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Rytoj įvyksta Lietuvių R. K. Labdarių Sąjungos seimas
LATVIJA VAKAR MINĖJOUITOSIOS 

NEPRIKLAUSOMYBES METUS
DEL NUSIGINKLAVIMO PLANO 
PRANCŪZIJA PUOLA ANGLIJĄ

LENKAI IMA KIŠTIS Į LAISVOJO 
MIESTO DANCIGO REIKALUS

LATVIJOS NEPRIKLAUSO-, 
MYBĖS SUKAKTUVĖS

PRANCŪZAI PRIEŠ 
ANGLŲ PLANĄ

RYGA, lapkr. 19. — Vakar 
Latvija iškilmingai minėjo 14-

PARYŽIUS, lapkr. 19. - 

Anglija ne tik neparėmė Pra- 

uosius savo nepriklausomybės ncūzijos paskelbto nusiginkla- 

metus. Kaip čia, taip kituose vimo plano, bet dar nuosavą 

krašto miestuose įvyko divle- planą Ženevoje iškėlė.

lės iškilmės. I „ . , , , ,

Į Prancūzų spauda tad kar- 
Prie šių latvių iškilmių pri- čiais žodžiais kolioja Angli-

Ridėjo ir Lietuva su Estija.' .j,j. Ypač už tai, kad Anglija ^tevajam ndeste lenkai 

Šių pastarųjų spauda ragina nemano rūpintis Prancūzijos1 

politinius Pabaltijo vadus, kad likimu, nepaduoda jokio plano 

jie energingiau padirbėtų Šias Prancūzijos apsaugai, 

tris valstybes sujungti stip-

įion ekonominėn ir politinėn 
unijon.

NORĖJO KĖSINTIS PRIEŠ 
KANCLERĮ

KINAI NERIMSTA

Filipinų saloje Yami salų valstybinė policija šaudymu pagerbia nesurandamą žuvusį a- 

merikietį lakūną (lien Brophv. Šis lakūnas praeito kovo mėnesį iš Macao skrido į Manilą 

ir toje kelionėje dingo. Per ilgus mėnesius jis įvairių salų pąkraŠčiuos buvo ieškomas.

LENKAI IR VĖL KELIA 
TRIUKŠMĄ

DANCIGAS, lapkr. 18.

NORI PALEISTI PROHI- 
BIOIJOS KALINIUS CFPCAGOJE

BUS SVARSTOMA ŠELPIMO IR PRIE
GLAUDOS STATYMO REIKALAI

LAUKIAMA DAUG DELEGATŲ 
IR SVEČIŲ

Rytoj Šv. Panelės Nekalto lygiai 2 vai. Dienotvarkėje nu 

Prasidėjimo parap. salėj (Bri- matyta: bedarbių šelpimo rei- 

gbton Park), įvyksta svarbus, j kalai ir prieglaudos statymų 

metinis Lietuvių R. K. Lab-Į klausimas. Girdėti, kad lab

darių Sąjungos seimas. Prasi-Įilarių seime dalyvaus daug 

dės 10:30 vai. rytą iškilmin- draugijų atstovų ir šiaip sve- 

ga suma ir pamokslu. Delega- čių.

tai susirinks anksčiau ir visi, “Draugo” redakcija ir ad« 
in corpore eis bažnyčion. Tuoj rnnistracija nuoširdžiai s^i- 

po pamaldų bus bendri pie- kiną labdarių seimą ir linki 

tūs. Seimo posėdžiai prasidės geriausio pasisekimo!

BERLYNAS, lapkr. 19.

Praėjusį antradienį kanclerio ^^^į, j^ptasi’- T, Sąjun*

. . , , . . 4. , Jvon o*™ Prieangy.^ tartKon, kun ateinančią
Kinai ima labai nerimti, kad policija sulaikė įtariamąją Irto-tsavaitę SU8įrinks Ženevoje 

4. Sąjunga ir japonai vis to- tėviškę. Pas ją rastas paslėp- v-______ _________________ ______

SACRAMENTO, Cal., lapkr. 

- Kalifornijos guberna- 

(dalinai kontroliuoja geležinke- gorius J. Rolpli nusprendė iš 

j lių sistemą. Lenkijos seimas valstybės kalėjimų paleisti vi- 

inusprendė, kad toj kontroliuo- sus kalinius, kurie yra nubau- 

'jamoj sistemoj turi .būt įvesti sti kalėti remiantis šios valą- 

lenkų pinigai. Šiandien yra tybės probibieijos įstatymu, 

vartojami Dancigo guldenai. 1 šis įstatymas lapkričio 8 d.

Dancigo valdžia sukėlė pro-! valstybės piliečių balsavimu 

testą prieš tą naują lenkų ke-' atšauktai.

PERDAUG IŠSITRAUKĖ s

ŠANGIlAJUSs lapkr. 19.

linu atidėlioja Mandžiūrijos tas durklas, 

klausimo svarstymą.

Versalio taikos sutarty pa

reikštą, kad Dancigas turi tei-

Yakar teisme
Šis atidėliojimas yra naudi-]]<ad moteriškė yra Paula Bud-Lioliai taip ir buvo.

ilgas T. Sąjungai ir japonams, 

bet pragaištingas kinams.

300 SUKILĖLIŲ VEIKIA

Iš STIEBŲ 
BALDAI

JAMESTOWN, N. Y., lap- 

išsiaiškino,! sę turėti nuosavą valiutą. Iki kr. 18. — Iowa valstybės ko-

Auroroje probibieijos agen- s 
tas areštavo vieną smuklinin- E 

Į ką už “munšainės” pardavi- E 
nėjimą. Kada teisine išsiaiški- 2 
no, kad agentas prieš arešta- s 
vilną net aštuonis stiklelius 

buvo “ištraukęs,” federalis 

teisėjas ‘ Carpenter pareiškė, E 
kad tokiam stovy būdamas a- 

gontas negalėjo žinoti, ką jis 

daro ir negali paduoti reika

lingų prieš areštuotąjį faktų. 

Areštuotasis išteisintas.

j i«:iiiiiiiiiimmmiiiiiiimmiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimimimiimmmiiimiiiimiiii(|

NUOŠIRDI PADĖKA I

ūe ir ji norėjo prieš kanclerį 

kėsintis.

Teisinas ją nubaudė 3 mė

nesius kalėti.

PASIRENGIA Į EUCHA
RISTINĮ KONGRESĄ

TKGUCIGALPA, Hondūras,
lapkr. 19. — Aną dieną iš čia j __________________

paspruko apie 300 sukilėlių] ROMA, lapkr. 19. — Su

su savo vadu. 'i ra baimės, kad!grjuvo viena dirbtuvė. Iš grin

C DARBININKAI ŽUVO
BUENOS AIRES, Argenti

na, lapkr. 18. — 1934 metais 

čia jvyks XXXII tarptautinis 

Eucharistinis kongresas. Šios 

arkivyskupijos kapitularis vi

įlegijoj išrasta priemonė, kaip 

komų stiebus pakeisti kiečiau

si uoju medžiu ir iš to medžio 

gaminti įvairiausius naminius 

baldus.

IEŠK0MAS ĮTARIAMAS 
ŽMOGŽUDYS

Visiems, kurie kuo nors prisidėjo prie “Draugo” 5. 
Boxing Turnamento gražaus ir įspūdingo pasisekimo, g 
dienraščio “Draugo” vardu reiškiu širdingą padėką.

Ačiū komisijonieriams ir oficialams, kurie taip S 
uoliai ir ištvermingai jiems pavestą darbą išpildė.

Ačiū boksininkams, kurie parodė tiek drąsos ir 

-energijos, įstodami dai# gau&ingaiį pirmąjį “Drau

go” lietuvių Boxing Turuamentą.

Ačiū ponui Antanui Pociui ir Šv. Jurgio orkes

trui, kurie gražiu muzikos prisidėjimu pagražino tur

namento užbaigą.

Ačiū visuomenei už moralinę paramą ir gausin

gą lankymąsi į kumštynes.

PIGI POLITINĖ KAM
PANIJA

Policija kaip Chicagoj, taip 

keliose kitose aplinkinėse val

stybėse energingai ieško Ig. 

Varecha, 17 m. amž., kaltina

mo vieno vyro nužudyme ir

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,
Dienraščio “Draugo” Administratorius.
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TRAUKIA TIESON PIENO 
KOMPANIJAS

KAIME LANGUS DIDINA

PANEMUNIS, Rokiškio ap.

AVASHINGTON, lapkr. 18. vienos mergin°8 užpuolime

jie gali pulti San Juancito n- Įvosiy išimta 8 darbininkų la-!karas paskyrė kongreso ren-:—- Respublikonų partijos kra-

merikonų koloniją.

UŽDARYTAS PARLA 
MENTAS

LONDONAS, lapkr. 18. — 

Yakar uždarytas pirmasis šios 

Anglijos vyriausybės parlame-

vonai ir 4 darbininkai vos gy-1 ginui komitetus, į kuriuos be ^to komitetas skelbia, kad pre 

kunigų įeina dar ir pasauli- zidento Hoover’io kampanijai 

rinkai vyrai ir moterys. Kon- {išleista apie 2 milijonai dole 

gresas įvyks spalių mėnesi.

vi.

PROHIBICIJOS ĮSTATY 
MAS PANAIKINTAS

KUBOJE ŠILTINĖ

rių. Iš tos sumos apie 400,000

'radijo naudojimą.

TRENTON, N. J., lapkr. 18.

-- Šios valstybės probibieijos 

ntas. Antrasis jos parlamentas'įstatymas

susirinks ateinantį antradieni (panaikintas. Valstybės proku-bos salos srityse iškilo šilti- 

ir tęs nebaigtus pirmojo par-]roras pranešė valstybinei po-[nes epidemija. Daug žmonių 

licijai, kad įstatymas toliau'serga ir žymus jų skaičius mi- 

nebūtų vykdomas. ' rsta.

HAVANA, lapkr. 18. — Nu 

piliečių balsavimu, beatėjusiose nuo viesulo Ku

SVAIGALAI PABRANGO

Meadowmoor Dairies, Ine., Seniau kaimiečiai, statydami 

kompanija, kuri Chicagoj pa- trobas, bijodavo didelių lan- 

rJuoda pieną po 9 centus kvo-' gų dirbti, nes, esą, pro dide- 

rtai, traukia teisman kitas pic liūs langus vagys ir šunes ga- 

... -- »- 'no kompanijas, kurios bran- Ii įlisti. Ir iš tikrųjų, pro dau-

So Ashland giau P*en$ parduoda. !ge-)o kaimiškų trobų langus

bulv., keliolika vežėjų trečiam | Minėta kompanija pareiškia, !^uo yar^aj įlindęs. Da

!aukšte linksmai šoko, kada kad anos kitos kompanijos y-1 ai j* inin ai» suPraL‘ šviesos 

staiga susprogo ašarinė bom- ra sudarusios trustą, kuris !rCi.. .S a^a W

ba. Iššaukti gaisrininkai šoki- stato kliūčių Meadowmoor ko

AŠARODAMI ŠOKO

kainuose,

kams davė pirmąją pagalbą.

lamento darbus.

NAUJI ATSTOVYBĖS 
RŪMAI

NEW YORK, lapkr. 18. — 

Čia žymiai pabrango iš užsie

nių šmugeliuojami svaigalai 

ir naminė “munšainė”. Tas 

įrakinama tuo, kad svaigalų

mpanijai. Tas trustas yra į- 

sakęs Pure Milk sąjungai ne

atitaisyti. Daug kur matyti 

senų namų iškirstus didelius 

per1 visą sieną langus. Tai pa-

PAMESTAS KŪDIKIS

SKOTUOS VYSKUPAI 
KOVOJA PRIEŠ KO

MUNISTUSOTTAAVA, Ont., Kanada, 

lapkr. 19. — Atidaryti nauji

pusės milijono dolerių vertės LONDONAS, lapkr. 18.

J. Valstybių atstovybės rūmai. .Škotijos vyskupai paskelbė ga

laikų piktą.
Komunistai savo tai piktai 

propagandai naudojasi ne tik 

prakalbomis, bet ir įvairios 

rūšies raštais ir atsišaukimais. 

Kiekvienam jų laikrašty ir ra

šte niekinama ne tik krikščio-

Šv. Rožės iš Limk bažny

čioje, 48 gat. ir Ashland ave.,

pirkliai*' nuniato “mu paskuti’ irOi,t"s Pamestas •»’««» 
M dienas ir todėl nori ko !a,"ž- kMikto ba™>“kaa- 

daugiausia pasipelnyti. ' Sv- Vincento priegland,.

, .... . ............ stebima ne tik pas besikefian-parduoti jai pieno, jei ji pie-. . ..... , 4 . A.
' . . 1 j mus 1 vienkiemius, bet ir tie,
lių pigiau parduoda. L . .

_________________________, kurie niekur nemano savo tro-

GAL SUMAŽINS IŠLAIDAS b’ kelti’ nebenori daugiau pa- 
tamsy tūnoti ir vagių nebijo.

PASIRENGŲS tartis su 
ROOSEVELT’U

AVASHINGTON, lapkr. 19. .nrpaniją prieš krikščionybę, 

— Prezidentas Hoover’is pa- Katalikų Bažnyčią ir prieš

nytojišką laišką į kunigus ir 

tikinčiuosius. Ragina juos im-jiiybė, bet ir Galingasis Die 

lis sutartinojo veikimo prieš, vas, pareiškiama vyskupų lai- 

1 oniunistus ir jų vedamą ka- ško.

Kad atpildyti Dievui už tą 

piktąją komunistų propagan-

si rengęs antradienį popiet tu

rėti pasitarimus su preziden-

Dievą. Visi iki vieno katalikai 
kviečiami įstoti į šį prieš ko

dą, vyskupai ragina kunigu?

STIRNŲ PRIVISO
TIRKŠLIAI, Mažeikių aps. 

Apylinkėje yra didelių miškų, 

MADRIDAS, Ispanija, lap- kuriuose, tvarkingai saugoja- 

kr. 18. — Margarita Salaveria nt nuo brakonierių, labai spa- 

įdavė prašymą valstybės mi- Irčiai veisiasi visokie žvėreliai, 

materijai, kad ji būtų paskir- Stirnos jau ne retenybė. Jos 

ta diplomatinėn tarnybon. dažnai matomos miške vaikš- 

------------------------------------------------------'tant, o drąsesnės net mieste-

NORI DIPLOMATINĖS 
\ TARNYBOS

WASHINGTON, lapkr. 18. 

— Kalbama, kad gal prezi

dentas Hoover’is pasiūlys ko

ngresui nors 150 milijonų do-

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN* 
KĖS. — Šiandien debesuota; 

lėl ių sumažinti ateinančių me-Į vakare numatomas lietus, ar

tų išlaidų sąmatą. sniegas ir šalčiau.

tu elektu F. D. Roosevelt’11, nunistų propagandą sąjūdį ti- 

knrs skirtu laiku atvyks į Wn- kalu išnaikinti, kaip Šventa- 

shingtoną. sis Tėvas sako, baisiausį mūsų

Nepataisomas keletą kartų lio daržus aplanko. Viena to- 

dažniau priimti šv. Ko baustas plėšikas Carl Stepina, Ikia drąsuolė buvo pagauta 
muiliją, melstis ir daryti gai-,25 rn. amž., teismo nubaustas ] klebonijos kieme, bet vėliau

1 _ • J _ 1.^1 KAŽ  ž —. , - • ~ _ *1 —1 •

aukoti šv. Mišias, tikinčiuo

sius

lestinguosius darbus.

Lietuvių kumštininkų pagerbimui rengiamo 
pirmadienį bankieto vakarienėje bus vietos re* 
zervuotos tik tiems, kurie tikėtus vakarienei įsi* 
gys iki 10:00 ryto pirmadienį, lapkričio 21 d. 
Tad, gerbiamieji, pasiskubinkite su tikietų įsigy- 
jimu. Apie tai platesnės informacijos yra 4 pus-

kalėti visą savo gyvenimą. buvo vėl paleista į mišką. lapy.
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reikalą steigti lietuviams seneliams ir naš
laičiams prieglaudą. Ir žemę tam tikslui jau 
nupirko. Jei nebūt užėjęs nedarbas, be abe
jojimo, labdariai savo planą būtų įvykdę ir 
šiandien šalia bažnyčių, mokyklų, ligoninės j 

ir kitų įstaigų ir prieglaudą jau būtume tu-|Taį klausimas, kuris 
rėję. Bet, praeis depresija, pagerės laikai, 
atsiras daugiau veikimo, sųjunga ir tą kilnų 
sumanymų įvykdins į gyvenimų. Dabar vy
riausiu jos rūpesčiu yra — šelpti dėl nedar-

PASAULIEČIAI
/

SVARBIAUSIAS ŠIŲ DIENŲ DARBAS

Berods nė vienam nebus sunku įspėti, 
koks yra svarbiausias šių dienų darbas, ku
ris visiems turi rūpėti. Tai bedarbių ir varg
šų šelpimo darbas.

Tų darbų pirmoje vietoje gerai supran
ta bedarbiai ir jų šeimynos, kuriems tenka 
vargas vargti, dažnai, ir pabadauti. Daug jų 
yra tokių, kurie geriausiais laikais taip -pat 
nesuprato šelpimo darbo, labdarybės reikš
mės, nes, kaip sakoma, sotus alkano nesu
pranta. Kuomet prie jų pačių durų “bado 
vilkas“ atsistojo, įsitikino, kad labdarybė y- 
ra labai svarbus dalykas. Jei nieks neshū-I
pintų . labdarybe, tokiais depresijos laikais, 
kokius dabar gyvename, daug žmonių badu 
išmirtų.

Tie žmonės, kurie dar gali, kurie dirba, 
luri šelpti tuos, kurie nei darbo, nei jokių 
galimybių nebeturi save ir savo šeimas už
laikyti. To reikalauja žmoniškumas ir arti
mo meilė.

Mes lietuviai pirmoj vietoj turime rū
gintis savo- tautįį&čių^ į«vįj^ų patekusių, šelpi-
lifti. . ' TT*" i
■v ■ . .

Rietuvių R. K. Labdarių Sąjunga, gy* 
vuojantį ir veikianti nuo 1914 metų, tūkstan
čiais vargšų yra sušelpusi. Vargu rasime kitų 
kurių lietuvių organizacijų šiame krašte, ku
ri tuo atžvilgiu galėtų susilyginti su mūsų 
lalnlariais. Toji garbingoji sųjunga ne tik 
paprastų^ bet kilnų kasdieninį šelpimo darbų 
dirba, bet ji rūpinasi ir lietuvių ateitimi šia
me krašte. Jos pastangomis pastatyta Šv. 
Kryžiaus ligoninė, kuri šiandien jau skaito
ma viena geriausia prižiūrimų ir vedamų li
goninių Chicagoje. Lietuviai gydytojai, lie
tuvaitės vienuolės ir slaugės turi progos savo 
specialybėje kilti aukštyn ir patarnauti ser
gantiems ir sveikatos ieškantiems savo tau
tiečiams. Tai yra įstaiga, kuria mes šiandien 
didžiuojamės ir, be abejonės, didžiuosis mūsų. 
vaikai. I

Lietuvių Labdarių Sųjunga ir tuo nepa
sitenkina. Ji dar toliau žiūri i ateitį. Ji mato

Kun. Pr. J. Vaitukaiti3 4

- š». Prarastas Asyžietis
(Tęsinys)

Šv. Pranciškus ne visada buvo su 
savo broliais. Ji« keliavo po visur ir skel
bė Dievo žodį. Jis mylėjo ne vien Dievą 
ir žmones, bet ir paukščius ir gyvulius. 
Pavyzdžiui, jis vieną kartą atvertė plėš
rųjį vilkų ir jj vadino broliu vilku, kurs 
jam tapo klusnus ir ištikimas.

šv. Pranciškus be galo gerbė Šv. 
Kalėdas. Vienų kartų Kalėdos išpuolė pc- 
nktadienį ir brolių vienas patarė tų die
ną nevalgyti mėsos. “Jei yra Šv. Kalė
dos,“ tarė Šv. Pranciškus, “tai nėra pe
nktadienis. .Jei sienos galėtų valgyti mė
sų, šiandien joms duočiau mėsos;'kadan
gi jos negali, tai su mėsa aš jas patiin-
sm. M

lr šv. Pranciškui esame dėkingi už e /
Betliejaus Kūtelę. Mat, vienas turtingas 
geradarys, vardu Jonas Veiita, 1223 me

bo suvargusias šeimynas, nes žino, kad tai 
svarbiausias yra šių dienų darbas.

Rytoj įvyksta L. R. K. Labdarių Sąjun
gos svarbus metinis seimas. Kiekvienos drau
gijos yra pareiga prisiųsti j seimų savo at
stovus. Kiekvienas veikėjas jame turi daly
vauti ir prisidėti prie tų kilnių darbų, kokius 
dirba mūsų labdarių sąjunga.

Ta proga mes sveikiname labdarius ip jų 
seimui linkime geriausio pasisekimo!

Kalbant apie katalikų veiki
mą, tai yra pagrindinė tema.

nulems
mūsų ateitį. Dėl jo reikšmės 
šiaudine jau nebesiginčijama. 
Žodžiai “pasauliečių apašta
lavimas“ yra taj»ęs katalikų 
obalsiu. Reikia, kad jie taptų 
daugiau negu obalsiu. Prakti
koj šioji srity palyginus su

kurie savo krikšto metrikų 
naudoja kaip liūtfymą duonai 
gauti. Bažnyčioj yra tokia ran 
gų eilė, kad greta vienas kito 
gali būti sustatyti šv. Pran
ciškus Asyžietis, Evangelijos 
nusidėjėlė, grovienė Elzbieta 
Tiuringietė ir elgeta Benedik
tas Labre. Niekas Katalikų 
Bažnyčioje nėra bandęs su

prirašytu popierių ir pasaky- kurti teorijų, pagal kurių ku-

4-

MŪSŲ ČEMPIJONAI

Mūsų dienraščio surengtas kumštininkų 
turnamentas praėjo didžiausiu pasisekimu. 
Mes džiaugiamės lietuvių jaunikaičių susido
mėjimu sportu, kuris stiprina juos ir fiziškai 
ir moraliai. Įvykęs turnamer.tas padėjo juos 
labiau pririšti prie lietuvių, susipažinti su 
saviškiais. Jiems duota proga išmėginti savo

tomis programinėmis kalbo
mis padaryta labai daug. Būtų 
labai liūdna, jeigu tas aukš
čiausiojo autoriteto iššauktas 
judėjimas neatneštų lauktų 
vaisių.

Visas optimizmas ir geres
nės ateities viltis remiasi tąja 
popiežiaus akcija žadanti ir 
ir mobilizuoti katalikus pasau
liečius. Svarbiausias fakto
rius šiandien yra ne kunigai, 
bet pasauliečiai. Jeigu jie su
pras savo uždavinį neatsižvel
gdami i eventualų žemesniųjų

nigija sudaro tikrųjų bažnyčių, 

o pasauliečiai priklauso prie 

antros ar trečios eilės. Pasau

liečiai nėra dėl to, kad yra ku

nigai, liet kunigai yra dėl to, 

kad yra pasauliečiai. Visi mes 

be išimties, be lyties skirtumo 

esame kunigai, mes esame nau 

ji Levi giminė, kuri turi vesti 

; žmoniją prie Dievo, ją su Die- 

jvu rišti, Dievuje išganyti. Kri

kštas mus tai kunigystei paš

ventina, o pirmoji Šv. Komu

nija daro mus apaštalais.

Savo vietoje stovi ir kurii-

:,.V

B

Paminklas Maj. Gen. Oliver’ui O. Hoįvard’ui pastatytas 
Į garsiame Gettysburg’o kovos lauke. Paminklas atidengtas šio 
1 mėnesio 12 d. Paminklų pastatė Maine valstybė.

jėgas to 
kad mūsų

sporto šakoje, 
kumštininkai, čia yra sako- 

.’’ Jie nustebino 
ir svetimtaučius, kuriems tas rungtynes teko 
matyti. Mūsų kumštininkų čempijonai

Ir reikia pasakyti, į instancijų pasipriešinimą, ir j gai- Jie yra būtinai reikalingi
kaip

ma, davė tikrai gerų “snow

gali
eiti rungtynes su bile tymu ir mes esame 
tikri, kad sarmatos lietuviams jie nepadarys, 
nes jie atstovauja mūsų jaunimo jėgų, pasi
ryžimų ir entuziazmų.

Mes taip pat esame patenkinti, kad lie
tuvių visuomenė “Draugo“ užsimojimui nuo- 

) širdžiai pritarė ir svarbiausia — jj parėmė.
Į Tas duos akstino jaunimui ir toliau lavintis, 
1

pilnai įsitikins, kad. aukščiau-[Kristaus Bažnyčios organai, 
šioji bažnytinė instancija yra! Jeigu mjes juos pašalintume iš

ko daug mažiau, negu tai, kad 
pasauliečiai turi tik tą daryti, 
ko iš jų reikalauja vyskupai.

auklėjami, jie taip priprato. 
Jie ramia siela žiūrėjo į pavar 
gūsiais plaučiais ir užsikinišu-

jų pusėj, tada viskas bus iš
gelbėta. Jeigu gi nesupras, tai 
tepasigaili mūsų Dievas.

Pirmoj eilėj reikia padaryti 
dažnai mūsų vartojamų žo-

parapijų, tai greitu laiku sa
vo bažnyčiose furėtuine užge
sinti amžinąsias lempas, pa
šalinti klausyklas ir nepraei
tų nė pusės šimtmečio, kaip

Kvietimas pasauliečių į apaš- šia gerkle kalbantį kunigą. Juk

džių revizijų. Pasaulietis, tar-Bažnyčios atsirastų de
damas žodį “Bažnyčia,“ turi.&mt arba dvidešimt, kurios 
jausti, kad jis sako “mes.“ tarp savęs neturėtų daugiau
Pasauliečių aktyvumo ir nič nieko bendro, kaip tik didin-
bilizavimo klausimas dažnai gą praeitį ir sektomis bei kiai

kad kitu kartu dar geriau pasirodžius. Toji j keliamas titulu “Bažnyčia ir' domis turtingą ateitį.
gausinga visuomenes parama musų jaunimui 
duos suprasti, kad jam visai apsimoka eiti 
Iš vieno su lietuviškąja visuomene, kad ap- 

rsimoka visur drąsiai pasisakyti esant lietu-
"viąis.

ŠmitaSi, RungaifiŠ, Dočkus, Meškauskas, 
Zajauskas, Šedvilas, Petrutis ir Petkus yra 
pirmieji ir mūsų dienraščio ir Amerikos lie
tuvių kumštininkų čempijonai. Tai nemaža 
jiems garbė. Jie atsistojo ir mūsų ir bendrai 
Amerikos to sporto šakos priešakyje. Jie bus 
apdovanoti specialiai padarytais medaliais. 
Tai įvyks pirmadienyje, jiems surengtoj pa
gerbimo puotoj, kurioj taip pat reiktų gau
singai dalyvauti, kad pagerbti pirmuosius 
čempijonus, kad viso mūsų jaunimo pastan
gas kelti lietuvių vardą šiame krašte tinka
mai įvertinti.

Savo čempijonus sveikiname, o visuome
nei už gąusingą turnaniento paramą širdin
gai dėkojame.

* * *
“šaltinis,“ marijonų leidžiamas laikraš

tis Lietuvoje veda naujų skaitytojų vajų ii 
rengia ekskursiją iš Lietuvos Į Pasaulinę Pa
rodą Chicagoj 1933 m.

tais, prieš pačias Kalėdas, gavo nuo Šv. 
Pranciškaus tokia žinių: “Aš noriu švęs
ti Šv. Kalėdų naktį su tamsta, ir, klausyk 
kas toliau... Miške, netoli vienuolyno, su
rasi urvų, ir jame parengk prakartę su 
šienu ir šiaudais. Ten turi būti ir jautis 
ir asilus, lygiai, kaip Betliejuje. Aš vieną 
kartų noriu švęsti Dievo Sūnaus atėjimų 
žemėn ir su savo akimis trokštu pamaty
ti, kaip vargingai Jis užgimė dėl mūsų 
meilės.“

Ištikimas jo geradaris prirengė taip, 
kaip šventasis Įsakė. Ir Šv. Kalėdų naktį 
Šv. Pranciškus su savo broliais, atėjo švę
sti Kūdikėlio Jėzaus Užgimimų, Jie visi 
stovėjo apie prakartę su uždegtomis žva
kėmis. Šv. Mišios buvo atlaikytos ir Sv. 
Pranciškus su broliukais priėmė Šv. Ko
munijų. Geradariui Velitai atrodė, kad 
Kūdikėlis Jėzų., guli prakartėje, lyg mi
ręs ar užmigęs, Iv šv. Pranciškus prisi
artino ir meilingai Jį paėmė į rankas, ir 
Kūdikėlis Jėzus nusidžiaugė ir jį meili
no. Ir toks regėjimas nenustebino gera
dario Velitos, nes' Viešpats Jėzus yra tik

talavimo darbą yra priešingy

bėje su pasauliečių iniciatyvos 

suvaržymu. Tos akcijos teikia

moji viltis ir yra tame, kad 

ji visa savo galia turi paža

dinti miegančią pasauliečių 

iniciatyvą.

Iš tikrųjų, mes stovime 

prieš ką tai naujo. Mes stovi

me Kristaus karalystės darbo 

epochos prieaušry. Yra atida-pasauliečiai.“ Tam, kas Baž-. Jeigu katalikų pasauliečių 
nyčią supranta kaip, didelė'pasaulio žadintojas Pijus XI' r>'ti vartai i galimybes, kurios
bendruomenę, tam “Bažnyčia 
ir pasauliečiai“ skambą lygiai 
taip pat, lMlp “kariuomenė ir 
kariuomenė.“ Žinoma, gerai 
sutvarkytos 'kariuomenės nėra 
be vadų, be disciplinos, l>e hie
rarchijos- Skirtumas tarp mo
kamosios ir klausančios Baž
nyčios yra ąiškus ir iš Evan
gelijos, tačiau jos abi sudaro 
Bažnyčią. O kad mjūsų pasau
liečiai suprastų, kad Dievo ka
ralystė yra tiek pat ir jų da
lykas, kiek kunigų!

Taip, yra įvairūs su Kristu
mi susijungimo laipsniai, bet 
jie nieko bendro neturi nei su 
kunigais, nei su pasauliečiais. 
Jie matuojami pagal tai, kiek

buvo vadina- 
revo

kalbėdamas apie kunigystę, Pnes m-
apie pasauliečių apaštališkas ,mos aatikatalikiškomis, 
teises įr pareigas kiekvienų ka- .liucionieriskomis, pavojingo- 
rtą stipriais ir nedviprasmiais mi8. Kas vakar buvo įtartina, 
žodžiais pabrėžia reikalą stip- šiandien jau tapo popiežiaus 
raus sąryšio su episkopatu, tai leitmotyvu; kas vakar buvo
tuo nieko daugiau nepasako

ma, ką yra pasakęs šv. Paulius 

Milete susirinkusiems vysku

pams: “Žiūrėkite patys savęs 

ir viso būrio, kuriame Šv. Dva 

šia pastatė jus vyskupais val

dyti Dievo Bažnyčią, kurią jis 

yra įgijęs savo krauju“ (A. 
P. D. 20, 28). Tas vyskupų 

autoriteto pabrėžimas daro

mas ne dėl to, kad pažymėti 

nepasitikėjimą pasauliečių su

gebėjimais ir lojalumu, bet

laikoma įsibriovimu į kunigi

jos teises, šiandien krikščiony

bės centras tą skelbia kaip 

reikalingą kunigijai pagelbą. 

Ir kunigai ir pasauliečiai turi 

suprasti, kad atėjo nauji lai

kai, kad reikia persiauklėti. 

Tai yra naujas vynas, kuris 

rūgsta, ir nepakanka jį pap-

tam jis ir yra. Jis turi rūpin
tis naujomis mintimis. Jis tu
ri visus judinti. Jis turi būti 
ugnis ir garas. Jeigu jis mie
ga, miega visa parapija. Tai 
milijonų religinio pasyvumo 
“dorybė.“ Ramybė buvo laiko 
ma pirmąja pilietine pareiga 
Dievo karalystė, kuri turi nu
traukti visą pasaulį! Vanduo, 
kuris turėtų tekėti ir nešti vis
ką su savim, yra surinktas ir 
uždarytas šiame tūkstančių 
mažų ežerėlių. Ir tik vienas 
ar du kunigai retkarčiais tesu- 
judiną tą amžinoj ramybėj tū
nantį paviršių. Iš tų ramiai 
tvylančių ežerų ir pelkių turi 
pasipilti bėgąs, jei galima, vi
ską nešantis vanduo! šniokš
čianti, putojanti srovė! Šalin 
pylimai! Tada krūmai ir dum
blas savaime išnyks.

330 mil. pasauliečių ir 300- 

000 kunigų sudaro šių dienų 

Bažnyčią. Kaip malonu pagal

vojus, kokia tai būtų milžiniš-

Kristaus karalystė yra giliai J dėl to, kad norima Įvesti ypa- 

įsmeigusi į atskiro žmogaus tingų pasauliečių apaštalavi-

širdį ir protų. Yra krikščionių 
aristokratų ir yra krikščionių,

mo globų. Tas savaime supran

rastai supilti į senas bonkas. ka dvasinė įmjonė, jeigu kiek

vienas iš 330 mil. stovėtų savo 

vietoj, žinotų savo darbą ir to 

darbo norėtų ir jį mylėtų.

E. Feideris. “R.“

Turi būti surastos naujos for

mos, nauji keliai ir naujas to

nas. /

Tačiau iki šiol didžioji pa
sauliečių dalis 

(visiškai mirusi,

tanias popiežiaus įspėjimas sa|ir labai pasyvi.

yra jeigu ne 
tai bent labai 

Jie taip buvo

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BAROENUS

rai miręs daugelio širdyse, bet Šv. Pran
ciškus savo balsu ir pavyzdžiu sugrąžino 
Dieviškąjį Kūdikėlį į žmonių gyvenimų, 
išbudinęs iš Jo prakartės. — Ir nuo to 
laiko žmonėse įsigyveno paprotys įrengti 
Betliejaus Kūtelę per Šv. Kalėdas kas 
metais.

Vienų kartų, kai Šv. Pranciškus buvo 
vienas Alverno kalne ir karštai meldėsi, 
apmąstydamas Nukryžiuotojo Viešpaties 
Jėzaus ‘Kristaus kančias, ekstazo pagau
tas jis apturėjo šventus stigmatus, kad 
nuo to laiko savo šone ir rankose ir ko
jose nešiotų Išganytojo paveikslų ir pana
šumų.

Negalima apleisti, nepaminėjus, kad 
viena jauna turtuolė, vardu Kliara, da- 
girdusi apie Šv. Pranciškaus šventumų, 
išsižadėjo savo tėvų turto, padarė netur
to įžadus, pasišventė Dievo ir artimo tar
nybai. ir pradėjo Trečiojo Ordinio gyveni
mų. Paskui jų pasekė jos sesuo ir dau
gelis hitų. Šv. Pranciškus parašė regulas 
kurios buvo taikomos Kliarietėms Sese
rims. ,

Taip pat reikia nepamiršti, kad šv. 

Pranciškų pasekė ir Šv. Antanas iš Pa«l- 

vos, neskaitant daugelio kitų tūkstančių, 

tapusių garbingais žemėje ir šventais Da

nguje.

Kai.Šv. Pranciškaus gyveninio dienos 

baigėsi, pamaldi broliai paklausė, kur jo 

kūnų palaidojus; jis atsakė: “Pragaro Kai 

ne.“ Tai buvo vardas, duotas vienam kak 

nui, kur nusikaltėliai būdavo žudomi. Jo 

noras huvo išpildytas, bet Popiežius pa

šventino tą vietą ir pavadino Paradizo 

Kalnu, kur tapo pastatyta milžiniška ba

žnyčia. Ir joje Dante gavo įkvėpimą ir 

parašė garsią klasišką Dieviškąją Kbmc- 

diją.

Šv. Pranciškus, pramintas Serafiš- 

kuoju Tėvu, mirė spalių 4 dieną, 1226 

metais. Kai paskutinė gyvenimo valanda 

prisiartino, Šv. Pranciškus užintonavo 141 

psalmę: “Aš šaukiau Viešpatį savo bal

su...“ lr pabaigęs, šv. Pranciškus savo 

Kūrėjui atidavė kilnią ir skaisčią sielą.

Dviejų metų laikotarpy, t. y. liepos

16 dieną, 1228 metais, Popiežius Grigori

jus IX jį iškėlė į Šventųjų tarpą, o Kata
likų Bažnyčia jo šventę švenčia spalių 1 
dienų kas įlietais ir jį vadina Serafiškuo- 
ju Tėvu.

Nors ir ne pilnai apibudinome Šv. 
Pranciškaus gyvenimų, tačiau, reikia ži
noti, had jis yra galingas užtarytojas pas 
Dievų ir savo pasekėjams, tretininkams, 
daug prigelbsti. Todėl, viduose reikaluo
se, o ypatingai, trokštant laimingosios mi
rimo valandos, atsikreipkime į Šv. Pran
ciškų, maldingais tretininkų himno žod
žiais, giedodami:

O, Pranciškaus, Tu galingas,
Mus pas Viešpatį užtark,
Ir angas Dangaus meilingas ,
Mums visiems Patsai atverk.

(Galas)

Kaip paukštis, parištais sparnais ne
gali skristi, taip siela, alkoholiu girdoma, 
nepajėgia į aukštį kilti.

♦ * •
Broli, jei tau sielą gelia, gydyk ją 

žmoniškumo darbais.
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i Gruodžio 16 — 23 d. roko jai A. Ceska. Nors pats artis- 

lekcijos Šv. Juozapo namuose ta nėr katalikas, liet jis gerbia 
— Hinsdale, III. šv. Tėvų ir stebi jo veikimų.

Tėvu Marijonu Misi
jos nitas moty

Lapkričio 23 — 27 d., Mel

rose Park, III.

Lapkričio 27 — 29 d., Ke

turių dešimtų valandų ŠŠ. Sa

kramento Adoracija — šv. 

Kazimiero bažnyčioje, Pitts- 

burgli, Pa.

Lapkričio 28 d. — gruodžio 

6 d. rekolekcijos ir keturiu 

dešimtų valandų ŠŠ. Sakra

mento Adoracija — Cicero, III. 

• Lapkričio 30 d. — gruodžio 

8 d. Švenč. Panelės Marijos 

Nekalto Prasidėjimo Novena 

— Cambridge, Mass.

Lapkričio 30 d. Šv. Andrie

jaus atlaidai ir gruodžio 4 —

Mūsų “Grinorių duetui”}11 <L ŠV’ Teres5s Novena ~ 

dainuoti per radijušų pavyko AndrieJaus bažnyčioje

gerai, ir taip Čikagoj užsibu- Pbiladelphia, Pa.

vo kad užmiršo į Rockfordų Qruodžio \ ~ 15 d- ~ šv; 

nerius. Kalbės įžymūs kalbė- sugrįžti nustatytu laiku... Kle- iJuozapo bažnyčioje, So. Cln-

dn kartu savaitėje: antrad. iriąją

ketvirtadieniais.

Padėkonės dienoje, lapkr.

24 d., 6 vai. ŠŠ. Petro ir Po- 

vilo parap. svetainėje, įvyks- bazarui 

ta metinė parap. vakariene.

Šios vakarienės rengėjais yra 
išrinkti parap. federacijos at-

X Ping-Pong klubas vėl pi- j 

Inai veiks, pasibaigus parap ■

Kas yra malonesnio, kaip) Š6- Petro ir Povilo parap. 
kuomet žmonės, užmiršo savo i bazaras eina sėkmingai. Neži u- . , .
kasdieninio gvvenimo rūpės- uint siaučiančios bedarbės, de-i‘ **» • u Į’n

ir išdykumu,, „.plaukia [prajos, žmonių i bazarų Step. Kal.ot.s ,r p. Ma-
bažnyčion ir, puolę prieš savo šliauko apsčiai ir prisideda darbas «na sekau..-

Viešpati, karaliaujantį šven- 
ciausiame Altoriaus Sakrame
nte, susigraudina, atsiprašo, 
atsigaivina!

Rockfordiečiai ne vieni}, bet

kai. Laukiama skaitlingo va

kari eniautojų pribuvimo.

Vakarienė bus skani ir vi

sus pasotins užtektinai. Gar-

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Sodalietės bus užimtos pa
tarnavimu prie stalų, Padėko- 
nės dienoje, parapijos vakarie
nėje... O patarnavimas bus ma 
ndagus... Lai Sodalietės pasi
rūpina, savo dovana, biednai 
šeimynai, Padėkonės dienoje,

Gruodžio 19 — 23 d. — re 

kolekcijos Šv. Jurgio bažny
čioje, Detroit, Micb.

Misijoms vadovauja marijo

nai misijonieriai: kun. A n ta 

nas Petrauskas, M. I. C., kun. 

Jonas J. Jakaitis, M. I. C. ir 

kun. Aleksandras Būblys, M. 

I. C.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

prie bazaro pavykime.
Susipratę parapijiečiai žino,

kad jų yra pareiga remti savo 

parapijų ir rūpintis jos gero

ve. Todėl mokykla ir draugi-

devynias iš eilės dienas, nuo .Pi atstovai, federaciniame su- 

spalių 24 ligi lapkr. 1, rytais '^.jungime, daug deda pastan- 

ir vakarais rinkosi į bažnyčių j M’-b pasišventimo, darbštumo 

klausyti mano vedamųjų mi- ’r negaili didelių aukų baza- 

sijų, sykiu atiduoti garbę Die- ™ pasisekimui. Tačiau svar- 

vui. priimti šv. Sakramentų ir šiaušia yra vienybė — sutari- 

pagerinti savo gyvenimų. mas, be kurių neįmanomas be-

Nauja, graži, didelė, dar miras veikimas. Kada bus pil-

prie gerb. kun. Kulikausko, lias bendras sutarimas para- 

M. I. C., pastatytoji, rockfo-1 PM°S reikalams, tada ji kles- 

rdiečių bažnyčia, traukia prie tčs savo pasisekime, skleis

džius valgius gamins pačios viršyti choristus... Anų vaka- 
geriausios šeimininkės. Prie rų Rockfordo rytiečiai ir pie- 
stalo patarnaus kuklios ir mi-Jtiečiai žaidė kortomis ir per- 
klios mergaitės. Vakarienės galėtojais tapo pietiečiai... Pie 
metu bus įdomus programas:piečius atstovavo J. Paškevi- 
knlbėtojai, dainos, muzika ir Čius ir B. Misiūnas, o rytie
ti.

Dainuos: žinomasis “Grino
rių duetas” — J. Paškevičius 
ir J. Rumčikas, solistė K. No
reikaitė ir kiti. Geri muzikai 
išpilds visokius muzikos nu-

čius — Ch. Makauskas ir J. 

Rumčikas.

X Japonijoj žymus dailinin
kas Takahashi Shoko įteikė 
Šv. Tėvui Pijui XI tris pavei
kslus dovanų. Paveikslus į 
Romų atvežė delegatas Japoni-

VARTOK WEUX)NA TABI-ETt S
Aptiekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių ‘‘History ot Rhe- 
umatism’' dykai. Kreipkis j:

WEI,DONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

pamaldumo ir yra skambi gie
dojimui bei pamokslų saky
mui.

Firmųjį misijų vakarų vy
ri} būta žymiai mažiau negu 
moterų, tačiau veikiai ir vy
rai išsijudino ir paskutinėmis 
misijų dienomis labai gausiai 
ir vyrai ir moterys lankė. Prie 
šventų sakramentų taip daug 
buvo einančių, kad šventadie
ny reikėjo net dviem kunigam 
dalinti šv. Komunija.

Bažnytinės draugijos čionai 
sutartinai dirba su savo kle
bonu ir jam pagelbsti para
pijos palaikymo sunkenybę ne
šti. Veikli čionai jaunikaičių 
Šv. Jėzaus Vardo draugija ir 
mergelių Šv. Marijos Sodali
cija.

skaisčius žiedus ir duos nau

dingus vaisius. Kaip vandens j tojai, ypač gerai žinomas iš Bonas susirūpinęs Padėkonės Į cag0’ 

lasas po lasų sudaro dideles į Lietuvos atvykęs Vilkaviškio j dienos vakariene... Salė gali 

sriaunas upes, vandenynus ir Bugalteris. Po vakarienės prie Būti per maža, sutalpint vaka- 

gerai juos naudojant neša'geros muzikos šokiai. Pasirū-

daug naudos, taip ir Bendra-[pinkite įsigyti laiku tikietus. 

me parapijos veikime kiekvie- i __________________________

uo jos nario prisidėjimas, kad ' 

ir mažas, šiokiu ar tokiu bū- I 

du, teikia jai stiprių pagalbų ( 

atlikti savo užduotį.

ŽINELĖS

X Ketvirtad., lapkr. 17 d., 

4 vai. p. p. savo namuose 717 

Bazaras bus jau tik dvi die- Js. 8tb St., po ilgos ir sunkios 

nas: sekm., lapkr. 20 d., ir tre- į ligos pasimirė a. a. Antanas 

čiad., lapkr. 23 d., vakarais, Pietautas, sulaukęs apie 60 m. 

o brangių ir naudingų daiktų amžiaus.

yra daugybė ir, to priede, bus 

nauja specialė muzika, kuri 

linksmins atsilankiusius. To

dėl neikite niekur kitur, kaip 

tik į parap. bazarų.

Dar šie prisidėjo aukomis

„ .. prie bazaro: Pp. Šeštokai, Ši-
Ihdelio pagyrimo rockfordie n , . _ „ , . T ~. . .- - . • » • , , dlauskiene, Grubėliau J. Gu

Įstaitienė, M. Ivanauskienė, Zu 
binienė, J. ir A. Misevičiai, 
Naujūnai, Garšvai ir AVilson

čiai ir jų vadai užsipelno dėl 

Įsteigimo lietuvių mokyklos.

Ir tai dar kokios mokyklos! 

Moderniškos, higieniškos, švie 

sios, su ventiliacijomis. Moky-; 

tojauja Šv. Kazimiero Seselės. 

Tai patyrusios mokytojos ir 

rūpestingos auklėtojos. Paste

bėtina, kad ir jos su vaiku

čiais surado galimybės pasi

naudoti šv. misijomis.

Lietuvių vaikai neužpildo 

mokyklos. Vienų, kad tai ne 

didelė parapija; o antra, kad 

yra ir apsileidusių lietuvių, 

kuriems lietuviškos mokyklos 

svarba nesuprantama. Bet ap

linkui gvvenantieji kitų tau

tų katalikai gerai įvertina ka

talikiškos mokyklos reikalų. 

Ne lietuvių vaikų vienam ka-!,

Bottling Co. Reporteriui ne-

I pasisekė sužinoti visų auko- 

' tojų pavardės, todėl likusius 

paskelbsime kitų savaitę.

MOK. RĖM. VAKARAS

X Sekm., lapkr. 20 d., mo

kyklos kambary, tuoj po su- 

mes įvyksta Labd. S-gos mė

nesinis susirinkimas.

X Seselės-mokytojos jau 

ruošia mokyklos vaikų Kalė

dų vakarų.

X Choras nuo ateinančios 

savaitės laikys savo praktikas

rieniautojus... Ponia Kuncienė I 

“bvtina” visus pardavimu ba-' 

'zaro laimės tikietų... Ponia Po 

litikienė labai susirūpinusi 

kur talpins šokikus šešt., la

pkr. 19... Choristams užusiems 

per IIalloween Balių būtų bu

vę “riestai”, jei p. Škėma bū

tų jų neišgelbėjęs bušeliu ku

kurūzų...

Iki pasimatymo! Akis

Gruodžio 12 — 18 d. — St.

Clair, Pa.

X Apaštališkuoju vikaru 

Norvegijai paskirtas kun. dr. 

J. Mangers, kuris Luxembnr- 

go katedroje buvo konsekruo

tas vyskupu.

Naujas apaštališkas vikaras 

užėmė mirusio apašt. vikaro 

arkivyskupo Fallize vietų.

Labimski Bakery
Kepam skaniausią lietuvišką ru
ginę ir baltą duoną, taip pat vi
sokius keksus. Pristatom Į visas 
miesto dalis. Kepam bandukes ba

liams.

411 Lincoln Avė.
Forest 6223 

ROCKFORD, ILL.

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins į 5 
minutas Musterole, “counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykj kas vaian- 
įr per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

KALAKUTAS
DYKAI

Lapkr. 19 d., 7:30 vai. vak. 

mokyklos rėmėjos ruošia “tri

jų lietuviškų šokių” vakarų, 

įslinktoji komisija, kuriai va

dovauja veikli ir sumani rė

mėja p. Politikienė, nenuils

tančiai darbuojasi vakaro pa

sisekimu.

Ši draugija labai daug pri

sideda prie palaikymo mokyk- 

ir pačios parap. gerovės.

Tikietai pardavinėjami visu

ŽIŪRĖK
5 Savaitės Lig Kalėdų 
Ar Pasiuntei Kalėdoms 
Pinigus į Lietuvą
Mes pasiūlysimi žemiausias kai
nas ir saugiausių, greitų perlei
dimų giminėms į “senų krajų.” 

Mes siunčiam:
KABLEG RAMAIS 
RADI.JOGRAMAIS 
PERLAIDOMIS 
DRAFTAIS

Litais arba Amerikos Doleriais 
Matykite Mr. Stungis, Mgr. Foreign Exchange Dept.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

tr kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant} antiseptiką Žemo— 
saugus Aptiekose. 86c,, COo..

žemo
SKirj ll'JOl TATlONS

uibary radau septyniolika.

Tarp Rockfordo geri} žmo- spartumu ir yra baimės ar šu

niu yra ir geras būrys apsi-ikikai sutilps į salę. Muzikan- 

leidėlių, kurie neša tautai iri tai rinktiniai ir geriausiai pa-

Philco Midget Radio ...................... ... $18,75
Crosley Midget Radio .......................... M 9.75
Kolster International ............. $49.50
10 Tūbų Silver Marshall ......... $39.50

KALAKUTAS Arba Trumpųjų Bangų Priimtuvas 
DYKAI.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167—470.5

Buy gloves with what 
it savos

Nerelk mokėti 60c. ui ■ 
dantų most}. Llsterlna To- Į 
oth Pašte gaunama po I5c. 1 
rėmyk, kaip gerai JI vei- i 
kis. Ją ▼artotadamag per 
metus sutaupai $8.01.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘
PROBAK-

tikvbai negarbę. Vieni jų yra 

indiferentai, atšalėliai tikybi

nėse pareigose; prie parapijos 

palaikymo neprisideda, neuž

laiko penktadienių, nei šven

tų dienų. Dar kiti gyvena po

roje be moterystės sakramen

to.

Yra ir tokie, kurie susirišę 

su protestonėmis ir svetim

tautėmis. Tie tai visai žuvę.

Tačiau rockfordiečių ateitis 

yra šviesi, kadangi jie išvien 

dirba su savo klebonu, jo va

dovybės klauso. Taiposgi, pa

rapijai ir lietuvybei gerų atei

tį lemia užlaikymas lietuviš

kos katalikiškos mokyklos. 

Kun. Jonas J. Jakaitis, M.I.C.

šokusiems bus duodamos do

vanos. Aš irgi manau gauti 

dovanų!

NATIONAL BANK 
TRUST&SAMNGSBANK

HALSTED IR 42-RA GATVĖ
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj 

9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

WCFL 970 k. Lietuvių Valanda Nedėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

WHFC 1420 k. Ketvergais. Pradžia 7:30 vakare

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

1 PROBAK BlAOtl

r’S VN.CLE

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS
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DRAUGAS B0K1NG NEKIS
Adam Smith fc 
Over Fraak Kaito 
ln Draugas Bexing 

Finais

Drangas Litam
Bnxing Champions Petrulis, Lkedv.il1, Zajiyi: kas, M 

Petkus.
Draugas Boxing Cliampions 1932. Left to riglit 

kauskas, Bockus, Kungaitis, Smith. Not in Picture
a- I

A eapacity crowd witnesse<l 
15 1‘ast and scrappy bouts i n 
tlie Draugas Lithuanian Box- 
ing Finais lieki at the C. Y. 
O. Center lašt night; t\vo of 
the bouts ending in knock- 
outs. Frank Bockus knoeked 
oat Victor Kukeckus in the 
first round and George Petru- 
tis knoeked out Vince G lis- 
rnanauskas in the third round.
. ln the feature bout Adam 
Smith, Roekford heavyweight, 
defeated Frankie Ketter in a 
fast bout.

Results:
Flyweight — John Petkus, 

St. George’s, Bridgeport, de
feated Margevičius, St. Geor
ge s, Bridgeport. (3)

Bantamweight — George 
Petrulis, Our Lady ot’ Vilna, 
AVest Side, knoeked out Vince 
Grismanauska's, St. Anthony’s, 
Cicero, 111. (3)

Featlierweiglit — Charles 
Shedwill, All Saints, Roseland, 
defeated' Bruno AVinikaitis, 
lloly Cross, Town of Lake. 
(3)

Lightweight — John Zajau
skas, Nativity B. V. M., Mar 
ąuette Park, defeated Roman

112 lbs.
John Petkus

St. George’s, Bridgeport. 
118 lbs.

George Petrutis 
Our Lady of Vilna,

AVest Side.

126 Ils.
Charles Shedivill

All Saints, Roseland.
135 lts.

John Zajauskas 
Nativity B. V. M.,

Marąuette Park.
147 ibs.

Į rauk Meškauskas 
St. Anthony’s, Cicero.

160 lbs.
Frank Bockus

St. George’s, Bridgeport. 
175 lbs. '

Eli Kungaitis 
St. Joseph’s, Rockdale, 111.

HEAVY WEIGHT
Aliam Smith

St. Peter & Paul,
Roekford, 111.

Draugas Boxing Tournament Finalists. Sitting left to light: Petrutis. S'iedwill, Zajaus
kas, Meškauskas, Dočkus, Rungaitis, Smith. Standing left to Eglit: Grismanauskas, AA’ini- 
kaitis, Zalatorius, Bagdonas, Kukeckus, Gajauskas, Ketter. Not in picture: Petkus and Mar
gevičius.

knoeked out Victor Kukeckus, 
St. George’s, Bridgeport. (1)

Light-lieavyweight — Eli 
Rungaitis, St. Joseph’s, Rock
dale, 111. defeated Charles Ga
jauskas, St. George’s, Bridge
port. (3)

Ueavyveight — Adam 
Smith, St. Peter & Paul, Rock 
ford, 111. defeated Frank Ket
ter, Our Lady of Vilna, AVest 
S.'de. (3)

Zalatorius, Our Daily of Vil
na, AVest Side. (3)

\Velterweight — Frank Me
škauskas, St. Anthony’s, Ci
cero, defeated John Bagdo
nas, St. Peter’s, Kenosha, AVis. 
(3)

Middleweight — Frank Bo
ckus, St. George’s, Bridgeport,

LITH. CHAMPIONS 1932 
F I N A L S

112 lbs.
Petkus versus Markevičius, 

botu of St. George’s, Bridgo 
port.

The t\vo Bridgeport boys

sėt a pace for the other fight- 
ers when they gavę an exhi- 
Įbition of real clean punehing 
from tlie opening heli umil 
the finai. Petkus \vho fought 
cnlnily and eolleetedly used 
bis left to a good advantage 
and seored eonstantly svitli a 
haid riglit upper eut. AVith 
the advantage of bis longei 
reaeb, be kept bis oppoftent at 
a respeetable distance by elev- 

'eriy side stepping tlie lunges 
of Markevičius who favored 

j tlie in-figliting due to bis 
shorter reaeb.

AVinner — Petkus — Deci- 
sion.

118 lts.
Petrutis, Our Lady of A’ilna, 

AVest Side versus Gresntanau-

sias, St. Anthony’s, Cicero.
, Petrutis proved to be a 
more polisbed figbter from tlie 
opening round and piled up 
ouite a lead before the linai 
heli. Gresmanauskas werit

DRAUGO ’ BANKIETE

Kazys Pažarskis, įžymus Chieagos lietuviu 
dainininkas (baritonas*), L. V. “Dainos” choro 
pirmininkas 'dainuos bankiete pirmojo Draugo 
kumštynių turnaniento” čempionams pagerbti, 
lapkr. 21 d., Congress viešbuty._______________

down for tlie count of nine and took the aggressors part latorius, Our Lady of A’ilna 
st of the damage ia AVest Side who substituteJj twice in the finai roiini 

jvhich a knoekout seenied in- 
evitable. At this time the

(fight \vas stopped hy tae re- 
feree.

AVinner — Pelrutk 
ledi. K. O. (3)

12S ibs.
Gedvilas, All Saints, liost- 

iand versus AVinikaitis, lloly 
| Cross, To\vn of Lake.
( Šedvilas \vlio von liisfir.-t

fight by a technical in the 
first rourul canie out confi'dent

] n UOlHg* UlOSi ui uiu uuniu^i

the first round \vith body pun- for Antonaitis. Zajauska, 
clies. AVinikaitis vvho used bis straight right barni puneltei 
ieft to the face \vliile in eon (iid most of the damage. Za,
stant retreat gavę Gedvilas' latorius a ganie fightei, liek

)V plenty of trouble in the finai Zajauskas even until the fina 
jround. Onlv Gedvilas’ early round in which Zajauskas tool) 
lead enahled him to take the,the lead by a noted margiu, 
decision. i AVinner — Zajauskas —

AVinner — Gedvilas — Clocs Go'se Decision.
Decision. 147 lbs.

135 lbs. ' Meškauskas, St. Anthony’s
Zajauskas, Nativity, Mir Cr<,pro versus Bagdonas, St

ąuette Park versus Roman Za-1 Continued on page 5

DRAUGO BOXING TURNAMENTO
BANK

Pagerbimui Lietuvių Kumštininkų Čempijonų
Pirmadieny, Lapkričio-Nov. 21 d. 1932, 7:3® vai. vakare

Congress Hotel, Congress St. Michigan Blvd.
VAKARIENĖ PROGRAMAS ŠOKIAI

PROGRAME DALYVAUJA:

Artistė p-lė EMILIJA MICKONAITĖ 
Ponia MARIJONA JANUŠAUSKIENĖ 
Ponia ALEKSANDRA PIERŽINSKIENĖ 
Ponia ONA JUOZAITIENĖ 
P-lė ADELĖ ŠIAULIŪTĖ
P-lė FELICITA NAUSĖDAITĖ 
Ponas KONSTANTAS SABONIS 
Ponas KAZIMIERAS PAŽERSKIS 
Ponas ANTANAS ČIAPAS

Vakarienes, programos ir šokių ti
ksėtas $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 Turnamcnto Bankie- 
to tikieta ne vėliau kaip pirmadienį 10 valandę ryto. 
Programos ir šokit; tikietas bus galima gauti ir vietoje, 
Congress Hotel. Visi tikietai jau gatavi “Draugo” ofi
se, 2334 S. Oakley Avė., Chicago. Tel. Roosevelt 7790.



Continued irom page 4

LITH. CHAMPIONS 1932 p!exus. A blo\v that seemed 
FINALS '(tuite low did considerable da-i 1

image to Kukeckus, būt the 
tinai knockout blow whicb

Peter’s, Kenoslia, vko suhsti- fol!owed and was in fair ter- 
tutcd for Sedeikis, tlie Rock- lito’y tinisbed him. Kukeckus 
dale boy who broke bis tliumb vent tlovri in the center of 
in vinning tlie Senii-linui tlie ring and vas štili out
figlit eurlier in the evening. 

Meškauskas hemui hv sliov-
ering blows to Bagdonas' liead in lst round.

aftei* tlie count of ten.
Winner — Bockus by K. O.

Heavyweight

The feature bout of the eve
ning, Adam Smitas, St. Petet 
and Baul’s, Rockford verstis 
Frank Keturakis, Our Lauy 
of Vilna, West Side proved to 
be everytbing tliat a figlit 
should be. Smitas, tlie sliort, 
husky, Baker Boy took tlie 
pan of the aggressor, due to
his sliort reacli. He kad to Praėjusį ketvirtadienį fina- Zajausku iš Gimimo P. S. pa- 
keep forging in under Ketu*.dos “Draugo” pirmojo turna- rap., Marąuette Park. čempi- 
rakis’ svings. Keturakis madt mento kumštynes į C. Y. O. jonatų laimėjo Zajauskas (de-

TOALES “DRAUGO" KUMŠTYNES 
PAVYKO

SKAITLINGOJI PUBLIKA KAR
ŠTOMIS OVACIJOMIS SVEI

KINO ČEMPIJONUS

eempijonatams pagerbti. Jis cagos. 
bus pirmadienį, lapkr. 21 d., Į 15c. 
Congress viešbuty. Ten bus 
įteiktos ir “Draugo” dova
nos. Rap.

J žanga 35c., vaikams

Visi milvaukiečiai lietuviai“•i
kviečiami atsilankyti.

Koresp. .

RACINE, WIS.
VAKARĖLIS

GERAS KOPŪSTŲ 
DERLIUS I

from tlie first heli. Bagdonas’ 
best defense vas a left to tilt 
face. Meškauskas’

175 lbs.
Hungaitis, St. Josepli’s,

Rockdale reisus Gajauskas, Unitas’ face quite red with centrų sutraukė skaitlingų spo i cision). 
em ss and t.oilitr to toilo\\ i.p St. Geoige, Bridgeport. those left jabs vhicli he de- įtų mėgiančių publiką, iš visą
his punches cnabled him ro
pilė up an earlv lead, for, in 
the finai rounds, Bagdonas fr()n

Penkta pora — 147 sv. svo-

KURTU VENAI, Šiaulių
Lapkričio 20 d. (sekmadie- 'šioje apylinkėje šiemet labai 

nį) paiapijos salėje įuosiama !geiaį užderėjo kopūstai. Nuo

įdomus vakarėlis su vakario- ... , . ., . . . . dalumo net jų galvos suspre*
ne, kurioje patarnautojomis i . 

bus jaunos mergaitės. Viskas ku,e«l°-
Gaila, kad ūkininkai

Hungaitis cool manner- lįvered at lonk range due to Chieagos ir apylinkės lietuvių'rio buvo Bagdonas iš Šv. Bet j)Ug ]<0 gražiausiai. Svečių va. i ^sproginėjusių galvų neker-O
seemed to

the
rattle
beginning.

Gajauskas n,e enormously long reach. kolonijų, kuri norėjo pamary-j ro parap., Kenoslia, bVis., su karėly žada būti net iš Clii- ta. Jos gavę lietaus ima pūtį. 
Tliat Siuitas straight from thfe'ti, kurie mūsų jauni kumšti- Mečkausku iš Šv. Antano pa

nagi >aj ’ urmus \. splendid left did its rvork also. shoulder riglits landei] solidly 1 r.iukai — amatoriai išeis lai-
Winner - —- Meskauskas Hungaitis had bi

Decision.
ICO lbs.

Bockus

rap., Cicero, Ilk Čempijonatų
opponenl more than once and two of1 mėto jais ir kurie per baukie- 

reueating hurriedly by tolknv- tbese blovs floored Keturakis,1 tų, lapkr. 21 d., Congress vieš- 
ing up the left with vicious One fOr the count of one and buly bus “Draugo” apdova- 

verstis Kukeckus, rights that liad the crowd up tlie other for a count of four. įnoti “auksinėm pirštinėm,” 
botli boys Irom St. George s, on įts toes Severai times. Ga- Any other less sturdy figlitėr į kaipo čempijonai pirmojo 
1 ridgeport. j jauslias, on the other liand, v ould have given up tlien and' Draugas Boxing turnamento.

Botli boys shoved in tbf-! scored v.ith vild haymalier there, būt Keturakis came upj Savaime suprantama, kad 
previous figlits that tliey pos- svings that liurt noticeably smiling botli times and fought finalės kumštynės buvo daug 
sessed knockout punches and and lieki his own easily at tlie p ouf tlie full three rounds. [įdomesnės už preliminares,
ve’-e villing to mix it up from elosing of the linai round. j Včmner — Smitas — Deci- kurios įvyko Šv. Agnietės au-Ikiojo svorio Smito iš Šv. Pet- 1 

Winner — Hungaitis — sion. I. L. Jatis; ditorijoj. Čia stojo kumščiuo-1 ro ir Povilo parap., Rockford,!
lis jau laimėję preliminares | Ilk, Chicago Tribūne “gold-I 
kumštynes; be to atvyko ku-en glove” čempijono, ir Ke- | 
mštininkų-aniatorių iš Rock-įturakio (Ketter) iš Aušros Va 
uale, Ilk, (Ališauskas, Sodei-'rtrj parap., bVest Side, laikau- 
1 is, Hungaitis), iš Kenoslia, čio A. A. U. čempijonatų. 
bvis, (Bagdonas) ir iš Rock- j bVestsidietis Kumštininkas 
ford, Ilk (Šmitas). Buvo ža-'buvo daug didesnis už rock- 
dėjęs atvykti ir sunkiojo svo-į fordietį ir turis ilgesnes ran- 
rio aniatorius Kabzinskas, bet,; kas, kas kumštynėse daug rei- 
dėl nežinomųjų priežasčių, ne- škia. išėjus į ringę ir pradė- 
atvyko. Taigi, publika turėjo Jus kumsčiuotis, daugelis sa

laimėjo Meškauskas.
Šešta pora — 160 sv. svo

rio buvo Kukeckas ir Bockus 
abu iš Šv. Jurgio parap., Bri 
dgeport. Čempijonatų laimėje 
pirmam rounde Bockus (tekni 
kiniu nokautu).

Visa publika nekantriai lau
kė paskutines poros — sun

ike first round. Bockus con- 
fined bis attack to tlie Solar Close Decision.

KONCERTAS
IŠPILDYS

Artistė
P-lė EMILIJA MICKUNAITĖ

Eighth Street Theatre
Wabash & Eighth Streets

NEDfLIOlE, LAPKR. 27,3:15 P.M.
P-lė Emilija Mickūnaitė atvyks j Chicagą da

lyvauti Draugo Boxlng Turnamento hanklete, lap
kričio 21 d.

Sekmadienį, lapkričio 27 d , 3:15 P. M., E'ghth 
Street Teatre ji išpildys ilgoką koncertą, kurį ji 
nesenai išpildė Philadelphijoj.

Emilija Mickūnaitė mokinosi Romoj 5 metus 
ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrįžus iš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuviui muzikos dvasią.

Chieagiečiams 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

LINKSMAS VAKARAS
Rengia

DRAUGIJA “PALAIMINTOS LIETUVOS”
Susidedąs Iš Kcncerto, Perstatymo Ir šokią
NED., LAPKR. 20 d., 7 VAL„ VAK.

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE,
3133 So. Halsted St.

Šiame vakare sveiki vyrai iki 40 m. amž. bus pri
imami draugijon be įstojimo mokesčio.

Širdingai kviečiame visus skaitlingai dalyvauti, 
įžanga tik 50c asmeniui, su proga kiekvienam daly
viui laimėti dovana. RENGĖJAI

Environment plays an im- 

portant part in our develop- 
į’ient. Associations with ii Ii Vi
jai e and foul companions vilt 
[lef'ect upon you in later life. 
j k ind tlie leaders, the better 
men in your group of compa- 
nions and strive to follow in 
their footsteps. bVork toward 
an ideal in life. Never stop 
seeking to better yourself. It 
is a simple matter to step off 

itiic eurb into tlie gutter būt 
ii is a difficult task to elimb 
n p out of it, the difficulty be- 
coming greater tlie liigher yon 

'elimb.

gerą “sliow.”
Kadangi kandidatų j eeni-,

kė, kad Keturakis Šmitų len
gvai nugalės. Tačiau, kumš-

-r

A tramp was relating tlie 
dii'iiculties be encountered in 
kfe to tlie pretty maiden, with 
the evident intention of taking 
advantage of lier good nature 
in the forui of currency upon 

tlie narrative: 
he said, “I can

remember wlien I lived one 
v eek on a can of fisli.” To 

whieh she innocently replied, 
“My goodnesa, you couldn't 
Iiave had much room to niovė 
around on.” Būt such is life, 
ne J

conduding 

“Ves, miss,”

Dėdė Kastukas sako: If yon 

cjien on two jacks, that’s 

gambling; if you pick the win- 

ning- horse, tliat’s pastime;

pi jonus iš įvairaus svorio bu- Įtynėse, kaip kiekvienam daly 
vo daugiau negu po du, tat lie ilgametis lavinimasis ir pra 
pirmiausiai ėjo seinifinalčs ku- klika, greitas permatyma^ 
r.TŠtynes, kol liko po du kan- priešo puolimo ir ginimosi bū- 
didatu kovai už čempijonatų. dų nulemia laimėjimų. Ir Šmi- 
-l 10 Vafir^asitoigUS semifinft-' tas laimėjo sunkiojo svorio et ■ 
lems kumštynėms padaryta ■ npijonatų. Po kumštynių Šmi 
pertrauka. 16 kandidatų pasi-jtas pasakęs, kad jis kumščia 
puošė gražiomis uniformomis, vosi su rimtu priešu ir kau 
ant kurių ryškiomis raidėmis su laiku Keturakis, jei tiktai 
buvo išrašvta DRAUGAS. lavinsis, bus žymus kumštini-

Pirmutinė pora čempijona nkas ir gali net pagarsėti po 
tui laimėti buvo 118 sv. svo-1 plačiųjų Ameriką, 
rio Petkus ir Markevičius iš i Žodžiu, pirmas Draugo Box- 
Šv. Jurgio parap., Bridgeport. ing turnamentas vykusiai bai- 
Čempijonatų laimėjo Petkus, ges. Nežiūrint, kad tas daly-

Antra pora — 118 sv. svo- kas lietuviams yra naujas, bet 
rio buvo Petrutis iš Aušros publikos Į abu vakaru atsi
bartų parap., West Side, sn lankė virš 2,000. Tikimosi, kad 
Gresinausku iš Šv. Antano pa- i bilais metais antram turna 
rap., Cicero, III. čempijonatų' mentui “Draugas” turės im- 
teknikiniu nokautu laimėjo-ti didesnes sales, o gal, net ir 
Petrutis, Chicago stadium. Reikia ma

T rečia pora — 126 sv. svo- nyti, kad per tų laikų atsi- 
rio buvo Yinikaitis iš Šv. Kry 'ras ir naujų pajėgų, ne vien 
žiaus ]»arap., Town of Lake, [tik Chieagoje, bet apylinkėse

AR NORIT SUTAUPYTI $25.00 į METUS
Apsaugosit jūsų sveikatų, sutaupysite 4-tų dalį anglių, 
sulaikysit Dulkes, Šalti, Vėjų, Lietų ir Sniegų, įdėdamas 
į jūsų langus ir duris “Oro Drožles” (bVeather Strips). 
Kviečiame atsilankyti į mūsų krautuvę, pamatysit jį j- 
dėtų ir persitikrinsit. Taipgi užlaikom įvairius Langus, 
Duris, Lumber, Plaster Board, Blekes dėl lubų ir t. t.

PATEMYK MUSŲ KAINAS:
Ąžuolinės grindys (flooring) 100 sq. pėdų..........$3.50
Stogams popiera Slate coat No. 1 rolė 75 svarų $1.75 
Stogams popiera Slate coat No. 1 rolė 85 svarų $1.85 
Stogams popiera Slate coat No. 1 rolė 90 svarų $1.95
Asphalt B riek Sidings 100 sq. pėdų už............ .. $6.001
Renės (GųŲers) už pėdų ....... ......................... 6 cent
Storin bVindows nupiginta kaina .......... $1.00 Up
ir daug kitų prekių pigiau negu kitur, greitas patarna
vimas didelis ar mažas. Atsilankykit ar šaukit,

BUILDERS SUPPLY
3553 SO. HALSTED ST. PHONE YARDS 3037 
Veltui Apskaitliavimas Atklara Vakarais

Telefonas

CANAL

5059 ANGLYS Taip, Jus ga

lite pirkti 

sau 

Anglis

su Šedvilu iš Visų Šventųjų 
parap., Roseland, III. tempi-

būt ii you bet Consolidated ,'fon!lt« ^dvilan..
Steel goes up, tliat’s big bus 
iness.

lietuvių kolonijose ir kitos*, 
valstybėse, kurie taip pat no
rės stoti į “Draugo” ruošia-

Ketvirta pora — 135 sv. svo mųjį kumštynių turnanientų ir 
rio buvo Zalatorius iš Aušros Į čempijonatų laimėti, 
b artų parap., bVest Side, sn| Dabar visi laukia bankieto

UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Campaiy
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.

I 1000 W. 22nd Street
Per virfi 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainai. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų depart&mentinių žiorą.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS;ANNUAL DANCE
Im-

Lndiana Harbor, Ind. — Tlie 
Annual Dance of St. Cecilia 
Choir will be lield Sun. Nite j 

> ov. 20tli, in tlie parišk bąli, 
139tb and Fir Street, at 7 o’- 
ctock. Priee 25c. Music: — by 
a ’-vell known girls’ orchestra, 
Friends nnd niembcrs of every 
Lithuanian organization in Tn- 
diana Harbor, and vicinity 
are cordially invited to at
tend tliis galn affair. The eve* 

(Tiing will be eortiposed of dane* 
ing and a varied program.

Alto

GARSINK1NTES
“0RAU6E”

' < ' it <

KALĖDŲ
EKSKURSIJA 

f LIETUVĄ!
bhuidcns keliu į Klaipėdą

(per Kop-'Uliapj, s. S. FREDERIK VIII — iš 

New Yorko gruodžio 9-tų — iš Chieagos 
specialia traukiniu 

gruodžio 8-ta — 9:30 vai. ryto.
Specialūs pasilinksminimai Kelionėj visose Klasėse 

Rengiama

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
Įgaliotas Agentas «

“D R A U G A S”
2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. TeL Roos. 7790

Indiana Egg .............................................................. .... $6.00

Illinois Egg ....................................................................... >» 6.00

bVest Va. Lntnp.......................................................... M 7.50

Black Bnnd Egg .................................................. M 7.50

Black Band I.ump ........................................... 8.00

Red Ash E rie Lump ................................... 8.50

Blue Grass Lump .......................................... >> 8.50

Fancy Lump ................................................................... 8.50

Pocabontas Mine Run ...... »» 6.50

Pocahontas Lump.................................................. >> 9.00

Pocahontas Egg ................................................... M 9.00

Poeabontas Nut ................................................... O 8.50

Pocahontas Pea .......................................................... »» 6.75

bVest Va. Be dūmų, 50% rupūs n• s S • 7.25

Coke-Range dėl furnasų............................ >♦ 9.00

Canell Block .................................................................. . »» 9 50

Stoker Sereenings ........................................... >> 5.50

Best G radę Cbestnut ...................................... 15.00

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Mes tomM užbondsuntl miesto sverlkal Ir kiekvienas ▼nUrtifm kuris 
lAvožluoJn M musų yartlo, turi oflelslaus ųvurtko toaMų. lte lams
tuoja parodytų aht tlkieto svarumų.
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CHICAGOJE
BIZNIERIŲ TARPE GERAI SEKASI

Šalkauskienė turės grosernę; teių ir merginų draugija iau,mas bus tik vienas doleris., sekmingiausį. Kviečia drau-i 
A. Stankūnienė namie keptų išgyvavusi 20 metų. Tonis su* [Tai, moterys ir merginos nau gus ir pažįstamus iš Indiana*
pyragaičių; Byanskienė ‘tovs’; 
H. Zalatorienė visokių praš
matnių daiktų; J. Adomaitie-

Bridgeport. — A. Norkus,' Town of Lake. — Anot Wm. 
Vniversal Restaurant savinin-Į.J. Kareivos, kad ir depresija, 
kas, 750 \Y. 31 st., sako, kad bet vis dėl to visokie bizniai, 
po rinkimų jo valgyklos biz-Jar prekyba eina savo vėžėmis. 
nis_ pagerėjo. Permainoms į-1 Kartais vieni bizniai susmun- 
vykus, žmonės įgijo vilties, ka, žiūrėk, šalia, jų dygsta ki- 
kad stojus naujai valdžiai da-lti ir panašiai. Taip ir p. Ka
lybai pagerės. Jau dešimti me-jreiva savo bizny turi gerų pa
tai, kai p. Norkus yra restau- sisekinių. Jo produktų olselisi
rauto bizny ir gerai jį veda.
Kaip virtuvė, tai]) ir valgykla 
moderniškai išrengta. P-no 
Norkaus vaikai lanko šv. Ju
rgio parap. mokyklų ir pri
klauso prie mokyklos orkest
rus. ; ----------- I

X P-nas Kazakauskas, tu- X Moterų Sųjungos 21 kuo-1 
rįs'busčernę 711 W. 34 st., pa rengia buneo party pp. A.

— Green Valley Products ra
ndasi adresu 4644 So. Paulina 
st. Tel. Boulevard 1389.

IŠ T0WN OP LAKE 
SĄJUNGIEČIŲ TARPO

kaktuvėms paminėti, dr-ja re- dokitės proga. Vakarienės pra 
ilgia didelę pramogų — va- aižia 6:30 vai. vakaro.
karionę. Dr-ja laukia skaitlį- !• Korespondentė

nė ranksiuvinių; S. Kellienė ngos publikos, kurių žada pa-
(ii’btiniu gėlių; Paukštienė na- 
mie darytų saldainių; Sinkie- 
nė gėrimų. Bus ir užkandžio.

tenkinti skania vakariene ir 
gražiu programų. Per vaka
rienę į draugijų bus priima-

INDIANA HARBOR, IND.
\ isi kviečiami atsilankyti į ma ir naujos narės nuo šešio-

bazarų. Paremkite savuosius, 
nes visi centai bazaro bus ati
duoti suvargusioms šeimyno
ms bedarbės. Visu moterų klu-

likos iki 20 metų be įstojimo 
mokesčio, o virš 20 m. įstoji

CHORO VAKARAS

jbo parengimų pelnas būna su
naudotas vargšų šeimynoms 
sušelpti. Ypatingai dabar pa
šalpa labai reikalinga. Tat, ne
pamirškite atsilankyti į baza- 
ra. Panevėžietė

KONCERTAS TEATRAS 
IR BALIUS

SIŪLOMA1
SPECIALIAI

BARGENAI
Tik Prieš Padėkonės 

Dieną
Rekordai

šv. Cecilijos choras rengia 
balių Šv. Pranciškaus parap. j.svetainėj, nedėlioj, lapkričio 

Y 20 d., 7 vai. vak. Bus progra
mas ir šokiai. Choro nariai 
pasirįžę vakarų padaryti ko

NORI STIPRINTI GEDI
MINO PILĮ

llarbor ir apylinkės atšilau-į - ------------
kyti. Visi galės linksmai lai-1 Vilniaus spaudos žiniomis, 
kų praleisti ir sueiti į artime- , Vilniaus- vaivadija kreipėsi į 
siię pažintį su mūsų choro na-J magistratų, prašydama, kati 
l’iais. Choro vedėjus yra Ant a- įdėtų Į ateinančių metų biu- 
įnas (lleniža. įžanga 25c. Įdžetų tam tikrų sumų pinigų 

Visi kviečiami atvykti į šv. K-edimino pilies sustiprinimo 
i Pranciškaus parap. svetainę darbams. Jei tokios sumos į 
ir pasinaudoti šia proga. Iki |n>iesto biudžetų būtų Įneštos, 
pasimatymo. Alto Dii 1933-cių metų pavasary

būtų pradėti pilies sustiprini
mo darbai.GARSINKINTES

“DRAUGE”

sako, kad depresija dar nela- 
.bai atsiliepė į jo biznį. Sako, 
kad rūpinasi savo kostume- 
riajns gerai patarnauti, o ko- 
stiimeriai tų, įvertina ir jo bi
znis nesumenkėjo.

X Kazimieras Kupsis, savi- 
ninkas'ceverykų taisymo ša- 
pos 748 W. 33 st., seniau gy
venęs Ciceroj, dabar apsigy
veno Bridgeporte prie šapos. 
Savo amate pilnai išsilavinęs 
ir žmonėms gerai patarnauja. 
Jisai sako, kad blogiems lai
kams užėjus, žmonės taupiau 
gyvena ir padėvėtus čevery- 
kus nemeta, o taisydina. To
dėl darbo turįs užtektinai, tik 
priseina pigiau patarnauti.

J. St ūgių name, 4642 South 
Wood st., lapkričio 19 d., 7 
vai. vakare.

Kas nežino pp. Stugių vai
šingumo! Be to, atsilankę į 
buneo bus apdovanoti gražio
mis dovanomis ir pavaišinti 
visokiais gardumynais. Tat re 
ngėjos kviečia sųjungietes ir 
drauges atsilankyti. Užtikri- 
naiii linksmų laikų. Rengėjos

X Moterų Sųjungos 21 kp.

Bridgeport. — Dr-ja Palai
mintos Lietuvos rengia vaka
rų, sekm., lapkričio 20 d., 6:30 
vai. vak., Lietuvių Auditori
joj. Bus suloštas labai gražus 
veikalas. Los p. K. Sabonis 
su savo padėjėjais. Bus duo
dama dovanos tiems nariams, 
kurie nesirgę per 10 ar 20 me
tų. Bus priimami ir nauji na- 
liai nuo 18 iki 35 metų be į- 
srojimo mokesčio. Bus visokių

Pasirinkimas visų vėliausio pada
rymo lietuviškų rekordų.

Biskį senesni rekor- ^7 — 
dai tik ......................... ■

arba

38c 
75c

GIMIMO DIENA

Bridgeport. — Praėjusį pi
rmadienį, lapkričio 14 d. gra- 
prius Masalskis, 3307 Au

si avė., minėjo savo gimi
mo dienų, sulaukęs 51 metų 
amžiaus. Dabar prasidėjus me
džioklės sezonui, jo žentas bu
vo prišaudęs daug gražių zui
kių. Tai pakviestieji svečiai 
— draugai ir kaimynai buvo 
pavaišinti gardžia zuikiena. 
Svečių tarpe buvo p. Wood- 
manas vienas žymiausių Cbi- 
eagos lietuvių old timerių pa-

siuvimo, kepimo ir virimo pa- . . ,. >T . „ ..
, ... . .. . , įvairenybių. Nepamirškite die-mokos prasidės antradieni, la-1 ; ., A., y . .

pkričio 22 d., Davis Sųuare 
parko virtuvėje. SųjungietesĮ

Inos ir laiko, tik prašomi nesi- 
vč tuoti, kad nepritrūktų vie-

. i tos G. Pvėl turės progos pasimokinti 
namų ruošos ir kulinarijos, 
nes kurios praėjusį metų kur
sus lankė, visos pasitenkinu
sios ir laukia kada šįmet pra
sidės kursai. Mūsų sųjungie- 
tės geros virėjos, tat galima35 sk” Brighton 
daug ko išmokti. Pamokas ga- iPl^ke’ Bambalų namuose jan 
les lankyti moterys ir mergai- įB^-ių kaitų tui ėjo buneo pa- 
tės ir ne sųjungietes. Visos sPalių mėnesio 16 d. Sve- 
bus maloniai priimtos ir pa- ' netilpo erdviuose nainuo- 
mokintos, kuri ko norės.

REMIA MARIJONŲ 
KOLEGIJĄ

Brighton Park. Kolegi-

Kursų vedėjos

CHICAGOS MOTERŲ KLU
BO BAZARAS

Lapkričio 11 d. Chicago Mo 
(erų klubas turėjo skaitlingų 
susirinkimų, p. Pivarunų na-

pajakojo įdomybių iš Chiea- ir-oose.

se, nes virš 250 tikietu buvo 
iš anksto išplatinta. Išleistas 
žiedas; tame daug pasidarba
vo Atroškienė ir šapavičienė. 
Gryno pelno liko $110.00. Vi
siems komisijos nariams, do
vanų aukotojams ir Kolegijos 
skyriaus reikalų rėmėjams šei 
niininkė nuoširdžiai dėkoja.

Ona Bambalienė

gos lietuvių ir paties Cliica- 
Įgos miesto praeities. P-nas 
ĮVčoodmanas Chicagon atvyko 
hirieš 44 metus, matė statymų 
pirmutinių skyseraperių, ma

lto "pirmutinę pasaulinę paro-

ONIETĖS MINĖS 20 METŲ 
SUKAKTĮ

Bridgeport. — Šv. Onos mo-

P. Pivarunienė ir p. Pužau- 
«kienė pagamino skanius pie
tus, taipgi p. Pivarunų duktė 
p. Gapsevieienė pagelbėjo. A- 
čiū joms.

Po skanių pietų prasidėjo
Įdų, buvo vienas įkūrėjų šv. svarstymai. Išrinkta komisija 
|Jurgio parapijos. Jbazarui, kuris įvyks gruodžio

Palinkėję p-nui Masalskiui 17 d., 1932, Bridgeporte. Ko- 
jeriausios sveikatos, svečiai misija susideda iš šių narių: 

[vėlybu laiku išsiskirstė. I.aurailienės, pinu. bazaro; E. i

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

Parsiduoda už pusę 
kainos po ........

už

Nauji Midget Radios $^k "y gZ 
pilnai įrengti, tik.. ■ ■ »■*

Naujos Mados 7-nių tūbų Console 
radios, verti $
$80.00 po ... 29.50
Naujos mados kombinacijos radi
os, su gramafonu, $>■ <> 
verti $120.00, po ^OsVFa-J

Kiti radios nuo $ fĮ
1 200.00

po

U
$75.00 vertės Naujos Mados ge 
sinlai pečiai *29.50

kui nuo *25.00 
1W "80.00

$70.00 vertės, 7 šmotų valgomo
kambario Siutai "29.15

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 UŽ $1.00 

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 

B A R G E N U

Galima jas matyti:

u DRAUGAS” PUB. CO-,
2334 So. Oakley Avenue 

Kolei įssibaigs

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes j Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvą.
Laivakprčią ir su kelione surištą doku

mentą reikalais kreipkitės į

<« r

/AKORCIU AGENTŪRA

L

dėl viąų piliečių 
visados vienodas

T-E-I-S-I-N-G-A-S
—MCITACIJA: kišeninė liga. Iš

gydoma—Jei vartojama
—SU VII.T1MI geri vaistai.

Matykit mus.
—KOLEKTUOJAmE: nusibankru- 

tijusių bankų procen
tus. margičius, vekse
lius. notas, kontraktus 
ir taip toliau.

Matykit mus.
—APDRACDAj nuo ugnies—na

mus, rakandus, auto
mobilius ir kitus reik
menis. atliekame

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
rųšies dokumentus.

' Visados kreipkitės:
Public Service Office

819 W. 35th STREET 
Phone Boulevnj-d 9122

Pilnutė

Miestas pilnas $1.88 mllinerlų sha- 
pornls, bet nei viena nelygsta ver
tės kurią rasite pas FENZAV’8. 
Vertė — nepergalima., vertė — ge
riausia materija, begalinis pasirin
kimas naujų rudens kepurių už 
$1.88. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 Ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour $2.95
Pagamintos ui $7.50.
KITOS KEPURĖS.. $3.95 
Galvų sizai nuo 21 iki 25 col.

Chlcago's Flnest, Uargest Selectlon 
1646-18 W. 47 iii St.

Three Stores In One—Just W. of 
Ashland

J. Grieaitė, bridgeportietė dainininkė ryt, lapkr. 20 d., 
Šv. Jurgio parap. salėj dainuos Šv. Onos draugijos suruoš- 

’toj vakarienėj 20 metų dr-jos gyvavimui paminėti.

Kili nuo *10.00
lkl ’100.00

Gražūs, tvirti, naujos mados sek
lyčioms setai, pasirinkimas Mo- 
ųuette, Tapestry arba Mohair, 
vertės nuo $60.00 iki $80, dabar

$29.50
ATsn.ANKYRITK ŠIANDIEN 

GATAVI PIRKTU

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177-83 ARCHER 4VE.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

TEL. PROSPECT 7960—61

T

TEL.■tc-jstvur
V77*0

J'

«■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgėla*
■ Neslkankyklts savęs skaus-
g mala Reumatizmu. Sausgėle. *

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
■ — raumenų sukimu: nes skau- .
■ dėjimai naikina kuno gyvybę

Ir dažnai ant patalo paguldo. I 

CAPSICO COMFOUND mo- |
■ stts lengvai prašalina viršml- . 

| nėta ligas: mums šiandie dau- 
I gybė žmonių siunčia padėka- I

vones pasveikę. Kaina 66c per | 
I paštg 6Se arba dvi už $1.68.
| Knyga: “ŠA ETINIS SVEI- 1

KATOS” augalais gydytlM. kai- I
'na S# centų. j

; Justin Kulis !
$259 80. HAL8TED ST. I

. Chicago, III. ■

nei Company
Lietuviu Anglių Vardas

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 Lunip, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant casll.

4913-19 SO. PAULINA STREET
V. GAPSZEWICZ, Pres.

Near 49tb Street. Chicago, Illinois
R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.



Šeštadienis, lapkr. 19 d., 1932

CICERO LIETUVIŲ »S
KVIETIMAS tinį bankietų, savoje svetainė-

—---------- 'je. Klebonas ir komitetas vi-
teio sekmadienio vakarą j- sus kviečia į tų parapijos po- 

vyksta Šv. Antano parapijos l ylį.
svetainėje metinė parapijos Į X Šių savaitę Cieeroje prie 
vakarienė. Pradžia 7:30 vak. ,40tb Ct. ir 15th Street, nuki-

Nuoširdžiai kviečiu visus rsta 150 galvų, 
šios kolonijos lietuvius, para- X “Tragedijos” išdavystė 

} ijonis, biznierius, prol’esijona įvyks sekmadienio vakarų, pa- 
ius ir draugijas j minėtųjų rapijos svetainėj
puotų. | Publicistu bus L. Šimutis.

Taip pat kviečiu visus bul-į Valstijos teisėmis galvakirčius 1 
variškius ir visus kaimynus, baus adv. B. F. Mast, “lietu- 
kitų lietuvių parapijų žmones a ių tautų gins” Lietuvos ko- 
į musų parapijos bankietų. jnsulas p. Kalvaitis. “Dvasios

Šeimininkės ruošia begalo reikalus saugos” kun. Ig. Al- 
skanią vakarienę. Komitetas, bavičius. Klebonas su savo ku- 
klebonas ir vargonininkas re-'nigėliais padėjėjais lauks sek- 
ngia įdomų programų. Bus vi< mių.
šokiausių įvairybių. j X Lapkričio 25 d., vakare (

Jūsų, brangieji, atsilankę- Sv. Antano parapijos svelai- 1 
mas duos mums daug smagu-1 nėję bus drapežnas dzūkas ir J 
mo ir malonaus draugiškumo, drutuplis Bložis iš New York. 1

DRAUG A S

DAKTARAI:
lel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vul.: 10-7, ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

tnone buuievaru 7U42

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 VV. 43rd St

(Prie Archer Avė netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 lkl 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomls pagal

sutarties

| Office Phone 
Prospect 1628

Res and Office 
28 5 0 So. beariu 8t

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS.
PHYSICIAN AND SURGEON .,n •

2403 \V. G3rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 aud 7 to 9 P. M. y 1.9 i-. 
Sunday by Appomtmeat

DR. S. A. DOWIAT Uit .M fofisas lai Grovenili (617
Rea. 4737 8. Artesian Avė. _ . „riTr, ..nn . r,Tek GrovehiU 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS1

Ligi pasimatymo.
Kun. H. J. Vaičiūnas,

J. J. Bagdonas visus Chi
cagos — ne Ciceros — dru- 

Klebonafd t uolius ris kaip grybus nuo
; estrados.

P-as A. čiapas, įžymaus Peoplė.s Furniture 
Co. radijo kvarteto narys ateinantį pirmadienį, 
lapkr. 21 d. dainuos ruošiamam bankiete, Con
gress viešbuty pirmojo “Draugo” kumštynių 
turnamento čempijonus pagerbti.

' Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
U E N T 1 S T A a

2201 VVest 22nd Street
(Kampaa bea vi lt St.)

Valai. Juo; nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
seredoj paisai sutartj

Boulevard 'i o b 9

ltez. Hemlock 76ai

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 bo. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki s vakare

DR. J- J. SIMONAITIS
UYbYTCUAM IK GH1HURUAS 

1*3* V> eai Maiųueue Rusu 
Voki K-6 tr 7-9 P M. Ket. 9-18 A.M. 

Meuditoj •ūbi tarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

6147 VVEST 25th STREET 
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8.30 vai. vak.

Tel. CICERO 662 l.b>‘
<•«/(

1924 W. WASUxC«UTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVuabiugion Bi»d.

4:1* — 6:6* aasdien 
Telefonai: Kedzie 3450 — 3461, arhš' ' 
Cicero 462. Rea. teb Ciceru 8»»»,

tol. Luutjelle 619 S

DR. A. J. JAVOIŠ
vai.: « nu o vu pretų, 1 utį u vak. 

UIUob. b. CaiUoilUU AVe.
Medenoje pagal autoru

'i. t: i. Cicero liiuu

DR. GUSSEN
A.—1LA. X

RADIJO SAZ į X Lapkričio 27 d. vakarę
- -----------  I Šv. Antano bažnyčioje įvyks

X Lapkričio 20 d. vakare nepaprastas bažnytinis konce 
Šv. Antano parap. turės me-'rtas. Dalyvaus visi Chicagos

' G k A B O R 1 A h

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

valandai vakare
Nedėliomls ir oereuuims susitarus

464/ VV. 14th bt. Cicero, ±11.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priman
iau prie gra!'tj 14- 
dirbystėa

OFISAI
668 West 18 Street 
Telef. Canai <174 
SKYKIUe: 4185 C. 
Halsted litreet. Tei 
Viotory .ei?

LACHAVICH 
. IR SŪNUS i

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. | 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano , 

darbu busite užganėdinti.
Tel. itousevelt 4615 arba 1614 

2314 VV, 23rd PL, Chicago

1439 b. 19 Court, Cicero, III
TKL. CICKRO 1917

vargonininkai ir artistai. Nu- Juozaitis apie dantų sveikatų, 
pamirškite. P. Šaltimieras apie “Draugo”

X Misijonierius gerb. kun. lumštininkų turnamentą. Pra- 
J. Jakaitis neužilgo Šv. An-'džioje pranešėjo buvo praneš- L)p, Gsfta
tano bažnyčioje duos Misijas.' ta kad bus ir Čalis Kepurė su ■ o e n r i s t a m 
, . .. . .... „ _ , 'Utarninkais, Ketvergais Ir Si.batomlsLune syki girdėjo nnsijonie- savo ionem, tačiau klausyto- 2120 u. Marųucite ru. aru vvester* 

rmus kun. Jakaičio pamoks- jai nesulauke. Matomai, jam punedėnaia, seredomis ir petnyciomie
lūs, tie nenorės apleisti jų nei' nebuvo jau laiko mus pajuo-1__ ***’ ***' "a,-w'd
vieno. ikinti. Kadangi dabar daugiau Tel. Republic 2266

X Ciceriečiai “Draugo” va- 'ketvirtų dalį Peoples radijo 
juje nemiega. Visi dirba, visi! valandos užima įvairūs, drau- 
remia katalikiškųjų spaudų. Į gijų pranešimai, man rodos.
išmintingai daro.

RADIO KLAUSYTOJy 
BALSAI.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREETkad visos kalbos- neturėtų 
daugiau užimti, kai dvi tris *!»«»*»*» neminėk 2061

I Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

I DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residcncija 6600 So. Artesian Avė.

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

Plione Canal 6122
DRz s. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: TeL Drexel 9191* ' > 1 .-.j j

Jei neatsllleoia šauKite Centrai 7464’"-

DR. A. A. ROTH '
Rusas Gydytojas ir Chirurgių

Specialistas odos figų ir
veneriškų ligų ' *

Ofisas 3102 So, Halsted SL,' . I , •
Kampas 3 lst Street

Vai.: 10—H v. ryto, 2—4, 7—9 v. v."“^ 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—II

Phone Boulevard 4139

-A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nee neturi
me išlaidų ažlalkymai 
akTrtų.

Nauja, grali ko
plyčia dykai.

B307 Aibnra Avaant

Š. M. SKUDAS
LIETUVIS CRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY F. MAŽEIKA
Graborius ir Eatsrmuotojas 
Turiu autouiubiiius visokiems 
reikalams. Kerną prieinama. 
3319 Al’HLHN a VENDE 

Chicago, 111.

t MAŽA-GRAŽIŲ DAINŲ, 
MUZIKOS RADIJO

KLAUSYTOJAMS

I. J. ZOLP
aRABUBJ.ua IR LAIDOTUVIŲ

VBDJUA®
1650 WEHT 46th STREET

Kampan 4 61* ir Paulina Ita
Tel. Boulevard 6241-8411

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlš- 
cal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
titur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Praėjusį antradienį vėl bu
vo malonu pasigerėti gražiu 

, radijo programų, kuris leid- 
Uamas iš stoties VvGEb pas
tangomis Peoples Furniture 
Co. krautuvių.

minutes laiko. Pav. praėjusį 
antradienį dr. Juozaitis kal
bėjo net 10 minutų. Be to, ma- ( 
no nuomone, tokie pranešimai, j 

kaip pav., rtos ar kitos drau- J 

gijos' rengiamas “bunco par
ty” taip pat klausytojams nė
ra įdomūs. Juk jei visos mūsų 
draugijos pradėtų savo pramo 
ga< skelbti per radijo, tai lei
dėjams reikėtų ekstra valan
da paimti tiems pranešimams

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACT1ON 
Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

63..S SO. VVEST ERN AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDUL1A1

DR. MAlttiEiUU

PRANEŠIMAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso ToL LAFAYETTE 7811

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
. Iii ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki S vaL vakare Ulanilukai. 

į Ir Ketvergais.
Rez. Tei. Hyde Park 3396

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 

4142 ARCHER AVENUE 
Tek Virginia 0036

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip- 
sttėa kur ldtar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyata Ofisas

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

. ki vakarai, paminėjimai ir t.t.
Si syki gražiai dainavo “Pe Tl , . . ... .‘ J ° . Pav., kad ir praėjusį antra-

oples Parlor” kvartetas ir du- . . .r . dieni: papasakota apie vienos,
etas, taipgi ir Kastas Sabonis L .. , • •'’ rov._ . 'kitos dr-jos, vieno kito klubo
n A. Ančiūtė. Bu\o kellėta- rpngįaniug vakarus, o apie ruo 
numeni gana gražios .r kia .b, VaSingto]io jr ]<f.stufio

siskos muzikos. Kalbėjo dr. ... z i 1 i id sukaktuves gruod. 1 d. nebuvo 
I laiko. Jei tos draugijos Įei 
: dėjams .apmoka už skelbimus, 
žinoma, kitas dalykas. Bet jei 

i skelbiama iš malonės, tai, ma- 
I nyčiau, pranešėjas lokalinių 
I dr-jų pranešimus turėtų sutru- 
! mpinti iki minimumo, be jo
kių pagražinimų. Pav., Beūsių 
klubo vakaras lapkričio 27 d.. 
Densio salėje. Kaprizaičių (Ir

mos bunco gruodžio 2 d-. Dvi
šakio salėje. Šv. Pelikso dr-jos 
■5 m. sukakties vakaras šv. Ma- 

! rtyno parap. salėje ir t.t. 
Nuoširdus klausytojas

t
JOKIMAS BAUŽA

Mirė lapkr. 16 d., 1932 rn., 1:00 
vai. popiet, 44 metų amžiaua. 
Kuo iš Tauragės apskr.. Balu
kių parap., I^tukininkų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 22 metu.

Paliko dideliame nulludime 
niiOterĮ Ievą. Avogerį Juozapą 
iAozą ir svogerką Anianitią, 
o Lietuvoje — du brolius,' Jo
ną ir Juozapą.

Kūnas pašarvotas 4543 So. 
Honore gat. Laidotuvės (vyl^s 
patiedėl), lapkr. 21 d., iš namų 
rylą bus nulydėtas ( Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
ui velionio sielą. Po pamaldų 
ims nulydėtas j Av. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Avogeris,
•r Avogerk*.

Laidotuvėms patarnauja g.ra- 
bnrlus T. J. Zolp. Telefonas: 
Boulevard 5202—8413.

išskaitvti. Per radiju reiktų Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 
. • . ... .„ | Vietą

skelbti tik didieji, visuomenių- »325 SO. HiYLSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS IR CUUtUKGAS

OFlbAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos.- nuo 2 lkl 4 ir nuo 
f iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Teb: Prospect 1930

Tel. GrovehiU 1596

DR. A. L. YUŠKA . o r
GYniTOJAd IR CHIRURGAS - 
Vai.: 9-n ryto 3-4 ir 7-9 vaa.-

Seredomis po pietų ir Nedeidiem&la 
tik susitarus

2422 W. MARmCETTE ROAD

AKIŲ GYDYTOJ AI i

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

18UU WEbT 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekinad. susitarus

Kės. Fhono 
Engiewood **41 
W*ulworui 8buu

Office Phuoo,. 
VVeuinoiiA 3096

Dfi. A. R. MCGRADIE
IT GMAKGMAjfcAA

6558 b. HALbTEU STREEL ,.
Vai.; t-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. J. W. KADZEW1CK a, L. DAVIDONIS, M. D.

LIETUVIAMS LAIŽKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGO PAŠTE

K) Daugirdaitei Onai 
Ii Doinbraiiskui A.
16 Gecpudni Paulinai

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 635.0U 

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

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tei. Boul. 624C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 iki 12 rylo. 1 iki 5. 7 
iki 8:80 vakare. 

Nedėliomls 10:80 iki 12.
756 West 36th St. Chicago, IiL

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
astl pjiezastiin galvos skaudėjimo, 
iv&igiino, akių aptemmlo, nervuotu- 
□no, skaudamą akių karšt], Nuimu 
;ataractua. Atitaisau trumpą regyst* 

‘ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius ^Įsuose 

4tai tikimuose, egzaminavimas daro- 
aias su elektra, parodančią mažiau- 
nas klaldaa.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomls pagal sutart], 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. fioolev&rd 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAH

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
6859 KO. WEBTEItN AVĖ. 

Chicago, iii.

DR. MAURIGE KAHN ”
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 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 13 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—18 nuo I—4 po 

pietųi 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 18 tkl 18 

Telefonai Midway*2880

49IU 80. MICHIGAN aVENUE 
’iel. Kenvvuod 6107

Valaz-dos: -r..
Nuo 9 iki ii valandai ryte.
Nuo t iki 8 valaidai vakare ''

apart šventadienio ir ketvirtadienio'

Ofiso Tel. Vlctory 86 ST L
Of. ir Kės. Tet Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STRJ .1T

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVH.
Ofiso vai.: nuo 8-18 rytais: nu® 7^ 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-4 uo 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-8 vak. 

Šventadieniais pagal sutartiną.

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL

Valandos: nuo 1*—4i auo •—• 
NadėUomls: nuo 1* iki II.

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
3429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
t iki 13 ryto, 7 lkl 8 vakare 

litam, ir Ketv. v%k naaMl sutarti

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewan g.191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STRFI^ 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare^

Ofiso ir Rea Tek Boulevard b Jll

DR. A, J, BERTASH
756 W. 35th STREET 3

Ofiso vak: nno l-t, nao <JJ* * «*

aRABUBJ.ua


LABDARIŲ SĄJUNGOS 13-tas SEIMAS
Įvyks Ned. Lapkričio 20 d.
NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠV. PANELĖS SALĖJE,

44th IR SO. FAIRFIELD AVENUE

Seimas prasidės iškilmingomis Šv. Mišiomis 10:30 vai. ryto, už visus mi
rusius labdarius. Po pamaldų bus duodama svečiams pietūs parap. salėj.

Sesijos prasidės 2 vai. po piet. Draugijų, organizacijų atstovai ir veikėjai 
prašomi seime dalyvauti.

LIET. R. K. LABD. S-GOS VALD.

Labdaringosios Sąjungos Reikalai
Marijonų Kolegijos sei

mui 5.09

LABDARIŲ SEIMO DALY
VIAMS IR SVEČIAMS

Brighton Park. — Labdarių 
Sų-gos 13 seimas įvyksta mū

sų kolonijoj, taigi atstovai ir 

svečiai prašomi suvažiuoti 10 

vai. j svetainę. Iš ten “in cor. 

pore” eisim į bažnyčių. Suma 

prasidės 10:30. Pamokslų sa

kys vietinis klebonas.

Po pamaldų visj grįšim į 

sale gardžių pietų valgyti, nes 

pietus ruošia geriausios Chi

cagos virėjos.

Po seimo bus gražus loši. 

mas. Verta yra kiekvienam 

pamatyti tas veikalas. Progra

mas prasidės lygiai kaip 7 vai, 

vak. Įžanga maža. Lošimui 

vadovaus kun. Valančius.

Pasimatysim svetainėj.

Kp. valdyba

-c

L. R. K. LABDARINGOS
SĄJUNGOS 1932 M. AT
SKAITA IKI LAPKRI

ČIO 20 D.

Pajamos
4 kuopa, Dievo Apveizdos

parap.................................... ....................... $ 7.00

J. Dimša .................................... 22.00

Juozapas ir Elena Gedvi

lai .............................  90.00

A. Stulgaitė '......................... 25.00

Nekalto Prasidėjimo dr-

ja ........................................................................... 5.00

Kasparai, Šv. Kryžiaus pa

rap.......................................................................... 2.00

1 kuopa, Šv. Kryžiaus para

pijos ...................................................... 170.00

8 kuopa, Nekalto Prasidė

jimo parap............................................. 36.05

3 kuopa, Šv. Antano para

pijos ........................................................................16.00

6 kuopa, Šv. Mykolo para

pijos ...................................................................30.00

Centro piknikas .... 82.65

3 kuopa, Šv. Antano para

pijos .................................................................... 7.00

, 8 kuopa, Nekalto Prasidė

jimo parap.................................................26.10

Nuošimtis už bonus .. 75.00 

j 3 kuopa, Šv. Antano para

pijos  ............................................... -.25.00

I 5 kuopa, Šv. Jurgio parapi

jos ................................................................... 100.00

I 1 kuopa, Šv. Kryžiaus pa

rapijos ........................................................... 50.00

4 kuopa, Dievo Apveizdos

! parap................................................................... 6.75

i G kuopa, Šv. Mykolo para

pijos ............................................................ 15.15

7 kuopa, Nekalto Prasidėji

mo parap.................................................. 40.23

23 kuopa, Dievo Motinos Gi 

į mimo parap........................................... 1.50

8 kuopa,' Nekalto Prasidė

jimo parap. . .•............................ 22.50

10 kuopa, Šv. Petro ir Po

vilo parap................................................ 96.00

3 kuopa, Šv. Antano para

pijos ............................................................ 128.08

A. Poška — nuoma už 

ūkį ................................................................... 200.00

Marijonų Kongregacija — 

nuoma už ūkį............................ 500.00

J. G rišli už patarnavimų ir 

darbų ............................ ............................... 70.03

Ūkio pataisymai 1931 . me

tais ................................................................... 374.85

Ūkio pataisymai 1932 me

tais .................................................................. 135.00

Du Page taksai .... 7.75

Skolos atmokėta .. 400.00

Nekalto Prasidėjimo parap. 

saię, sekmadienį, lapkr. 20 d., 

8 vai. vakare. Baidyklė

WBST SIDE ŽINIOS

$1,942.83

EXTRA!

BAIDYKLIŲ PARODĄ 
ATVAŽIUOJA

Išsirendnoja 5 kambariai — 

2-ros lubos, pečiu šildomi —• 

netoli krautuvių ir gatvėkarių

4012 S. BRIGHTON PLACE 
Brighton Park

REUtALlNCA mn’c-ls
O<„tr’('-ė> nr'žlnrėtl nemuš Ir vel
ka. PdrMiisnHno '-ad kalbėtų lle- 
tuv”l’”’l I- angliškai.

A tsl
“DRAUGAS” BOT 83 
2334 So. Oaklev Are., 

CblcHgO, m.

« Blė ’ 
plHKIEWieZ

.MORTGAGE RAHKERS

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų
Texy informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

$1,801.16

Išlaidos
I J. Kukaitis, šv. Kryžiaus li

goninei  ................................... $50.00

Vytauto parkui už centro

piknikų' .................................................... 28.73

I Metropolitan State Bankui 

nuošimčiai ................................... 360.00

First National Bankui nuo

šimčiai ...........................   384.00

Į Drangas Publishing Co. už

spaudų............................. 85.50
! A. Bacevičiui už dar

bų ...............................................................  31.00

Mišios už a. a. kun. Felik

sų Kudirkų ................................... 11.00

MOKSLO T ATKTTI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gvventt, ypač A- 
| merjkoje. Mokytis reikia lr penes
niems žmonėms ne Ilk jaunuoliams. 
Geriausia lietuviu mokykla vieni Chl- 
csgnl ym Amerikos Lietuviu Mokvk- 
la. CIa parai nsula mokinimo būda 
IHroklimma I trumpiausia laikų nn?- 
Iii Ir lotvnij kalbos. Aritmetikos, knv- 

' gvedvstės. stenografuos, nllietvstės. 
laiškų rašymo. sbelnos Istorijos. Ir 
kitu mokslo ftakų. Mokyklos vedėjas 
p. J. P. Olekas, yra senas Ir dnug 

' nrltvres, kuris gražini l.r visiems su- 
pmntMmal dėsto mokslo dalykus Ir 
kiekviena IsbAl patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, nata ge- 
rlAuslAs Inlkns pradėti mokytis Atei
kite Ir IslroSvklte Šiandien. MOKST.O 
VALANDOS; Kuo 9 IS ryto Iki 3 po 
pietų Ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokvkla 

3106 So. Halsted St.

Brighton Park. — Tuoj po 

Labd. Sų-gos seimo posėdžio, 

Nekalto Prasidėjimo parap 

svetainėje, 8 vai. vakare pa 

sirodys baidyklės. Jeigu tiki 

į baidykles, ateik pasižiūrėti, 

kaip jos išrodo. Jeigu į jas 

netiki, įsitikink, sustiprink sa

vo netikėjimų. Jeigu kenti nuo 

depresijos, neturi darbo, Šerai 

nupuolė, praradai savo namus, 

bankose praradai savo centus, 

pamatęs Baidyklių Parodų už

mirši visus vargus, džiaugsies 

kad dar tebesi tarp gyvųjų 

C’ceroj, kur Baidyklių Paroda 

pasirodė praeitų sekmadienį, 

500 žmonių, kurie jų matė, už

miršo visus savo vargus. Nori 

džiaugtis su jais — ateik į

X Aušros Vartų Moterų ir 

Merginų draugija, mini savo 

draugijos 25 m. sukaktuvių 

į vakarienę. Bus labai įdomus 

programas, kurį rengia mūsų 

gerb. vargoninkas J. Brazai 

tis. Jis mokina net keturis 

chorus, be to dar bus solisčių, 

piano solo, dialogas ir bus la

bai gražių kalbų.

Kviečiame visus iš visų pa

rapijų atvažiuoti į vakarienę, 

nes bus didelė ir nepaprasta 

\akarienė šioj' parapijoj, lap

kričio 20 d., 1932 m.

Komisija

A
RADIJO VALANDA

Rytoj iš stoties WCFL, nuo 

1 iki 2 vak po pietų, girdėsi

me gražų ir įvairų lietuvių dai 

nų ir muzikos .radijo progra

mų, kurį duos.Jos. F. Budni

ko radijo ir rakandų krautu

vė adresu 3417j S. Halsted st, 

Chieagoje.

Bus dainų, Budriko radijo 

Iorkestras visus .palinksmins sa 

jvo šaunia ir harmoninga mu

zika. Tad nepraleiskite šio 

'programo, kuris bns tikrai ma

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

CORPORATION 
155 N. Clark Street

Ro'orti 818
Matykite — Mr. Oross

šiuomi Tnmp'ems nater’nm nlrktl 
■ nūglio M “URANE (KRF.IN1 COAL” 
I Kompani jos, tai yra vienintelis var- 
idns Chieagoje, kuria užlaiko Ir par- 
j duoda geriausias anglis už žemesnę 
i kalnų, negu kur kitur.

)Un'-k lisnd Titam tiktai 38.50 to- 
' nn«*. M usu ofisas atdaras nuo 6 vai. 
ryto MU 9 vai. vakare.

Grane Coal Co.
• Lietuvių Anglių Kompanija 

5332 So. Long Ave.
I Tel. Republic 8402

lonu visiems pasiklausyti. Dar nų Kol. Rėm. 41 skyriaus mė- 

reįkia pastebėti, kad, kaip te- 'nosinis susirinkimas įvyks se

ko nugirsti, Budrike krautu- 'Stadienj> iapkrį(’.io ]9 d., 7-30

• ve iki Padėkos Dieno# pirkė-1 , . ,
, , ,vnl. vakare, Žolynų name,

jams radijo arba rakandų duos
'..1 a-i r 111+ i 6709 Archer Ave. 

nykai dideli gyvų kalakutų ar-į

Visi nariai kviečiami atsi

lankyti ir atsivesti bent po 

vienų naujų narį.

J. Šliogeris, rašt.

ba kokia kitų dovana. Z.

Pranešimas
Archer Heights. — Marijo-

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAR)

Laikrodininkas, Auksorlus lr Muzikalių InstrUm. Krautuvininkas

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

Turjs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.4216 Archer Ave.
Tel. I<al’ayctto 8017

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, HI SIŠKOS SULFERINES VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški mankštinimai ir elektros masažas 

Treatmentai visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo. Salėto
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cija. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kanapas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

į/y~~v~*\nL‘

Tel. Lafayette 3315 Vakarais: Utaminkais Ir Ketvergals 
— 8 Iki 9 vak-

4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1896

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E 197 RT. prie MTCHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 6960—6377

4400 S. woon RT—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4393

Išsirendnoja kambarys vie

nam arba dviem vaikinam. Pi

giai su valgiu. Antros lubos.

722 West 35th St.

P. CONRAD. Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
pointtnentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGEEIVOOI) 5840 

Bes. 730 W. «2nd St

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tu lubų 

Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki R poni et

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
- Telefonas Republic 9600 

Valandos 7 Iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton flt 
Room 906 Tel Dearborn 7964

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

MARQUETTEĮ
WET WASH LAUNDRY

5 =

AiiiimiiiiiiimmiiimimiiiiiiiiiitiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiEiiiiJiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiK*

WOOD ST. DEPARTMENT 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIE- = 
| NINTELE LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. | 
| Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių dėl = 

išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu 5 
| HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų E 
| bundulį.

6551-53 South Kedzie Avenue
ttiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimmimmmimiiiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiimimiiimi?

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
Užlaikome dideliausių pasirinkimų 

žiedų, deimantų, laikrodėlių ir kitokių 

Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos| 

dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius.

3255 So. Halsted St.

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite
RED CR0WN OESĄ IR ALYVĄ,

jūsų automobilis ar trokas visuomet greičiau važiuos 

ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš- 

tnainymu alyvos — išgryzavimaa veltui.

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.

5854 S. Western Ave.
N. W. Corner TEL. REPUBLIO 7417

E
E

ši dldellaust aprėdalų — drabužių krautuvė jau perėjo j lietuvių 
rankas. Čia rasite didelį prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, talp

S gi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis.

I VVood Street

ina N T.A RAI.T.E RT—perai aptarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, III.
Tel. Hemlock 8380

|| DEP T. STORE
| 1800 W. 47 Street
RaiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu' 

OiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiitii!
Mes pakartotinai kreipiame, jūsų atydų. į įvairų pa- Į 

1 tarnavimų, kurį mūsų įstaiga teikia: E)
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, vhn- 

| denio bilus ir morgičių kuponus.

Išrašom gaisrų visokias apdraudas.

Darome pirmus morgičius ant namų.

Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. 

Parduodame Foreign Excliange ir čekius.

Į UNIVERSAL MORTAGAGE & INVESTMENT GO.
Not. Inc.

I 3320 S Halsted Street Tel. Yards 5215 
Miiiiiiimiiiimimmimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiimiiiii^

PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans — Insurance

T jrlme pardavimui Ir mainymui visokios rflšles properčių, biz
nių, Uotų Ir farmų. Jei mes negalėsime Išmainyti, niekas negalės.

Apdraudos dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis Ir didžiausiomis apdraudos įstaigomis.

K niek tuo jame morgičius, notas Ir bitas. Padedade namų sa- 
t įninkama surasti tuos, kurie yra pirkę morgičius ant Jų pro- 
pMrčIų \ankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mflsų raštlnėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuri. bus veltui sutelkiamas. Bus Jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

Mr * 
JfK d

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl gerinusios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto tr sūrių.

4644 RO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

i Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago. Tll.

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce- 

I mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
CaUfornlJos tinkavimu. Darbų atlie
kam už pusę kainos

Tel. AVest Side AVEST 0993 
Tel. South Side YARDS 6438

JNO. LYNCH
5119 MEST 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių autotnobl- 
llus — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu tr gražumu, 

j Taipgi mes turime pilnų pnslrinkl- 
I mų vartotų karų labai prieinamų Ir
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

4493 ARCHER AVENUE 
Tslephona Lafayett. 7119
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