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ATSISTATYDINO VISAS VOKIETIJOS 
MINISTERIŲ KABINETAS

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBEI 
TAIP PAT GRĘSIA KRIZIS

PIRMIAU NUSIGINKLAVIMAS, PAS
KIAU KARO SKOLŲ KLAUSIMAS

ATSISTATYDINO VON PA 
PEN O KABINETAS

PAVOJUS PRANCŪZIJOS 
KABINETUI

__________________ \

BERLYNAS, lapkr. 18. —, PARYŽIUS, lapkr. 18. -- 

Vakar visai netikėtai atsista-į Karo skolų klausimas gali su

lydino Vokietijos ministerių 'griauti premjero Herriot’o vy- 

kabinetas su kancleriu von Pa riausybę. .

CB'CAGOJE

'MEDIKŲ DRAUGIJA PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ

pen’u priešakyje. Prezidentas 

Dindenburgas atsistatydinimą 

patvirtino.
Fašistų (socialnacionali.stų) 

partijos laikraščiai reikalauja, 

kad kanclerio vieta būtų pa

skelbiama, kad Anglija ža

da atnaujinti karo skolų mo

kėjimą. Amerikai. Jei taip, tai 

taip norės daryti ir Prancū

zija. Ir kada Herriot’as parei

kalautų parlamento mokėti

Gen. W. L. Sibert, inžinie

rius, atsistatydino iš Colorado 

upės inžinierių board’o, kurs 

vadovauja Hoover’io užtvan

kos statymui.

AMNESTIJA 17-AI FA
ŠIZMO PRIEŠŲ

vesta fašistų vadui Hitler’iui. skolas, šis gali reikšti juo ne- 

___________________________ pasitikęjimą.

KĄ PASAKYS ITALIJA?

ROMA, lapkr. 17. — Itali
jos užsienių reikalų ofisas pra 

nešė, kad artimiausiomis die

PIRMIAU NUSIGINK
LAVIMAS

J.

ROMA, lapkr. 17. — Prem-’ 

jero Mussolinio vyriausybė pa

skelbė amnestiją 17-ai didžių

jų fašizmo priešų, kurių vie

ni yra užsieniuose, o kiti ka- 

] Ujimuose, arba ištrėmime. Jų!u 
visų turtai kitados konfiskuo

Amerikos medikų draugijos 

viršininkai atsišaukia į drau

gijos narius, kad jie pasiren

gtų kovon prieš krašto vyriau

sybę, kuri kaskart vis dau

giau kenkia medikų profesijai 

save vedama kompeticija. 

Krašto vyriausybė veržias šios 

profesijos sritin' ir medikams 

būvį pakerta.

Be to, draugijos viršininkai 

nusiskundžia, kad visas kraš

tas užliejamas naujais gydy

tojais. Kas metai mokslus bai

gia 5,000 gydytojų, o medika- 

■ liuese mokyklose šiandien yra 

apie 22,000 -studentų. Tuo ta

rpu medikų profesijoj mirtin

gumas yra tik apie 2,800 per 

metus.

Pirraoja “Draugo" 
Kumštynių Tuma- 

mento 
Cempijanai

1!

KOVA PRIEŠ AUTOMO
BILIŲ VAGIUS

ŽENEVA, lapkr. 18. .

nomis vyriausybė pareikš sa- Valstybių atstovas nusiginki*- tl gal bus ^lems Sri*zintl- 

vo nusistatymą karo skolų mo viino komisijoje įspėjo Euro-Į Tarp paleidžiamų yra prof .G. 
k ėjimo klausimu. pos valstybes, kad jos pirmiau Salvemini, gen. C. Rossi, po-

___________________________ ! sutartų nusiginkluoti, o tik pulistų partijos vadas G. Do-

paskui rūpintųsi karo skolų nati ir kiti, tarp kurių yra ir 

klausimu. žurnalistų.

JAPONŲ PUOLIMAS 
MANDŽIŪRIJCJ

Taip vadinama Chicagos 

crime” komisija nusiskun

džia visuomenei, kad Chicagoj 

nutraukta kampanija prieš au

tomobilių vagius. O ši kam

panija prieš keletą mėnesių 

buvo daug ką žadėjusi. Kal

tinami kai kurie teisėjai.

JOS SUTRAUKĖ DAUGIAU KAIP 
1,000 ŽMONIŲ

Buvo J. E, Vyskupas B, Sheil, 
daug įžymių svečių

Vakar į C. Y. O. (Catholic raU8 svorio» kumštininkų, lai- 

Youth Organization) centrą, I ,ne-!US’k1 įžangines kumsty- 

kurį nesenai įsteigė Chicagos j11*8 *r atvykusių iš Rockdale, 

diecezija, prie Wabasb irCon-P^-, Kenosha, Mis., ir Rock- 

gress gatvių, suplaukė virš |K‘id, Ilk, J. Molir, macbma- 

tūkstaneio žmonių — lietuvių l^er vadovaujami, užėmė pas- 

ir svetimtaučių, abiejų lyčių ik^tas vietas. Publika sukėlė 

ir įvairaus amžio pažiūrėti pir ^kieles ovacijas. Anaunceris 

mojo finalio “Draugo” kumš- ^abimeras, po kelių įžangos 

tynių tumamentojr sukelti o- ^’kžių, perstatė Šv. Jurgio 

vacijų jo čempijonams. parap. stygų orkestrą, kuiis

Skaitlingoje, entuziastiškoje sa"r°j° Amerikos ir Lietuvos ' 

publikoje garbės vietą užėmė knnnus. Po to, perstatė J. E.

, J. E. vysk. Sheil, matėsi dau- vyskupą Sheil, kuris labai

126 sv. svorio feEByTT.AR gelio Chicagos ir apylinkės'Ryžiai kalbėjo apie jaunimą 

Visų Šventųjų parap., Ro- lietuvių parapijų klebonai, ku-pr sportą. Paskui paskelbė tei-

n.igai, keletas svetimtaučių ku- vėjais J. Brenzą, Metropolitan 

nigų, daug mūsų visuomenės, State banko prez., ir M. Di- 

veikėjų, biznierių, prof esi joną-kumštynių žinovą, refe- 

lų; taip pat konsulas Kalvai- r(‘e F- A ištortą, jau pagarsėju- 

tis, kap. Darius, lak. Girėnas,kumštininką. Taimkeperiu 

bankininkas Mackevičius, adv. į P- Elder is Notre Dame uni- 

Borden, Julius Brenza, Met- įversiteto ir dabartinį C. Y. O- 
ropolitan State banko kasinin- sporto direktorių, 

kas, 111. vals. gynėjo padėję-Į Kadangi kandidatų į čem- 

jas adv. Mast, adv. Česnulis pi jonus iš įvairaus svorio bu-

selando.

ir daug kitų.
ivo po kelis kumštininkus, tat,

Lygiai 8 vai. Al. Kumskis, žemiausius numerins,

Lnmštynių direktonus, paso- ;t,Jrf j() pinna knmSaiotis kol
paliko po du iš kiekvieno svo-

kalbą,kęs trumpą įžanginę 

pakvietė anauncerį p. Šalti -

merą, kuris atidarė finales, Apig finales „Draugo„ ku_ 

“Draugo” turnamento kum- !ri§tynes ryt parašysime pla- 

175 sv. svorio RUNGAITIS,Imtynes. 30 jaunų lietuvių, įvai- čiau.

iš Rockdale, III.

PRIEŠ MAŽESNĮJĮ ATLY
GINIMĄ

rio — kovai už čempijonatą.

VOKIETIJA KVIEČIAMA 
KONFERENCIJON

TOKIJO, lapkr. 17. — 

ponų kariuomenė pradeda nau

ją puolimą prieš kinus suki- -------------------------------

lėlius Mandžiūrijoj. Šįkart ja- ŽENEVA, lapkr. 17. An 

ponai veržiasi į žiemių vaka- F^J08 atstovas nusiginklavimo 

ius, kad išgelbėti ten sukilė

lių pagrobtuosius 245 japo

nus.

a- NEPROTINGAS REIKA
LAVIMAS

OTTAWA, Kanada, lapkr. 

17. — Kanados parlamente 

komisijoje, Sir John Simon,'triukšmingai svarstoma Law- 

šiandien dar kartą pakvietė rence upe išėjimo jūron s u ta r - 

Vokietiją' dalyvauti nusigink- tis su J. Valstybėmis.

Pieno išvežiotojų unija yra 

priešinga atlyginimo mažini

mui kad ir penkiais dol. pęr 

savaitę. Unijos viršininkai mė

gins klausimą spręsti slaptuo

ju unistų balsavimu.

LIETUVOJE
Ūkininkai iš to spėja, kad bus 

ilgas ir šiltas ruduo.

ANGLIJA IMA BLAIVĖTI

LONDONAS, lapkr. 17. — 

Susiduru'si su reakcija J. Val

stybėse karo skolų klausimu
- fc

Anglija ima blaivėti ir jau ža

da skirtu laiku mokėti karo 

skolų dalį. Angliją turės pa

sekti ir kitos Europos valsty

bės.

lavimo konferencijoje.

Jis žada Vokietijai dėti pa

stangų, kad ginklavimosi ly

gybė jai būtų pripažinta.

PARLAMENTO RINKIMAI 
DANIJOJ

VIS MAŽIAU MAISTO 
RUSIJOJE

KOPENHAGENAS, lapkr. 

į 17. — Danijoj parlamento ri

nkimuose laimėjo konservalo- 

diai ir darbo partija.

Chicagoj imtasi žygių inko-

Paduotas reikalavimas, kad 

už šios sutarties pripažinimą 

J. Valstybės turėtų Kanadai 

pripažinti Maine valstybės ir 

Alaskos dalis.

BE PRIEŽASTIES NEDIR
BANTIEJI PAŠALINAMI
MASKVA, lapkr. 17. — So

vietų vyriausybė įsakė iš da

rbo pašalinti visus tuos dar

bininkus, kurie per mėnesį 

nors vieną dieną be svarbios

GRIUVO ĮSTAIGA

Praneša, kad griuvo C. L. 

Strauss & Co. saugumo firma. 

Nežinia kur dingęs firmos pre 

zidentas su daugeliu pinigų.

Policija turi 

reštuoti.

‘warantą” jį a-

MAŽESNI MOKESČIAI

>1

RUOŠ ŪKIO IR NAMŲ 
RUOŠOS KURSUS

STATO NAUJĄ STIKLO 
FABRIKĄ

Cook’o apskrities turtų į-

. L. , , kainotojas Jacobs skelbia, kad

priežasties apleidžia darbą. Pat •

Lietuvos agronomų sąjunga 

Klaipėdos krašte išsinuomojo 

ūkį. Jakų dvarą, ir mano ten 

ateinančią žiemą suruošti vi-

Nesenai susikūrusi akc. b- 

vė “Stiklolit” baigia statyti 

ir įrengti stiklo fabriką, Šan

čiuose toj pačioj vietoj, kur 

Į buvo Tubino fabrikas. Staty-

s« eilę žemės ūkio kursų ūki-. trobesių atremonla

pinkams ir namų ruoąos kursų 

šeimininkėms. Pavasarį ten 

manoma suruošti kursus kon- 

trolasistentams. Be to, Jakų

vnnas ir mašinų jgijimas kaš

tuos apie 200,000 litų. Fabri

kas pradės veikti po poros sa

MASKVA, lapkr. 17. — 

Maisto trukumas visuose Ru

sijos miestuose skaudžiai at

jaučiamas. Suvaržytas dar dau 

giau mėsos, cukraus ir svies

to vartojimas. Šie produktai 

priskaitomi prie pertekliau3.

ŠELPIAMA 800,000 AS
MENŲ

0TTAWA, Ont., Kanada, 

lupkr. 17. -- Kanadoj šiandien 

apie 800,000 vyrų, moterų ir 

vaikų dėl nedarbo yra šelpia

mi.

»»■ •»

rporuoti 12 bravorų, kuriuosešalinti iš darbo netenka kor- 

netolimoj ateity tikimasi ga-Įtelių (ženklelių) maistui įsi

minti tikrąjį alų. gyti.

ARKIVYSKUPAS NUMATO kti geresniųjų laikų. Jo Eks- 

GERESNIUOSIUS LAIKUS celencija sakė, kad šis pasau

lio slėgimas yra ne tik ekonn-

1931 metų mokesčiai, palygl 

nūs su 1930 metų mokesčiais, 

mieste bus mažesni nuo 21 iki 

28 nuošimčių.

PLĖŠIKO AUKA
Nesugautas plėšikas užpuo- 

minis, bet lygiai politinis ir lg automobily esantį F. F. Jo- 

dorovinis. Kiekviena tauta at- rdan, 38 m. amž., ties namais,

Sunkiojo svorio ŠMITAS iš 

Šv. Petero ir Povilo parap., 

Rockford, III.

» •

112 sv. svorio PETKUS, šv. 
Jurgio parap., Bridgeport.

118 sv. svorio PETRUTIS, 
Aušros Vartų parap. iš West 

Side (nokautu.)

vaičių. Jame dirbs apie 200 
dvaro pavyzdingame ūkyje į- |rtarbininklJi ne8kaitant tos sri- 

rengtas kergimo punktas ir ,ies spwialisty bei
inžinierių.

platinamos pagerintų javų sė

klos. Ūkio vedėju paskirtas 

agr. Šklėrius.

PARSKRENDANČIŲ PAUK 
ŠČIŲ NESULAUKIA

Bus gaminamas tik baltas sti

klas: stiklinės, buteliai, raša

linės ir kiti vaistinių reika

lams stiklai. Fabrikas daro 

žygius ir ieško Lietuvoj bal

tojo smėlio, kad nereikėtų im

portuoti iš užsienio.

PRAHA, Čekoslovakija, la

pkr. 17. — Diplomatai aplan-...... ............... ........ . „v- llluu, 1U. Q11I/.., vlca „„IIKUD, .
kė šios respublikos preziden-Įskirai negali išsiveržti iš šio 6353 So. Lincoln gat. Jordan! ^ue;’tIJ11pa°rk V^ec^^’ 

tą Masaryką. Jų tarpe buvo slėgimo (krizio). Reikalingas nemanė pasiduoti. Už tai nu- į
ir apaštališkasis nuncijus šiam (visų tautų ir valstybių beri- šautas. Piktadarys paspruko. I 147 sv. svorio MEŠKAUS-

kraštui Jo Eksc. arkivysku-jdras ir sutartinas darbas. O j ___________________________ KAS iš Šv. Antano parap., C'i-

pas P. Ciriaci. • toks bendras darbas jau nu- j Apiplėšę vienos įstaigos o- cero» IU.

Apaštališkasis atstovas kai- matomas. Netolimoj ateity ir fisą trys plėšikai automobiliu , „ . •»

bedamas j prezidentą pareiškė, Čekoslovakija džiaugsis gyvuo sprukdami pašovė policmoną Jurgio parap. Bridgepor- 
kad yra vilties greitai sulau- jaučia taika, tvarka ir gerove, J. Curran’ą. Nesugauti: Ito (nokautu).

G*

135 sv. svorio ZAJAUSKAS

L MT •

ŠEŠTOKAI, Marijampolės 

pps. šioj apylinkėj yra daug 

neišbrendamų pelkių, kuriose 

kiikvienais metais, apie pa- Prieš porą dienų federalis 

baigą rugsėjo ir pradžią spa- cro biuras skelbė, kad Chi- 

lių, parskrandančios į pietus ragą turi ištikti didelis šaltis, 

žąsys ir gervės, dideliansiais Tas neįvyko. Vakar iš t< I in- 

pulkais sustoja pasilsėti. Šie- ro pranešta, kad einantį Cbi- 

nict, nors tas laikas jau atėjo, eagos link šaltį sulaikė iŠ Mi- 

bet paukščiai dar nepasirodė, cbigan ežero pusės vėjas.

KAS SULAIKĖ ŠALTĮ

•• a « ..t.' . uliu*
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“D R A U G A S”

ISelna kasdien. lAskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Matam. — ,6.00. Pu- 
■Si Metų — ,3.60, Trims ištiesiama — ,2.00. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams ,7.00, Pusei Me
tų — ,4.00. Kopija .OSo.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nsera
li na, Jei neprašoma tai padaryti tr neprlslunfiiama tam 
tikslui palto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

•kalbinių kalnoe prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“D R A U G A S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Facept Sunday.
BUB8CRIPTION8: One Tear — |0.00. Slz Months 

— ,0.60. Three Months ,,.00. One Month — 75c. 
Europe — One Tear — ,7.00. Slz Months — ,4.00. 
Copy — .OSo.

Advertising ln "DRAUGAS” brings best resulta
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Jono Kmito tauri asmenybė padarė mū

sų papročiuose išimtį. Daugelis Amerikos lie

tuvių susidomėjo jojo kūryba, darbais ir as

meninu, švenčiant jo literatinės darbuotės ke- 

turdešimtę. Kaip prancūzų tautos viršūnės 

maršalo Joffre karo menų sugretino su lite- 

latūra, taip mums šiandie tenka prie Jono 

Kmito literatinių darbų prijungti jojo kovas 

ir laimėjimus visuomeniniame gyvenime: jo

jo kovas mūsų tikybiniai tautinėje pasaulė

žiūroje ir jojo praskintų kelių luomų santy

kiuose, vadovaujant darbo žmonėms šiuose 

gyvenimo perversmų sūkuriuose.

Lietuva turi savo Adomų Jakštų. Mes,

Amerikos lietuviai, turime savo Jonų Kmitų.

Tai lietuvių tautos du žymiausiu publicistu.

Literatūra turi daug sričių: poezijos, prozos; 

rašytojas gali būti poetas, novelistas, drama

turgas; jojo kuriniuose gali reikštis ar tai e- 

legijos ar satyros jausmas. Bet publicistas

turi būti visapusis, kūrėjas; jam nesvetima Ida.” Tai pliuškių obalsis. Ri- 

nėviena literatūros meno sritis; jo raštuose mtesnės moterys, gerosios mo-

Sveikata -- Brangus Turtas
RED. PASTABA: Juu vienuolikti metai, kni mu

sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jis 
telkia profesljoua:ius patarimus skaitytojuiiis ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiam! naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yru 
šios:

1) Kluusimus galinta siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Raėkul, 2130 W. 22ud st., Cliicugo, 
IlUnola

2) Siunčiant klausinius, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, ties daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei klausinio ir atsakymo negalinta butų dė
ti 1 luikraštl, tada klausėjui bus ut.sakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto žeukeij už 3 centus.

deda nuo veido peranksti blu-.

kti, tada mėgina savo veidų
masažuoti, visokiais kremais j
tepti by tik raukšles punaiki- '
mis. O nežino, nabagėlės, jog ; 

• • • * Knieks tuip greit nesendina, 1 
njeks tiek daug raukšlių ant 

iveido nesutraukia, kiek peran- 
kštūs čevery kai.

Na, tik pagalvokite, bran
gios skaitytojos, ar neverčiau 
turėti gražų, švelnų, linkmių
veidukų ir brangiausi šiameDv A. M. RAČKUS . a , ., ,

2130 w. 22nd st., gyvenime turtą — sveikatą.
nei nukankintas mažytes ko-

Z

Tel. (Juual 0764

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ ŽYMIAUSIS PUBLICISTAS

“Nėra garbingesnės misijos už lai

kraštininko misijų. Mano pirmtakū- 

nai laimindavo krikščionių karžygių

SVEČIAS TURNAMENTO 
BANKIETE

I*

ČEBATUKAI IR SVEI
KATA

narna liga vadinama “taliper 
e pilnus.”

2) Kurios ilgai tokius čeve-

“Kad ir nevigada, bile ?<a- dėvi, tai po to negalė

tų basos vaikščioti, kad ir no

rėtu. Užkulnis baisiai sopėtų.

jytes.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
PAKLAUSYMUS

turi reikštis visos šios meno rūšys ir lytys. 

Kaip tik tokiu rašytoju publicistu ir yra Jo

nas Kmitas.

.Žymiausia jo kūrybos dalis yra poezijo

je, kurioje šalia jautrios elegijos reiškiasi

tinos labiau brangina sveika

tą, nei madų. G kati išdyku

si os Paryžiaus mados labai 

daug mūsų gražių lietuvaičių 

jaunystėlę, grakštumų ir svei-

aitri satyra. Jojo apysakos-novelės pasižymi kiltą suėda, tai ne melas. Ypa-

3) Ankšti čeverykai užtri

ną skaudžius “komus”, už

tvenkia kojų gįslas taip, kad 

kraujas negali gerai cirkuliuo

ti. Užtai kada pirm eisiant 

gulti čeverykus nusiaunu, tai

Antanas Kalvaitis, Lietuvos 

respublikos konsulas Chieago-

__________________Ije, bus svečias ir kalbės

Gerb. daktare! ^“Draugo” pirmojo kumštynių

Norėčiau gauti Jūsų patai i-J'.irnamenlo cenipijonams pa-

ginklus, aš gi džiaugiuos, galėdamas ■ nepaprastu gyvumu; tai Jono Kmito jumo- tingai netikę čeverykai labai jaučia kad kojos lyg ugnyje

palaiminti krikščioniško laikraštinin

ko plunksnų.” —^Sv. Tėvas Pius X.
Kiekviena tauta turi savo įžymių vyrų. 

Jungtinėse Amerikos Valstybėse parlamen

to rūmuose UVasliington, D. C., yra erdvi puo

šni salė — The Hali of Fame — kurioje pa

sieniais stovi garbingiausių šios šalies vyrų

1 ristika’ sudaro tų gyvenimo ypatybę, kuri yra blogai paveikia 

savita, jojo kurinių charakteristika; jeigu'sveikatos, 

taip galima pasakyti, jinai yra — “kmitiška 

jumoristika”. Šios visos literato ypatybės,

sujungtos visuomeninto asmenyje, kaip tik Mat> k„.kvil.Ilu mergai.

mums ir duoda gyv,, sav, ir gilų publieist,, ||e h. danguma Illoteri8uių gei. 

| kuris vadovauja visuomenei ir nustato josios turėU kojytes.

. pažiūras ir darbuotę, Taip per kelias dešini. , ;,tai &¥ervkus su auk.

' tis meti) Jonas Kmitas dirbo laikraštijoje, !6lolnis kulnilnis ir ko mažiall.

šio “saizo.” O sėkmės

Retų moterį galima pama

tyti dėvint patogius čevery-

ant moterų degtų. Sustabdyti kraujo cir

kuliacijų bile kurioj kūno da- 

lyj yra labai nesveika.

U:O.

Septynios savaitės atgal bu 

vau letenoj išnėrusi kojų, ku

lią sutaisė man daktaras ir 

buvo sugijusi. Dabar pradėję 

skaudėti antroj pusėj ir lig 

biskj papūtus per mažiuką nu

rūką. Kiti mane baugina. Sa

ko, auga “krimplėc.”

gerbti bankiete, lapkr. 21 d., 

Congress viešbuty, Gold Room

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Prašau patarti, ką turiu da- kaina $3>00>

Šventasis Raštas, Senojo 

Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

tos tekstu, Antras Tomas, plo

nais popieriniais aptaisais,

4) Nuo netikusių čeverykų r, Lį. Esu “Draugo” skaityto-

labai tankiai galvų skauda.

5) Moterys, kurios dėvi an

kštus čeverykus, tampa ner

ia. B. P.

stovylos. Jų tarpe esama karių, politikų, ra

šytojų, visuomeninkų; tarp jų randame du ' formuodainas ir lenkdamas skaitančiosios vi- 

katalikų kunigu, vienuolių rūbais pasipuošu

siu. Tai Kalifornijos valstybės įžymybė —

i suomenės protų į tikrųsias tikybiniai tautines 

kryptis.

sio-

knn. Junipero Serą ii V\ isconsino valstybės į Senovėje viena tiktai asketika pripažin- 

pažiba — kun. Marąuette.

Prancūzų tauta turi taip vadinamų L'A- 

cademie Fraincaise —- keturiasdešimties žy

miausių prancūzų rašytojų būrį. Vienam jų 

mirus, iš daugelio pasižymėjusių literatūroje 

renkamas patsai žvmiausis. Po Didžiojo Ka

ro, atsiradus vakansijai, buvo išrinktas mar

šalas Joffre, kuris niekad nebuvo pasižymė

jęs literatūroje. Kilus Klausimui — už kurį 

veikalų Jo/fre apšauktas Akademijos nariu, 

gautas atsakymas — jis savo veikalų sukūrė Į kartu su prancūzų ViVianev ir anglų Balfour 

prie Mame. Maršalas Joffre buvo vienas žy- i atvyko į Ameriką paramos ir prietelių ieš- 

miausių Didžiojo Karo vadų, kuris nugalėjo 1 kotų.

, • . v , , v, ■ dėvėjimo, moteris labai greit

kius čeverykus dėvint yra štai1 J ’ v
v i • ’ Ipasęsta, ant veido raukšlės
kokios:

Atsakymas B. P. Tamsta ne

klausyk žmonių pasakojimų, 

‘nes jie apie chirurgijų nieko 

(5) Nuo netikusių čeverykų > 1KŽino> į§nirę.g Haryg ilgok;J 

laiką yra silpnas, taigi tą patį

narį yra labai lengva vėl iš

sinarinti. Patarčiau tamstai 

nueiti • asmeniškai pas dakta-

gan ankstoka pradeda atsiras

davo dvasios viršenybę ant medegos. Josios j -0 Čeverykai su aukštomis fį Tada daug gražių moterų 

dėsniu “sunkiau yra nugalėti save negu už- įkulnimis pagadina ir nusilp-' įpuola į desperacijų, kuomet 

kariauti tvirtovę.” Šiandie pastebime, kad rina kojas ir, galų gale, gau-į pajunta, jog jaunystėlė pra- rą kol dar nepervėlu. 

šiame atvėjuje asketikų seka ir politika. Ne

vien kardas vra galingas. Politika šiandie 

naudojasi diplomatija ir spauda daugiau už 

kardų. Štai kodėl Didžiojo Karo metu šalia 

sprogstančių granatų mfešinerijos buvo ne 

mažiau vartojama diplomatija ir spauda, kad 

priešų nugalėjus. Tasai pats maršalas Joffre

Sventasis Raštas, Senojo 

Testamento III. Psalmių kny

ga, patarlių knyga, Eklezias- 

tikas, Izajo pranašystė. Vertė 

ir Kcmentorių pridėjo Vys

kupas Juozapas Skvireckas, 

pienais popieriniais aptaisais 

kaina $3.00.

Šventasis Rastas, Senojo ir 

Naujojo Įstatymo arba Testa

mento su Vuigato tekstu, Ket

virtas Tomas, kaina $4.00.

priešų daugelį kartų, bet didžiausia jojo per

galė įvyko ties Marne. Štai už kų jam pran

cūzų tauta suteikė laurų vainikų.

I——Mes lietuviai panašių pažymių neturime 
sudarę. Pas mus, kaip ir pas daugelį kitų 
tautų, didvyrį tepagerbiame, uždėdami vai
nikų ant jojo kapo; gyviems nesame pratę 
vainikų pinti. Ir tai labai gaila, kad mes ne
mokame įvertinti savo tautos dvasios milži
nų, suteikusių mums naudos ir garbės. Tik
tai nusižiūrėję į juos, mes galime pasekti jų 
pavyzdžiu ir ypatingai jį nurodyti savo jau
nimui, kuris užsidegtų didvyrių dvasia ir ne
štų mūsų tautai panašios garbės ir gerovės.

. Kanadoje pas savo viengenčius Joffre 

jautėsi kaip namieje, nors prancūzai kana

diečiai jau trys šimtai metų kaip persikėlė 

gyventi į naująjį pasaulį. Jisai stebėjosi, kad 

kanadiečiai gražiausia kalba senąja prancū

zų kalba, laikosi tų pačių grynų tautinių 
papročių.

“Garbė jums, garbingosios Prancūzijos 

vaikai, kad jūs per tris šimtus metų neuž

miršote savo senosios tėvynės, jos kalbos, jos 

papročių!” kalbėjo maršalas Joffre į Kana

dos šviesuomenę, susirinkusią jo pagerbtų.

— “Taip, maršale! — atšok? garbinę

kas Lorier — Mes visa tai neužmiršome. Mes 

neužmiršome ir to, ką jūs užmiršote ir pa- 

įnynėte po kojų — savo tėvų tikėjimą!”

Taip galėjo atsakyti tiktai katalikų tau

tos parlamento pirmininkas Lorier savo vien

genčių! Prancūzijos maršalui Joffre.

Iškilus karui, tarp daugelio tautų ken

tėjo ir lietuvių tauta. Jinai tiktai per dide

les aukas ir kraują iškovojo sau laisvę. Prie 

Šios kovos prisidėjo savo pastangomis ir tur

tu ir Amerikos lietuviai, nesigailėdami stam

bių aukų, savo kruvinu prakaitu uždirbtų 

tūkstančių dolerių. Bet kas tam darbui vado

vavo? Kas žadino lietuvio amerikiečio širdy

je savo tėvynės meilę? Kq3 ragino juos, kad 

jie aukotų savo paskutinį skatiką tėvynės 

laisvei? — Tai mūsų visuomeninkai publicis

tai ir jų tarpe pati ryškiausia asmenybė yra 

Jono Kmito, kuris stovėjo didžiausių organi-

Amerikos lietuviai katalikai galime pa- Išėjo iš spaudos maldakny-

sididžiuoti panašiai garbingajam 'Kanados | Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

parlamento pirmininkui Lorier, kad mes ne-į ją įr išvertė T. Kazimieras 

užmiršome savo tėvynės, savo tautos reika- 'kapucinas, išleido seserys kot- 

lų, jos papročių, gimtosios kalbos ir dar dau- Irinietės. Maldaknygėje yra pa

ginu — mes neužmiršome savo tėvų tikėji- Į aiškinimas apie atlaidus ir 

mo. Tą tikėjimą, gyvą ir gausų, mūsų išei- Į daugiau, kaip 300 įvairių nial- 

vijos širdyse išlaikė dvasios vadai-ir katali-irų, kuriom popiežiai suteikė 

kai publicistai, kurių rašytas žodis pasiekė atlaidus. Nors visos maldos ge- 

ir tą lietuvišką židinį, kurio palaikytojai sa- ros, bet už vis geriausios yra

vo ausimis negirdėjo lietuviško žodžio. Rei

kia pastebėti, kad sava visuomenė mažai te

vertina kataliką publicistą ir jojo nuopelnus 

tautai.

Naudodamiesi šia proga, tarkime pagar

bos ir dėkingumo žodį mūsų nenuilstamiems 

kovotojams plunksna už amžinuosius princi

pus ir nulenkime savo galvas Amerikos lie

tos, kurioms suteikti atlaidai. 

Ši knygelė turėtų būti visų ka

talikų rankose. Kaina su ap

taisais 65c.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 

knyga, Pamokslai apie Dievo 

Malonę, Sakramentus ir Mal

dų, Antrasis padidintas leidi

mas. Vyskupas Kaz. Paltaro-

zacijų pryšakyj ir savo gabia plunksna sklei- | tuvių katalikų publicistų kunigaikščiui — Jo- kas. Kaina $1.50. 

dė miniose tuos išganingus pasirįžimus, ku- | nui Kmitui — Kun. Kazimierui I rbonavi- 

rių išeivijos vadai siekė savo užsimojimuose ' čiui, jojo keturių dešimčių metų literatinės
“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

ris Kanados ilgų metų parlamento pirmin-a-'— Lietuvai laisvę grąžinti. ' darbuotės sukaktuvėse. J. N. Chicago, III.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Šv. Pranciškos Asyžietis
(Tęsinys“)

Visi, kurie norėjo sekti Pranciškaus 

vienuolinį gyvenimų, turėjo išsižadėti že

miškųjų turtų ir gėrybių. Kai Pranciš

kus atsilankė pas Asyžio vyskupų, ir kai 

jam apsakė apie naujų vyrų bendriją, ta

da vyskupas nusistebėjo, gerai nesupras

damas, kaip gulima gyventų be turto ir 

nuveikti didingų darbų Dievo garbei. Ta

da Pranciškus pasiaiškino, sakydamas, 

kad jei mano broliai turėtų turtų ir gė

rybių, tai juos turėtų apsaugoti valstybė, 

net gal ir kraujo praliejimu. Todėl mano 

broliai būtų priklausomi nuo valstybės 

ponų, kurie atimtų laisVę jiems mokinti 

ir skelbti Evangeliją, pajungiant juos tar

nauti ponų naudai. Šiaip, Visagalis Die

vas aprūpins viskuom.

Kuomet į naują Pranciškaus bendri

jų pradėjo burtis tūkstančiais, tai Pran

ciškus įsteigė Trečiąjį Ordeną, kuriuo gy

venant reikalinga gyventi neturto, skais

tybės ir klusnumo gyvenimą. Tą Ordeną 

užgyrė Popiežius Inocentas III (balandžio 

23 dieną, 1209 metais), o Popiežius Be

nori jus III patvirtino (lapkričio 29 die

ną, 1223 metais).

Trečiojo Ordeno regulas, kurias pa

rašė pats Šv. Pranciškus, visu savo po

būdžiu traukte traukia prie Kristaus mei

lės. Ir visi, kurie gyveno Trečiojo Orde

no regulomis, įsigijo galimybės tapti pa

maldžiais, nusižeminusiais, persiėmusiais 

artimo meile ir atsidavę Dievui.

Šiai ką sako Popiežius Leonus XIII 

apie įsteigtąjį Trečiąjį Ordeną, praėjus 

septyniems šimtmečiams: “Trečiąjį Orde

ną aš visados laikiau krikščioniškosios 

išminties ir dieviškosios kilmės Įstaiga. 

Religijai ir visai žmonijai ji neša gerinu

sius vaisius. Trečiasis Orderias yra tikra

sis Evangelijos vvkinimas, bei tinkamiau

sia priemonė Evangeliją vykinti gvveir- 

me. Trečiasis Ordenas gerai padeda la

vintis krikščioniškose dorybėse. Trečiasis 

• Ordenas yra tai šventi namai, kurie pri

ima į save visus, norinčius nuo pasaulio 

piktybių pasislėpti ir pamaldžiai gyventi. 

Trečiasis Ordenas yra didis Kristaus Baž

nyčioje. Jau 700 metai, kaip jis yra pir

mutinė Bažnyčios Ganytojų parama. — 

Aš vis prie to grįstu, ir apie tai kalbu 

prie kiekvienos progos, nes aš esu įsiti

kinęs, kad per Trečiąjį Ordeną ir šv. 

Pranciškaus dvasią, pasaulis liko išgel

bėtas... Ir šiandien Trečiasis Ordenas yra 

geriausia priemonė žmonėms sugrįsti prie 

Evangelijos. Jei Šv. Pranciškaus Ordenai 

žydės, žydės ir tikėjimas, ir pamaldumas, 

ir visos krikščioniškos dorybės. Tas di

delis žemiškų turtų ieškojimas bus sutu

rėtas. Dorybės užkariaus geidulius. Žmo

nės, surišti Evangelijos ryšiais, mylėsis. 

viens kito neniekins, neužmirš vargšų, 

juose matys Jėzaus Kristaus paveikslą. 

Trečiajame Ordene matau galybę, kuri 

man padės apginti Bažnyčios teises. So- 

cijales reformas bus galima pravesti tik 

per Trečiąjį Ordeną, ko nesugeba joks 

politikas padaryti. Iš Trečiojo Ordeno 

galima tikėtis, kad tikra Laisvė, Bro

lybė, Lygybė, Teisybė, Meilė — vėl už

viešpataus, kaip tai Jėzus Kristus buvo 

įvedęs, o Šv. Pranciškus vėl atstatė.”

Garbingos atminties Popiežius Leo

nas XIII kilniais savo žodžiais vaizdžiai 

apibudino Trečiąjį Ordeną; ir nereikalin

ga aiškiau kalbėti bei vaizdžiau nusakyti, 

ką Šv. Pranciškus yra nuveikęs visų tau

tų gerbūviui ir Dievo garbei. Patys So

džiai kalba už save.

(DALGIAU BUS)*

NAUJASNORAS
Mūs laikai — audros siutimas; 
Vien girdėti tik šaukimas:
Ko mes norim?

Ko mes norim ?
-- Nenuilstamai, drąsiai daužyti 
Šių dienų bedievišką pasaulį,
Kol griuvėsiuos bus matyti 

Taip išgarbinti stabai — apguulė, 

Kol vėl Viešpačiui Karaliui 

Plauks tyrų maldų upeliai.

Ko mes norim?

Žemėje įkurt valstybę,
Kur visi visi būt broliai,
Kur pavydas ir viltybė 

Nerimstų gyvent padoriai, 

Kur tik meilė viešpatautų, 

Nieks, kaip šunes nesipiautų.

Ko mes norim?

Kristų sekti — mūsų noras. 

Kristus mūsų ilgesys;
Mūs troškimas yra doras, 

Kas jį mums beužgesys?

Mes kovosim, mes laimėsim, 

Naują aušrų tuoj regėsim.

Alės juk norim,

Kad nuodingasis pasaulis 

►Sutrupėtų visiškai;

Tad kol šviečia mums dar saulė 
Tverkim darbo mes kurstai.
Dieve, laimink mūs troškimą.

Mūsų darbų ir veikimų!

Laisvai vertė iš vokiečių krikšč. 

darbo jaunimo laikraščio

Juoz. Tūrinis (“D.”)

h
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DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Yemor II i gi nv a v W. 
Telefonas Lafayette 1298

ŽINIOS IR NAUJIENOS Lapkr. ll d. International 
Instituto pastangomis, Y. AV.
C. A. name Įvyko tarptautiš- 
kas paminėjimas 14 metų šu

nie susirinko būrelis lietuviu, kaktuvių nuo karo užbaigimo, 
beveik visi biznieriai. Kapit. • l ietuviai irgi dalyvavo su sa- 
S. Darius su savo didžiuliu or- jvo vėliava, S. Žukauskaitė, pa 
laivių dar porų sykių su paša- sipuošusi tautos rūbais, atne- 
žierais padangėse paskraidęs j šė vėliavų j tarpų visų tautų 
(čia ir man teko progos pa-j vėliavų. Lietuvių atrodė gra-
skraidyti ir kapt. S. Dariaus ' žiausia, nes buvo nešama po, g Dariui, lak. S Girėnui i

Lakūnų išleistuvės. Lapkr. 
JO d., AA’ayne County aerodro-

šposų ore paragauti) 12 vai., 
atsisveikinę su visais, išskri-

Amerikos vėliava. L. Vyčių 
102 kp. ačiū už suteiktų lietu-

do į Chicagų; sykiu išskrido viškų vėliavų šioms iškilmė- 
ir vienas keleivis AL Adomai- ru 
lis, llolbruck Coal Co. mana- 
džerius, Chieagoje reikalų at- Prasidės įvairios pramogos. .Bankietc be lakūnų, dalyvavo | Laikas jau rinkti medžiagų 
likti. Smagu pazjmėti, kad is- Diaugijos, kuopos, klubai pa- lįp yįggjiįa j§ Cleveland, p. O. |būsimam žurnalui ir pradėti Į Taip pat nepamirškime a-■-D'^zapo bažnyčioje, So. Chi*
lcistuvių dienų dar į garbės-ri lavine ja visokius laimėjimų !l<arpienė, p-l/i M. Mickulavi-I -ušyti. Gerb. redaktorius J. ipie kontestų, kuris paskelbtas ; ca£°> Dl.
narius įsirašė M. Adomaitis, j bi ketus, dažniausiai bando bi- 'eitite iš Grand Rapids, p. P. ii’- D- laukte laukia, kada pra- išlinkimai vardo būsimam žu-
o. Meškinis (stambūs vietos .znieiiamš panašių bilietų pa- Įparškienė ir P. šimkai iš Cbi- f^s plaukti medžiaga. Skun- rnalui. Radai kokį vardų, kur?
biznieriai). Nėra abejonės, kadjiduoti. Aišku, pas biznierius ipagos. dziasi neturįs darbo. Na, kas r-į manai tiktų tam žurnalui
Detroite rasis ir daugiau rė
mėjų.

Las Adomaičius lakūnams 
buvo surengta puota. Garbė 
p. M. Širvaitienei, kuri patie
kė radijo stočiai WWJ žinių 
apie lakūnų sumanymų skris
ti j Lietuvų. Stotis per radijo 
paleido tų žinių.

ŠV. ANTANO PARAP. 
SUSIRINKIMAS

Lapkr. 13 d. parap. sus-me į savų.jį. Taip darydami turėsi- Įflt g p M The eommittee 
'sukelta geras ūpas. Apkalbo- mo tvirtesnę vienybę ir visa
ta kai kurie reikalai parapi- dos daugiai1 laimėsime.

‘a 
CO11-

jos naudai. Prieš Padėkos i 
Dienų, lapkr. • 20-21-22-23 d.,]
mokykloj įvykti paukščių ba- naktų (antrųjų mišių) Šv. A-•
žaras. Parapijonys prašomi su ,ntano parap. mokyklos kamba-' , » , T-*i
sn inkti. bus visokių paukš-p v bus priimami užsakymai
•čių. Taip pat išrinkta komite- į maldaknygėms, tik kų gau
tas, kad pasiteirautų apie na-i toms iš Lietuvos: “Dievo ma
ma seserinis-niokytojoms, ku-Jonių šaltinis“ (Pranciškonų 
rio būtinai parapijai reikia, išleista Lietuvoje). Maldakny-
Nupirkus seserims namų, pa
ra]). atliktų didžiausį ir rei- 
kaiingiausį darbų, nes jau ke-
lint' metai kai klebonas turi'pigiau. Taipgi galės gauti ir 
svetur gyventi, kas sudaro kitokių “Draugo” knygyno 
daug neparankumo, kaip kle- knygų ir gražių lietuviškų ka
belini, taip ir reikalų atliki- lėndorių. Katrie norės, galės 
mui. kreiptis į namus: M. Šimonis,

3529 Michigan Avė. Laf. 2794-
Sugrįžo. Iš Lietuvos grįžo J.

Feliksas Stankus, kuris Lie
tuvoje praleido virš šešis niė-

Artinanties Kalėdoms, kas; 
norės, galės gauti “Rūtos” sa- 

nesius. k. Stankus papasako- i Jdainių. Tai skaniausi Lietų
jų daug įdomių dalykų patir- voS saldainiai. Biznieriai gali Įsupraizas.. 
tų. A pač nupeikia apskričių, u;sjsakyti pardavinėjimui, 
b ižn) tkaimių visokius viršui-1 j^rautuvįnjn]<aį Rytos sakiai-
čius, kurie savo išdidumu kai
miečius tikrais vergais laiko, 
landė ir iš Stankaus grasinan
čiais raščiukais pinigų išvilio
ti, bet nieko nelaimėjo. Sulig 
Stankaus pasakojimo, toks va
ldininkų poniškumas, išdidu
mas kraštui neina į sveikatų. 
Daugelis valdininkų kalbasi 
svetimomis kalbomis. Jei ku
ris tik moka svetinių kalbų, 
tai lietuviškai nenoromis kal
ba. Giria šaulių sąjungų, kuri 
esą tėvvnei ištikima.

Sunaikinama* PerlalimM
an Nebrangiu Vaiatu

"Mano trijų metų rantu suairgo di
deliu pergalimu. Ai litepiau Pain- 
1- -pelldiu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečiu*. Sekantį ryt* per&ali- 
mas buvo jau visiškai pranykę*. AA 
rekomenduoju Inkaro Pain-Expelle- 
rį gydymui nuo persilflldymo, skau
damu muskulų, AuntirUsiy sąnarių ir 
geliamų kojų pėdų.**

S. D.
Travis, Staten Tsland.

PAIN-EIPELLER

tuvių svet., 25-tos ir Vernor 
Ilvy. AV. Kviečia Detroito jau 
nimų dalyvauti.

Su lapkr. 15 d. Detroitas 
apsidengė baltu sniego rūbu. 
Storai prisnigo šlapio sniego, 
taip kad vandens užtektinai. 
Toks oras labai pavojingas 
sveikatai.

X Detroito Lietuvių Moterį) 
klubas turėjo susirinkimų, vė
liau balių Barluin viešbuty. 
Balius įvyko lapkr. 9 d., po 
aviacijos dienos. Matas Šimo
nis pranešęs p. E. Stepanaus- 
kienei, kad lakūnai bus mies
te iki ketvirtadienio. Tat nu
tarta pasiųsti kvietimas kapt.

ir
J. Boliui, Į balių, kaipo Gar
bės svečiai. Laiškas perduo- i 
tas p. K. Stepanauskui, kuris 

Į dalyvavo jų susirinkime, kai
po Aviacijos komisijos narys.

visados daugiau laimi. Todėl 
būtinai reikia savus biznierius

Pirm. p. Uvickienei pakal
bėjus, pakvietė svečius, kurie 

lemti. Turime visokių biznie- !prijmfi delnų plojimu. Pirmas
l ių, tat kam reik eiti pas sve
timtautį visokių reikmenų pi-

patį galimo gauti, kaip pas
svetimtauti. Remdami savuo
sius, visados daugiau laimėsi
me ir su visokiais bilietais.

gė labai graži, nedidelė. Vi
sos reikalingos maldos, aiški 
spauda. Užsisakydami gaus

kalbėjo Dr. Jonikaitis, paskui 
adv. J. Uvickas, kapt. Darius,-

rktis. Pilkime pas savus, su puri0 kalba buvo labai įdomi, 
sav ais daryRime biznį, jei tų j Rūpesčiu mūsų rašt. p. M.

Širvaitienės, anglų laikraščiuo kas nors įdomaus, kas galėtų
se ir per radijo paskelbtas 
toks raštas:

... “Tbe Litliuanian AYomen’s,
ir kitokia biznierių parama, jwiu ]loRi Banquet at;kim į angliškus laikraščius a- 
l.ietuvis pas lietuvį, savas pas jthe Barlum Hofel this eveni >ie Lietuvų, ar apie mūsų nau-

Isists of Mrs Anita begota, Ce-
jCidia Ambrose, Mrs. Rose Ma-

' rie Bilaitis and Salome Kudir-
Sekmadieniais tuoj po pa- Įj<a

“Tliev vili have as their

uanian Aviators, Captain S.
- T,, c< n- - j čiau pamažėl priprasim. Nuo-keities Ūkio MokyklųDanus, Flyer S. Girėnas, and „ .... w; , , , . , , • , , .. .

a Paracliute Jumper Joseph 
1 Boi y s.

“Next year tliev wi!l at
tempt a cross-Atlantic fligRt, 
fiom New York to their Capi
tal Kaunas, in Lithuania.
“Patricia J. Uvick, Pres.,
“Mary H.'Širvaitis Cor. Sec.”

Labai buvo nuostabu dėl to, 
kad mūs lietuvius čia mažai 
kas žino, o tokia didelė stotis, 
kaip WWJ, (Detroit News - 
didžiausias šio miesto laikraš
tis) paskelbė. Klausant net 
šiurpu darės. Toks netikėtas

nius lengvai parduoda.

Visi turėjo smagų pasilink
sminimų.

Valio moterų klubui, nes'grynoj dvasioj šį darbų dirb- Į S Bandau kraują, Slopumą lr t. t. Prieinamą kuiną.
SpcclAllAkumas: I.ltros molmi Ir Ilgios vld-urlą, nervų Ir reamatlsnm. 

Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
12438 Jo5. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

Telefonas dieną tr nakt): TOtVNSEND 6—1600

Lapkr. 24 d., Thanks&iving, jis tiktai gal suruošti tokias Įti. Malonu būtų išgirsti iš gy 
Day, L. Vyčių 102 kp. basket gražias pramogas. įdytojų patarimų ir paragini
,ii i i- v- » , • t •’ i T Iiirlvnilo rn-ii nnio toi l-oo -,-vo ciroilrnls Telefonas dieną lr nakt): TOAVNSEND 6—1600bąli ratelis ruošia sokius, Lie-1 uiuamna anų apie tai, ka. yra svelKa '

KJLLr’S UNCLE

TiRSrnis
MOKSLEIVIŲ

ŽINIOS

štai, neužilgo susilauksim 
naujosios moksleivių organiza
eijos žurnalo pirmo numero. , x ,* . .. . . - . , . malonu išgirsti si ta nuo kurioKazin, ar ]au visi užsisakė. „ .. ,
vietos jame? Ar rūpinamės, 
kad tilptų jame mūsų, arba 
kuopos, ‘straipsniaiT Ar turi
me ko nors geresnio, kuriuo
mi galėtumėm suįdominti vi
suomenę ir' patraukti kitus į 
darbų?

Mes norime, kad šis žurna
las būtų ko sėkmingiausias. 
Jo pasisekimas pareis nuo to, 
kiek mes rūpinsimės jį page
rinti. Jei kiekvienam nariui 
rūpės šis darbas geriau atlik
ti, jis tikrai prisidės prie kil
naus darbo. Jei visi pareikš 
savo nuomones ir sumanymus, 
žurnalas pasidarys įdomus ir 
patraukiantis.

per tvarka. Mes jį išrinkom re jparašyk ir nusiųsk Garbės re
daktorium, o neduodam jam 1 daktoriui. Kurio vardas tiks, 
darbo. Pasirūpinkim, kad jis'tam bus skirta penkių dolerių 
turėtų kų veikti. Kas tik pa- j dovana. Visi kviečiami prisi 
jėgia, tegul rašo: nesvarbu ar dėti prie šio kontesto. Kontes-
tie raštai bus originalūs, arba 
vertiniai, kad tik būtų juose

mums ir kitiems atnešti gerų. 
Suprantame, jog ne visi suge
bame rašvti lietuviškai. Rašv-

jai įkurtos organizacijos rei
kalus. Jie straipsnius priims ir 
tuo dirbsime kilnų darbų; pa
rodysime, jog lietuviai nesnau- Į Lapkričio 3 dieną, buvusiuose 
džia. Jei kas nemoka lietuviš- dvarininko Kvintos rūmuose, I 
kai, turi išmokti lietuvių kai- kuriuos su dvaro centru nupir- 
bos. Rasit, pirmų ar antrų ka- ' ko p. Leckus, valdžia nuo p. • 
rtų ne taip gerai pasiseks, ta-j Leckaus išnaumavus atidarė ‘

lat kreipkimės šiuo dalyku j Mokslas ir būtas bus veltui

4628 — 25th ST.

Euelid 4530

tuos, kurie gerai jį supranta.
“Iškepta višta neskrenda į rėš atsivežti. Kadangi moks- 
burnų.” Gražiausi norai, ar las viskas veltui, ir geros sų- 
Sumanymai nieko nereiškia be lygos, pramatoma, kad mokyk- 
pastangų. Vienas negali veik- la bus užpildyta, nes kiekvie- 
ti be kito. i nas nenorės tokių brangių pro-

Be moksleivių, mes norėtu- gų veltui praleisti.
Mokslas prasidėjo lapkričio j 

3 dienų. Ryto 10 vai. bažnvčio-
me karts nuo karto pasiskai
tyti žinių ir patarimų šen-
draugų ir rėmėjų. Sendraugai je, atlaikyta iškilmingos pa-i 
jau yra perėję visa tai, kų mes' maldos.Po pamaldų ivsi ėjo i 
tik dabar pradedam pergyve- mokyklų. Mokyklos salėje bu- 
nti. Jie yra patyrę kų mes! Vo programas: kalbos bei pas-' 
dar nežinome; taigi jie ir gali; kaitos. E.r Amerikietis. I 
mums geriau patarti. Norėtu
me dažnai išgirsti iš mūsų gė AilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlMF*

Į DR. J. B. RYDZAUSKASrb. dvasios vadovų, kad lai
kvdamiesi jųjų patarimų, ga
lėtlime SU Dievo naeralba ir s Gydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo Jrankius: Elektros ’ ‘ 1 ' S Lempos, ArtlflcIaliSką Saulds Šviesą, Dlathermlą. Sinuso Idai tr 1.1.

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

ir kas kenksminga ir kaip la
vinti savo kūnų. Būtų taip pat 
ne pro šalį išgirsti karts nuo 
karto ir iš juristų, kad, laikui 
bėgant, mes labiau susipažin- 
tnmėin su Įstatais. Bendrai,

jprofesijonalo, kurs randa sa- 
lvo profesijoj kų nors naudin-
go, kas galėtų kitiems atnešti tūrių dešimtų valandų šš. Sa

kramento Adoracija — šv. 
Kazimiero bažnyčioje, Pitts
burgh, Pa.

Lapkričio 28 d. — gruodžio 
G d. rekolekcijos ir ketiniu 
dešimtų valandų ŠŠ. Sakra
mento Adoracija — Cicero, IU. 

Tačiau, norėdami kokiu rūpi.- Lapkričio 30 d. gruodžio 
mu klausimu pasidalinti su vi- ® Švenč. Panelės Marijos

gero.
Šis žurnalas nėra vienintelė 

priemonė mums arčiau susipa
žinti ir pasidalinti savo nuo
monėmis. Labai pageidauja
ma, kad nariai dažniau asme
nini susirašytu kits ‘su kitu.

siiomene, nebūtinai turime lau
kti ateinančio mėnesio žurna
lo leidinio, galime išreikšti ss 
vo mintis ir pageidavimus ii 
kituose laikraščiuose, kuriu 
nemaža turime, būtent “Dar
bininkų,” “Draugų,” ‘Laivų’ 
ir “Garsų.”

tas baigiasi lapkričio 30 d. 
Vardus siųskite šiuo adresu*.

Kun. K. Urbanavičius, 
366 AVest Broadway,

So. Boston, Msss.
A. Miciūnas, M.I.C

ATIDARO ŽEMfiS ŪKIO 
MOKYKLĄ

Jeznasi — (Alytaus apskr.) j

tik moksleiviai savo valgį tu

4-b Bl* • viii mic.levu Marijonu Misi 
jos rudens moto

Lapkričio 23 — 27 d., Mei- 
rose Park, III.

Lapkričio 27 — 29 d., Ke-

Nekalto Prasidėjimo Novena 
— Cambridge, Mass.

Lapkričio- 30 d. Šv. Andrie
jaus atlaidai ir gruodžio 4 — 
ll d. Šv. Teresės Novena —■ 
Šv. Andriejaus bažnyčioje, 
Philadelphia, Pa.

Gruodžio 7 — 15 d. — Šv.

Gruodžio 12 — 18 d. — St. 
Clair, Pa.

Gruodžio 16 — 23 d. reko
lekcijos Šv. Juozapo namuose 
— Hinsdale, III.

Gruodžio 19 — 23 d. — re
kolekcijos Šv. Jurgio bažny- 
čioje, Detroit, Mich.

Misijoms vadovauja marijo*

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.
Kepam skaniausią lietuviš
ką. ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pristatom i vi
sas miesto dalis ir Į Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

HOOARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte Iki 9 vakare 
Seredomis: 10 iki 12-tos dieną

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

Plione Lafavette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

n
nai misijonieriai: kun. Anta
nas Pbtrauskas, M. T. C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. I. C. ir 
kun. Aleksandras Būblys, M. 
I. C.

For COLDS, COUGHS
Sore tliroat, museular rheu- 
matic ache8&paina,apply Mua- 
terole, the "counter-irritant”

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

-nuGuJtajnajC
m&hą m. + + +y (TRIPIE PIUS)

Nedyvai, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . .. užsi
tepti, atslplautl, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Agnerican Medieal As
sociatlon. Ulsipelnija aukštą 
maltingumo ratą plius, pilus, 
pilus. Gauk kitą pakečių nuo 
grocernlnko šiandien.

KRAFT
\/elveeta

V*TheDehdou^Z^h««»« Food
2

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo T JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
ptiežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerlne lr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas .atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY 

St. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly end* oders ordlnary 
antlMptiu can’t Mda in 4 days



DRAUGAS Penktadienis, lapkr. 18, 1938

K of Basketball Sunday
Sundav afternoon, 1:30 P. to St. Philip’s Gyni and wit- ’it, vvould you? lt is probably* 7 I • • '

M. at St. Philip’s Gyni, Jack- the leading Litbuanians known that the B. V. A1. girls 
sun Blvd. and Kedzie Ave. the basketeers in action. are full of vino, vigor, and

Vakarų vedė pirm. K. Šri u-, Ačiū ir mūsų automobilis, 
bienė. I tams, kurie parvežė ir nuvežė

Pertraukose kalbėjo gerb. lošėjus; tie žmonės labdarių 
klebonas kun. II. J, rVaičūnas, rėmėjai, jie niekad neatsisako 

Šv. Antano parapijos komi-Įdienas: lapkr. 24 ii 23. įGeib. Į j.un Valančius, vakarėlio j nuo labdaringojo darbo. l)ic- 

rezisierius, kun. J. Kloris ir ve, duok jiems sveikatos. Štai 
A. Janušauskas. Mažai būna jų vardai: Srogenis, Vaišno- 
tokių vakarų. Kad ir blogi lai- ras, Dikienas, .lenkaitis, 
kai, bet žmonės išėjo namo | Dar noriu ištarti padėkos 
linksmi. Dabar tik ir kalba j žodžius vienai šeimynai, kuri 
apie “Baidyklių parodų” ir! lošėjus pavaišino ir į savo na- 
klausinėja iš kur tie gabūs lo-1 mus priėmė. Tai ponai S. Gil- 

_ Sėjai, kad taip publikų suža-1 vidai. Tie žmonės yra geros 
nybės mūsų parapijoj siais o*/vėjo. Sako, jei jie los kur ki-i širdies; jie visados remia lob
iais. \ isus kviečia mūsų gerb.. |ur> Įaį duokit mums žinoti, * daringus darbus. Labdarių 3

CICERAS LIETUVIŲ 2IN!0S
Chieago Dist. K. of L. Ath- The price of admission has ivilality and if you don’t well
Ietie Association opens its t,a- been rednced to 33 renta. An ijust watęl, onr dust!! It’. go-.^ 8UBiri„kimas buV() lapt,-. | pasinaudoki,n g,,,.,, proga, tuo 
skėti,all season Kiti, lour lašt b <er„oon oi enjoyment at St. mg to be an event you R km padarysime nau-

—v uuldn t likę to nnss. Prepa- i i j igailies.
The opening gailies promise 

us plenty of upsets. As never

Philip’s Gyni every Sunday 
afternoon for the next three rations are now in progress 
įnoiitlis. Four basketball ga- and niavbe it isn’t going to be 

before eacli teain finds itself i'ies every Sunday, with dane- different, well come and see 
v itli an abundance of mate- i 'ing to tbe inusic of a six piece how original we can be. Ti
ldai. lt is possible that a teain Į orchestra during tbe lialves
vbicb finisbed near tbe bot- /l,,d bet\veen garnes. 
tom lašt scason vili be up near 
the top this year.

Season passes may be se-
eured at the door and Irom Sw,nli‘y ore l,rartily re’

Tbe league this year is coin- 
posed of nine teanis, Provi-

nas daug pranešimų padarė 
apie parapijos metinį bankie-

dos. Nepamirškite dienų.
Be to, bus ir kitokių įvairy-

tų, kuris bus lapkr. 20 dienų. J bių; galėsime ir pašokti ir pa- 
Pranešė, kad bus visokių įvai-1 dainuoti žemaitiškų dainų, o
rvbių. Taipgi bus gražus prog
ramas ir bus gerų kalbėtojų.

ckets can be bad from any
chairman of the B. V. M. So-... . . .

.... au j- • • e av 'Visi komiteto nariai pasiskirs-dahty. All divisions of this, / .
tė sau darbus svetainėje. Vie
nas iš komiteto nuskirtas pa-

kas norės, galės ir dzūkiškai. 
Tai paskutinės tokios įvairi-

team managers and captains,* beautiful auditorium daryti pranešimų, kas yra vei- I ir komitetas.
klebonas kun. II. J. Vaičhnas ! važiuosime dar pamatyti.

ta very lovv rates.

dence, North Side, Tovvn of j 
Lake, Cicero, Bridgeport, |
AVest Side, Brighton Park, ln- J
diana llarbor and Marąuette' ________
Park. į special basketball meet-

Cicero finisbed in first place iing vvill be beld tonigbt at Our 
lašt season after a bitter I.a'dy of Vilna School Room, 
struggle vvitli Tovvn of Lake, 23 rd and Oakley Ave. at 8:30 
vvliieh bad to be content vvitli P. M.

ATHLETIC ASSN. MEET 
ING TONIGHT

see our 
in tbe beigbt of its splendor. 
\Ve’ll be seeing you there.
/‘Nosy Rosey of the B.V.M.”

second place lionors. AVbetiier 
Cicero vvill be able to repeat, 
or vvbetlier Tovvn of Lake is 
going to accomplish sometliing 
it failed to do lašt season, or
vvbetlier one of tbe considered ing. 
vveaker teanis eill be able lo 
supplant Cicero or Tovvn of 
Lake may be determined some 
-vvhat from the opening ga
ilies.

All tbe K. of L. members, 
ti eir friends and all the Litli-

Rcpresentatives from every 
council are reąuested to at- 
tend. Captains or managei s 
are urged to return all player 
registration cards at this meet- 

Dugran

2_ : . t
BALOOH AND DOLL 

DANCE

One of tbe reasons for Pur
lį ue university’s successes in

Brighton Park. — llave you 
lieard of tbe Young Ladies’
Baloon and Doll Dance? We football this year is Bill Feb 

uanian sport follovvers are in-Įtbreaten to make it a gala.nng, vvlio plays at tackle, and 
v ned to ride, motor or walk .event. You vvouldn’t darė missĮplays mighty vvell.

kiama Šv. Antano parapijoj.
Klebonas pranešė, kai lap

kričio 27 dienų bus bažnytinis 
koncertas, kuriame dalyvaus 
visi Chicagos vargonininkai 
ir visa eilė įžymių solistų. 
Kviečiami visi ciceriečiai, bul- 
variečiai ir čikagiečiai. Įdomu 
bus pasiklausyti tokio koncer
to, kokio nėra buvę Ciceroj. 
Nepamirškite lapkričio 27.

Po koncerto bus pamokslas 
ir palaiminimas Švenčiausiu 
Sakramentu.

Koncerte dalyvaus visi Chi
cagos lietuviai klebonai ir dau
gybė kunigų. Bus ir svetimtau 
čių kunigų ir įžymių svečių. 
Mes, namiškiai, būtinai turime 
pasirodyti skaitlingai.

Nutarta Padėkos dienų su
ruošti bazarėlį. Jame bus ne 
vien kalakutų, bet ir visokių

LaMarių 3 kp. dėkoja ko-
-------------- [misijai, kuri tiek daug dirbo

Labdarių vakaras lapkr. 13 kad vakaras pavyktų. Komisi-
dienų. par. svetainėje gerai pa
vyko. Žmonių buvo apie penki 
šimtai. Senai Šv. Antano sve
tainė tiek publikos turėjo. Lo
šimas buvo labai juokingas. 
Tas, žemaitiškas “murinas” 
visus prijuokino, kad žmonės 
neturėjo laiko nei atsikvėpti. 
Žodžiu, visi lošėjai savo roles 
atliko ko geriausiai. Lęšėjai 
buvo iš Brighton Parko, tik 
vienas “juodukas” iš Cicero. 
Valio lošėjams, kurie lošė dy
kai. Tai pasišventimas mūsų 
jaunuolių. Visi čia gimę ir au
gę. Kas dalia r gali sakyti, kad

joj buvo pirm. K. Sriubienė, 
J. Moteikaitis, Petraitienė, M. 
Čiasienė. Kitų vardų nesuži
nojau. Sužinojęs paskelbsiu. 
Ačiū ir virėjoms, kurios gami
no lošėjams vakarienę, kuri 
beveik dykai atsėjo, nes jos su 
rinko iš mūsų laznieriu val-
gius. Garbė moterėlėms, ku- tokių žmonių.

1 kuopa taria jiems širdingiau 
šiai ačiū už jų gerų širdį.

Manau, kad vakaras davė 
gražaus pelno.

Beje, buvau užmiršęs pami
nėti ir padėkoti vienam žmo
gui, kuris tų vakarų suteikė 
gražių aukų labdarių 3 kuo
pai — $10.00. Tai Laurinaitis, 
gyvenus 22 S. Central Ave., 
Chieago, III. Ačiū jums už jū
sų gerų širdį. Kad daug būtų

rios taip gražiai darbuojasi 
labdarybei.

Ačiū ir mūsų biznieriams, 
kurie taip gausiai aukoja. Ga
vęs jų sąrašų, paskelbsiu. Jie 
yra verti to.

Per vakarienę šeinininjeavo:
mūsų jaunimas yra ištautėjęs. m. Laurinaitienė, P. Mockai- 
Didžiausia klaida būtų taip tienė ir Rakauskienė. Tos mo- 
kalbėti.

Labdarių 3 kuopa taria 
jums širdingiausiai ačiū už

terėlės niekad neatsisako nuo 
labdaringojo darbo. Garbė mū

paukščių. Bazarėlis bus dvi 1 gražų darbų.
sų kolonijai turėti veiklias mo
teris.

Lapkričio 13 d., buvo susi
rinkimas šv. Vardo Jėzaus 
draugijos. Susirinkimas buvo 
labai skaitlingas. Garbė jums, 
vyrai ir vaikinai, kad pradė
jote rimtų darbų. Kvieskit vi
sus vyrus ir vaikinus į tų dr- 
jų, kad neliktų nei vieno vyro 
Ciceroj, kuris nepriklausytų 
prie Šv. Yardo Jėzaus draugi
jos. Kaip buvo gražu iš ryto, 
kada būrys vyrų ėjo “in cor- 

(Tųsa 5 pusi.)

DRAUGO BOXING TURNAMENTO
BANKIETASr

Pagerbimui Lietuvių Kumštininkų Čempijonų
Pirmadieny, Lapkričio-Nov.

Congress Hotel
, t

VAKARIENĖ

PROGRAME DALYVAUJA:

Artiste p-lė EMILIJA MICKŪNAITĖ 
Ponia MARIJONA JANUŠAUSKIENĖ 
Ponia ALEKSANDRA PIERŽINSKIENĖ 
Ponia ONA JUOZAITIENE 
P-lė ADELĖ ŠIAULIOTĖ
P-lė FELICITA NAUSĖDAITĖ 
Ponas KONSTANTAS SABONIS 
Ponas KAZIMIERAS PA2ERSKIS 
Ponas ANTANAS CIAPAS

1932, 7:30 vai. vakare
St. Michigan Blvd.

PROGRAMAS ŠOKIAI

Vakarienės, programos ir šokių ti- 
kietas $2.00. Programos ir šokių ti
kietai $0.50. Vakarienė prasidės 
7:30 vakarą. Pagerbimo programa 
prasidės 8 valandą vakaro. Šokiai 
prasidės tuojau po programos.

PASTABA: Norintieji rezervuoti vietas prie stalo 
privalo įsigyti “Draugo” Boxing Turnamento Bankie
to tikietų ne vėliau kaip pirmadienį 10 valandą ryto. 
Programos ir šokią tikietas bus galima gauti ir vietoje, 
Congress Hotel. Visi tikietai jau gatavi “Draugo” ofi
se, 2334 S. Oakley Ave., Chieago. Tel. Roosevelt 7790.



Penktadienis, lapkr. 18, 1932 tmrc,'AS

CICERO LIETUVIU MS
(Tų; u iš 4 pusi.) iv uždarbis prisidės prie A. K.

, : * r- •• 'D. 9 sk. rengiamos sidabro
prie Sv. Kęmuiuįos. . . ®

. .. v i i • • jubiliejaus dovanos Sv. Kazi- 
butų gražu, kad visi vv- . . . , ,

. . . v . . . ,. . mero Vienuolynui, sulyg A.
rai Įsirašytu j tų garbingų dv- , .

, T, , v ii. P. visų skyrių sutarimo, 
jų. —A. 1 alui/ciu*.,

i o..:„ .....-----“bun.

LIETUVIAI AMERIKOJE DAKTARAI:

KENOSHA, WIS.
MISIJOS

Vietos klebonas kun. B. P, 

Vitkus, M. I. C. pereitų ket- 

\ ii tadienį su giesme j šventų

jų Dvasių pradėjo švento Pet

ro parapijoje misijas. Misijos

I • • • v * I *
tingas ir “elekšinų” vakaras, motinėlė ii. Antanina Vaišvi- 'moterims užsibaigė pirmad., 

b.u pp. Lukauskų ištaigingai bene, padedant jaunametei p-J lapkr. 14 dienų. Gražiomis pa

bengtas namas prisirinko vie , i* i K. Matijošaitei ir kitoms.; maldomis susidomėjo visa pa- 

šnių-svečių. Visi norėjo pama-J) PP- Lukauskai užleido sa- [rupija. Vyrai, nesulaukdami 

tyti Įstabų “bokštų,” kurs po “salę” apačioj ir davė švie !savo misijų pradžios, lankėsi 

puoš pasaulinėj parodoj “lie- sų ir visame gražiai padėjo. Į ir per moterų misijas. Misi- 

tuvių skyrių” ir kurį iš tūks-J Tulpe ciceriečių svečių bu-! jas duoda vienuolis marijonas

pore

Kaip

ne surengimo sios 

eo” nuoširdžiai pasidarbavo

—-------------------------  pasišventusi rėmėja ir net

l.apkr. 9 d. nors buvo ir lie- dviejų sesučių Kazimieriečių

SMAGI ‘ BUNCO PARTY”

tančių tam tikrų šipulių subu-jVo ir viešnių iš toliau, būtent 

davojo pats p. Bukauskas, j iš Bridgeport: pp. Jos. Šalte- 

Tvarinvs stebėtinai gražus ir nienė, Iz. Ežerskienė, B. By- 

iš vidaus pusės apšviestas spa- tautienė, A. Nausėdienė.

kilotomis elektros šviesomis.

“Tribūne” ji fotografavo ir 

įvairūs klubai lanko pp. Ln- parvežė namo. 

kauskų namų ir nori pamatyt 

ir “arkitektų” ir jojo “budin- 

La.”

Tėvas Jonas J. Jakaitis. Jo 

a’skus, skambus balsas leng

vai girdžiamas ir tolimiau

siuose bažnyčios kampuose. 

Bonin Vaišvilienė savo au-J Turiningi pamokslai sutraukia

tomobilių viešnias atvežė ir!minias kas dienų, rytais ir va-!

Širdingai ačiū , malonioms 

C'cero rėmėjoms už vaišes ir 

“good time” suteikta visie-

karais. 

Misijos

UTICA, N. Y.
Vakariene

Lapkričio 26 d. vakare j- 

vyks Šv. Jurgio parapijos šau

ni vakarienė. Vietinis klebo

nas kun. Antanas Deksnis, pa

kvietė visas draugijas, taip 

pat Šv. Cecilijos chorų, daly- J 

vauti. Bus ir kalbų. Page

daujama, kad ko daugiausiai , 

daiyvautų vietinių ir apylin

kės lietuvių.

Vakarienė bus nepaprasta. 

Klebonas dažnai išvažiuoja į 

tolimas girias medžioti; keti

na didelį briedį nušaut. Visi 

linki klebonui laimės medžio

klėj, nes iš lietuvių dar nie

kas nėra briedžio mėsos raga

vęs. , ' -

ToL Cicero 67B#

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

Vai.: 10-31 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare 

Phone boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.

Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliornis pagal

sutarties

Office Phone 
Prospect 1028

Res. »nd Office 
2159 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. S. A. DOWIAT

Fėrai

Paviešėję viršuje, susėjon 

žemyn, kur lošėme “bunco” 

su dovanomis.

minis susirinkusiems. Vaideiytė toris

Pramogėlė su-IREMKITE VISUS BIZNUS 
rengta pastangomis A. It. D. i RILJS KURIE SKELBIASI 
9 skyr. narių gražiai pavyko Į “DRAUGE.”

~G R A B O R I A 1:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
ir pigiau negu kiti R elitai® meldžiu atsišaukti. o mano
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dlrbystėa

OFI8AS
668 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8888 B. 
Halsted Street, Tai. 
Vlctory 4688.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 8616 arba 8611

2314 W. 23rd PI., Chieago

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
deKtistas

2201 AVest 22nd Street

(Kampas .Leavitt St.) 
Valandos: Nuo y iki 12 ryto

Nuo 1 iki ii vakare 
oeredoj pagal sutarti

prasidėjo | ^met f®rai yra dauS dides* j “ 
antradienio vakare. Vyrai ne-!111’ ne&u seniau kad buvo. Be 

prasčiau lanko misijas už mo-'T*1’’^^ *r žvėrelių, yra ir

boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
vvrams Tel. Cicero 12 60 A—RA Y

DR. GUSSEN
š:aip visokių gėrybių. Bėrai

Pranešta, kad Rockfordo l^aD,i P° klebono Priežitt'a 

'Matyt, bus geros sekinės. Žino 

nės lankosi skaitlingai. Fėrai 

būna šeštadieniais ir sekma-

klebonas kun. Antanas Andriu 

šis atvyksta į pagalbų klau

syti išpažinties. Taipgi yra 

i laukiamas su pagalba ir mū

sų buvęs klebonas kun. L. 

Draugelis, M. I. C.

Mokyklos vaikučiams misi

jos bus nuo trečiadienio ligi 

šeštadienio, 4 vai. po pietų.

Iškilmingoji misijų užbaiga 

bus sekmaoienį, 3:30 valandų 

po pietų.

Per misijos kas vakaras bu-

1439 S. 49 Court, Cicero, DtIvo Svč. Sukru-

meniu.

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

valandai vakare
Nedėliornis ir oercUomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Ueslern 

Ave. Pbone Hemlock 7828 
Panedšllais, Seredomis tr Pėtnyčiomla

1821 So. Halated Ktreel

dieniais.

Mokykla
Kiekvienų šeštadienį popiet 

klebonas mokina vaikas lietu- Tet Republie 2266 

viškai skaityt, rašyt ir Lietu

vos istorijos. Vaikų skaitlin- 

'gai lankosi į mokyklų. Para 

pįjonai už tai yra dėkingi sa- 

\o klebonui.

TEL. CICERO 6887

Ofisas Tai Grovehill 6617
Rea 6787 S. Artesian Ave. -r * „ • ~

TaL Gi-ovehill 0617 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
5147 WEST 25th STREET 

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 
Tel. CICERO 662 

ir
2924 W. WASHLNGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Wushington Blvd. 

4:86 — 6:89 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. teL Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8428 Wost Marąuette Road 
TaL: 2-6 lr 7-9 P. M. Ket. 9-12 A.M. 

Medelio] susitaręs

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0402

TaL Lafayette 67 98

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 8 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutarti

1 Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Ofiso: Tel. Vietory 6898

Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsllienla šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veueriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 3lst Street

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nas neturi
ma lllaldų ailalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykat

8307 Aahnra Atuu

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 autoroubili'is visokiems1

Parapijos darbuotė
v

Sekmadienį, lapkr. 13 d., šv. 

Vardo vyrų draugija ėjo sy

kiu prie šv. Komunijos ir tu-

Parapija kyla
rirm atvyksiant kun. Deks 

imu iš Chicagos, parapijoj bu

vo netvarka; žmonės sudemo- 

ralizuoti, nedaug lankančių 

sekmadieniais Bažnyčių. Pra

dėjus jam darbuotis, vėl pra

dėjo apsileidėlius, tinginius ir

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET

< Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EKTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliornis 9-12 

6558 SO. YVESTERN AVE.

rėjo bendrus pusryčius. Susi

rinkime nutarta prisidėti prie! užsispyrėlius sutrauki skaitli- 

reikalams. Kaina prieinama. Į parapijos fėrų ir pasiruošti n&ttl i bažnyčių. Kas pirmų 

3319 AUBURN AVENUE Tumiu noriu nrirnšinėiinniL Į penktadienį kiekvieno mėnesio 

Chicago, UI.

I. J. ZOLP
ORABORIUl IR LAIDOTUVIŲ

VBDBJAI

1650 WEST 46th STREET
Kampas 44tk lr Paulina Bta

Tel. Boulevard 6288-8418
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

jrle manęs, patarnausiu simpatiš- 
<ai„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
iitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką 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 pirksite, ar ne.

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

Eudėikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Oflsaz

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

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULLAI

Plionc Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir ncdėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

DR.SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso ToL LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo • Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vukare Utarainkale 
lr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 2395

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. Vietory 7188 

Res. Tel. Heinlock 2615

naujų nariu prirašinėjimui. į

Parapijos bazaras bus lapkr.!vakare Įvedė bažnyčioje pa

29 dienų nuo 5 vai. vak. su D-ia^as ir bučiavimų relikvi 

margu programų ir šokiais. J^os’ kurių savo lėšomis įsteigė, vai 

Šiame vakare bus duodama iri -‘-‘ūPei pakvietė misijome-

| vakarienė. Įžanga dovanai.11 !lJ Sei'L>- kun. A. Petrauskų,

Triukšmingas bazaro užbaigi

mas bus Padekonės Dienoje, 

lapkr. 24. Visi žada tų dienų 

atsilankyti.

Naujienos
Vietos N. S. National Bank 

šį pirmadienį nebeatsidarė. 

Daug pinigų žuvo. Viena mo

Buris visų savaitę laikė misi

jas, per kurias didelis būrys 

atšalusių grįžo prie šv. Baž

nyčios ir susitaikė su Dievu. 

Be to sutvėrė dvi vaikams 

draugijas: Šv. Aloyzo berniu

kams ir Marijos Vaikelių — 

mergaitėms.

Kadangi mūsų pafapija yra

terflė ten laikiusi $35,000. Iš (labai išsiskirsčius ir lietuviai 

1 susirūpinimo susirgo nervais, tautiškai menkai susipratę,

Banke buvo ir lietuvių pini

gų. Tame banke ir lietuvių pa

tingi skaityti laikraščius, o 

jaunimas ištautėjęs, tat klebo-

rapijos komitetas laikė pini-Inas daug sykių bažnyčioje per 

gus. pamokslų aiškino lietuviškos

Laibos senumų, gražumų ir jos 

vertę; prašė jos neužmiršti, o 

jaunimų ragino jos mokintis. 

Kas sekmadienis veltui dali

nu katalikiškus laikraščius; 

jaunimų įspėja nedalyvauti su 

svetimtaučiais, vaikinams ir 

merginoms pataria tik su lie

tuviais tuoktis.

GarJ)ė Uticos lietuviams tu

rėti tokį klebonų.

Troškūnietis

>( Automobiliu sužeidimo au 

ka yra p-ni Nemiekšienė. Grį

žtant jai iš Chicagos kitas au

tomobilius trenkė j jos auto- 

j mobilio šonų. Ligonės viena 

koja nulaužta ir smarkiai su

trenkta. Gydosi šv. Katarinos 

ligoninėje.

>< Vietos lietuvio artisto 

piešėjo Vlado Juzėno motinė- 

! iė jau senai kaip sirginėja, 

bet dabar kiek vėl pablogėjo. 

Linkime jai greito pagijimo.

Rap.

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimu 
salimas už 135.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. OOth Ave., Cicero, Iii.

1)R. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietą.
3H25 SO. HALSTED ST. 
nue 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIKŪL'IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

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

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tol.: Prospect 1920

Tel. Grovehill 1596

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

Seredomis po pietų ir Nedėldiemaią 
tik susitarus

8422 W. MARQUETTE ROAD

AKIŲ •YDYTOJAIa

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
jvaiąinio, aklų aptemmio, nervuotu
mo. skaudamą akių karžtj. Nuluiu 
lataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mu su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidu.

Specialė atyda atkreipiama moky
klų vaikučiama.

Valandos nuo 18 ryto Iki S vaka
re. Nedėliomls pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daucellų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

PHONE GROVEH1EL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicugo, 111.

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Yardš 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki ? vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Res. Phone 
Engflewood 6641 
Wentworth 8009

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. MCGRADIE .
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 1-4 lr 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenaood 6107 
Valai dos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

iX Šv. Tėvas išskyrė Grigo- 

riniain Universitetui Ryme Di 

dijį Kanclerį, kuris turės savo 

žibioje taip pat sujungtus su 

šio universiteto du institutu: 

Biblijos ir Rytų. Didžiojo Kan 

clerio pareigas eis Jo Em. kar 

dinolas Bisleti.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
HETUVI8 AKIŲ 8PCLALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Motorų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakara 
Nedėliomls 10 Iki 11 

Telefonas Midway 2880

Ofiso Tel. Vietory 3687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

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. 

fivontadieniais pagal sutarimą.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

Nedėliomls: nuo lt Iki 1>.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDO8:
9 iki 12 ryto, 7 iki 9 vakaro 

ntara. Iv Ketv. vak. pagal sutarti

Tei. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 

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

Ofiso Lr Rez. ToL Boulevard 6912

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

Ofiso vai.: nūn 1-8, n«o 8:18-1:88

, ti
I
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CHICAGOJE

(domi Hohbyistu ir 
istoriko paroda

Parodoje dalyvauja ir du 
lietuviai

Du lietuviai
Parodoje dalyvauja ir du 

lietuviai: numizmatikas ir is-

vaiiės turi pasisiuvusio.*, yra 
ne lietuviški, bet mišinys ru
sų, austrų, jugoslavų, airių ir 
kitų tautų tautiškų drabužių. 
Lietuviški tautiški drabužiui 
mergaičių yra vienoki, moterų

DAINUOS •DRAUGO’ 
BANKIETE

torikas dr. Al. M. Račkus ir kitoki- Tat taiP ir P^puoša- 
ios p-lė Vilkanskaitė ir p. 
nsodienė.
Dr. Račkiais skyrius yra pa

[antikvaras Blinstrubas. Dr. 
Račkus išstatė gausių kolek- 
iciją priešistoriškų Europos pi
nigų, pirmapradinius Ameri-

Praėjusi trečiadieni, Slier- kos, South Sea salų pinigus,
puoštas Lietuvos vėliava, ku
rios dugne spindi didelis bal-

man viešbuty atsidarė Ameri- senovės Grekijos monetas, ak-pas o viršuje parašas:
kos bobbyistų ir istorikų pa- meninius pinigus senovės E- 
roda, kurioje dalyvauja 64 bo- [gipto, Irlandijos, Prūsijos ir 
bbyistai ir istorikai. Visa šiau- kilų, turtingų Lietuvos numi- 
rinė viešbučio mezzaninė au- zmatikos kolekcijų, gintarų ko 
lesto pusė užimta įdomiom Se* .lekciją, Lietuvos žemlapius 16 
nenom. Tr ko toje parodoje nė- šimtmečio, dail. Rimšos veika- 
ra. Senoviški ginklai, medžio, Į lūs ir daug kitų. Be to, prie 
molio ir porceleno indai, stik-!dr. Račkaus skyrio p-lė Vil-
lo išdirbiniai, įvairūs papu.)- kanskaitė atstovauja Lietuvos'viškas menas, seni laikrodžiai, 
šalai, drabužiai, užtiesalai, A-'mergaičių tautiškus rūbus, o žiedai, karoliai ir daug kito-

‘Lithuanian Ifistorieal & Nu- 
mismatic Society, Dr. Al. M. 
Račkus, Curator.”

P-no Blinstrubo skyrius taip 
pat turtingas seuenoms. Čia 
išstatyta antikiniai (senoviš
ki) rakandai, sidabriniai in-
dai, senoviški piešiniai, seno-

merikOs indijonų rankdarbiai, p. Tnsodienė — moterų rūbus, 
pinigai, pašto ženklai, meda-įjų tautiški rūbai suvis nepa- 
iiai, autografai, žemlapiai, vie- našūs į tuos, kokiais mūs lie
poje vietoje išstatyta net skie-' tuvaitės rėdosi

kių daiktų.
Firmų dienų parodų atlan

kė keli tūkstančiai žmonių, jų

įvykus ištekėjo už adv. St. Ga
liai i ausko.

Velionei paskutinį patarna
vimų suteikti buvo pašauktas 
graborius Eudeikis, 4605 So. 
Hermitage avė. Likusio vyro

savybė. į Išsirenduoja 5 kambariai —
Tačiau svetimas gaivalas 2-ros lubos, pečiu šildomi — 

kitaip galvojo. Rugpiūčio 15 netoli krautuvių ir gatvėkarių
d. jis drįso bažnyčioje atimdi- 
rėti iš lietuvių jaunimo jo ba
žnytines vėliavas. Dėl to baž-

4012 S. BRIGHTON PLACE 
Brighton Park

ir dukters Adelės, Lietuvoje nyčioje kilo sumišimas. Po jo
esančios, sumanymu velionės 
kūnas turėjo būt gabenamas 
laidojimui Lietuvon. Iki šiol 

'šitokio laidojimo nei vienas 
I graborius nėra turėjęs. Bet 
ikraborius Eudeikis rado būda 
jišpildyti šitokį reikalavimų ir 
; patarnavo pagal vyro ir duk
ters norų — velionė Marcijona 
Rubliauskienė graboriaus Eu-

Adelė Šiauliūtė, žinoma ve- deikio patvarkymu laidojimui
stsidietė solistė, lapkr. 21 d. 
Sberman viešbuty, ‘‘gold ro
om“, dainuos “Draugo” ku
mštininkų čempijonams page
rbti bankiete. P-lė Adelė turi 
stiprų soprano balsų.

žmonių vargai dar padidėjo, 
nes daugelis biednų šeimynų

išgabenta Lietuvon.

NETEKO LIETUVIO 
KLEBONO

Šių vasarų Punsko bažny
čioje pakeistos pridedamosios 
pamaldos. Lietuviai kad ir nu
skriausti, bet jie vyskupo pra-

ir
REIKALINGA viduramžio moteris 

(katalike) prižiurėti namus ir vai
ką. Pageidaujama, kad kalbėtų lie
tuviškai ir angliškai.

Atsišaukite:
“DRAUGAS” BOX 23 
2334 So. Oakley Avc., 

Chieago, III.

keli lietuviai buvo suimti 
nuvaryti net į Suvalkus.

Punsko klebonas kun. Šve
das pasijuto esųs nejaukioj pa 
dėty. Iš vienos pusės, kaip 
lietuvis, negalėjo ramiai žiū
rėti į daromas lietuviams 
skriaudas, iš antros — vėl ne
galėjo priešintis bažnytinės 
vyriausybės įsakymams. Nera
sdamas kitos išeities, kun. Šve 
das nutarė iš Punsko išsikel
ti. Taip ir padarė. Rugsėjo 17
d. jis išvyko Nepr. Lietuvon. ! Turime tokias pat šviesas kaip 

* i ,11, i Hollywoode musų studijoj Ir voka
is lin. Švedas Punske klebo- ’rals imti paveikslai išeina tokie gra- 

- _ , ,T. i ., ■ žus. kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap-UlVO 15 metų. Visų laikų bu- poinOmentų ir sempelių pašaukit mus 

vo geras, nuoširdus kunigas. [ B^,40
Lietuviai parapijiečiai labai!-------------------------------------------
gaili.

»

PERKAME skolas (Acc- 
ounts) notas, bondsus, Re
al Estate popieras.
SECURITIES DISCOUNT 

CORPORATION 
155 N. Clark Street

Room 818
Matykite — Mr. Gross

P. CONRAD. Fotografas

Nauju klebonu paskirtas li-
per tautines tarpe nemažas skaičius ir lie- • nno.i;n vJnnontn »• -xi i - • • t, » • t» t -i io •• . _ . 'v . „ , i L . t, , , . . , . meturejo anglių, Sv. Vincento nešimų įsklause ramiai. Baz- gmolinis Punsko vikaras kun.

lis Rusijos carienes, didžiojo šventes. Pasak dr. Račkaus, tuvių. Paroda baigsis ateinam t..,,.--- , •• , ]i<r , iv...,. , • , - -t i , • -i ,. v ,r,,- . . v. .v, . , ,-v, . , , i . , , J anliecio draugija daug gel- nycioje tų dienų nebuvo jokių iNedzveckis, o vikarauti čia at-
Clreagos gaisro piešimai ir tie lietuviški tautiški drahu- ų sekmadienj, 11 vai. vakaro. bs;i> inažinjama tų žmonelių v į
daugybė kitokių senenų. [čiai, kokius amerikietės lietu- ! Lietuviams verta parodų ap-

KONCERTAS
IŠPILDYS

A p t i s f č
P-lė EMILIJA MICKUNAITĖ

vargus. Apie 20 šeimynų yra 
šelpiamų. Tais reikalais daug 

niekad nėra matę. i rūpinasi kun. P. Gasiūnas, P.
Sherman viešbutis randasi į Valuckig k

pr,e Clark ir Randolph gat- pasigVentimas yra didelis.

lankyti ir pamatyti tai ko

vių. Įėjimas nuo Clark gatvės.
I. S-as

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

v

riaušių. Į siųstas iš Seinų kun. Savie
Bet lenkams to buvo maža. kas, kuris lietuviškai vos ke

Jie panorėjo dar naudotis lie
tuvių pinigais nupirktomis ir

lis žodžius temoka.
Dabar lietuviška Punsko oa-

Ašt.

KAS GIRDĖT WEST SIDE?
PRANEŠIMAI

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tu 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. Washinglon Rt. 
Room 906 TeL Dearborn 7 966

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

Eighlh Street Theatre
Wabash & Eighth Streets

NEKLIOIE, LAPKR. 27,3:15 P.M.
P-lė Emilija Mlckūnaltė atvyks j Chlcagą da

lyvauti Draugo Boxlng Turnamento bankiete, lap
kričio 21 d.

Sekm^dienj, lapkričio 27 d., 3:15 P. M., Eighth 
Street Teatre ji Išpildys ilgoką koncertą, kur| ji 
nesenai išpildė Philadelphijoj.

Emilija Mlckūnaltė mokinosi Romoj 5 metus 
Ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrjžus Iš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuvių! muzikos dvasią.

Chicaglečlams bus progos Išgirsti ir pasigė
rėti nauja muzikos meno artiste.

.............. $1.65 Ine. Tax
................. $1.10 Ine. Tax

Balcony .......................... $0.55 Ine. Tax
Tikietus galima gauti “Draugo” Ofise 2334 So.

Oakley Avė., Tel. Roosevelt 7790.

įžanga: Main Floor

sutaisytomis bažnytinėmis vė- j lapija (lietuvių 6,000, lenkų 
Kavomis. Lietuviai parapijie- ,500) nebeturi nė vieno lietu
čiai nutarė neduoti. Jie buvo (vio kunigo.
tikri, kad kaip bažnyčioje nie
kas negali iš jų rankų atimti 
jų nusipirktų maldaknygių,

X Ateinantį sekmadienį au- (ajp lygiai niekas neturi tei- 
šrietes moterys (Aušros \ ar- atimti iš jų, jų pačių sn- Town of Lake. — Draugija 
tų M. ir M. dr-ja) minės savo i taisytų vėliavų, altorėlių ir Šv. Pranciškos Rymionkos mo 
gyvavimo 25 m. sukaktį. Ry- Į dalykų, nes jie yra jų nuo terų ir mergaičių turės mėne

sinį susirinkimų lapkr. 20 d., 
2 vai. popiet, Šv. Kryžiaus pa
rapijos mok. kambaryje. Na
rės kviečiamos atsilankyti ir 
užsimokėti mėnesines duokles,. 
Yra svarbių klausimų svars
tymui. Narės, kurios yra iš
buvusios 10 metų ir neėmu
sios pašalpos, malonėkite at
silankyti ir užsiregistruoti. Vi

Aštuoniolikiečiai rengiasi 
prie parapijos vakarienės, ku
li n yks sekmad.,Oapkr. 27 d. Į>a;ny£joj j)US iškilmingos, 
-iio metiniu parengimu v isi jpainaldos, o vakare salėje ba-■ 
susidomėję, taigi galima tikė- I dietas 
tis geriausio pasisekimo. Šei-,
niyninkės uoliai darbuojasi ir' 'ž Aušros \ artų parap. cho Į 
ruošiasi gerb. svečius gerai * bunco žaidimas bus sekma- j 
pritinti ir pavaišinti. Ir prog- diertį, lapkr. 27 d., parap. sa- ' 

įramas bus įdomus, kurį išpil- Nutarta, kad kiekvienas
dys parap. choro jaunimas su eboristas-ė paaukotų po dova- 
įp. K. Saboniu ir taip pat mo-> TaiSb dovanų bus daug 
kvklos mokiniai. Iš anksto vi- v*ra

Vakarais: Utaminkais Ir Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park S996

us širdingai kviečiame.
Šv. Vardo draugija poX

Buvo susirgus darbšti 
Mot. Są-gos 55 kp, narė p. M.

X

nesenai įvykusios savo vaka-j Jasnauskienė. Dabar jau svei. 
rienės šį vakarą, t. y. lapkr. kita. Taip pat sirgo ir jos se- 
1S d., laikys savo susirinkimą.
Draugija sekntingesniam savo 
veikimui pasiryžo padauginti

šutė p. Klikūnienė.
X Padėkos Dienai

komisija jau renka
bazaro
riebius

savo narių skaičių ir užsibrie- [ paukščius, kuriuos lapkr. 22 
žė visą eilę kitų darbų; ypač ir 23 dd. parap. salėje varys 
stengiamasi sustiprinti jauni-[per bingo šerengą. Nepamirš- 
mo sekciją. Taigi, vyrai, i da-kime.
ibą! . ! X Biznierių pp. Balčiūnų

X Labai malonu mums vėl, sūnelis Frenkis, šįmet įstoję® 
matyti savo tarpe p. A. Bru-lį Šv. Marijos kolegiją, Thoin- 
knį, nesenai sugrįžusį su savo pson, Conn., dažnai parašo tė-
sūnumi Broniu iš Lietuvos. į vatus laiškus, kuriuose džiau-j 
Tai mūsų senas ištikimas pa-1 girsi mokykla ir sakosi moks- ' 
rapijonas ir uolus kat. reika- las gerai sekasi. i
lų rėmėjas. Jis džiaugiasi ap- j X Girdėt, kad McCormicko 
lankęs savo tėvynę, kurioje dirbtuvė yra pašaukus į darbą
labai linksniai praleido kele
tą mėnesių ir paliko pusę savo

apie 500 darbininkų.
X Vakar West Side lankė-

šeimynėlės, nes ir pats mano, 'si svečias kun. Andriušis, Ro-

kaip tik greit bus galima, su
grįžti Lietuvon. Taip pat su
grįžo gerb. Jozulėnienė, pora 
mėnesių svečiavusi Lietuvoje. 
Ji taip pat patenkinta savo 
kelione.

X Praėjusį sekmadienį stai
ga pasimirė Pranciškus Nikar- 
tas, dar jaunas vyras. Velio
nis ilgesnį laiką nesveikuoda- 
vo, bet rimtesnio pavojaus ne
simatė, tik štai sekmad. va
karą iš sykio sunegalėjo ir 
persiskyrė su šiuo pasauliu. 
Jis buvo nevedęs, todėl jo lai
dotuvėms rūpinosi jo sesutė 

'L. Junkienė. laidotuvės įvy- 
|ko ketvirtadienį p. S. Skudui 
patarnaujant.

| X Užėjus Sakesniam orui,

ckfordo, III., lietuvių parap. 
klebonas. Vestsidiečiams jis 
gerai pažįstamas, nes kai kurį 
laiką čia buvo vikaru.

X Biznierius Dobrovalskis 
(nuo Oklės) savo biznį pradės 
da moderniškai vesti. Dažnai j 
languose išstato “selus”. Be! 
lo, ir plekatai išnešiojami po 
namus. Ne pro šalį būtų ir ki
tiems panašiai daryti.

MIRĖ CHICAGOJE. BUS 
PALAIDOTA LIETUVOJE

I apkričio 4 d. automobi
liaus užgauta mirė Marcijona 
Rubliauskienė, motina plačiai 
žinomos veikėjos Adelės Ru- 
bliauskaitės, kuri į Lietuvą iŠ-!

JOKIMAS PAUŽA
Mirė lapkr. 16 d., 1932 m., 1:00 
vai. popiet, 44 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskr., Pata- 
kių parap.. Langinių kaimo. A- 
merikoje išgyveno 22 metu.

Paliko dideliame nulludime 
moterj Ievą, švogerj Juozapą 
I^ipožą ir švoge.rką Antaniną: 
o Lietuvoje — du brolius, Jo
ną ir Juozapą.

Kūnas pašarvotas 4545 So. 
Honore gat. Laidotuvės Jvyks 
panedėlį, lapkr. 21 d., iš namų 
rytą bus nulydėtas J šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas J šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pnžvs- 
ta-nus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, švogeris,
Ir švogerka..

Laidotuvėms patarnauja g.ra- 
borius I. J. Zolp. Telefonas: 
Boulevard 5202—8413.

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E 107 ST. prie MICRTGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—6377

4400 S. W(tnn ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 689 3

16# N l.A SALLE ST—naen, mitnetl.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma-

sų yra surinkti vardai, kurio- dos žiedus, laikrodžius, radios,
irs pripuola žiedai gauti. Ne- taipgi elektrikinius laikro-
užmirskite atsilankyti būtinai, džius, movie cameras, projec-

. Valdyba torius dėl judomų paveikslų
___ ______________[rodymo. Kainos labai nnpigin

š'noml Tamstoms nntorin.m pirkti tos. 
nnglls iš “CHANE (KRETN) COAL”
Kompanijos, tai yra vienintelis yar- W7 Dora Ot., GlllCagO, III.
d«s ChicngnJe. kuris užlaiko Ir par
duoda geriausias eng'ls už žemesnę ' 
kalną, negu kur kitur. i“

nisok Banri T.ump tiktai 9S..5O to- 
nas. Musu ofisas atdaras nuo 5 vai. 
ryto Iki 9 vai. vakare

ta Coal Co.
Lietuvių Anglių Kompanija 

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS) V

ilkro<lininkaM, Auksorlus Ir Muzikalių Ins tru m

4216 Archer Avė.
Tel. lAfayette S617

K rau t u y Įninka*

DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios riiiies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome akinius, 
visokius laikrodžius, muzikalius 
instrumentus ir akinius pritaiko
me.

Turįs 2.3 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. Lafayette 3315.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RI'RTSKOS RLLFERTNLS VANOS IR EI.EKTRO8 

TREATMENTAI 
švediški mankStlnlmal Ir elektros masažas

Trentmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi gailina Išsigelbėti nuo visokių Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4559

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rūšies
X Ir patarnavimo, šau-■■AUAįr kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir stirlų. 

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, Tll.

BUDINKU8 TAISOM 
Atliekame Plaaterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plaateruojam skliautus — 
Ca:ifo.rniJoa tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. VVest Side WEST 0««3 
Tel. South Side YARDS B43H

JNO. LYNCH
509 VIKST 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikoma 
vieną 18 geriausių milų autotnobl- 
llus — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44»9 AJFtOHER AVKN1TB5 

I Telephone LaJCayette 71S«


	1932-11-18-DRAUGASw-i7-8.pdf

