karalių ir pas mus yra užsi
dėt to, kad, sulig žydų pada
vimais, jis paėjo iš Kanos mie
sto — ten kur Kristus pada
rė pirmąjį stebuklą permai
nydamas vandenį į vyną. Va
dinosi “Uolusis” dėl to, kad 
daugiausiai kraštų apėjo ir 

daugiausiai tautų atvertė į šv.
Tikėjimą, nes tuojau, po savo 
atsivertimo, visiškai pasiauko
jo Jėzui Kristui ir Jo tarny
bai. ;

(Trekų istorijos padavi
mais, Šv. Simonas apaštalavo 
apie Juodąsias jūres, Eigipte, 
šiaurinėj Afrikoj; net ir Bri
tanijoj t. y. Anglijoj.

Lotynų istorija paduoda a-

likus.

Švč. Sakramentas buvo iš
statytas visą dieną nuo ryto 
pirmųjų šv. Mišių 8 vai. iki 
vakaro 7:30 vai. Popiet gi 3 
vai. buvo ypatingos Kristaus 
Karaliaus permaldavimo pa
maldos ir pasiaukojimas Švč. 
Jėzaus Širdžiai. Tiesiog aša
ros vilgė blakstienas, kuomet 
pilnutėlė žmonių bažnyčia vie
nu balsu užgiedojo: “Pulkim 
ant kelių,” “Šventas Dieve,” 
“Dievas mūsų gelbėtojas” ir

Šie visi yra Pęnnsylvanijos lietuvių kunigai, šv. Pranciškaus Seserų 
vienuolyno prieteliai. Jie taip pat yra ir dienraščio “Draugo” rėmėjai.

kareivis, jei gėdinasi savo vai- (“ Pittsburgbo Lietuvių Žinių”' 
dovo ir nuo jo slapstosi. Gar-.redakcijai pas kUn. M. J. Ka
bė tiems, kurie taip skaitliu-Jzėną, kuris, esu tikras, neat- 
gai ne tik paskirtu laiku da- sisakys pavadovauti šitame 
lyvavo šios dienos brangiose moksleivių organizavimo dar- 
iškilmėse, bet ir per ištisą die-|be. Turint gi vienoje vietoje 
ną netrūko bažnyčioje adoruo-.visų moksleivių adresus, gali
nančių Kristų Karalių Švč. Sa- Ima būtų tuojau po Kalėdų bi- 
kramente. Akis le kurią dieną sušaukti ben

drą susirinkimą. Na, ar gra-
Aną sekmadienį iš St. Vin- žus sumanymas? O dar gra- 

cent College, Latrobe, Pa., bn- įžian būtų, kad čia, Pittsbur- 
vo parvažiavęs Antanas Sa- gbe, suorganizuotume mokslei- 
vukynas pasimatyti su sąvokių kuopą. * Ausis
draugais ir su kun. Kazėnu.
Rodos, kad jie tarėsi apie su- PASTABA. Sumanymas gra
organizavimą Moksleivių kuo-Žus- R^d<ia vykdyti.. Mielu no-
pos iš Pittsburgbo ir apylin
kės lietuvių katalikų mokslei

jų skaičius. Galėtų būti graži 
kuopelė ir galėtų daug pasi- 

t.t. Toms pamaldoms vadova- 'darbuoti katalikiškoje akcijo-

ATITAISYMAS

Mūsų korespondentas “Brau-

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKSj

Nors nesenai atvykau į šią 
koloniją ir apsigyvenau, bet 
per tą trumpą laiką, iš viso-go” 249 numeryje “Pittsbur 

gho Lietuvių Žinių” skyriuje [ kių įvykių ir reginių, daug 
parašė nugirstas būk tai nuo j ką pasimokinau. Berankioda- 
Truškausko žinias iš Lietuvos.; mas žinias ir žineles sykį ma- 
Tai klaida ir ją čia atitaisome, Į čiau nepaprastą reginį. Žili

nęs tos žinios buvo nugirstos į i i u, atkeverzoja diktoka bo- 
visai nuo ko kito, o ne nuo beika; rankomis mostikuoja, 
Truškausko. Truškauskas nie-'lig gimnastikų darydama. Zu- 
kad mūsų korespondentui ne-Įiza: “...sund, sund forgesung 
kalbėjo nei apie Lietuvos vai- gešeft.” ir t.t. Mat, munšai- 
džią, nei apie kunigus. Jis, bū- [ nėle ir vokiškai išmokino. Mo
damas Lietuvoje, su visais graĮniau, kad ta bobelka vokietė, 
žiai sugyvenęs ir viskuo bu- j bet arčiau priėjęs girdžiu, kad

P-lt EMILIJA MICKŪNAITĖ
j į “Draugo” Boxing Turna- 

'niento Banketą rengiasi atvy
kti p-lė Emilija Mickūnaitė, 
nesenai grižus iš Italijos ir 
pasižymėjus dainos meno sri
ty-

Tat iš to galima suprasti, 
kokių esama motinų ir ko ga
lima tikėtis iš jų vaikų. Jei 
motinos taip elgiasi, tat ar 
gali būti dori, švarūs, manda
gūs, geri jų vaikai? Motinos 
turėtų būti motinomis savo 
šeimynose. Mano burdingbo- 
sienė, tai visai kitokia šeimi
ninkė ir motina. Ji daboja sa-
vo vaikelius; ne tik žodžiu, 

ves patenkintas. Atsiprašome jau rusiškai keikia. Na, kas bet ir gražiu jiems pavyzdžiu
ru apsiimu moksleiviams pa- ;p> Truškausko, o koresponden- gi čia dar per “dzivilongas”? šviečia. Ijaiku suguldo, laiku
dėti susiorganizuok Bet aš te

vių, nes čia randasi nemažas kai gražiai prašyčiau ir kitų 
didž. gerb. klebonų prisidėti 
prie šio darbo. Neatsidėkite 
ant manęs vieno, nes kaip ap
krausite didelėmis naštomis,vo patsai mūsų klebonas kun’. ].Te> pasauliečių apaštalavime, j

Kazėnas, kurs ragin 
karštai melsti Kristaus Kara-

tų prašome mums priduoti lei Linu arčiau ir dabar jau gir- prikelia, laiku siunčia į kata
likiškąją lietuviškąją mokyk-smgas žinias.

Kun. M. J. Kazėnas 1

dzin, kad lietuviškai “ti teš
ka” nuo munšainės sudžiu- lą- Pas ją namuose švara net 
vęs, kadaise buvęs gana mik-'kvepia. Kiekvienas kampelis
'lūs liežuvėlis, dabar sustingęs 

X Praėjusį sekmadienį lai- ir virstąs tai į vokišką, tai į
visus Juk moksleiviai, mokslus ei-Įtai nebeįveiksiu ir turėsiu su- kytame susirinkime nutarta su rusišką. Grįžęs namo pasako-

jos apžiūrėtas, išmazgotas. Už 
tat ir myliu p»s ją ant burdo 
būti.

pie Šv. Simono mirtį, kad jis : liaus, kad atitolintų nuo mūs 
mirė Saunire, Colchis, kaip ka 
nkinys. Jo ,ženklas (Emblems) 
yra Kryžius ir piuklas dėl to, 
kad už Kristaus Kryžių tapo 
pinklu supiaustytas. Pirmiau
siai jam nuplauta koja; ir piau 
ta daug sykių, paskui nupiau- 
stė rankas, galutinai perplau
tas perpus. Kokias tai kančias 
jis turėjo kentėti! Už tai Šv.
Simonas yra operacijų globė
jas. : ”

Kuomet šv. Simonas nuvyko 
į Paryžių, ten susitiko su Šv.
Judu ir sykiu pradėjo darbuo
tis. Per ilgus metus mokino 
žmones daugybę atversdami i 
šv. Tikėjimą ir galutinai abu 
svkiu mirė.

ną, kur kas geriau turėtų su
prasti katalikiškąjį veikimą,

rykštę blogų laikų, kad grą. |negu šiaip pasauliečiai. Girdė-j Praneskde nelaukdami iki Ka- 
žintų meilę, sutikimą ir tei-[jau, kad Savukynas tuo rei-jle(hb kad užtektinai turėtu- 
sjbę ir, taip pat, kad visi pa-1 kalu tarėsi su savo klebonu [rlem luiko viską sutvarkyti ir 
klydėliai sugrįstų po Jėzaus I iri turbūt, visą reikalą atidė- pnsiruosti prie šaukiamo su- 
Kristaus Karaliaus vėliava, į.i° patogesniam laikui, iki ka-
kad užžydėtų sutikimas ir vie- j ledinių atostogų, kuomet visi 
nybė tarpe mūsų ir visų 'tau- [moksleiviai parvažiuos namo. 
tu. [Duouesne University Pitts-

lanko: Antanas

Dabar Šventasis Tėvas po
piežius, Galva Bažnyčios, ra-

klupti. Tat, gerb. klebonai, sa- >likusiais nuo bazaro daiktais jau apie tai savo burdingbo- 
vo moksleivių 'sąrašą tuojau ateinantį mėnesį padaryti dar sienei, o ji man sako: “Džiau- 

bent porą “card parties” pa- kis, k_.d dar su sveika galva 
rapijos naudai. “Card par-'parėjai, nes ta bobelka ne vie- 
ties” rengti išrinktos p-lės nam vyrui galvą buteliais su-
Martinaitė ir Aleksė Pocevi- kūlė.” Sužinojęs, kas per vie-' tg,is priįrautas visokių Vai
čiūtė, Joms paskirtos kelios na ta bobelka, dabar dabojaus, obuolhj, bulvhp burokų, 
pagelbinmkes. Galima tikėtis kad nesusitikčiau, nes noriu kopustų> vižtŲ, ančių, žąsų, 
gražios naudos. Ausis į sveika galva žinių žineles ra- kalakutų ir, dzievaž, ko ten

n,{i°ti. nebuvo. Na, .sakau, kas čia do

Užsiplepėjau apie kūmutes 
ir kad kiek būčiau pamiršęs 
uar vieną nepaprastą įvykį. 
Grįštu anądien iš darbo, žiū
riu važiuoja automobilis, pil-

si rinkimo.

X

Kun. M. J. Kazėnas

Spalių 31 d. šv. “Kazi- 
motervstės

X Sekmadienį, spalių 23 d. 
Pittsburglie lankėsi kap. S. 
Darius ir lak S. Girėnas. Cou-

\akannes pamaldos prasme', „ ... ., „. . , , ■ , , .•
, . . _ , r., 'Blazaitis, Albertas Zimnickas, nucro bažnyčioje

jo lygiai z :30 vai. Toms pa-1T „ , „ . ,, , »• v. o ■ •, , , , , J- Pakutinskas, Bronius Valu- rvsiu surista Rože Samolevi-
maldoms vadovavo kun. J. • .„. ....... , . ,, T t> , . , i-__ -* * i i. kevmus ir kiti, kurių vardu cmtė su Arthur J. Paliner, ai- uty Airporte antrą valandą po 
bknpkus, o kun. Kazėnas vėl

“petliorius,” kad gyvus ir ne
gyvus daiktus pardavinėja. 
Draiveris lig būtų pažįstamas. 
Patriniau akis, ugi, žiūriu mū
sų klebonas važiuoja nuo far- 
merių namo prisirinkęs kazir- 
ninkams ir bazarui dovanų. 
Taip pat iš to vežimo maiti-

______  _________  _____   _____ _______ ________ 7 ____  na daugelį savo mokyklos vai
ru ketuvių — nesužinojau. I su ()na RU(jonįūte. Simonas ka'P lietuviai “*krai: P.?Suprantu. Einu dar arčiau kūčių. Seserys mokytojos kas-

musų 16-tos Ward’os Alder-^’^Jš tų, kuriuos žinome iš »y Kazimiero parapijoje ge-d ,na^’ PaddH" ^'Jir vis nieko negaliu suprasti Jdien jiems priverda sriubos

pasakė gražų tai didelei Kris
taus Karaliaus šventei pritai
kintą pamokslą. Procesijoje 
dalyvavo svečias iš Cecil, Pa,

nesužinojau. Catliolic Educa- 
tion Scliool lanko: Girdauskas, 
Simonavičius, Stankevičius, 
Bliutas iš šv. Kazimiero pa

ršiuku. Linkime Roželei lai- piet buvo demonstracijos. Nors 
mes naujame luome. [diena buvo šalta ir lietinga,

bet žmonių privažiavo iš visųX Sekmadienį, spalių 30 d. 
paskelbta pirmasis užsakymas PBlsburgbo. ir apylinkės kam-

Kitą vakarą vėl išėjau šen- 
ten pasižiopsotų ir vėl pama
čiau naują reginį. Žiūriu, eina 
dvi kūmutės taip susikabinu
sios, kad atrodė lig vienas kū
nas keturiomiš kojomis. Na, 
sakau, kas čia da “patran
ka” šliaužia-? Girdžiu šnibžda

, “ v . ’ ’ rupijos, o kiek iš kitur čia v- c- c? i i i zc<- i i \ i P'1- kiekvienas įdomavo1, v, , . - ,kun. Kopera. Gražų davė pa- J . v. . y Simono Sakalausko (Sickle)d ‘ . - kažką tylomis. Klausau, nieko
vyzdį ir malonų darė įspūdį

manas, William J 
kurs su žvake rankoje sekė pu-

Bizni, matyt, padarė ne-
Huglies ^az’rn*er° parapijos, P®- ,jau yra žinomas, kaipo “Sa- kktu\as burzgė su ke- jos kalba. Tik grįžęs namo ir pagamina kitokių užkand-

lfių susidaryti graži kuopele.1 niukas»> vienas iš uoliausių kiviais be pa lovos. q savo burdingbosienės su-Į^ių. Visi turėtų būti dėkingivienas
bosas. Jo balsasiii-1 • i • z, v c, i Ar nebūtų gera, kad tuo rei-1 > •gina visus katalikus prie apa- jskui Svc. Sakramentą. Kuo- . . . choristų

štališkojo darbo, kad ir mes met tokie žymūs žmonės lai- *. ” sys,doTnetl? Pdtsburglio kfl8 sekmadicnį skamba mūsų i svetainėje buvo surengta pri- namo iš špikvzės ir vis vieną ritimą ir darbą ir jam visame
savo darbais sektumėm tuos ko sau už didelę garbę, kad|ir ap>dinkės gerb. klebonai ’r; baži,yčioje. Tikime, kad Sa- ėmimo vakarienė su koncerte-kitą pasilydi į namus; užeina padėti.
apaštalus. Mes galime patar-'gali dalyvauti tokioje iškilnu-jPa<^tU Iaymems m0 s eivian,s minkąs neapleis choro nei per- liu ir prakalbomis. Petro Vai-lviena pas kitą, o, žinoma, ta-l Užteks šį sykį, važiuoju grv 
ti savo-kaimynams arba pažį-[ngoje procesijoje, kai kurie [ sns’0I"^an'ZU(>^’ patarčiau j mainęs savo luomą. Tik įdo- šnoro orkestras ir Vainausko (lajau neišeina sausos. Na, tai baut. Kitą syk parašysiu apie

mūsiškiai gėdijos, ar patingo, KeTk. klebonams ir patiems n,Uj kada bus vestuvės. Per benas puikiai griežė ir links- rnat susikabinusios ir eina, šios kolonijos mergaites.

X Tą pačią dieną piliečių žinojau, kad tos kūmutėm eina Sflvo klebonui už tokį pasišve-

slamiems, kurie yra pasitrau
kę nuo Šv. Bažnyčios, nuo Sa
kramentų, kad grįžtų atgal 
prie Dievo. Melskimės už at
siskyrėlius mūsų brolius ir se
sutes, kad Dievo malonė pa
siektų jų širdis ir taptų tikri 
Šv. Bažnyčios vaikeliai.

Kun. J. V. S.

AR ŽINAI, KAD
Kai kuriose Afrikos vietose o- 
ras yra toks sausas, kad net ! 
knygos į triubeles susiraito. 
Dėl to tose vietose, apdarant 
knygas viršelių kraštai apde- 
dami aliuminum.

ateiti ir atiduoti garbę Kris, moksleiviams iki Kalėdų pra- Samuko vestuves tai jau ir aš mino svečius. Vakarėlyje da- kad “maeniau” būtų, juk ke
tui Karaliui. Prastas iš tokio .nešti savo vardus ir adresus eisiu šokti. Ausi3 ly vavo keletas žymesnių ame- turioą kojos, tai ne dvi.

S1LLY9S uncle

Dėdula
(Tęsinys 6 pusi.)

LIETUVIŲ KEPYKLA
“KAUNAS”

I 100 HF,F.l>SDAIiF. ST.
N. S. PITTSBURGH. PA. 

Gamina gryną, ruginę duoną. 
Reikalaukite muaų duonos.

TELEFONAS FA 7602
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75 LITHUANIAN’S ENTER
WORLD S CHAMPION

JACK SHARKEY
The Lithuanians won world-

vvide iame in boxing lasį June 
Avlien Jack Sharkey took away the 
Worhl’s Champion titie from Max# 
Schmeling, the Gerinau.

i educutional institute, yet it endly way, requiring a great 
bus developed tlie best foot- deal of manly spirit, strength, 
bąli team of all times. The enduranee; in a word, a civiV 
v onderful record of Notre ized sportsmanship backed by 
Daine will bardly ever be nuturės best gift to youth — 
surpassed. The great football self-expression.
team is known as the ‘‘Fight-į The Draugas Boxing Tourn- 
ing Irisli”. j&uient is just such an outlet

for the Lithuanian vouth’s amGazing over the pugilistic
bilions. As a boxing mateli itv orld, Draugas sees a possi- 

billty of produeing a IJthuan. !al’["rdi‘ “ *reat 'leal of in"°''- 
ian tea.,1 of boxers similar to!’"1 »"»»«>«"* »« «"> inipati- 
the Notre Dante team of foot.|enl 5'out,‘ w,'° w0"1'1 and haB 
bąli m<m. “The Fighting Uth>'u«lrt- this c,'",ul'-v of 
uanians” perlmp, will never p™P-e«>, for just aueh an op-' 
raeet Notre Dante in a contest, P°rtuni‘y al"°”S our nat,OB

OUR LADY OF VILNA TEAM

DRAUGAS BOXING NEWS
WHAT OTHER PAPERS 
SAY ABOUT THE DRAU
GAS LITHUANIAN BOX- 

ING TOURNAMENT

By Al. Kumskis

llaving tlie co-operation of 
every newspaper in

Avide foreign factors.
As lovers of our own nation 

Daine Ave are hound to sanction and

būt they will strive liard to 
establish a record in boxing 
similar to the Notre 
football acliievement.
Notre Daine has given the A- J in» 

merican public many thrills on i 
the gridiron. Notre Daine has 
demonstrated the higbest skili| 
in the line of football. It is 
vitli a great deal of satis- 
faction tliat every Notre Daine j 
fan recalls tliose numerons 
\ ictories and very few def- ! 
eats.

Wbat Notre Daine lias done

approve of the Draugas Box-
Tournament, whose sole' ,• vations oi tins modern age.

pnrpose is to supply the much f Let us en niasse, greet our 1 Elenos valse., Karveliškių vic- 
sought after sport, to keep the toys Tonight at the St. Agnės nkieinv nesenai katė atvedė 
spirit of her boxing sons Lith- Gyinnasium to encourage their tris kačiukus, kurių vienas su 
uanian and to be ever ready pmticipation in atliletics trimis kojomis. Visi auga, y- 
to accept and eurb the inno- sponsored by Lithuanian j paė su trimis kojomis, links 

peers. |mas, greit bėj ir žaidžiu.

For tlie bmielit of tliose who \vill not be able to uttend tlie First Lithuanian Boxing Tournament tonight the 
Introductory Pages of tlie Program are inserted beloAV.

cl.ampionsliip in tlie C. Y. O. ! irt football, Draugas is striv-
tournament.

(Chicago Daily Tribūne)

LITHUANIANS IN RING 
MEET

The first annual Lithuanian

COMMISSIONERS
of

DRAUGAS BOXING TOURNAMENT
ItEV. J. MAC1ULIONIS, Chairninn
L. ŠIMUTIS 
,T. MOHR
IG. SAKALAS
M. PAVILIONIS 
A. KUMSKIS
P. SALTIMERAS 
C. SAVICKAS 
J. JUOZAITIS

O F F I C I A L S

DIRECTORS OF TOURNAMENT

REV. J. MACIULIONIS, AL. KUMSKIS, M. PAVILIONIS

ANNOUNCER
'PAUL SALTIMERAS

REFEREE «

JUDGES:

PHYSICIANS

DR. F. AVINSKUNAS, DR. J. SIMONAITIS

TIMER
JACK ELDER

DRAYVINGS
J. MOHR, M. PAVILIONIS, C. SAVICKAS

CLERKS
L. ŠIMUTIS, IG. SAKALAS, J. JUOZAITIS

FIRST

LITHUANIAN BOXING 

TOURNAMENT
L’NDER THE AUSPICES OF THE

DRAUGAS 

Lithuanian Daily
SANCTIO5ED B Y THE C. A. A. U. AND I.B.A.C.

PRELIMINARIES
St. Agnės Gym Nov. 3, 1932

3926 Archer Avė. 7:30 P. M.
CHICAGO, ILLINOIS

F I N A L S
C.Y.O. Center

CONGRESS & WABASH A VES
Thurs. Eve, Nov. 17.

ing to accomplish in boxing. 
Ever since Jack Sharkey Avon 
from Max Schmeling, the Ger- 
tian, the World’s Champion- 
siiip titie of Heavyweight 
tliere has been a plan, adopt- 
ed by the Lithuanians, niovingboxing tournament, Avhiclt is

being staged by tlie Lithuani- on and on to fonu a team tliat 
feel tliat the figlits will in- un daily’ Draugas, Avilį openiviil be able to stand against 
terest our Lithuanian people
as Aveli as o'ther nation^lities

backing our
tlie city 

Tournainent Avė

tomorrow niglit at tlie St. Ag
nės gymnasiuni, 3926 Archer 

Tlie outside public is sėekingla'- Qualhieis \\ill be deterin- 
to satisfy their judgnients of tned fui the finais, \vhich \vill
our Lithuanian boxers, regard- 
ing tlieir skili and performance 
in the ring.

The follo\ving Sport pages ,

the best of boxers. Two 1110- 
r.tbs after Jack Sharkey liad 
won the World’s‘ Jleavv- 
Aveiglit’s Chainpionship titie

be held in the C. Y. O. center, the idea was conceived to run Į
Wabasli and Congress, Nov- tlie First Lithuanian Amateur 
ember 17. Tournament. So today the i-

The Lithuanian fans of Chi- dta has developed to gigantic 
of the various newspapers areica^° ll0P° to liave Jack ^har- proportions. Everybody is in 
displaying sucli news as tiiis ke>’’ "orld’s lieavyAveiglit terested witli tlie outcoine of 
about our tournament. ' Champion, as tlieir guest for tiiis project. Young and c-ld

the finais. Sharkey is of Lith- alike are a\vaiting results to l 
uanian stock and is interested sce just who will make the 
in the boxing activities of o-
ther Lithuanians.

LITHUANIAN BOXING 
CARD ON TOMORROW

Preliminaries in the first 
annual Lithuanian boxing 
tournament Avilį be beld to- 
ntorroAA’ niglit at St. Agnės 
gyni, 3926 Archer av. Among 
tlie more prominent boxers 
avIio Avilį vie for the various 
cliainpionships are Adam

“Fighting Lithuanian” team. 
Notre Daine’s famous “Four

Adam Smitli, Rockford Lith Horsemen” are likewise found 
uanian heaVyvveight, who has in the Lithuanian Boxing 
freųuently starred in Chicago teain, namely: Jack Sharkey, 

Adam Smitli, Steve Sakai and 
Krank Ketter.

is, is entered in tlie tour-battle 
ney.

(Chicago Evening American)

Watch our daily papers for 
S..rith and Steve Sakalauskas, further writeupe on our Lith. 
(.oklen (liovė and C. Y. O.T(,u,.„an„,nt 8U,.h 
heavyAveight chanips.

(Herald & Examiner)

BOXING vs. GLADIOTOR- 
MANSHIP

"VVith the advent of

SP-

8 p. m.

CHAMPIONSHIP BANOUET
EONORING THE DRAUGAS LITH. 

B0XING CHAMPIONS
“GOLD ROOM” OF THE CONGRESS IIOTEL 

CONGRESS & WABASII AVĖS
Nov. 21

“Draugas”

1932$2.00 A PLATE
Pub. Co„ 

Chicago.
2334 So. 
ILLINOIS

7:30 P. M.

Oakley Avė.

OPEN LITHUANIAN 
AMATEUR BOXING 
MEET TOMORROW

E:; a ' J

' A. * ‘ . .y

Draugas Boxing Conimittee, wliich has sponsored the Kirst Lithuanian Bofting Tournament. Erom left to 
right sitting: Ig. Sakalas, L Simutis, ltev. J. Mačiulionis, Jhainnan, J. Mohr, Al. Kumskis: standitig J. Juozaitis, 
Ai. Pavilionis, Sečretary, p. Šaltiniem and K. Savickas.

ii.dividual performance in tlie Draugas Boxing Tournament. 
preliminaries, results of each the average Lithuanian, “Son 
bout, general statements on of the Soil,” lowers bis flag 

of prejudice. For years box- 
ing was looked upon as a bar- 
baristic tendency, a leaning 
to’.vards tlie ancient outbursts 
of ainphitheatrical, gladiator
iai figlits. Self-protection alone 
įustified a combat or t\vo a-

the tournament, reports of the 
1 linai bouts, and the ne\vly
croAvned champions.

Prelitninary bouts in the'___________
Lithuanian amateur boxing
tournainent \vill be held to- 
morroAv niglit in St

DRAUGAS VS NOTRE 
DAME

IVgnes
gAinnasiuni, 3926 Archer avė- Notre Daine University, ai- mong fellow Citizen. To stand 
nue. The finais are to be beld tliougli numeiically nota laigė up against a man in a friend- 
at tiie Catholic Youtli organiz- m——n—
ation center, Congress Street 
anl Wabash avenue, on Nov.
17.

z Among tl.e 75 entries are

ly bout was notbing less tlian 
draAving a sword, racing a 
cliariot, or fighting a lion for 
the amusement of a Roman

All hoxers in the tournam 
ent mušt observe the folto\v 
ing regulations.

1. They mušt bring tlieir populace.
Adam Smitli, 1 ribuue Golden own eijuipment including '' wentieth Century,
Gloves heavyAveight Champion; trunka, to\vel eup, shoes, etc. l’»>"'ever, \vrought wonders not 
Frank Ketter, Central A. A.j 9t \|ust report at St. Agn iu oil’y ’n nspect būt also in 
U. lieavyweigbt titleliolder; Gvm, 3926 Archer Avė. at 6:00 ^,e sl)iril w'tl> which boxing 
Steve Sakai, C. Y. O. heavy- p# ^1. * attempted. No Caesarian
veight Champion, and John 3. Mušt not bring more tlian comniands, no death completes 
Barauskas, avIio was runnerup Įavo seconds Avith tliem. a victory, no victory niakes
for the light heavyweight a foe. A cleaji sport m a fri-



Kiekvienas yra savo laimes kalvis
Pasaulis duoda mums lai, virsta laiptu pakilti stipriam 

ką mes jam. .Jis yra vei«lro-1 žmogui.

ELAIVYBĖ IR SPAUDA

Visi gerų norų laikraščiai 
neatsisako savo skiltyse skir-

kraščio galima štai kas pasa
kyti iš gerosios jo pusėsė.

Anksčiau, tiesa, jis buvo 
nuobodokas, bet kam skaityti

tavoje ji yra vieninteliu laik- bos” administracija, 
tuščiu, kuria rūpinasi išimti
nai sveikatos reikalais, o už
sieniuose tokių leidinių yra šiamasi pradėti gaminti ir be

ti vietos blaivybės reikalams. todėl, kad rašė išimtinai Il(d po keliolikų. Štai, kodėl | alkoholini vynų — tam rei

redak* įkyklos. Vėliau prakalba rin- 
cija yra — Kaune, Kalnų gat- kos aikštėj ir susirinkimas va- 
vė 40 nr.), jau šių vasarų ruo- lse. salėj. Apie 4 vai. gimna

zijos aikštėj buvo įdomi spor-

dis, kuriame atspindi mūsų 
veidas. Jei esame patenkinti 
ir šypsomės, tai viskas rn-j 
link mus šypsosi. Pasaulis tai 
galerija, kurioje pasisako mū
sų balsu atskardžiai. Karta's€ C
esame įsitikinę, kad ir būda
mi laisvi, jog kažkoks slogu
tis siaurina mūsų laisvę, kliu 
do išnaudoti progą ir nusta
tyti mūsų darbams krypti.
Bet tai, ką mes laikome ne
permaldaujamu likimu, yra 
tiktai paprastas apsiriboji- 1|H-|SU 
mas. Žinia, energija, pajėga 
nuveikia likimą. Likimas nu
sileidžia mokslui. Tiktai tas, 
kas įstengia pakilti aukščiau 
už tai, ką paprastai likimu 
vadinama, gali pakilti aukš
tai. Protą gauname iš prigim
ties, bet būdą išdirbame pa 
tys. Neįvykinta melagystė dė.f 
drąsos trūkumo, palestuvys- 
1ės vengimas vien iš baimėj 
visuomenės papeikimo, savo ] 
jausmų nužeminimas gali su
teršti būdą, nors pasaulis 
apie tai nieko pikta nežinotų.
Geras būdas yra brangesnis 
dalykas už rubinus, auksą, 
karūnas, karalystes, o triū
sas tam būdui sudaryti yra 
doriausias gyvenimo tikslas.
Toje pat šeimoje ir tomis pat 
aplinkybėmis vienas stato pui 
kius rūmus, kada. jo brolis, 
svyruojąs ir negabus, nuolat 
gyvena tarp griūvėsiu. Iš tos 
pačios medžiagos galima pa-

“Sargvba” bešališkai atsilie-Tai yra geras blaivybės pro- blaivybės klausimais. Žinoma,
Sunkenybės, atimančios no- pagundos būdas. Bet kiekvie- 

rą šienam. yra paraginimas , nas laikraštis, ir su geriau-Jtik grynai blaivybės judėjimui 
k: am, kuris žiuri į jas, kaipo siais norais, negali sekti viso artimi arba užjaučiu žmonės, 
į tiltą, nuo kurio jis šoka per į0 judėjimo, kuris yra pašau- įr nestebėtina, kad žmogelis, paduoda vis skirtingus vaiz- ja
nepasisekimų erdves ant tvir-'kje dėl blaivybės daromas, mėgstąs retkarčiais “atsiger- deiius ir tuo jau iš paviršiaus
lo pamato. Kiekvienas mes'fra turi būti nuolatinis “bu-|ti,” jau bijodavo tą laikraštį y’a kiekvienam priimtinesnė,
esame savo likimo kalvis, nuo kėtojas” tų reikalų atžvilgiu, imti į rankas. Dabar “Sargy- ^^‘‘šalkobolinio judėjimo ži-

tuomet juo ir galėjo domėtis ir visų paremtina. Da-
bar “Sargyba” viętoje buvu
sių įkyrokų vienodų viršelių

kaiui jau yra Draugijos išsių
stas į užsienį žmogus, susipa
žinti su atitinkama gamyba. 

“Sargyba” metams kainuo- 
penki litai, pusei metų

to dalis, kur dalyvavo gimna
zijos mokiniai ir sportininkai 
iš įvairių org-jų. Ypatingai * 
pasižymėjo pav-kas A. J urge- 
lis, laimėjęs 60 ir 1,000 m. bė
gimus, toliausiai nušokęs ir 
gavęs keletą Tl-rų vietų. Iš 
mokinių išsiskyrė VII kl. mo
kinys 1). Bromišas, laimėjęs

musų pičių pareina, ką padą- Lietuvoje tokiu blaivybės bu ba” nebeatbaidvs ir tikru gi- žinelės paduodamos iš Lie
ryti iš to likimo. Jeigu netu- dėtoju yra L. K. Blaivybės 'Duoklių, nes ji nuo šių metų Givos ir kitų kraštų, aptaria- 
rėsime vilties ir jėgos nuga- Draugijos leidžiamas ir Dr. N.'pradžios persitvarkė — tapraįlllOs atatinkamos knygos; lai- 
lėti visokias kliūtis, gyveni- Lndziulaitės-Gylienės redaguo1 sine, kad rašo apie įvairiau- kraštis renka ir atitinkamus

— trys litai, atskiras numeris 
keturiasdešimta centų. Kaip 
vienintelis kol kas toks laik
raštis “Sargyba” turi būti stumdamas rutulį, aukščiau- 
Lietdvoje palaikomas. Vitk. peršokęs ir toliausiai nu

metęs diskų. Vakare dar bu-
KRAŽIŲ ŽINIOS

mas mus parblokš, 
nepasisekimai ir

Visokie jamas dvisavaitinis (nuo šių sius sveikatos reikalus, žino-
kliūtys — naujųjų metų virtęs iš mene- ma — visa tai paduodama| įvairesnis

juokelius, kad turinys būtų
vo speciali paskaita mokinia
ms.

įsivaizdavimas. Kinio) blaivybės ir sveikatos i blaivybės šviesoje. Tuo atžvil-Į L. K. Blaivybės Draugijospačių
Daugiau jėgos ir meilės, gal- laikraštis “Sargyba”, kuris Igiu “Sargyba” yra teigiamos'buveinėje — Kaune, Liaudies' I
vas aukštyn ir žvilgius į sau- eina jau vienuolikti metai ir reikšmės dar ir tuo, kad Lie- Namuose, (čia yra ir “Sargy- 
lę, — mes būsime tikri laimė- yra išleidęs jau apie pustre

Kęstučio paminėjimo dieną 
iš ryto buvo iškilmingos pa
maldos parap. bažnyčioje, kur 

1 dalyvavo visos org-jos ir nio-

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

tojai. —Alf. V. čio šimto numerių. Dėl šio lai-

CHiCAGO DIVISION ENTRIES
112 lbs. I

John Petkus......................................... St. George’s, Bridgeport
Markevičius, ......................................... St. George’s, Bridgeport
A. Žostautas, ........................ Our Lady of Vilna, West Side
Žilinskas, ...................................................... Ali Saiuts, Koseland

118 lbs.
Blumns, ................................................. St. George’s, Bridgeport
Petrutis, ................................ .. Our Lady of Vilna, West Side
Čepulonis, .................................... Providence of God, 18th St.

126 lbs. i
\Yinikaitis............................................. lloly Cross, Town of Lake
Shedwill, ................................................. Ali Saints, Koseland
Martišauskas, .......... lmniaeulate Conception, Brighton Park
Sanders, ................... Immaeulate Conception, Brighton Park
Kandis, ............... lmniaeulate Conception, Brighton Park
Astrauskas........................................... St. George’s, Bridgeport
Pačiolis, ................................ Our Lady of Vilna, West Side
Buginnis, ................................................. Ali Saints, Koseland
Antonitis, ................... ..................... St. Joscph’s, So. Chicago

LIETUVIŲ STIPRUOLIAI

daryti garbės ar gėdos įran
kį. Paprastai ramiame tai, ko i 
ieškome. Botanikas skaito iš
tisus tomus žolėse ir gėlėse, 
kurias didesnė žmonių dalis 
mindžioja be jokios minties. 
Astronomas stebisi žvaigždė
tu dangumi, kai kiti retai pa
kelia galvas aulvštyp..

Mūsų ateitis bus tai, kuo i 
mes patys ją padarysim. Pa
siektas tikslas pridės būdo i 

visam kam. J. S. Millis kartų 
pasakė:

“Nors mūsų būdas pareina 
Tiuo aplinkybių, bet mūsų 
norai gali paveikti tų aplinky
bių susidarymą, o kas svar
biausia, tai įsitikinimas, jog 
mes turime jėgų mūsų būdui 
lavinti: mūsų valia gali iš
keisti mūsų papročius ir val
dyti mūsų norus.” Daug rei
škia gyvenime turėti linksma 
giedrą protą, nes jis yra vis
ko šaltinis. Kas didžia ir do- 
ra buvo padaryta, visa tai 
išėjo iš tokios nuotaikos.

Menkos ūkanotos dvasios, 
apraudančios praeitį ir bijan
čios ateities, negali atjausti 
linksmų gyvenimo valandų. 
Pasisekimas glūdi nuolatinia- 
Tne tobuliniiniesi, kuris visa
dos yra galimas. Gyvenimų 
reikia imti, kaip progų veik
ti, geriems ir didiems suma
nymams įvykdinti. Gyveni
mas yra lyg marmuro gaba
las. Ką iš jo išatšysi, tą ir 
gausi. Gali iškalti iš jo ange
lų ar velnią, gali padaryti 
puikius rūmus ar sulūžusių 
grįtelę. Vienas padaro statu
lų, iš kurios stebisi vi ns pa
saulis, kitas iš to paties mar
muro kažką dirba ir nieko 
n e padirba.

Granito gabalas, gulįs sker
sai kelio silpno žmogaus, pa-

135 lbs.
Rimkus......................................................St. George’s, Bridgeport
Railas............................ lmniaeulate Conception Brighton Park
Janis................................ ................. Providence of God, I8th S,t.
John Grimelis, ........................ Our Lady of Vilna, West Side
Stuparas, ......................................... St. George’s, Bridgeport
Zalatoris, ................................ Our Lady of Vilna, \Ve«t Side
Klibins, .................................... Our Lady of Vilna, West Side
St. Buginnis,..................... j......................... Ali Saints, Roseland

147 lbs.
Mockus........................ lmniaeulate Conception, Brighton Park
Rainis.......................... lmniaeulate Conception, Brighton Park
Norusis, ..................... lmniaeulate Conception, Brighton Park
Albertauskas................................... . St. Gcovge’s, Bridgeport
St. Grimelis ............................ Our Lady of Vilna, West Side
Daniniunas, ......................................... St. Joscph’s, So. Chicago
John Miller, ................................ Providenoe of God, 18th St.

160 lbs.
Bockus ............................................. Providence of God, 18th St.
Paukštys .....................................Our Lady of Vilna, West Side

'Rėžis, ............................................./.... Ali Saints, Roseland
Benekaitis, ........... lmniaeulate Conception, Brighton Park
Lindžius, ............... lmniaeulate Conception, Brighton, Park
Riscellus, ................... ......................... St. Michacl’s, North Side
Ranis, .................................. s............ St. George’s, Bridgeport
Josclanas, ....................... Nativity B. V. M., Marąuette Park

Vaidaika, ............... Immaeulate Conception, Brighton, Park
Rukeckus................................................. St. George’s, Bridgeport
Jakunskis, ............... Immaeulate Conception, Biighton Park
F. Norkus, ........... Immaeulate Conception, Brighton Park
F. Gelažius,....................................  Providence of God, 18th St.

175 lbs.
Petrauskas....................... .. .............. Providence yf God, 18th St.
John Speedivillis, ___ ,. Nativity B. V. M., Marąuette Park
Kasiunas, . ...................... Nativity B. V. M., Marąuette Park
Barauskas, ............................................. St. Geoige’s, Bridgeport
Žukas, ...,................................. Our Lady of Vilna, West Side
Tankas, ................................................. St. George’s, Bridgeport
Ed. Rudelis, ................................ Providence of God, 18th St.

Eeavyv’oights
Joc Speedivillis,........ Nativity B. V. M., Marąuette Park
Grybus, .................. lmniaeulate Conception, Brighton Park
Ketui akis.................................... Our Lady of Vilna, \Vest Side
Sakalauskas, ................................ lloly Cross, Town of Lake

OUT OF CHICAGO DIVISiON ENTRIES

112 lbs.
Zareckis, ......................................... St. Anthony’s, Cicero, III.

118 lbs. ’
Ališauskas......................................... St. Joscph’s, -Roekdale, III.
Gresmanauskas, ....................... St. Anthony’s, Cicero, III.
Gailis, ............................■.................... St. Anthony’s, Cicero, 111.

126 lbs.
Stuporas, ...:................. ............... St. Anthony’s, Cicero, 111.

135 lbs.
De Jule............................................. St. Joscph’s, Roekdale, 111.
Johnson, ......................................... St. Anthony’s, Cicero, 111.

147 lbs.
Sedeikis............................................. St. Joscph’s, Roekdale, III.
Yuknis, ....’..................................... St. Anthony’s, Cicero, III.
Vaičiūnas, ............................ . St. Anthony’s, Cicero, III.
Bagdonas, .................................... St. Peter’s, Kenosha, \Vis.
Jesky, ................................................................ f Detroit, Michigan
Litvanavičius.................................... St. Anthony’s, Cicero, 111.

160 lbs.
Žemaitaitis.......................................................... Detroit, Michigan
Petkus............................................. St. Anthony’s, Cicero, 111.
Mockus................................................. St. Anthony’s, Cicero, 111.

175 lbs.
Rungaitis............................................ St. Joseph's, Roekdale, 111.

Hcavywoighta
Kabzinskas, ...................................................... Detroit, Michigan
žilvitis, ............................................. St. Anthony’s, Cicero, III.
Adomai, brnith ...................  St. Peter aud Paul, Rockford, III.

C. Y.‘O. CIIAMPIONAS 
Ileavyiveight

-
- .

S. SAKALAUSKAS

C.Y.O. L.II. RUNNER-UP

J. BARAUSKAS

A.A.U. CIIAMPIONAS 
' Hcavyjveight

F. KETURAKIS

C.Y.O. CITAMP. OF 
AV1LL COUNTY 135 Lbs.

DE JULE

DRAUGO
BOXING

WILL COUNTY CIIAMP. 
175 Lbs.

-V-.’. v

n «.

ELI RUNGAITIS

Kuriame dalyvaus vien Lietuviai kumštininkai iš visų Chicagos kolonijų ir apielinkių.

I M I N
KETVERGO VAKARE, LAPKR-NOV. 3, 1932

ST. AGNĖS GYMNASILM 3926 ARCHER AVĖ.

PRADŽIA 7:30 VAL: VAKARE * ĮŽANGA .55 IR $1.10

32
Kumšty

nės

64

Kumšti
ninkai

SV. JURGIO PARAPIJOS TYMAS

I N A L
KETVERGO VAKARE, LAPK-NOV. 17, 1932

Pradžia 8 vai. vak. C. Y. O. CENTER CONORESS & WABASH Įžanga .55 u Jl.lO
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI IR PAMATYTI LIETUVIŲ STIPRUOLIUS. DRAUGAS BOXIXG KOMISIJA.



DRAUGAS Ketvirtadienis, lapkr. 3, 1932

PITTSBURGH’O
ŽINIOS

MT. PROVIDENCE, PA.

HOMESTEAD, PA. rasime 28 “veiklus dratus,”) Lapkričio 4 d. šv. Mišios vaikai jaučiasi, kurie apleido
I (live wires). čia jie lavinasi, Į bus laikomos mokyklos vai- mūsų mokyklų ir nuėjo į vie-

-------------- kaip piešelį laikyt, liežiuviu-1kūčių intencija. Kaip jie \isi šųjų!” Vienas Dievas žino jų
Praėjusį sekmadienį, spalių apverst, kojukes valdyt ir laukia tos dienos. sųžinę ir jeigu jie tų padarė

23 d., Pittsburgh City County! kaip mokyklos gyven- Į Spalių 30 d. Šv. Sakrainen- iš neapsvarstymo arba apsilei
B. Paškevičiūtė,'šių senių, mylinčių “spyki- j Municipal Airport įvyko Lie- tojai. .tas buvo išstatytas ir visi lan- dimo, tai, turbūt, Dievo teis-

doraitė, Jono — M. JeskelevLi naktimis trankosi. Tiesa, iŠ 
čirttė, Liuciliaus — M. Keple- gyvenimo vėžių iškrypusio pas 
rvtė, Petuliaus — A. Plantai- mus nedaug, penkių rankos 
ti, Pedraus — P. Sirpranavi- pirštų užtektų suskaityti, bet 
čiutė, Judo — L. Šliakiūtė, plykių ir žilo plauko sulauku-
Bymietės ■
Kvadrataus, kareivio, krikšč. zes” duris varstyti, tinginčių į tuvių
— A. Petkiūtė, Trijų angelų' šventadieniais į bažnyčių eiti
— O. Kedžiūtė, R. Grigorailė

Praėjusiais metais šv. Pra
nciškaus vienuolyno auklėti
nės susimokino veikalų “Pa- ir R. Doberiūtė; Krikščionių 
biolų” ir atvaidino apylinkė- minių — Juvenatės, Tareiz.i- 
se parapijose vienuolyno nau- 3aus — M. Evanauskiūtė. 
dai. Šįmet bus priešingai. Kati' veikalėlio bus dar kome- 
atsilyginus klebonams už su- dijėlė ir keletas dainelių, pia-Į|as/ Vakar 
teiktų vienuolynui paramų, ju- r-°» 'solo ir duetų, 
venatės mokinasi veikalų “Šv.S Nuoširdžiai visus kviečiame
Tarcizijus”, parapijų naudai, atsilankyti.
I’innasis lošimas bus Šv. Pet-į
ro ir Pauliaus parapijose, Ho-j Spalių 26 d. žymūs svečiai 
mestead, Pa., lapkričio 6 d. atlankė Šv. Pranciškaus Vie-

Veikalas “Šv. Tarcizijus” niiolvnų: G. Snyderis ir Tres-
yra paimtas iš pirmųjų krikš
čionių gyvenimo. Labai dai
lus ir jaudinantis vaizdelis. 
Jį parašė Seirijų Juozas.

Lošime dalyvaus: Dioni- 
ziaus, vyskupo rolėje A. Ben-

Dykai 7 Dienų Ban
dymas Kenčiantiems 

nuo Reumatizmo
Jei jus kenčiat nuo 

reumatizmo, Jus galite 
gauti Rose Rheuma 
Tabs, įrodytu Ir Išban
dytą, gyduolę. Dykai 7 
Dienų Bandymui. 5t oa- 
prasta namų gyduolė 
jau pagelbėjo Šimtams. 
Neaiųsklt pinigų — tik 
savo vardą ir ad *epą 
ant žemiau esančio Ku
pono

Dykai Del Skaitytojų
Išbandykit šią gyduolę 
patys per NEMOKAMĄ 
BANDYMĄ. Išplikykite 
kuponą ir prlsiųskHe j| 
greit, pirm išRlba’gri šia 
duosnus pasiūlymas.

Roae Rheuma Tab Co„ (Dept, X-6) 
3516 N. Irvlng Avė., Chicago, Iii.

Meldžiu prlHlųsti pilną Pakeli Rose 
Rheuma Tabs, apmokėtu persiuntimu. 
Aš vartosiu Jas 7 dienas Ir tada pats 
nusispręaiu ar aš noriu jų daugiau.
Vardas .....................................................................
Adresas ..................................................................
Miestas ............................. Valst......................

sler. Abu yra lentų kompani
jos pirkliai, įžymūs biznieriai 
ir uolūs Vienuolyno gerada
riai. Jų atsilankymo tikslas 
buvo pamatyti, kų kapelionas 
daro iš tų lentų, kurias jie 
atsiunčia. Kuomet kapelionas 
(kun. J. V. Skripkus) aprodė 
svečiams, kiek stalų, didelių 
ir mažų; kiek visokių šėpų, 
lentynų ir įvairių kitų daly
kų padirbta, tuomet svečiai 
pasakė: “Fatlier, jei ir dau
giau reikės medžiagos, tai at
važiuok pas mus.” S.

BRIDGEVILLE, PA.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins į 5 
minuta3 Musterole, “counter-irrlt- 
ant"! Panaudotas sykj kas valan
dų per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytoj ų.

Stop 
Jtching

B sw»F
Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant) antiseptiką Žemo— 
■augus. Aptiekose. J 5c.. OOo., 
21.00.žemo
FOR SKIN 1RR1TATIONS

Buy g lovos with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. ui 
dantų mos t}. Llsterlns To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Fėmyk, kaip gerai JI vei
kta. Ją varto tad a m ae per 
metus sutaupai |2.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25‘

kė bažnyčių, kad išprašytų j 
“Karaliaus ant Karalių” tų

Antram skyriuje randasi 
l“radio broadeasters.” Čia jie

Aviacijos Diena. Daly 
kap. Steponas Darius

lak. S. Girėnas. Tų dienų ne-l-i,lu moka kaip skaityt, rašyt malonių, kurios yra reikalin- 
ir giedot. Kai pradeda, tai net [gos šiame gyvenime.

Kaip gražu buvo matyti moj

a avo
turime daugiau, kaip reikia.

X Šįmet Kristaus Karaliaus 
šventę apvaikščiojome labai 
iškilmingai. Per visų dienų 
buvo išstatytas ŠŠ. Sakramen- 

e atlaikyta inišpa- 
irai. Per procesijų sodalietės su 
[žvakėmis rankose ėjo apie ba- 
jžnyčių giedodamos “‘Garbė ir 
! šlovė. ’ ’ Per sumų klebonas pa
sakė turiningų pamokslų apie 
Kristų Karalių.

— Jei norime susilaukti pa
lengvėjimo gyvenimo naštos, !jujee 
— taip kalbėjo pamokslinin
kas, — laikykimės Kristaus 
Karaliaus mokslo. — Veltui 
mes laužysime savo galvas, 
norėdami išsisukti iš dabarti
nės nepavydėtinos padėties; 
visos mūsų pastangos nueis 
per niek, kol nepaklausysime 
Kristaus žodžių: “Ieškokite 
visų pirma Dievo karalystės ir 
Jo teisybės...”

Taip, tai vienintelis kelias 
į laimę.

Praėjusį sekmadienį, eida
mas į bažnyčių, žiūriu prie tvo 
ros žiopso mano kaimyno sū
nelis. Joe, sakau eiva į Bri- 
dgeville ant sumos.

— No, — aštriai atkirto vai 
kas, — tėtis girtas, mama mie
ga, man reikia vištas “vačy- 
ti.”

Nelaimingi girtuoklių tėvų 
ir. apsileidusių motinų vaikai. 
Jie daug prikenčia, kol užau
ga, o užaugę dažnai nebetin
ka nei Dievui, nei velniui.

Tėvai aimanuoja, kad nebe
suvaldo savo vaikų, bet kasi 
kalias, jei ne patys tėvai, kad' 
jų sūnelis vagis, kad neeina j 
į bažnyčių, o dukrelė “boisa- 
ms” ant sprandų kabinę jas.

Maži būdami vaikai negir
dėjo iš savo tėtušio ir mamy
tės gero žodžio, išmintingo pa
tarimo, pamokinimo, tik ble
vyzgas, keiksmus ir barnius, 
Tėvų palaido gyvenimo, tiky
binio apsileidimo ir savo vai
kų nepaisymo sėkmės labai 
liūdnos: suaugę mergaitės šliū 
bus ima pas “skvajerius,” o
berniukai “munšainę”, kaip į 

veršiai, girkšnoja ir su “pa
nom”, tokiom kaip jie patys,

(Tęsinys 8 pusi.)

maža homesteadiečių pasizy-,
mėjo su aviatoriais. Keliems malonu klausyti. Atsukite ra-
taip patiko, kati beveik pasi- 
norėjo sykiu važiuot su jais 
šį pavasarį į Lietuvę. O.

Spalių 27 d. L Vyčių 11 
kuopa laikė maskaradinį šokį, 
Smith’s Grove. Nors buvo gra 
žus būrelis jaunimo, bet dėliai 
nepatogaus oro, nedaugelis ga
lėjo dalyvaut. Bet visgi, ta 
"apple cider’e” ir “grupe šono

matyt visiems patiko.
N.

Spalių 30 d. Homestead’o 
biznieriai surengė puikų vaka
rų parapijos naudai. Be šokių, 
buvo ir kortų lošimas. Trum
pai sakant, vakaras puikiai 
pasisekė. Taigi matyt, kad 
Homestead’o biznieriai ne tik 
moka savo biznius tvarkiai 
vesti, bet taip pat moka ir 
puikų vakarų surengti. A.

X Lapkričio 5 d. sodalietės ESPLEN PGH. PA.
rengia šokių vakarų parapijos 
naudai. Melody Makers link
smins senus ir jaunus iki vi
durnakčio. Kas dar kojas pa
velka ir tinginio liga neapsir- 
go, ateikite į parapijos salę 
lietuviškų klumpakojį pašok
ti, save parodyti ir kitus pa
matyti. Vilimas

dio ant stoties SVDP ir pa- kvklos vaikučius visų dienų 
klausykite. {adoruojant Mūsų Karalių. Vai

Trečias ir ketvirtas skyriai Bučiai susirinko paskirtomis 
susideda iš 25 mergaičių ir 14 valandomis ir jų praleido la- 
sportukų, (foot-ball stars). J)ai pavyzdingai, ypatingai 
Kaip jie pradeda mėtyt bolę, j tiems, kurie lanko viešąsias 
tai reikia bėgti, kad nepasi- mokyklas.
rodytų akyse žvaigždės.

Penktas ir šeštas skyriai
raiidasi ant pietinio mokyklos 

Vaikai čia gauna užtek-

Mūsų Šv. Vincento mokyk
la randasi ant Tabor Street. 
Ne tik gražus mūras ten sto
vi, bet jame randasi pamatas 
mūsų tikėjimo ir gerų pilie
čių.

Eikime į pirmų skyrių, ten

tik

Dažnai vaikučiai paklausia 
mokytojos: “Kažin kaip tie

tinai saulės ir auga ne 
fiziniai, bet ir dvasiniai.

Prieiname jau prie pasku
tinių skyrių, tai yra: septinto 
ir aštunto, čia randame būre
lį, kuris stengias visomis savo 
jėgomis duoti visiems mažes
niems gražų pavyzdį. Jų lan
kymas bažnyčios per pamal-1 
das patraukė tėvus, seseris ir i 
brolius, kurie pirmiau namuo
se sėdėjo. Mergaitės ir ber-; 
naičiai tikrai pasišventę pade-; 
ti kur tik jų pagalba reika
linga. Kad tik jie išsilaikytų 
toje geroje dvasioje ne vien 
tik kol -sėdi mokykloje, bet ir 
kaip jų apleis, išėję kitur mo
kytis, arba dirbti.

Lai geras Dievulis užlaiko 
mūsų mokyklų toje dvasioje, 
kurioje jis pats gyvendamas 
dirbo ir meldės.

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Comaolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sabara anglys.

Specialčs kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49tli Street. Chicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R- F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

JOHN A. SWANSON—Hia Life Story «n Pictures

Bom In little single-story frame house at 
76 East Slst Street, Chicago, in 1874.

- Mr

As boy he ran errands for f»th**. who 
came to this country as im«niC®i'>t tatlor.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WELDONA TABLF.Tl S

Aptiekose. Knygutė su paveiks-
---- 1—“History of Rhe-

Krelpkis į:
lais 24 puslapių 
ųmatism” dykai.

WEWONA CORP. 
Desk 8, Atlantic City, N. J.

PRANEŠIMAS 
Central Manufactnring District 

Banko Depozitams
Paskutinė diena užrašyti 

claimus Lapkričio 7, 1932
V a 1 a n d o s :

9:00 ryto iki 12:00 piety 
1:00 po piety iki 3:00 po piety

Subatomis:
9:00 ryto iki 1:00 po piety

' S. F. LEiMERI, Receivnr
1110 West 35th Street

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENIORA

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.
Laivakorčiy ir su kelione surišty doku- 

menty reikalais kreipkitės j

-1J ip g BIS **

ji i Ifšira

<

Attended old Moaeley public school at 24th 
St. and Michigan Avė. Later he went for a 
time to tha Douglaa school on 33rd SL

< « r

5ORCIU AGENTŪRA

As a youngster he was a falr baseball 
piteher. Hls eurve bąli helped his team ana 
many a game.

TEL.

K 7-70
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SVEIKATOS SKYRIUS
rna arba su maisto liekano-1 Viena pora- seilinių liaukų 
nūs tarp dantų miegama per'yra prie veido 4ies ausimis, po

Šį skyrių tvarko ir prižiūri
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

naktį. Normaliai miegantis 
žmogus laiko bumų uždaręs 
ir kvėpuoja per nosį; taigi bu
rna miegant pasilieka nevėdi-

vienų kiekvienoj pusėj. Para- j - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
tidinės liaukos (kurios yra leL cicero 6756
prie veido) yra atsidariusios DR. ATKOČIŪNAS 
ties viršutiniu pirmuoju kru-f • DENTISTAS

DAKTARAI:

DANTŲ HYGIENA

Rašo Dr. G. I. Bložis 
Kalbant apie švarumų,

Įvilkėjusius, sukirmijusius ir 
'pagaliau, skaudančius.

Kaip savo gražius dantis ]r be to dar burna yra ge
ni1 laikyti? lai yra labai leng- ra vieta rūgimui, nes ten yra

nta. Taip pat reikia nepaini- miniu dančiu ir išmesdamos Į (jjcpfto
ršti, kad burnoj bakterijų yra kalkių išmatas, ir, nevalant Vul. lo “yto; 2 6'{r 7.9 vakare
da igiau negu, kad mes numo

tai butų koks dalykas bei kū-,vas dalykas ir su visai ma- tinkama temperatūra ir dreg-nties pavidalų,

dantis, ten jos ant dantų nu-1 
sistoja ir sukietėja taip kie- j FUone uouievard 7012 

tai, kad net būna pnašu į dū

mis arba jo dalis, švarumas žoruig išlaidomis. Pirmas daly- 
reiškia sveikatų ir pastovu- kas: reikia dantų šepetuko, 
mų. antras — dantų tepalo (tooth ,iaJltĮų surūgsta, sudarydamas

Aš čia turiu minty dantų pašte), trecias — rytų ir va-lga;»ja rūgštį, kuri veikia į da-
švarumų. Tat ir noriu pakai-;karų arba prieš gulant ir at-Jnįjs> ištirpina kalkes (vopnų) 
bėri apie tai, kiek imlius nau- sikėlus reikia kokias penkias įg ^namolio ypatingai apie sme
dos iš to, kada rūpestingai miliutas skirti dantų valymui.! genis, visai mums nujaučiant

Bet būtų geras dalykas, jei įr niažai keičia spalvų dantų; 
būtų galima dantis išvalyti po dantis apie tų vietų tik tru- 
kiekvieno valgymo. \ Į pūtį pasidaro baltesnės; vie- 

Kaip vartoti šepetukų? Pa- ton kuris kirmija, liekas juo-

mės pakankamai, tad maistas 
per astuonias arba daugiau va

prižiūrinie dantis.
Tikiu, kad nerastume pa

sauly asmens, kuris sutiktų
savo gražius dantis pakeisti 
negražiais, nešvariais ir suki- iuik šepetukų tarp pirštų sti-
rmijusiais. Niekuomet! Bentipriai ir braukyk išilgai dan
as taip manau. Tačiau iš mūsų tų, truputį sukdamas ratu. Iš- 
lietuvių, sunkaus darbo žino- ilgai dantų — reiškia žemuti
nių, daugumas tai daro, o visĮnius dantis valydamas, brauk 
tai dėl dviejų priežasčių, bū-
tent: dėl nežinojimo, o dar Jau 
g'au iš apsileidimo, geriau sa-

Kita liaukų pora guli pa-' 
žandėse arti žemutinio žandi
kaulio kampo, o trečioji pora 
pu burnos mukosu arba visai 
menkai uždengta minkštais 
audiniais, guli ties liežuvio 
galu. Tos dvi liaukų poros at
sidaro liežuvio priesagoj ir 
seilės liejasi iš tų liaukų ir iš
matos nusistoja ant priešakį-

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 tU Street

Tel. Ganai 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43rd St. 
v (Prie Archer Avė. netoli Kedzie)

Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto 
Tel. LAI’AIOTE 3057

I Office I’hone Res. mid Office
Į Prospect 1028 2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SU11GEON 

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

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

DR. S. A. DOVVIAT

nių žemutinių dantų, iš vi- 
dos. Tačiau pasekmės tos pa- dau8 Taip apa-ioj> kaip 
čms: dantis sugenda ir prade- ir yWuj) jSmatog sukiet5.; 
da skaudėti. j .Įanties pavidalą, tik ge-

&tai, dar vienas įdomus da- rokai tamsesnis už dantį per 
dykas, kurio negalima pamirš- ilgų laikų neišimant tų nešva-viršun, o viršutinius žemyn,.,. . , _. , . , , , . ., ,. . . , .

nes braukdamas skersai dan kad bur- rūmų jie prislegia smegenis ir
• v , . , , , |®a yra gerai aprūpinta seili- padaro dantis ilgus, rudus, otu neisvalysi, bet tik subrau-1 .. . . T. , ® ’.v . , .nemis liaukomis. Liauka vrakant, dėl tmgmvstės - išmaino ksi i dantų tarpų maistų arba! . , ... . * .’ ° “ . , „ ’ ... . i tai tam tikras organas, kurionesvarumų liekanas. 1savo gražius, baltus, spindan- 

čius liautis į pažaliavusius, pa
rūdijusius, pajuodavusius, su

Dabar pakalbėsime apie tai 
kas atsitinka, kai nevalyta bu

GRABORIAl:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GKABOBIUS

i Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
' D E N T 1 S T A S

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
tieredoj pagal sutarti

Boulevard 7o89
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

kartais net pradeda pūliuoti i 
smegenys apie dantis ir tuo-

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
-RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

Cicero, Iii.

paskirtis yra pagaminti kūnui met dantys pradeda judėti ir 
naudingų medžiagų arba pa-'pasekmės tuomet būna tokios:v • • • I A’e CUCilOUUO AA kjor
šalinti išmatas. Taigi, seilinus ^reikia juos ištraukti lauk, nes 4847 \y. i4th bt 
liaukos duoda mums seilių, ku Įtiek pradeda judėti, kad jau

Irios gelbsti maisto virškini-kušti nebegalima. Tokiame at- Dr. C.K. Kliauga 
mm ir vilgo liežuvį, kad gale-įsitikime jau nė dantų gydv- d e n tįstas

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia. 
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mane 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 16- 
dirbystėa

OFISAS
<68 West 12 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: IMS I.
Halsted Btreet. Te)
Victory 4918.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevalt 2516 arba «6K

2314 W. 23rd PL, Chieago

tume kalbėti.

1439 8. 49 Court, Cioero, fil Į 4
TEL CICERO 6927

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už <85.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

tojas nebegali gelbėti. 

Aš esu beveik tikras,

• Utarniukais, Ketvergais ir Snbatomls 
1 24X0 W. Marąuette lld. arti Western 

, ' Avė. Fkoue Ueuilock 7828 
kad PanedSlials, Seredomis ir Pėdnyčiomis 

j , -I 1621 So. Halsted Streetdantų gerumas pareina nuo

otiaas Tel. Oro vemti 0617
Rea 6737 8. Arteslan Avė. ,

TeL Grovelnll 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4729 WEST 12th PLACE 

Vai.: 7 iki 9 v„ T. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bua

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Waahlngton Blvd. 

4:89 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba 
Cicero 682. Res. teL Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

842* VVeat Marąuette Road 
VaL: 1-6 Ir 7-9 P. M Ket. 9-11 A.M. 

Medelio J susitarus

TEL LAFAYETTE 7650

DR. F. C, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Tai. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 rak.
Office: 4459 S. Califomia Avė, 

Nedėlioja pagal sutarti

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me IMI aidų užlaikymai 
•kyrlip

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Atbūta Avaaaa

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, IR.

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼EDEJAI

1650 WEST 46th STBEET
Kampan 46tk Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6291-8411
Nuliudimo valandoje kreipkitės 

trio manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
<itur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

paties jų savininko; kaip daž
nai juos valo. Jei mes taip 
dažnai dantis valytume, kaip 
dažnai merginos nosytę pau- 
deriuoja, tai n|es beveik netu
rėtume bėdos su4 jais ir labai 
retai kada reikėtų eiti pas 

.dantų gydytoją^

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

V-L

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

G R A B O RIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

ONA WINSLOVIENĖ

Mirė lapkr. 1, 1982 m., 8:40
vai. vak., pusamžio metų. Kilo 
iš Lietuvos, Šeduvos parap.

Amerikoje išgyveno 22 metu 
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Klemensą., Svogerį Joną ir 
švogerką Winslovus, brolių vai
kus Hattie ir Alexand.rą ir gi
mines.

Kūnas pofiarvotas 1410 S. 49 
Court, Cicero, 111.

Laidotuvės Įvyks Sub lap.
5 d. iš Eudeikio koplyčios 8 
vai. bus atlydėtas j Šv. Antano 
par. bažnyčią, kurioje Įvyks ge
dulingos paimaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliude Susus, švogerls, 
švogerką, Brolių Vaikei ir Gi
minės. , i

Laidotuvėse patarnaujagrab.il 
Eudeikis Yards 1741. H

Tetų Marijumi Misi
jos rudens meto

RICHARDAS 
KLIMĄ Vlč

Mirė Spalių 31. 1932 m. 
vai. vsk. 8 metų aini.

Gimęs Amerikoj.

6 10

-Paliko dideliaime nuliudimo 
tėvą, motiną, penkis brolius 
dvi seseris, kumus, tetą, dėdę 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5712 
Union Avė.

Įivės Įvyks 1

So,

JŪSŲ Gį
Didyi

4605-07 South
Visi Telefonai .-

Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už- 
dūšinė oktava Aušros Vartų 
bažnyčioje, Chieago, IlK^

Lapkričio 10 d. ligi 20 d. 
misijos Kenosha, Wis.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 
vienos savaitės misijos Low- 
ell, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
j Keturių dešimtų valandų ŠŠ. 
Sakramento Adoracija I’itts- 
bnrgli, Pa.

Lapkričio 29 ir 30 Sv. An
driejaus bažnyčioje atlaiduose 
ipamokslai, Philadelpbia, Pa. j Lapkričio 28 d. ligi gruod- 
,žio 6 d. rekolekcijos ir ketu- 
Irių dešimtų valandų ŠŠ. Sa. 
į k ramento Adoracija Cicero, į III.

Lapkričio 30 d. ligi gruod
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto 
Į Prasidėjimo Novena Cambri 
Idge, Mass.

G ruodžio 3 /ligi 11 šv. Te- 
I reses novena šv. Andriejau! 
bažn., Philadelphia, Pa. 

j Gruodžio 7 d. ligi 15 <1. vie- 
I nos savaitės misijos Šv. Juo
zapo bažnyčioje, So. Chieago,

Į III.
Gruodžio 19 d. ligi 23 d. re

kolekcijos šv. Jurgio bažny
čioje, Detroit, Mieli.

Misijoms vadovauja marijo 
nai misijonieriai: T. Antanas 
Petrauskas, M. I. C. ir T. Jo
nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne
seniai grįžę iš Lietuvos. 
Aleksandras Bublys, M. L C.

Phone Hemlock 2061

DR. JDSEfItKEtLA ‘
DENTISTAS

GAS EKTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėlioir.is 9-12 

#558 SO. WESTEltN AVĖ.

DR. d. MOCKUS
DENTISTAS

- 3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557

X-SP1NDULIAI .

Phone Canal 6122
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS ir chirurgas

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
REZIDENCIJA:

6628 So. Riciimond Street
Telefonas liepublic 7868

DR.SUZANA aTšLAKIŠ
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvieną dieną n-uo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare L tainiukuia 
tr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

IT M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS llt CUlllUltGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
< iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7404

DR. A. A. RŪIH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Ros. Tel. Hemlock 2615

- T--- .
Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

8eredomis po pietų ir Nedėidieniala 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewo-od 6641 
Wentworth 2000

Office Phone 
Wentworth 8000

V

AKIŲ •YDYTOJAI)

DR. VA1TUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
asti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptennnio, nervuotu- 
m-o, skaudamą akių karštį. Nulmu 
žataractua. Atitaisau trumpą regystp 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimu daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidas.

Bpeciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAM AKIS ATITAISO į TRUK 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių ateltiklmų akys atitaisomo- 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, uegu buvo. Musų kainus pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sckiuad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ.
Chieago, 111.

DR. MAURIGE KARN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASIHaAND AVĖ.
Tel. Y'ards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIOONIS, M. D,
4910 SO. MiCHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

BR. 6. SERNEfi
LIETUVIS AKIU SPC1AL1STAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S
NetUUomka. nuo 19 iki 1>-

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų IJgų 
Vąl.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare. 
Nedėliomis 10 Iki 13

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

Ūkam tr Ketv. mg. pagal atitarti

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas tr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Tai. Hemlock 8709
Rea Tel. Prospect 9619

DR. B. ARDN
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Ofisas 6164 South Kedzie 
Rea. <428 8o. Californta Avė. 

▼ai..- 1-4. 7-9 e. v. įtekinant Ketv.

Ofiso ir Rez. Tol. Doulevard 8912

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

Ofiso yni.; nuo ano <:X9-»;*l

patarnaujagrab.il
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WEST SIDE ŽINIOS , iš kitų kolonijų pasiklausyt 
-------------- misijų pamokslų.

Teko nugirsti, jog Aufros >, Past(lbi;ta) kad^7i7as 
Vartų moterų ir merginų Jrau Wmrtaaidia ja„„inias |ank„ 
gija švęs 25 metų jubLejų. Jos r.,iyijas. Tfvai privalo reika. 
jau kaip bitės neša ir krauna kal, jy vaikai pasinall.
medų į vienų vietų. Visos R«-|dotų misijomis.
jungė savo 25 metų patyrimų
ir pastangas iškelti didžiau* 
šių puotų, kuri bus lapkričio 
26 dienų. Komisija sako, kad 
ne tik skanūs valgiai ir pata
rnavimas, bet ir papuošalai 
bus “importuoti.”

Visos narės tų dienų susi- 
rinks ; bažnyčių ir pasimels 
savo globėjai Aušros Vartų

LABDARIŲ VAKARIENĖ

Town of Lake. — Labd. Sų- 
gos 1 kuopa rengia vakarienę 
lapkričio 6 d., Šv. Kryžiaus 
parap. salėj su programų.

Kviečiame visus dalvvauti.
Įžanga 50c. Pradžia 7 vai. vak. 

Marijai už jos nepaliaujančių! Komisija daug darbuojas, kad 
pagalbų; sykiu atsimins ir | vakarienė visus patenkintų, 
drauges, kurios jau atsiskyrė Labdarių tikslas, visiems ži- 
nuo jų bulelio, taip pat pasi- noinas, tat paremkite jų pra

mogų. Širdingai kviečiame.mels, kad toji dr-ja ilgai, ilgai 
gyvuotų.

Tuojau po šv. Mišių visos 
salėje ruoš gardumynus ir re
ngtis prie jūsų atsilankymo G 
■valandų vakare.

Būsiu ir aš

Onytė

PRANEŠIMAI
Town of Lake. — šv. Ceci

lijos gied. dr-ja laikys mėne
sinį sus-mų lapkr. 4 d., Šv. 
Kryžiaus parap. salėje, 8 vai. 
vak.

Nepamirškite apie mūsų re
ngiamų “Fall Danee”, kuris

X Šiandie pamaldos prasi
dės lygiai 7- vai. vakare, ka
dangi daug vestsaidiečių no
rės dalyvauti Draugo boxing 

; tnrnamente.
X Kun. J. J. Jakaitis, M. I.

C., sako įspūdingus pamoks-ibus lapkr. 12 d., naujoj para- 
lus rytais ir vakarais. Matyt pijos salėje. Tikietai tiktai 
daug žmonių atvažiuoja net 35c. C. Bartkaitė, nut. rašt.

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
B A R G E N U

Galima jas matyti:

a DRAUGAS’’ PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue 

Kolei įssibaigs

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite
RED CR0WN GESĄ IR ALYVĄ,

jūsų automobilis ar trokas visuomet greičiau važiuos 
ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš
mainymu alyvos — išgryzavimas veltui.

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.
5854- S. Western Avė.

N. W. Corner. TEL. REPUBLIC 7417

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad jstojn į “Draugo Vajaus” Kontestų:
A

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

Adresas.................................................................................. '

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

t/l

lt
DŽIUNGLIŲ TARANAS 

“Gamta tavo Žalumof’ — kaip atvaisduola 

ganaus gyvulių tapytojo Paul Brantom 

... įkvėpta Afrikos raganosio nuoimių 
puolimų praiilauiiant per laukinei diiun- 
glet. “Gamta tavo Žalumoj Retai Švelni 

ir Lengva“ — ir ialiat tabakai neturi vietos 

cigaretuote.

l'opr. 1932. 
The American 

Tobacco Co.

Pittshurglio Lietu 
nil žinios

(Tęsinys iš 6 pusi.)

mas bus jiems nemalonus, nes 
Kristus yra pasakęs: “Kas 
neklauso tavęs (Bažnyčios), ne 
įklauso Manęs.” Kaip sykis 
pasirodo, kad kki kurie žmo
nės nesvarsto apie savo sielų. 
“Kūnui viskų, o sielai nieko”. 
Klysti, žmogau, klysti, nes 
kaip ilgai Čia gyvensit Po po
rų metų turėsi duoti Karaliui 
atskaitų iš viso savo gyveni
mo.

Vaikučiai padarė ypatingų 
intencijų tose valandose — pa
simelsti už tuos, kurie nesu
pranta katalikiškojo išauklėji
mo svarbos. US.

Šis dalykas parodys jums. 
brangūs “Draugo” skaityto
jai, kaip pittsburgieČiai bran
gina mūsų dienčaštį.

Vienas mūsų darbininkų nu
sipirkęs “Draugų” pasidėjo 
ir manė pasiimti kada baigs 
savo darbų. Bet kas čia tau, 
atėjo pasiimt, gi žiūri, laikra
ščio nėra. Užmokėjau 3 ameri
koniškus centus už “Draugų” 
ir dabar kas nors jį paėmė? 
Ne, taip nebus.

, — Mr. Laimintavičiau, kur

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

A TĘS perkame puikiausią, patį 
■L” A- puikiausią tabaką visame 

pasaulyje, bet tas dar neišaiški- 
na kodėl žmonės visur skaito 
Lucky Strike lengviausiu eiga- 
retu. Dalykas tame, kad mes 
niekuomet neužmirštame tei-' I w
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva” - todėl 
šis puikus tabakas, jį tinkamai 
pasendinus, išnokinus, perlei

džiamas per pagerinamą Lucky 
Strike valymo procesą, kuris 
žinomas kaip - “It’s toasted**. 
Štai kodėl kiekvieno miesto, 
miestelio ir sodybos gyventojas 
sako, kad Luckies yra tokie 
lengvi cigaretai.

• A. toasted’
Tas pakelis lengvų Luckies

laikraštis?

— Air. Batški, kur padėjai 
mano “Draugų”?

Bet niekas nieko nežino. 
Ot ir “bieda”. Ir iki šiai die
nai “Draugas” neatsirado, 
bet mūsų darbininkas turi vil
tį surasti.

Tai, sakau, prisirišimas!

Mr. ir Mrs. B. Pužauskai 
susilaukė dukrelės, kuri pas 
juos apsigyveno. Pavadino jų 
Onyte. P. P.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGI”

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

P. CONRAD, Fotografas
Turime tokias pat ftviesas kaip 

Holiywoode musų studijoj Ir vaka
rais Imti paveikslai iielna tokie gra
žuli. kaip ir saulėto] dienoj. Del ap- 
polnOnentų ir sempellų paAauklt mus 
telefonu: F.XGI.EWOOD 5*40

Kcs. TM W. 68nd St.

IŠ POLITIŠKO LAUKO
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
MITINGAS MARQUF.TTE

PARKE

Mctviftadienis, lapkr. 3, 1932

Republican 
Headquarters 

Lietuvių 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 Bldg. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kąrnpas Clark St.. 10-tų lubų

Telefonas State 7660
Valandos 9 .ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600 

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room #05 Tel. Dearborn 7964

Valandos: # ryto iki 4 po pietų

Vakarais: U tarai n kals Ir Ketvertais 
— < Iki » vai.

<145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park >>96

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

62 B. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—6377

4600 K WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette 6391

Lietuvių Demokratų klubas. 
Mitingas bus lietuvių para

pijinėje svetainėje, 68 gatvė 
prie Wasbtenaw. Pradžia 7:30 
tai. vakare.

,<• N T.A HAJ.I.E ST—parai atitarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
j torius dėl judomų paveikslų 
(rodymo. Kainos labai nupigin 
j tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemloek 8380

Šiandie, lapkričio 3 dienų Cieeros lietuvių demokratų 
Marųuette Parko kolonijoj i- i klubo susirinkimas bus lapkr. 
vyksta didelis politinis mitin- Į 3 Lukštienės svetainėje, 
gas, kurį rengia pietų dalies 8 vai. vak. Komitetas

l

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųRles 
Ir patarnavimo, Sau
kit.

GRFKN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauti
nių, sviesto Ir sūrių.

4144 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

PILIETYBĖS PAMOKOS
Susipažinkit pu Šios šalies įstatymais kas link pilietybės. Pamo

kos prasidės Lapkričio (Novtinber) 3, 1932. Ir kiekvienų ketvirta
dienio vakarų per defilmt] savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare. Prašau ko greičiausiai užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISH,
4631 S. Ashland Avenue, Telefonas: Boulevard 2800

Tel. Ganai 2591 Skalbiamos Mašinos

METROPOLITAN ELECTRIC 
& HARDVVARE CO.

LIGHT, HEAT AND P0WER WIRING 
FIXTURES AND ELECTRIOAL SUPPLIES 

Stiklas 2215 W. 22nd Str. Pentas

Phone Roosevelt 2072 
j STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
i Coal, Wood, Expressing and 
J Moving

2146 So. Hoyne Avenue 
Chicago, III.

NAUJĄ GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIGHWAY
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemloek 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobilj.. ateik 
aa mus pirmiau, nes mes užlaikome 

[vienų Ii geriausių ruftlų autotnobi- 
11,us — 8TUDEBAKER. kurte yra 
|pagarsėjų savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirink,- 
|mų vartotų karų labai prieinamų Ir

nebrangia kaina.

)LAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE 
Talepbone Lafayetta 7139
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