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spanijos premjeras rodo kerštą Bažnyčiai
FAŠISTU PARTIJOS PAŽANGA 

VOKIETIJOJ SULAIKYTA
Airiai protestuoja prieš Anglijos sosto 

įpėdinį

i

Katras jų šiandien laimes BALSUOTI VIETOS ATIDARYTOS: NUO 
6:00 RYTO IKI 5:00 VAKARO

AZANA YRA KEEŠTIN 
GAS BAŽNYČIAI

SULAIKYTA FAŠISTŲ 
PAŽANGA VOKIETIJOJ

MADRIDAS, lapkr. 7. — 
Daug žmonių nė kokiu būdu 
negalėjo suprasti, kodėl Ispa
nijos premjeras Azana yra, be 
galo kerštingas Bažnyčiai ir 
kunigams, o labiausia vienuo
liams. Visiems yra žinoma, 
kad jis kitados mokinosi ku
nigu Augustijonų ir kitų vie
nuolių vadovybėje. Tų ir kitų 
vienuolių mokslo įstaigos da
vė ispanų tautai garsuosius 
vadus ir mokslininkus. Šie 
žmonės visų gyvenimų buvo ir 
yra dėkingi aukštos doros mo
kytojams.

Šis klausimas imta tyrinėti 
ir susekta, kad Azana iš pat 
jaunatvės rodė savyje ypatin
gų nuo Bažnyčios nukrypimų

BERLYNAS, lapkr. 7. — 
Vakar Vokietijos rinkimais su 
laikyta pažanga fašistams (na 
eionalsocialistams), kurie ilgų 
klikų siekia valstybės vairo. 
Paleistame parlamente ši fa
šistų partija turėjo 230 atsto
vų, o vakar laimėjo tik 195. 
Kiek pirmyn pasistūmė kairio 
sios partijos.

Kancleris von Papen'as pa
reiškia, kad naujas parlamen
tas taip pat negalės patenki
namai dirbti valstybės darbų. 
O vyriausybei visupirma rūpi 
ko veikiau pertaisyti konsti
tucijų.

Fašistų partijos vadas Hit- 
ler’is pareiškia, kad jo parti
ja ir toliau turi kovoti, kol

Herbart O. Hoover 

Prez. Hoover is, resp. parti

jos kandidatas į prezidentus.

BOLŠEVIKAI IŠNIEKINO 
SOLOVIOVŲ ŠEIMYNOS 

KAPUS

ir ypatingų sektarijanizmų. Jis pasiliks tiek stipri, kad gale
li'okėsi vienuolių vedamose j-! tų be atodairos vykinti visus 
staigose, bet jis slapta buvo, Įstatymus tautos gerovei.

MASKVA, lapkr. 7. — No- 

vodieviėiam inonastiriuj bolše 

vikai išniekino ten palaidotos 

garsios Soloviovų šeimynos 

narių kapus. Šiandien negali

ma nė pažinti, kurioj vietoj 

yra palaidotas perėjęs katali- 

kybėn garsus rusas filosofas 

rašytojas Vladimiras Solovio- 

vas. Ant kapų kryžiai arba 

nusukti arba nulaužti.

nusistatęs ne tik prieš kuni-
Kų toliau darys kancleris

gus, bet ir prieš tikėjimu. To- • vou Pft ko, k>s AIRIAI PROTESTUOJA
kili žmonių yra visur. Tai iš 
sigimėliai. Mokytojai Azana 
permatė. Turėjo vilties, kad 
jis ilgainiui pasveiks.

Bet jis nepasveiko. Prieš1 
griūsiant monarchijai jis nie
kam nebuvo žinomas. Apie, 
Bažnyčių ir kunigus jis tylėjo,

slaptis.

ITALIJOJ 5,000 PALEI
DŽIAMA IŠ KALĖJIMŲ

ROMA, lapkr. 7. — Minis 
teįis pirmininkas Mussolini j 
paskelbė politiniams kalinia- 

nes jei jis būtų kalbėjęs, nie- ms amnestijų. Apie 5,000 ka-

DUBLINAS, lapkr. 8. — 

Belfaste, žiemių Airijoj, lan

kėsi Anglijos sosto įpėdinis. 

Ten jis dalyvavo parlamento 

rūmų atidarymo iškilmėse.

Respublikoniškai nusistačiu-

kas jo nebūtų klausęs.
Bet kada jis iškilo į respub

likos viršūnes, tai jau kitas 
dalykas. Nors jis nėra radi
kalų priešaky, bet yra jų sėb
ras. Visuose jo sumanymuose 
ir kalbose atspindi keršto Ba
žnyčiai noras. Retkarčiais jis 
to nė neslepia.

Yra bloga kraštui, kada tos HAVANA, lapkr. 7. — Čia 
rūšies išsigimėliai iškyla į vy] pašauti ir sužeisti du politi-Į

linių paleidžiama. Tas liečia 
visus tuos, kurie nubausti ka
lėti mažiau kaip 5 metus. Il
gesniam laikui nubaustiems 
bausmės laikas sumažinamas.

PAŠAUTI DU POLITINIAI 
VADAI

Franklin D. Roosevelt

Club. Roosevelt’as, deni par
tijos kandidatas į prezidentus.

MASKVA REIKALAUJA 
SUVARŽYTI KORES

PONDENTUS
CHICAGOJE

VAGIO GUDRYBĖ
RYGA, laękr. 7. — Čia yra

keletas užsieni, laikraščių ko- m|, saWainiy pRr.

respondentų, kurie dažnai u/.- ,h,otuv8je 2M1 E 75 dir. 
sienint praneiSifkaa tikra, ver|bo jauna m(.rgaitė j pa,.llu„. 
kias Rusijoj'. Bolševikų vyriau'
sybei tas nepatinka. Ji tad 
reikalavo Latvijos vyriausy
bės, kad tuos korespondentus 

arba pašalintų arba suvaržy

tų.

Suprantamas dalykas, Lat

vija atsisakė pildyti tuos au

tokratiškus iš Maskvos rei 

kalavimus.

tuvę nuvyko dailiai pasirėdęs 
jaunas vyras ir mergaitei pra
nešė, kad jis yra atvykęs iš

BEPROTIS UŽPUOLĖ 
VIENUOLYNĄ

I1IGHLAND MILLS, N. Y., 

lapkr. 7'. — Beprotis A. Chu- 

:.;js airių organizacijos sukėlė į įsiveržė Jėzaus ir Mari-' 

protestus prieš sosto įpėdini, jos vienuolyno rflsin. Tenai jis j 
Pažymima, kad jis daro pa- , nužudė džianitorių ir grasino j 
stangų

žinti Airijos

riausybės priešakį. • niai vadai liberalai, Morales 
ir Terez.

13 ASMENŲ ŽUVO 
ARKTIKE NUTARĖ STREIKUOTI

KO^BNIIAGKNAS, Dani

ja, lapkr. 7. — Norvegijos žie-

REYKJAVIK, Islandija, la

pkr. 7. — Šio miesto taryba

minose, Arktiko vandenyne, sumažino bedarbiams šelpimų

nuskendo anglų laivas “Gol- 

den Deeps”. 13 asmenų žuvo.

Darbininkų unijos užprotesta

vo ir nutarė paskelbti streikų.

PANAIKINO MIRTIES 
BAUSMĘ

BAIGĖS DIDELIS 
STREIKAS

MADRIDAS, lapkr. 7. — Is

panijoj pnnaikinta mirties bau

MANCHESTER, Anglija, 

lapkr. 7. — Baigės medvilnės

smū ir sumažintos kitos baus-Į gaminių pramonėje 200,000 da

inės kriminalistams. •• i! įninku streikas.

Šiandien renkamas J .Val
stybių prezidentas ir kiti kra
što, valstybių, apskričių ir mie 
stų viršininkai.

Visi piliečiai ir pilietės yra 
raginami šiandie balsuoti — 
naudotis brangia balsavimo 
teise ir rinkti atitinkamus 
šiems laikams viršininkus.

Reikalinga balsuoti taip, 
kaip protas diktuoja ir kaip 
sųzinė nurodo. Nuo pačių pi
liečių priklauso, ko mes gali
me tikėtis per ateinančius ke
turis metus. Jei seksime sąži
nės balsų ir neklausysime pa
šalinių agitacijų, mes laimėsi
me.

Dvi didžiosios politinės pa
rtijos šiandien susikibusios. 
Kurios vienos laimėjimas pri
klauso nuo piliečių nuospren
džio. Šiandien tad ar vienai 
ar kitai partijai yra lyginai 
teismo diena. Šiandien pilie
čiai šias partijas teisia. Kuri

iš jųdviejų laimės, rytoj žino
sime.

FAKTAI APIE RINKIMUS 
COOK’O APSKRITY

Balsavimo vietos atidarytos 

nuo 6:00 ryto iki 5:00 vakaro.

Didysis baliotas. — Jame y- 
ra kandidatai į krašto valsty
bes, apskrities ir sanitarinio 
distrikto ofisus; taip pat du 
pasiūlymai: konstitucijai prie
das ir bankiniam aktui prie
das.

Mažieji baliotai: — 20 mi
lijonų dolerių bonų laidos re
ferendumas; Chicagos miesto 
teismo teisėjai; Chicago mies
to teismo aktui priedas.

Įsiregistravusių piliečių. — 

Chicagoj 1,498,314; aplinki

niuose Cook’o apskr. mieste

liuose 286,665.

Precinktų. — Chicagoj 3,- 

029; šalia Chicagos 493.

ŽUVO VAIKAS LAKŪNAS 
IR JO SESUO

MAŠINA SUŽEIDĖ

Sekmadienį ties 71 gatve ir

Central avė. nukrito ir sudužo 
vvriausioio Dutch Mill ofiso. . T , • , •

. . , lėktuvas. Juo skrido viduri-
Jiš sakė, kad jis jų siunčia į

kitų parduotuvę, kur pardavė

ja susirgusi, o jis pats laiki

nai pasiliksiųs šioj parduotu

vėj.

Mergaitė išvyko. Tenai ji 

patyrė, kad taip nėra, kaip jai 

sakyta. Pašaukta policija. Nu

vykusi į parduotuvę apsuk

raus vagio nerado. Su juo di

ngo ir daugiau kaip 20 dol.

nės mokyklos mokinys C. A. 
Bayer, jr., 16 m. amž., ir jo 
sesuo Adna Marie, 17 m. am
žiaus.’ Abu žuvo.

BALSAVIMAI SAUGOJAMI

RADO PAVOGTĄ MĖSĄ

Policija puolė garadžių, 636

visiems laikams pripa-,'seserims vienuolėms. Pakvies-Į g0 \Įav gaf Tenai rado tik- 

irijos suskaldymų. Tuo .ta valstybinė policija jį nušo-Į^ parduotuvę. Rasta 20,000

būdu Airijai daroma skriau
da.

vė, kada nenorėjo pasiduoti

NEGRŲ BYLA Iš NAUJO 
BUS NAGRINĖJAMA

IŠLEIDO PUSKETVIRTO 
MILIJONO DOL.

WASHINGTON, lapkr. 8. 

-- Pasmerktų miriop septy

nių Alabamos jaunų negrų by

la antrąkart turi būt išnagri

nėta. Taip nusprendė vyriau

sias krašto teismas.

Komunistai norėjo kelti de- 

monstracijas prieš teismo rū

mus. Policija juos išblaškė ir 

13 areštavo.

WASHINGTON, lapkr. 7. 

—- Praeitais metais Raudona

sis Kryžius įvairios rūšies pa

galbai išleido apie pusketvir

to milijono dolerių.

dol. vertės mėsos, šiaip viso

kių valgomųjų daiktų ir kito

kių prekių. Tai buvo vagių 

sandėlis ir parduotuvė. Nė vie 

no žmogaus garadžiuje neras

ta.

Šiandien Chicagoj ir Cook’o 

apskrity piliečių balsavimų 

saugoti pakviesta apie 57,000 

asmenų. Tai policija, šerifo jė

gos ir šiaip piliečiai, kuriems 

yra svarbu, kad rinkimai bū

tų ramūs ir neįvyktų jokių su

ktybių.

NORĖTA NUŽUDYTI 
PREMJERĄ

Tetervinės k. (Varnių v.) 
nesenai kuliant javus pas p. 
St. Itulevičių motorine maši
na, jo paties bernas p. Pers- 
kaudas, leisdamas javus į ma
šinų, įkišo rankų. Ranka la
bai sužalota, sulaužyta kau
lai. Nelaimingasis paguldytas 
Telšių ligoninėj. Gydytojai de
da daug pastangų ranką sr- 
gydyti ir tikimasi, kad bent 
iš dalies pavyks.

DU LAKŪNAI SUDEGĖ

GORMANTA, W. Va., lapkr. 

7. — Nukritus ir užsiliepsno

jus lėktuvui žuvo du lakūnai.

ŽUVO 3 LAKŪNAI

NUŠAUTAS INŽINIERIUS

TIK 150 MILIJONŲ 
DOLERIŲ

WASHING,TON, lapkr. 7. 

— Rengiama krašto vyriau

sybės išlaidų sąmata už 1934 

metus. Norima, kaip praneš- 

ta, 150 milijonų dol. išlaidas 

sumažinti.

DARBININKŲ BANKAS 
BUS UŽDARYTAS

Vienoj parduotuvėj ties Mil- 

vaukee avė. poliemonas nušo

vė buvusį Panamos perkaso 

inžinierių Ch. Bock, 63 m. a- 

inžiaus.

JNDIANAPOLIS, Ind., lap- Sakoma, inžinierius ilgų lai- 

kr. 7. — Paskelbta, kad atei- kų buvo be darbo ir ėmė kla- 

nančio gruodžio mėn. 1 d. Uni-| joti. Jis nuėjo į parduotuvę ir 

ted Labor Bank and Trust, tenai revolveriu grasino par- 

company devynerius metus vei' davėjams ir žmonėms, 

kęs bus uždarytas. Indėlinin

kams pranešta, kad jie atsi

imtų pinigus, nes banko vedi

mas neapsimoka.

šio banko prezidentu yra a- 

ngliakasių organizacijos prezi

dentas J. L. Lewis.

TOKIJO, lapkr. 7. — Pa

trioto Mitsuru Toyama, 78 m. 

amž., namuose padaryta krata 

yra sąryšy su susektu sąmoks

lu nužudyti premjerą Saito. 

Areštuotas Toyamo sūnus tai 

išpažino. Jis taip pat išpaži

no, kad dalyvavo premjero I- 

nukai nužudyme.

Mitsuru Toyama kiek yra 

į patrijotas, tiek reakcijonin 

kas. Prieš visokių laisvę jis 

su savo sekėjais kovoja.

MIESTAS RŪKUOSE
Vakar Chicagoj kone per 

dienų gatves buvo prislėgę ti

ršti rūkai. Buvo trukdomi su

sisiekimai. Vakare prie rūkų 

prisidėjo dar lietus. !

LATVIAI NORI EKSPOR
TUOTI Į LONDONĄ MŪ

SŲ ŽĄSIS

Keli Rygos pirkliai pasiūlė 

pirkti mūsų žąsis, kurias no

rėtų eksportuoti j Angliją. Kol 

kas šis reikalas dar nepaaiš- 

kėjęs. Mūsų žąsis į Angliją e- 

ksportuoja “Maistas.”

RANDOLPH, Mass., lapkr. 

7. — Nukritus lėktuvui čia žu

vo trys lakūnai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien apsiniaukę, 

numatomas lietus / šalčiau.

Pranešimas
“DRAUGO” VAJAUS K0N-

TESTININKŲ SUSIRIN 
KIMAS

Ket vergo vakare, lapkričio 

10 dieną, Aušros Vartų para

pijos kambaryje įvyks konte- 

stininkų susirinkimas.

Visi kontestininkai prašo

mi sugrąžinti Boxing tikietus, 

lapkričio 3 d., ir pasiimti ti

kietus dėl Boxing Finais, ku

ris įvyks lapkričio 17 dieną.
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DIENOS KLAUSIMAI

ŠIANDIEN RENKAME PREZIDENTĄ

Taigi, šiandien renkame prezidentę. Prie 
to rinkimo prisidėkime visi, kurie tik turime Į 
teisę balsuoti. Balsuokime vaduodamies savo 
šaltu protu, nepasiduodami įsikarščiavusių 
agitatorių įtakai. Kiekvienas pilietis neša da
lį atsakomybės už krašto tvarkę ir gerovę.

VOKIETIJOS RINKIMAI

Iškilmingas Dai 
niaus Paminėji

mas Laižinoj
Didžiojo mūsų dainiaus 

kun. A. Vienožinskio kūryboj 
yra viena ypatingti graži gi

joje

gyvas tas meilės ryšys, apie 
kurį poetas mini dainelėj, laii- 
žuviečiai beveik kiekvieneriais 
metais šiokiu ar tokiu būdu 
pamini savo mylimojo dai
niaus ir didžiojo geradario 
mirties sukaktuves. Šiemet tos 
sukaktuvės buvo švenčiamos y- 
patingai gražiai.

Šeštadienį 12 vai. į Laižu
vos iškilmes automobiliu išva
žiavo kan. dr. Tumas, kun. A 
Vienožinskio brolio sūnus Ap. 
Vienožinskis, žemės ūkio dep. 
direktorius, ir žurnalistas A. 
Merkelis. Buvo norima kuo

Praeitam sekmadienyje į vykusieji Vokie
tijos parlamento rinkimai neišvedė to krašto
iš to politiško chaoso, kuriame jis vargsta j iįos nuotaikos dainelė, 

jau kelinti metai. Pažymėtinas daiktas, kad įkainius grožėjas mistiškoj ty

ška) kartu didelį smūgį gavo Hitlerio parti-1 Įum()j paskendusiu pavasario 

ja (socialfašistai), kurie pralaimėjo net 3.) vakaru. Visur be galo tyku, ra 

atstovus. Valdžios partija, variusis gauti at- 111U> tarytum laukai ir pievos

stovų daugumų, savo tikslo toli gražu neat- j tylėdami klauso Dievo bylos, i greį,v.įau nuvykti, tačiau dėl 
siekė. Ji tegavo. 49 vietas. Von Papen’ui, da- visus užmigdė naktelė, tik ne- !lietaus ir siidaus’ kelio tai ne

užmiega viena lakštingala, • sjsekė. Tarp Raseinių ir Kel- 

Dainius jos gražiosios giesmes nigS sįauru ir slidžiu keliuku 

įsiklausęs dar labiau atsipalai-1 va^įU()jant aufo buvo į griovį

ŽAIBO PADARYTI NUOSTOLIAI

Ši diena yra svarbi šio krašto politiška
me gyvenime. Renkame prezidentę, senato
rius, kongresmonų.'-, gubernatorius ir kitokius 
valdininkus. Per keletą mėnesių prisiklausė
me politiškų kalbų iki nuobodumo. Rinkimų 
kampaniją vedant, įvairių partijų kandidatai 
daug žadėjo. Ypač daug žadėjo tų partijų 
kandidatai, kurie toliau stovi nuo valdžios, 
kurie savo pajėgų dar nėra išmėginę ir žmo
nės apie jų darbus mažai ką arba visai nie
ko nežino, Jiems buvo lengva kritikuoti ir 
pažadėjimus daryti. Bet nevisada ir gražiais 
žodžiais, skambiais pažadais pasiseka pa
traukti savo pusėn balsuotojus, kurių dau
guma žino, kad tie, kurie daugiausia žada, 
jais mažiausia galima pasitikėti, nes galvo- 
jantieji supranta, kad tie pažadai nebus įvy
kinti. Jei pažadai ką reikštų, žmonės balsuo
tų už socialistus ir komunistus, kurie dau
giausia pažada. Tačiau šiame krašte kairieji 
nedaug balsų tesurenką, nes piliečiai supran
ta, kad tai tušti ž^džie&ggraži svajonė ir pa
galiau noras apgauti.

Šiemet bus daug daugiau žmonių, negu 
kada nors pirmiau,, kurie skambiems paža
dams vis dėlto pasiduos. To priežastis yra 
nedarbas, kuris žmones jau įvargino ir ku
riam dar galo nesimato. “Vistiek blogiau ne
bus” — taip kalba labai daug žmonių ir ne
kreipia dėmesio j kalbas, nurodančias, kad 
išrinkus naują valdžią, kol ji susitvarkys ir 
krašto reikalus paims į savo rankas, reika
lai neis geryn, bet blogyn. Tai yra ne šalto 
galvojimo ir ne rimtesnis susirūpinimas atei
timi, bet laikino ūpo dalykas, nesveikas ner- 
vinimosi, kuris ne vieną kraštą privedė prie 
suiručių ir žmones į didžiausią vargę įstūmė. 
Nors Jungtinėms Valstybėms tuo tarpu tokio 
pavojaus nėra, tačiau nusistatymas žūtbūt 
pakeisti vyriausybę šios dienos rinkimuose 
ar tik neišves opoziciją į laimėjimą.

kartiniam kancleriui, teks tartis su kitomis 

partijomis, jei norės valdžioje išsilaikyti, ar

ba ir vėl reichstag’ą paleisti. Nežiūrint tos 

keblios pozicijos, von Papen’as nenusimenąs. 

Rinkimų pasekmėmis jis esąs patenkintas, 

nes jie parodą, kad reikia keisti kai kurie 

Vokietijos konstitucijos dėsniai. Jis taip pat 

spėja, kad reichstagas negalės tokiu atstovų 

sąstatu dirbti. Ar tik ne pakreips jis Vokie

tijos prie diktatūros, kurios tik pagalba tebus 

galima pakeitimai konstitucijon įvesti. Jei 

tai padaryti pajėgs, konstitucija bus pakeis

ta monarcliistų naudai. Tas klausimas sukels 

dar didesnę partijų kovą Vokietijoj.

Šiek tiek daugiau atstovų šiuo kartu lai

mėjo komunistai. Jie bus paveržę balsų iš 

socialfašistų. Katalikai beveik tiek vietų lai

mėjo, kiek pirmiau turėjo. Tai viena partija, 

kuri turi pastovius rėmėjus, susipratusius ka

talikus balsuotojus.

Kur link dabar pasuks Vokietija, 

klausimas yra labai įdomus.

doja nuo šios žemės vargų bei 

rūpesčių. Jis norėtų savo sie

la sutapti su visata, nes 

Sunku taip gyventi, ilgu 

taip palikti,

Jau aš ir norėčiau užmiršti siekta Laižuva, 
ir užmigti.

Toliau toj pačioj dainelėj 
poetas sako:

Eičiau ieškoti miego aut 
šaltų kapelių,

Aš norėč užmigti po medžių 
lapelių,

Kad vėjelis pūstų, lapeliai 
šnibždėtų

Ir man apie meilę miegan

čiam kalbėtų,

įvirtęs ir tik po pusantros va
landos keletos žemaičių ir po
ros ąrklių pagalba buvo ištinu 
ktas. Po vienuolikos valandų 1 Jaut 
gana sunkios kelionės buvo pa

Sekmądienj, rugsėjo 4 d., 
Laižuvoj buvo Šv. Juozapo 
kvartaliniai atlaidai, į kuriuos 
atvyko keletas aplinkinių ku
nigų ir suvažiavo labai daug 
žmonių. Kan. Tumas atlaikė 
už a. a. Antano Vienožinskio

15 METŲ VERGIJOS SUKAKTIS

tas

Vakar Sovietų Rusija minėjo 15 metų 
bolševizmo sukaktį. Maskva, žinoma, pasi
puošė raudonai, visi komunistai, komisarai 
ir jų palaikytoja raudonoji armija tą sukaktį, 
kiek tik galint, triukšmingai mifffgb. 'Bet 
kaip apie darbo žmones, valstiečius, kurie 
per penkioliką metų kruvinojo bolševizmo 
jungą Vilko, kurie persekiojimus kentė, be
laisviais buvo, pusbadžiu gyveno? Kada ko-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Sv. Pranciškus Asyžietis
Užsilikusioje tradicijoj pasakojama, 

kad pirm šv. Pranciškaus užgimimo, jo 
motina mirtinai susirgo ir nebuvo vilties, 
kad ji išg; tų. Kuomet ji kankinosi ligo
je, pasigirdo beldimas į duris ir tiems, 
kurie atidarė įas. pasirodė nepažįstamas 
pakeleivis, kuris patarė, kad būsimoji 
Pranciškaus motina apleistų turtingus ir 
puošnius rūmus ir persikeltų i kūtę ’r at
sigultų ant šiaudų. Kaip tik ji paklausė 
nepažįstamojo keleivio patarimo, netru
kus nagimdč sūnų. Taigi, Neturto apaš
talas, lygiai, kaip ir Dieviškasis jo Moky
tojas, gyvybę pradėjo kūtės prakartėj ir 
buvo paguldytas ant šiaudų. Pasakojama, 
kad loji kūtė vėliau tapo pertaisyta j ko
plyčią. Toji koplyčia dar tebėra Asyzio 
mieste ir vadinama Nužemintojo I’ian- 
ciškaus (St. Francesco ii Piccolo) koply
čia, ties kurios durimis matosi sekančioji

t

Nesenai praeinant audrai per Oklahoma City peikūm.s 
trenkė į vieną aliejaus kubilą ir sukėlė gaisrą, kuris nuosto
lių padarė virš 10,000 dol.

minklas pastatytas vietinio^ Pietų Afrikoj, kaip ir kituo- 
klebono kun. Tito rūpesčiu vi-Įse vynuogių kraštuose, vyno 
Įsiems parapijiečiams pade- j produkcijai pasiekus aukščiu li

Apskritai reikia pažymėti, 
jog kuklios Laižuvos iškilmės 
praėjo darniai, gražiai ir pa
kilia nuotaika. Jei ne gausus 
lietus į šias iškilmes būtų or
ganizuotai atvykę Mažeikių 
gimnazijos vyresniųjų klasų 
mokiniai. Lietus jų gerus no
rus sutrugdė. Bet ir lyjant ge-

vėlę Mišias ir pasakė gražų ir rokas jų būrys ir keletas mo-

Kad gražūs balseliai, kaip I buv0 einama

žmonėms didelio įspūdžio pa
dariusį pamokslą. Po pamaldų

sūpuot sūpuotų, sija į kapus. Procesiją vedė

kytojų į iškilmes atvyko.
Nors Laižuva tolimas Lie

tuvos kampelis, prie pat Lat
vijos sienos, tačiau gana kul-

Ir man apie meilę daineles į ^an‘ * um®s- Kapuose po tam turingas ir, reikia pasakyti, la- 
dainuotų. įtikiu bažnytinių ceremonijų j)aį simpatingas. Mat čia ilgą

Kad shldžiai užmigčiau,1 ^0 sakomo, prakalbas. Ta- laikl} buvo klebonu „ a dWv
galva pailsėtų, jf',au jas «<’,'"kal »«‘nigdė užė-

Gal ir mano širdį taip jau!«s Uetl18- Tat buvo k,lta« 
neskaudėtų. kuo t™i'P'ausia. Kalbėjo A.

Merkelis, Vienas Mažeikių gim 
ainiaus troški- nazijos mokytojas ir ž. ūkioŠis kilnus

mas įvyko. Wieš keturias de
šimt metų sunkios gyvenimo 
naštos prislėgtas, dainius iš
keliavo į savd parapijos kape
lius amžino poilsio ieškoti. Ir

misarai džiūgauja, pertekliuje gyvendami, žjandįen jis iisis Laižuvos ka- 
milijonai žmonių dvasišką ir medžiagišką sku
rdą kenčia ir su baime į savo ateitį žiūri.

Ber 15 metų Rusija daug nekalto žmo

nių kraujo praliejo, daug bažnyčių išgriovė, 

tūkstančius dvasininkų iššaudė, bet šiaip jau 

jokios pažangos nepadarė. Ji neįvykdė svar

biausio savo sumanymo — penkių metų pla

no, kas aiškiai parodo bolševikų bejėgumą.

Bolševikai Rusiją per 15 metų padarė 
vergijos, bado, skurdo ir ašarų šalimi. Dėl 
to reikia liūdėti ir, kiek galint, padėti Rusi
jos žmonėms to kruvinojo bolševizmo nusi-

f
kratyti.-

inskripcija:
“Hoc oratorium fuit bovis et asini 

stabulum In quo natus ėst Franciscus mu- 
ndi stabubun.” (Tame maldnamy buvo 
jaučio ir asilo kūtė, kurioj Pranciškus, 
pasaulio veidrodis, gimė).

Šiandien toji koplyčia stovi šalia bu
vusių Šv. Pranciškaus tėvų gyvenamųjų 
rūmų. Kitų nuomonė, toji koplyčia buvo 
pertaisyta iŠ dalies rūmų, iš kurių šv. 
Pranciškaus tėvai persikėlė, kai jis tebu
vo dar kūdikiu.

Šv. Pranciškus gimė rugsėjo 26 die
ną, 1182 metais, Asyžio mieste, Italijoj. 
Jo tėvas, Petras Bernardone, buvo tur
tingas vertelga, o motinos vardas buvo 
Pica, kuri pasižymėjo dideliu pamaldu
mu ir nepaprasta išmintimi. Jų pirmgiinis 
sūnus buvo pakrikštytas Pranciškaus var
du Šv. Rutino katedroje. Krikštynyčia. iš 
kurios Šventasis per Šv. Krikštą gavo 
atgimdymo vandenį, tebėra Šv. Rufino 
katedros bažnyčioje, ir joje matai įrašy
tus sekančius žodžius: “Tai yra krikšty
nyčia, kur Scraf iškas Tėvas, Šv. Pranciš
kus, tapo pakrikštytas.”

sis mūsų dainius kun. A. Vie- Į 
nožinskis, kuris prieš keletą i 
metų čia klebonavo kan. Tu-i

'šią laipsnį, o suvartojimu i' 
dėl krizio pamažėjus, vyno ga
mintojai sušaukę kongresą 
Štelenboš’e (Štellenboscb) pa
reikalavo visiškai laisvos vy ne 
prekybos. Tačiau vietinis ž" 
mes ūkio ministeris pareiškė, 
kad tokios laisvės jis neduo
siąs ir nurodė, jog reikalinga 
gamybą pakreipti ta linkme, 
kad daugiau butų galima be
alkolinių sunkų ir iš viso ma
žinti alkolinių vynų produkci
ją. Geresniam vynuogių, su
naudojimui patarė skelbti Da
lijos pavyzdžiu tam tikras vy
nuogių dienas, per kurias Ši
ta linkinė būtų varoma ir pro
paganda. ’

U niversitete priesaikoj iškas 
paskaitos.

dep. direktorius A. Vienožin
skis, kurio tikrai graži ir jaus
minga kalba paliko visiems gi
laus įspūdžio. Iš kapinių baž
nytinė procesija didžiulės žino 
nių minios lydima nuėjo ne
priklausomybės paminklo paš
ventinti. Jį pašventino ir gra
žią kalbą pasakė kan. J. Tu
mas. Jis kalbėjo apie nepri
klausomybės reikšmę ir kai£ 
ją reikia saugoti. Jis pabrėžė, 
kad dorovingumas, darbštu
mas, vienybė ir susiklausvuias

mas, o ir dabartinis Melionas 
kun. Titas vertas savo didžių
jų pinnatakų.

Kas Naujo Blaivy
tes Pasauly

Ciuricho Universiteto Teo- 
(logijos Fakultete įvestos nuo
latinės piiešalkolinės paskai- 
tos rementis tuo, kad kiekvie
nas kunigas turi pirina pats 
gerai nusimanyti alki-lizino 
klausiniuose, kad galėtų kitus
nuo svaiginimosi sulaikyti.

Trijų dienų kursai vaisiams 
sunaudoti.

puošė. Jo kapą puošia kuklus 
akmens kryžius, daug gėlių ir 
trys klevai. Priešais jo kapą 
tarp šventoriaus medžių kyši 
jo statytoji graži gotikos baž

nyčia.

Nors jau keturiosdešimt me
tų, kai Vienožinskis mirė, ta
čiau Laižuvoj jo tradicijos gy- i yra geriausias nepriklauso- 
vos. Jo kapas mylimiausia lai-, niyliės laidas. Po jo kalbos 
žuvienių vietelė. Jis dažniau- griausmingas valio nuaidėjo 
šiai lankomas, jis kuo rūpės- už dabartinę vyriausybę. To- 
tingiausiai puošiamas. Tarp į bau buvo orkestrui pritariant 
poeto ir jo parapijonų tebėra Į sugiedotas tautos himnas. Pu

Tradicija vėl sako, kad tas nepažįsta
masis pakeleivis, kurs patarė Šv. Pran
ciškaus molinai persikelti į kūtę, pasiro
dė prie naujagimio kūdikio krikšto ir jį 
laikė ties krikštynyčia. Akmuo, ant kurio 
žymu pėdų ženklai, tebėra katedroje. Sa
koma, kad keleivis, iŠ angelo pasikeitęs į 
žmogų, stovėjo per šventojo krikšto apei
gas. Taip pat kalbama, kad po krikšto pa 
sirodęs kitas keleivis ir pareiškęs noro 
matyti naujagimį. Kai parodytas jam bu
vo kūdikis, jis j j paėmė į savo rankas ir 
tarė: “Šioje gatvėje šiandien gimė du kū
dikiai, iš kurių vienas bus labai didelis 
šventasis, o kitas bus niekingiausias.” Ir, 
kaip tradicija mini, viskas vėliau išsipil
dė. Apleisdamas kūdikį, pakeleivis per
žegnojo dešinį naujagimį petį, patardamas 
slaugei, kad jį gerai dabotų, nes šėtonas 
dės pastangų jį nužudyti. Tai ištaręs, ne
pažįstamasis dingo ir niekas daugiau jo 
nebematė.

,» i
I »

t(Bus daugiau)

Didžiojoj Britanijoj trumpu; 
laiku įsikūrė Abstinentų Dar
bininkų Sąjunga, kurios pir- Berne įvyko trijų dieną 
mininku yra Artūras Hcndc.r- kursai, kuriuose buvo nagrinė 
sonas, buvęs D. Britanijos jama klausimai, kaip geriau 
užsienių reikalų ministeris ir sunaudoti vaisius. Trečia die- 
dabartinis nusiginklavimo Ko j 11a buvo paskirta supažindin

ti klausytojų su paprasčiau
siais bealkolinių, vynų gamy- 

kalų vedėjas — J. H. Hudson, bos būdais. Klausytojų buvo 
buvęs parlamento narys. Į 110 įvairių profesijų.

nferencijos pirmininkas, kasi
ninkas — Dr. Salter, pa rla-
menti) narys ir Sąjungos rei-

V ILNIUJ E
Smagu atsiminti auksinė senovė,
Kada viešpatavo didi Lietuva;
Smagu aplankyti garbinga senovė, 

Kurioj plevėsavo tautos vėliava.

Garsios pasiilgęs tėvų praeities, 
Važiuoju į Vilnių. Tenai Gedimino 
Pilis, Aušros Vartai — paguoda širdies! 
Tiek kartų vaizduote kilnojo, graudino...

Aure ininių-minios kaip Vilija teka 
Klausaus viešnmoj-nelietuviškai šneka! 
Einu į bažnyčią — bėg’ rasiu teisybę? 
Deja, tai en.lijcų vieros karalybė.
Nei melstis, nei keikti! Pravirko blaks

tiena...

— Nurimk! -- ašarota atsiliepė siena.
M. Gustaitis

Nemokantiems šokti niekad muzika 
nebūna gera.

* * ♦
Žmonės dažnai pamiršta, kad ne kiek

vienas kiaušas yra galva.

Mes pasaulyje esame panašūs į vaikų, 
kuris yra įėjęs į kambarį, kur mokytas 
žmogus kalba apie savo mokslų. Vaikus 

f negirdėjo piadžios ir išeina negirdėjęs ga
lo. Jis gi r,Įėjo kažką, bet nesuprato. Di
džioji Dievo kalba prasidėjo daugeliu si- 
inečiii ankščiau, negu mes pradėjome sa
vo mokslą, ir tęsis tuomet kai mes pavir
sime pelenais. Mes girdėjome tik jos dalį 
ir didesnės dalies to, ką girdėjome nesu
pratome. Bet vis tiek nors ir nedaug, bet 
supratome kaž-kę didingą, kilnaus, įtiki
namo, švento ir rodančio mūsų sugebėji
mą suprasti. Davii Tomas

o * *I
Jeigu alkoholį geriant, galima linkė

ti sveikatos, tai kodėl kūju mušant j kak
tą, negalima sakyti: “į sveikatą’’ juk šie
abudu absurdai skirtumo nesudaro.

* * *
Laimė išaukština, laimė pažemina; 

nieko nėra amžina ir pastovu šiame pa-
į šaulyje. E. Ožeškienė

* * *
1 Girtuoklis — savo sielos budelis.Botom Striupas



ATVYKSTA KONCERTUOTI

?-lč EMILIJA MICKŪNAITe 

Philadelphijos lakštingala,

nime, nustatyti kątahkiskų pn 

saulėžiūrų ir orientuotę, žod

žiu, būti vienu svarbiausiųjų 

katalikiškos akcijos veiksnių. 

Katalikų spaudos svarba taip 
i didelė, kad jos išplėtimui ka- 
itnlikybės vadai — Popiežiai

H B0XING
The follovving figbters have > 126 lbs.

survived the preliminarias and AA’inikaitis, Holv C'ro>s, 
will be seen in tbe finais To\vn of Lake.
vhicli take place on Thurs- Blumis, Our laidy of Vilna,

smarkiausių pastangų ! |uv mh the c y Q- &nl 
•‘Veltui, - sako Pijus X, _ I ’ CongrOTS and Wabash A. 
statysite bažnyčias, steigsite ' nue
vienuolynus ir mokyklas, jei į
neremsite katalikų spaudos, I H2 lbs.
las viskas bus per niekų.’’! Žilinskas, All Saints, Rose-
(Pusl. 6). land.

Po to gerb. autorius nuro- Markevičius, St. George s, 
do, kiek “Darbininkas” pasi- Bridgeport. 
tarnavo katalikų išeivijai ir Butkus, St. George s, Bridge- 
patiekia būdus, kaip jj išpopu- P°rt- 
balinti katalikiškose darbini- j ns lbs.

nosim, VVis.
Jisky, Detroit, Michigan.

AVest Side. 160 lbs-
Shedvvell, All Saints, Rose-1 St. George'% Bridge

land.

Albertauskas, St. George’s, Kungaitis, Št. josėplrs,

Bridgeport. jRockdale, III.
Sedeikis, St. Josepli’s, Rock- 

dale, III.
Bugdonas, St. Peter’s, Ke-

Heavyweight
Keturakis, Our Kady of A'il- 

na, AVest Side.
Adam Sniith, Rockford, Illi

nois.
Kabzinskas, Detroit, Michi-

p-iė Emilija Alickūnaitė, at
vyks i Chicngų prieš šio mė
nesio 21 ir dalyvaus “Drau
go” Boxing Turnamento Ba
nkete, Congress Motei. čia ji 
sudainuos keletu dainelių.

Be abejo ne visi Cbicagos 
lietuviai tebegalės dalyvauti 
Draugo Boxing Turnamento 
bankete ir išgirsti Emilijų M.i- 
ckūnaito dainuojant. Taigi mū 
su naujoji atsižymėjus artistė 
sutiko pakartot tų pati ilgų 
koncertų, kuriuo prieš pora sa

vaičių žavėto užžavėjo kaip 
Pbiladelpbijos lietuvius taip 
ir svetimtaučius. Pliiladelpbi 
jos laikraštininkų raporteriai 
daug parašė apie šios lietu
vaitės malonų ir gražų balsų, 
kuri Emilija lavino per 6 me
lus Romos ir vienus metus 
Lietuvos Operoje.

Neužilgo bus “Drauge” pa
skelbta vieta ir laikas, kada 
ši naujoji lietuvaitė, muzikos 
meno žvaigždutė, savo konce
rtų išpildys.

ūkų šeimose, kad neleidus lai
svamaniams ir bolševikam? 
“užnerti sau junga ant spran
do.”

Dėl to viso katalikiškoji vi
suomenė nemažai skolinga ge
rb. jubilijatui, kunigui K. Ur
bonavičiui, kuris prieš ketu
rias dešimt metų stojo i lite
ratūrinį darbų ir dabar jį te
betęsia. Gerb. jubilijato lite
ratūrinis kūrybos darbas ir jo 
uolumas darbininkų reikalams 
mums ir mūsų gentkartei pa
liks švyturiu ir paskatinimu 
siekti to idealo, kur nuolat 
reiškė ir reiškia savo kūri
niuose. Visagali, jam teik tvi
rtų sveikatų ir ilgųjį amželį 
daug dar pasidarbuoti mūsų 
išeivijos naudai ir gerbūviui.

Samata

Petrutis, Our Ladv of Vil

na, AVest Side.

‘Grisinanauskas, St. Antbo- 
nv ’s, Cicero.

135 lbs.
Antonrdtis, St. Josepb’s, So. 

Chicago.
Zajauskas, Nativity B. V. 

M., Marąuette Park.
Dėdulė, St. Joseph’s, Roek- 

dale, III.

147 lbs.
Meškauskaž, St. Antliony’s, 

Cicero.
Norusis, Immaculate Conce- 

ption, Brighton Park.

St. George’s, j
i

St. Mielinei’s,!

IMMACULATE CONCEP 

TION PARISI! HALL

NAUJI RAŠTAI.
“Darbininkas” ir jo reika 

lai. Paskaita. Pusi. Ifi. Para 
šė kun. K. Urbonavičius. “Da
rbininko” spauda, So. Boston 
Mass. 1932 m.

Kun. K. Urbonavičius yra 
žvmiausias mūsų laikų litera
tas ir publicistas, dis daug ra
šė ir uoliai rėmė spaudų, dis 
praskynė kelių būsiantiems 
mūsų rašytojams ir jiems lie- 
ka-i gražiausiu pavyzdžiu. 
Šiais metais lietuviškoji visuo 
menė jį pagerbė už Inos vi- 
’sus nuopelnus, kurių lietuviu 
tautai nuveikė per ket arias 
dešimt metų literatūrinės kū
rybos darbais.

Tur būt niekas kitas “Dar
bininko” reikalams nepasida
rbavo tiek, kaip gerb. jubiii- 
jalas, dis, ne vien raštais, bet 
ii piniginiai parėmė “Darbi- : 
ninku.” Jei ne jis, šiandieni 
“Darbininkas” gal visai Be
gyvuotų ir pačių darbininkų 
būklė nebūtų tokia pastovi ir 
tvirta.

Kad geriu jubiliatui rūpi 
darbininkų padėtis, aišku iš 
to, kad jis neliaujanč.iai rašo 
j j ii organų ir jų naudai lai
ko paskaitas. Štai, viena iŠ 
daugybės tokių jo paskaitų iš
kilta i atskirų knygutę, dis 

ryškiai nurodo, kokia vaga 
darbininkų organas turi eiti, 
būtent: “Darbininkas”, kaipo 
kataliku laikraštis privalo ri
šti darbo klausimų nustaty

tuoju Popiežiaus Leono XIII 
keliu. O ta Leono XIII takti
ka, karštai paremta dabarti
nio Pijaus XI enciklikomis, ri
ša darbo klausimų ne neigia
mu, tik teigiamu keliu, vadi
nasi, ne griauja viskų', kaip
įdaro bolševikai, bet taiso, kas 
taisytina ir remiasi teisingumo 
ir meilės dėsniais. “Darbinin
kas” tų pakartotinai pareiš
kia...” (Pusi. 5).

Todėl, “Katalikų laikraščio 
'uždavinys yra teikti visuome
nei katalikiškų apšvietų, skie- 
j.uiti tikėjimo principus gyve-

Per paskutinius metus vi
same pasauly priaugo maž
daug 20 milijonų žmonių, vie
nok kai kuriose atskirose val
stybėse jų net sumažėjo. Pa
vyzdžiui, Kinijoj sumažėjo nuo į 
415 milijonų iki 412 milijonų,' 
o Britų Indijoj padaugėjo nuo 1 
348 milijonų iki 352 milijonų., 
Sumažėjo taip pat Italijoj, Ai- i 
rijoj ir Škotijoj ir kai kur A-I 
menkoj. Didesnių valstybių į 

'gyventojų skaičiai atrodo se- j 
kančiai; Rusija — 127 mili jo-j 
nai, U. S. A. — 125 milijonai, 
Japonija — 65 milijonai, Vo
kietija — 64 milijonai, Didž. 
Britanija — 46 milijonai, Pra
ncūzija — 42 milijonai, Itali
ja — 41 milijonas, Nepr. Lie
tuvoj 2 milijonai 400 tūkstan
čiu.

žvaigždė, vadinama Sičius 
yra 30 sykių šviesesnė negu 
saulė.

Žemė yra didžiausias mag
neto gabalas.

Dienomis
J LIETUVĄ

— PATOGŪS —
Kalėdiniai Išplaukimai

IŠ NEAV YORKO
Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA BREMEN
Lapkr. 19—Gruod. 8 Lapkr. 30—Gr. 16 

Puikus geležinkeliu susisiekimas
iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ

Taipgi reguliariai savaitiniai išplau
kimai žinomais Lloyd Kabin Laivais 
BERLIN STUTTGART
BEN. von STEUBEN DRESDEN

Infonnarijų krrtpkit^a | vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 AV. Randolph St., Chicago

port.
1< ukeckus,

Bridgeport.
Kiscellus,

North Side.
Petkus, St. Antliony’s, Ci

cero.
Žemaitaitis, Detroit, Michi-

175 lbs.
Gajauskas, St. 

Bridgeport.
Barauskas, St. 

Bridgeport.

George ’s,

G eorge’s,

Many of tbe Knigbts of 
(Lithuania štili labor under the 
falše impression tliat when the 
Brighton Park Parisli Hali is 
nrentioned, tliev pieture a Big 
Barn or Cliicken Coop.

Tlie comparison may liave 
lield good in tlie past, sad būt

(Continued on page 4)

FIRST

LITHUANIAN

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

AT

C. Y. ū. CENTER
CONGRESS & VVABASH AVENUE

THURS. NŪV. 17. S
GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine. 
RESERVED SECTION $1.10 Tax Ine.

X
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IMMACULATE CONCEP- 
T10N PARISH HALL

(Continued from page 3) 

true, būt ut tlie present time, 

after an investment of a few 

llundred Dollars in the re-

AVhenever he takes up some- at the New Immaeulate Con-
thing, he eompletes it to the 

dotting of the lašt ‘i’. We 

liave proof of this in the fact 

that the Immaeulate Concep

tion Parish Church is the one 

and only Lithuanian Church 

in the City that is without

ception Ballroom. L. Gritis

NORTE SIDE NEWS

ii

modeling and widening of the 

llall, you will not be able to i mortgage or lien. Not only the

the place. If an! Church, būt now, having turn- 

incli, tlien our Hali is a Hund-|ed bis thoughts to the llall,

red and Twenty Feet Avide 

and about t\vice as long. The 

exterior may give one the im- 

pression of a drab and dreary 

place, būt once you get a 

glimpse of the interior you 

are bound to cliange your 

mind. It has been painted and 

deeorated by an artist just 

lately arrived from Paris, 

France. The floor is newly 

laid and very smooth, making 

it ideal for dancing. Believe

The Annual Dance of Counc- 

5, will be lield, Wod. Nite.

Nov. 16th, in the parišk hall, 

1044 VVabansia Ave. at 8 o’- 

clock. Price 35c. Music: — 

Frank La Bruno’s Orchestra. 

A uoor prize, such as never
feat. \\ liere ve formerly sa\v jbeen gįyen before Avilį be pdes- 

a tumble down sliack, we uoaa erded į0 tbe lucky winner. Our

tie as accomplished another■

see a much more beautiful 

Hali in comparison Avith the 

past. This all, through his un- 

ceasing efforts to improve the 

standing of The Immaeulate 

Conception Parish and of tlie 

Lithuanian Peoples of the Ci

ty.

Therefore it is your duty 

to abolish all former opinions

council of youngsters liave at- 

tended every other council’s

me, you liave never seen any- of the Hall and visit our Ne\v

thing at all likę it.

tu

CHICAGOJE
NEPAPRASTA VAKA 

RIENE

Nors daug sykiu buvo rasy- 
ir be to visiems jau žino

vei kala,paprastai gražų 
turi paruošusius pačios sese- 
rvs.

Seselėms reikalinga parama, į 
tai aišku, kaip diena, Nema-

apie sveikatų. Be to bus graži

I muzika ir kiti įdomūs daly- 
| kai. 'Todėl nepamirškite užsi- 

u,.į statyti savo radijo ir pasi klau-

GARY, INDIANA

syti. Rap. XXX

GYDYTOJŲ BANKIETAS

ma, kad 25 m. sukaktuvėms nykiui, kad jei jos švariai u <-1 
nuo jsisteigimo Šv. Kazimiero laiko įstaigų, gardžiai povai-
\ ienuolvno paminėti rengia

ma nepaprastai šauni vakarie
nė, su gražiu programų, lap
kričio 13 d. Susirinkime, kiek 
tik galime gausingiausiai, nes 
ši proga yra pirma. Kitų 25

šeštadienį, spalių 29 d., įvy- 
\o Šv. Kryžiaus ligoninės gy- 

štabo bankietas, ligo-šina svečius, tai jau ir turtin-
gos. Ne. Klaidų daro, kas taip 11,n,'s auditorijoje. Bankieto ti-

d&iices in years past and \vill metų, kuomet Vienuolynas mi-

SUNKIAI SUŽEISTAS
Lapkr. 5 d., 10 vai. vakare 

tapo apiplėštas ir labai sun
kiai vagilių sužeistas Simonas 
Brazauskas, 1368 Jackson SI.

Jisai sužeistas savo krautu
vėj, 2401 — 11 th Ave.

Nugabentas St. Mary’s of 
Mercy ligoninę tarp 5th ir Gth 
avės. Padėtis jo labai kritiš
ka. Rap.

Žmogaus kūne yra GO nuoš. 
vandens.

ksias — pagerbti golfo vem
pi jonų, Dr. A. It. MeCradie, 
kuris per tris metus lošė gol
fų su ligoninės štabo gydyto
jais ir kas met laimėjo čempi- 
jonatą. Šįmet per bankietų Dr. 
A. lt. MeCradie įteikta puiki 
ta ui ė. Rap.

ui ano.
Jų skola yra nepakeliama 

našta. Jos pačios skursta, tik 
tyliai kenčia. Tai yra faktas

Kad sumažinus jų naštų, 
mūsų ’.-ų pareiga jas parem
ti, kiek kas išgalime. Jei taip

GARSINKINTES
"DRAUGE”

nės auksinį jubiliejų, daugelis 
iš mūsų jau nesulauksime. Ir

ronize ours as veli? There is lie, kurie sulauksime, jau bū- darysime, su Dievo pagalbu 
one council we liave not seen'sime gerokai pasenę. iviskų nugalėsime. Jokios kliū-
ior a long time and that is, Taigi, nenuleiskime rankų lys nepastos mums kelio. 
ToAvn of Lake. We expect to dabar, kol dar esame gyvi-Į Taigi, visi tų dienų 
see tliem this time, I hope. As .Paruoškime dirvų ateinančiai į r.uolyno Auditorijų.

jaunajai kartai, kad, kuomet
jau mes pailsime ir turėsime 
apleisti šį vargingų pasaulį, 
kad mūsų vaikai stotų į dar
bų ir varytų jį pirmyn, luti į 
Šv. Kazimiero sesutės būna

attend in the years to come. 

Therefore, Avon’t otliers pat

Vie 
La im t

ourfor tlie orchestra, well, 

Auditorium in its’ place. I can'people heard this bandj

You liave to see for your-'guarantee you that you will'at tbe North-West Side Rose- 
teelf to really believe, because n°t be disappointed. 
one may A\iite many tliings Your best opportunity to see 
tliat are not quite true or our newly remodeled Hall Avilį 
at least exaggerate tliem be- be |bįs (jondng Wednesday 
yond belief, būt in this ease pįgjjt, Noveniber 9tli, at a 
you vili f ind tliat vliat is

Ask ar y 
bad tbe

find tliat 
true.

of tbose avIio liave 
opportunity to liave visited 
our former llall and have late

being said is

ly bad t 
visit our 
Hali and

good f c r t line to

montlily Dance sponsored by 

the Brighton Park Knights of 

Lithuania Council 36.

You vili have the opportu- 

nily that evening, to dance to

land Ballroom, and otliers 

liave heard tliem at Lithuan

ian pienies and dances, as 

veli. So notliing vili be said 

about tliem. All in all, come 

everybody — and ,we are sure 

you vili be pleased and spend 

an enjovable evening.

One of them

KONSERVATORIJOS DAI

NININKAI DAINUOS 

PER RADIJO

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. ya- Į 
tuo žibintu mūsų išeivijos jau ikare iš stoties WGES, D1G0 
noms kartoms. Remkime šių 'kilocykles, įvyks nuolatinis a- 
naudingų įstaigų. Nors dange- ir.tradienio vakaro programas1 
lis nusiskundžia sunkiais lai-Į leidžiamas pastangomis Peop- 
kais, stoka pinigų, bet kur y-
ra tikras noras, ten niekuo 
met nėra sunku. Kilniam dai

lės Furniture Co. krautuvių. 1 
Prie išpildymo šio programo i

i the music of a veli known 

Nevly Remodeled ,

orchestra, on a floor so smootu 
tliev vili honestly . -. ... - . ,,* that it aviu reąuire not the 

tell you that it is a Hall vortli I, * « * * j -v -n
. . \ |least ettort to dance. You aviu

vj.siting. , • ...
° tina danemg on our neiv fioor

Our Pastor, Rev. A. Briszko a pleasure beyond compare.

yra stropiai prisirengę įžymūs
Nevport, R. I., miesto ro- bui niekas nesudaro jokių kliū J konservatorijos dainininkai iri 

tušėj rasta originalis Jurgio j čių. Pavyzdžiui, Bridgeporto 2 po a adovvste prof. A. Pociaus, i 
AVasliingtono rašytas laiškas. Iskyrius “stebuklus” rodo. Pa- Dainuos dvigubas vyrų kva- I 

-------------- jsišventusios rėmėjos bruzda, rtetas, trio, duetas ir t.t. ža-j

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku- 

j mentii reikalais kreipkitės j

z

siiould be 
be

Colorado valstybėj yra 43 į kaip bitutės ir nenusiskundžia ,<Ia padainuoti gražiausių dai- 
kalnai, kurių aukštis siekia blogais laikais. Mūsų visuome- nų.

Dno’t forget tlie date — 14,000 pėdų nuo jūrių pavir-Įnti nebus sunku atsilankyti n Taipgi kalbės prof. A. I’o- 
lias accomplished. i Noveniber 9tli at 8:00 p. m. šio. 'bankietų ir dar pamatyti ne-;cius apie muzikų ir dr. Kulis
given credit for

< « r

ZAKORCIU AGENTŪRA
2334 So OAKL

TEL.
P.OOJIV.ir

vliat

IZKZHHHIHHHHHHIIHUHHHaf
■
S

Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-Agentu
“DRAUGO VAJUS” JAU PRASIDĖJO

AR NORI DARBO?
STOK Į “DRAUGO” VAJAUS K0NTE8TĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do

vanomis.
Agentas neužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas į “Draugo” Vajaus Kontestą daug gero padarysi sau ir vi

suomenei.
“Draugas” yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Anerikoje.

PARAPIJOS—DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirupina bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo” 
Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

I - .

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirupina vieną kontestininką įstatyti į 
“Draugo” Kontestą.

DOVANOS:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau 

kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Provi

dence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) YVashington, Philadelphia, 
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, VVaterbury, 
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant šv. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston, 
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kaip 
2,000,000 balsų

III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovan-os suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmų dovanų gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3.000,000 balsų gaus $150.00. 
Antrų, trečių, ketvirtų ir penktų gaus visi, kurie pasieks pažymėtų skaičių balsų.

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!

t
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Pilna Paliulio Auditorija Klausos Gražaus 
Koncertu

Praėjusį sekmadienį, lapkr. eagos lietuviškoji publika dar 
G d. L. V. ‘‘Dainos” choras, nėra girdėjus chorų dainuo* 
vedamas gabaus vedėjo-inuzi- jant: ‘‘Uždainuokim” (Guda- 
ko J. Saurio, gražiu koncertu viėiaus), “Oi tu lakštingeiė” 
pradėjo 1932-3 sezonai. J *ezo- (Tallat-Kelpšos), “Neveskie 
no atidarymo koncertai prisi-' vaikine” (Saurio), “Kad aš 
rinko pilna Paliulio salė lie- buvau mergelė” (Tallat-Kelp- 
tuviškojo dainos meno mėgėjų šos), “Mislis” (Saurio), ‘“Siu 
ir choro rėmėju iš visų Chi- utė mane motinėlė” (Sasnau- 
cagos lietuvių kolonijų. Publi- s-, ko), ‘“Jau saulutė leidžias”

žarskis (baritonas) nepapras
tai gražiai įspūdingai padai
navo Šaliapino “Volgos dai
nų” (Ki uclinen) ir Verdi’o 
“Užmiršai tėvų kapus.” Iš
šauktas padainavo dar porą 
juokingų dainelių, kurios, man 
rodos, nelabai tiko prie rini 
tojo koncerto.

Duetų “Skrenda, lekia mū
sų mintis” ir “Kam man an
ksti keltis” (Aleksio) daina
vo dvi žymios vestsidietės dai
nininkės p-lės A. Šauliūtė (so
prano) ir V. Palioniūtė (alto).

koje matėsi nemaža mūs gerb. (N. N.), “Stebuklai” (Storo- Vyrų kvartetas: J. Avelis,
dvasiškijos, įžymių biznierių, Ist’o), “Pavasaris” (Nekrašo), I A. Jokūbaitis, L. Norkus ir J.
profesijoualų ir veikėjų.

L. V. “Dainos” choras yra 
išaugęs į didelį (virš HM)) gė
lų balsų kolektyvų, kuris, ga
baus chorvedžio muz. J. Sau-
lio

neuzvil 
et o bei

‘Oi lekia” (čiurlionies) ir
“Anoj pusėj 
čiaus).

Solo gražiai dainavo A. Ka
minskas (tenoras) “Baltija”

vedamas, publikos tikrai1 (Bertulio), “Saulutė” (Brow-

ežero

Toks choro, solo, du- 
<yaitetų (debiutantų)

I’enzis, su C. Svencisku ir Te- 
(Žilcvi- jnziu solo gražiai išpildė “Te

kėk dukrel” (Pociaus), “Na
ktis” (Vanagaičio) ir “Pu- , 
pos” (Žilevičiaus); taip pat: 
ir mišrus kvartetas: N. Nor- 
Lutaitė, E. Lukošiūtė, C. Svc- 
neiskas ir J. Avelis “Darbini
nko dainų” (Šimkaus), “Se
renadų” (N. N.), o iššauktas

n’o), iššauktas dar padainavo 
“Aš bijau pasakyt.” O Juo-1 

išlavinimas, priruošimas kon- zailienė (sopranas) “Nuplas 
ceriui per palyginamai trum- nok” (Tallat-Kelpšos) ir “Ne
pų laikų (porą mėnesių) vi- bile kieme” (Pociaus). Ponia Pat^aniavo Giybai.
siems rodė kiek daug triūso ir Juozaitienė šiuo syk kaž kodėl

buvo skupoka, nes, nežiūrint
Žodžiu, L. V. “Dainos” cho 

ras su gabiu savo vedėju se-širdies turėjo įdėti naujasis 
vedėjas p. Sauris, juoba, kad 
visas programas buvo supiu- siienkiinais atsisakė daugiau'žiai save užsirekomendavo ir 
tas iš naujų dainų, kurių Chi-Į dainuoti. Choro pirm. K. Pa-įdidelę skaitlingos publikos si- 

i Hipatijų įgijo, kų, be abejo. 
Į pajus po šio koncerto ir toli
mesnėje savo darbuotėje.

gausaus },lojimo, gražiais nu- zono atidarymo koncertu gra- 
daugiau; žiai save

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA 3 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. 
tr pigiau negu kiti t Reikale meldžiu atsišaukti, 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lž- 
dirbystės.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal #174 
SKYRIUS: 1118 I.
Halsted Btreet. Tel.
Victory 6011.

lasiklausius šio koncerto, 
drąsiai galima sakyti, kad L. 
V. “Dainos” choras yra ge 
liausiąs mišrus lietuvių cho 
ras Chicagoje. Jei tasai cho

Tėvu Marijonu Misi
jos rudas meti

— ■■
lapkričio 10 d. ligi 20 d. 

misijos Kenosha, AVis.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 
vienos savaitės misijos Lom
eli, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d.
Keturių dešimtų valandų ŠŠ. į 
Sakramento Adoracija Pitts- 
burgli, Pa.

Lapkričio 29 ir 30 Šv. An
driejaus bažnyčioje atlaiduose 
pamokslai, Philadelphia, Pa.

Lapkričio 28 d. ligi gruod
žio 6 d. rekolekcijos ir ketu
rių dešimtų valandų ŠŠ. Šar 
kramento Adoracija Cicero,
III. |

Lapkričio 30 d. ligi gruod-1 
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto į 
Prasidėjimo Novena Cambri
dge, Mass.

Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te
resės novena šv. Andriejaus 
bažn., Philadelphia, Pa.

Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie
nos savaitės misijos Šv. Juo
zapo bažnyčioje, So. Chicago,
III.

Gruodžio 19 d. ligi 23 d. re
kolekcijos šv. Jurgio bažny
čioje, Detroit, Mieh. 'Tel. Republic 2266

Misijoms vadovauja marijo
nai misijonieriai: T. Antanas 
Petrauskas, M. I. C. ir T. Jo- 
nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne-

DAKTARAI
let Cicero 676#

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tli CT., CICERO
Vat: IV-II ryto: 2-6 ir 7-9 vakare 

Phuue Boulevard 1042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street 

Tel. Capal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampus Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 tkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutart)

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pūgai

sutarties

| Office Phone 
Prospect 102 8

Res. «nd Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AN1) SURGEON 

2103 \V. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

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

DR. S. A. DOWIATOfiaaa Tai. Grovehill 6617
Rea 6787 8. Arteslan Ave. _ . _TT_____r _ . _

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
5147 \VEST 25th STREET 

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

ir
2924 W. WASHINOTON BLVD. 
Kitos vai. ant IVashington Blvd. 

4:86 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba 
Cicero 6 82. Rez. tet Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDZTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 Ws»t Marąuette Road 
VoL: 2-6 lr 7-9 P.M. Ket. 8-12 AM. 

Nedėlioj tusltarus

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 1616 arba 1616
2314 W. 23rd Ph, Cbicago

1439 8. 49 Court, Cicero, HL noje dainuoti be gaidų ne
TEL. CICERO IS1T

Bo ule var U 7 689
Rez. Hemlock 7 6 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 12o0 X—KAZ

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Val.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir odenomis susitarus
4847 W. 14th Št. Cicero, ilk

Dr. C.K. Kliauga
D E N TĮSTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2120 W. Marąuette Ita. arti Western 

Ave. l'lioue Hcuilock 382S 
Panedėliais, Seredomis ir Pelnyčiomls

1S2I So. Holstetl

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. YVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

I Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

T«L Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėliojo pagal sutart)

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
ras padarytų dar vienų pas-lseuiai grįžę i§ Lietuvos> 
tangų - ukrainiečių arba ki- 'Aieksandras Bublys, į C> 
tų gerų chorų pavyzdžiu sce-

Pilone MeimocK 2061

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų pa tar n* Tini*, 
visuomet sąžiningas lr 
nzbrangus, nze neturi
me ižlaldų ailalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8367 Aabura Avraut

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonai Yards 1138

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

Chicago, UI.

I. J. ZOLP
GRABORIUI IB LAIDOTUVIŲ 

▼RDRJAI
1650 WEST 46th STREET

R s m pas 4<tk lr Paulina Ita.
Tel. Boulevard 6262-8412

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
.rie manęs, patarnausiu slmpatiž- 
<al„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
citur. Koplyčia dėl germenų dykai.

vien
lengvas dainas, bet ir sunkes
nes, kaip, pav., Sasnausku 
“.Siuntė mane motinėlė” arba 
Žilevičiaus “Anoj pusėj eže
ro ’ ir kitas, jį galima būtų 
skaityti pirmaeiliu lietuvių 
choru Amerikoj.

Tenka sveikinti L. V. “l)ai 
nos” chorų ir jo vedėjų, ko- 
np. J. Saurį, už šaunų kon
certų. Nekantriai dabar lauk
sime kovo 13 d. — šventojo 
koncerto, Kimball Hali ir ti
kimės, kad ir ten neužvils pu
blikos.

Beje, programų vedė Ig. Sa
kalas, kuris, be to, nuoširdžiai 
ragino mylinčius dainuoti — 
dėtis prie choro o visus remti 
chorų tinansiniai, įsirašant rė
mėjais. Dūsiukas

“ATLAIDŲ ŠALTINIS ’

Išėjo iš spaudos maldakny- 
Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 
irinietės. Maldaknygėje yra įki- 

aiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mal- 
i'ų, kuriom popiežiai suteikė 
ai laidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra
tos, kurioms suteikti atlaidai, vai 
Ši knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, III.

I DR. JOSEPH KELLA
1 DENTISTAS
| GAS EXTRACTION
t Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 

«35S SO. VVESTKRN AVE.

ge DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULLVI

Pilone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS 111 CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmcnd Street
Telefonas Republic 7868

ūRTsUZANA TšLAKIŠ
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tet LAFAYETTE 7327

Ofioo vat. kiekvienų dienų nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki g vat vakare Ltarniukals 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hydc Park 3395

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7406

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

UK. MAltUEKlO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patoges.ię 

vietų
3225 SO. HABSTED ST.

.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 
nuo 6 iki 8 vakare 

Žventadicn.ais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

DR. M. T. STRIKGL'IS
GYDYTOJAS Ilt CHUttltGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutart)
Ofiso Tel.: Boulevard 782(1 
Narnų Tei.: Prospect 1930

Tel. Grovehill 1595

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

Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wenlworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8006

▲KIŲ SYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Seniausia Ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. 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 pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

Tautų Sųjunga nesenai iš
leido “Metinę statistikų” pa
saulio gyventojų. Pasirodo, 
kad dabartiniais 1932 metais 
gyvena pasauly 2,012,800,000 
žmonių. Daugiau negu pusė 
visų žmonių (1,103,000,000) gy 
vena Ązįjoj. Beveik pusė to 
skaičiaus t. y. 560 milijonų 
gy vena Europoj, o vėl su virš 
pusė Europos gyventojų skai
čiaus bus skaičius visos Ame
rikos gyventojų — 252 mili- 

I jonai. Iš tų Šiaurinėj Ameri
koj gyvena 134 milijonai, {,lė
tinėj — 83 milijonai ir Cen- 
tralinėj — 34 milijonai. Afri
ka turi 142 milijonu gyven
tojų, Australija gi 10 milijo
nų.

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavlmaų 
galimas už 835.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 $. 50th Ave., Cicero, lu.

Šventasis Raštas, Senojo 
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento III. Psalmių kny- 

įga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
plonais popieriniais aptaisais 
kaina $3.00.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Šventasis Rastas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testą-1 
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Vi išminėtas knygas dar ga
lima gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, UI.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuria 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpų regyst* 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose. egsamlnavanas daro
mos zu elektra, parodančių mažlau- 
naz klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto Iki I vaka
re. Nedėliomis pagal sutart). 
KREIVAS AKIM ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. klusų kainos pl- 
geenės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALdSTAS

Ofisas Ir Akinių DLrbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S
Nedėliotais; aųo 16 ua ia.

Teh Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET
i

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2 4; 7-9 1’. AL

Trečiadieniais ii sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. \VESTERN AVE. 
Chicago, 111.

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M.
4910 SO. A1ICH1GAN AVENUE 

Tel. Keuuuod 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. MAURICE KAHNM
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rez. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimų.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—6 po

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON j
Gydytojas ir Chirurgas

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

Vai nuo 2—6 
pietų: 7—8:30. vai. vakarą 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 tkl 12 ryto, 7 Iki 0 vakare

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal suLarU

Tel. Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect 0616

DR. B, ARON ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rea <426 So. California Ava 

Vai.: 2-6, 7-0 v. ▼. Ižsklrlant Kete,

Ofiso ir Rez. TeL Boulevard 5912

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

Ofiso vnLt nuo 1-6, nuo
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CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS

Misijų įspūdžiai. Senai gir- 
dėta tokia praktiška filosofi
ja, kokių kun. J. ,J. Jakaitis, 
marijonas misijonierius, teikia 
lankantiems misijas Aušros 
Vaitų bažnyčioje. Misijonie-

Jau vos dvi dienos liko mi
sijoms. Kas iki šiol tinginia
vo, tegul bent per paskutines i 
tas .dienas atsilanko j misijas i 
ir pataiso savo gyvenimų. Mi
sijos baigiasi trečiadieny, va
kare.

Kolegijos Rėmėjų 19 sky

V f

riaus pamokinimai tinka do
riems ir nedorėliams; tinka ti-,riiis lapkričio 6 d. laikė mėne-
l-.intienis ir bedieviams; tinka 
vyrams ir moterims ir jauni- 
inbi. Tiesos žodžius misijonie- 
iius visiems pakartoja tik pri 
dėdamas daug savo gražių \- 
patybių ir patyrimo. Kaip pa
tyrusios šeimininkės moka ga
rdžiai ir skaniai išvirt valgyt, 
taip kun. Jakaitis moka j sa
vo misijų pamokslus Įdėti to, 
ką nekiekvienas pamokslinin
kas sugeba.

M1I1S
$9.75, $12.50, 
$18.75, $24.50,
Dabar oras pilnas dainų ir 

muzikos ir visokių pamo

kinimų.

Galite pirkti mokėdami po

.00
i savaite

los. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—81G7

Lietuvių programai iš sto
ties WCFL, 970 k. Nedėlio- 
inis nuo 1 iki 2 vai. popiet. 
WHFC, 1420 k. Ketvergais 
nuo 7:30 iki 8:30 vakare.

KVIETIMAS

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų; 

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

Adresas ....................................................................................................................................... *.............................

............................ h............................... • ••••eseesssssesssseee

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

Cbicago, III.

sinį susirinkimų, pirmininkau
jant A. Grybui, kuris pirmiau
siai padarė pranešimų iš bes

tojo seimo pažymėdamas, kad 
skyriaus atstovų registracijos 
komisija nebepajėgė suregis
truoti visų seimo dalyvių, y- 
pač svečių, kurie neturėjo ma
ndatų, nes tiek daug jų j sei- 

'mų atvyko, kad būtų reikėję 
• dvigubos komisijos. Iš kvies- 
| tųjų Aušros Vartų parapijos 
.draugijų sekančios oficialiai 
dalyvavo: 1) Kolegijos Rėmė
jų 19 skyrius su auka $30.00, 
atstovai A. Grybas, dr. P. At
kočiūnas, A. Peldžius ir J. K u 
dirka. 2) Apaštalystės Maldos
— $5.00; ats. K. Paukštienė. 
M. Laucaitienė, O. Žostautie
nė, A. Radzevičius ir O. Da- 
čiolienė. 3) Aušros Vartų Vy
rų ir Moterų — $5.00; atst. A. 
Bartkus, P. Fabijonaitis, A. 
lunkus, O. Bartkienė, V. G.le- 
bauskienė ir V. Duoba. 4) Tre
tininkų — $3.00; atst. — O. 
Judikienė. M. Rinkevičiūtė, 
Šarkienė, Kairaitė ir Budrikie- 
nė. 5) Lietuvos Vyčių 24 kp.
— $3.00; atst. M. Stankelis, 
R. Zalatoris, S. Zaura. 6) Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 10 skyrius — $3.00; atst. P. 
Šliogerienė, M. Stunibrienė, M. 
Sebastijonienė. 7) Šv. Onos — 
$3.00; atst. J. Šaulienė, E. Po
cienė ir E. Raubienė. 8) Auš
ros Vartų Moterų ir Merginų
— $3.00, atst. L. Dambraus
kienė, J. Pečiukienė, E. Čepai
tienė, A. Senevičienė ir D. Ga
sparkienė. 9) Labdarių 7 kuo
pa, atst. V. Jusevičienė, L. Ju- 
sevičius, K. Zaurienė, P. Fabi- 
jonaitis ir V. Glebauskienė. 
10) Blaivininkų atst. M. Rin
kevičiūtė, R. Kafrienė, M. Kai
raitė ir M. Balčiūnienė. 11) 
Parapijos komiteto atst. — P. 
Balčiūnas, J. Gasparka ir P. 
Kalnis.

Nutarta Kolegijos Rėmėja
ms “in corpore” dalyvauti: 
a) Federacijos Chicagos Aps
krities vakarienėje, lapkričio 
9 d., Dievo Apveizdos svetai
nėje, b) Chicagos pasaulinės 
parodos susirinkime, lapkričio 
11 d., Lietuvių Auditorijoje, 
Bridgeporte; c) Skyriaus ren
giamoje gruodžio 11 dienų ar
batėlėje Aušros Vartų svetai
nėje ir d) Labdarių seime la
pkričio 20 d. Brighton Parke, 
Nek. Pras. parapijos svetainė 
je-

X P. Miežlaiškienė, viena iš

The

seniausiųjų West Sidės gyve

ntojų ir Aušros Vartų parapi

jos įkūrėjų, sunkiai serga; va

kar ligonę atlankė su šv. Sa

kramentais kun. L. Draugelis.

X Šilkienės sūnui, esančia

me St. Charles pataisos na

muose prosijimo mašina sula- 

rnle rankų iki alkūnės.

ŽUVO P. RUBLIAUSKIENĖ

Fraėjusį šeštadienį einant iš 

gydytojo namo tapo autonio- 

jLilio mirtinai suvažinėta p. 

jRubliauskienė, motina buvu

sios Chicagos lietuvių jauni

mo tarpe veikėjos, Adelės Ru- 

bliauskaitės, kuri porų metų 

atgal išvykus į Lietuvų susi

tuokė su adv. Gabaliausku. 

Nugabenta į ligoninę p. Rub- 

liauskienė neatgavus sąmonės 1 

mirė. Rap.

A. L. R. K. Federacijos Chi- 

cagos Apskritys lapkričio 9 d„ 

8 v. vakare, Dievo Apveizdos 

parap. svetainėj rengia drau

giškų vakarienę.

Į vakarienę norime sukvies

ti gerb. mūsų dvasiškųjų, Chi- 

eagos L. K. organizacijų ir 

draugijų darbuotojus-darbuo- 

tojas ir visų katalikiškųjų in

teligentiškųjų Chicagos lietu

vių visuomenę.
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PILGRIMO PIRMOJI ŽIEMA
“Gamta sava Žalumoj’' — kaip atvaiz
duota Ilerbert Roese, įžymaus ta py 
tojo ... įkvėpta didelių sunkumų 
pergyventų Amerikos pirmųjų sėslių 
kovoja prieš žalių, laukinę gamtą 
(1620 m.). “Gamta savo Žalumoj 
Retai Švelni ir Lengva" — ir žalias 
tabakas neturi vietos rigareluose.

Luckies nėra žalio tabako 
—dėl to jie tokie lengvi

"]\/T"ES perkame puikiausią, patį 
A puikiausių tabakų visame 

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

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

••
It's toasted

Tas pakelis lengvų Luckies

UŽUOJAUTA PRANEŠIMAI BUS DAUG GYVULIŲ

Chicagos ir apylinkės var
gonininkų kuopa reiškia gi
liausios užuojautos žodžius sa
vo mylimam draugui p. Kaš
tui Saboniui netekusiam savo 
tėvelio Vinco Sabonio, kuris 
mirė 12 d. spalių m., Mauciū- 
nų kaime, Alovės parap.

Valdyba
Pamatinis vakarienės tiks

las — apkalbėti svarbiausius 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
įklausimus, pasitarti apie būsi- 
mųjį 1933 Chicagoj A. L. R. 
K. Federacijos Kongresų. Pa
saulinę Parodų ir panašiai.

Nesuspėdami kiekvienų ge
ri). mūsų dvasiškį, kiekvienų 
darbuotojų ir visų, kurie vi
suomeniniais reikalais įdomau 
jasi, asmeniai pakviesti, šiuo
mi per dienraštį širdingai kvie 
čiume visus — dalyvaukite! Į- 
žanga vos 50c.

A. L. R. K. Feder. Chicagos 

Apskrities Valdyba:

A. J. Žvirblis, pirm.
L. Krekščiūnas, rašt.

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

M

Bridgeport. — Dr-stės Pa-
ilaimintos Lietuvos mėnesinis j 

susirinkimas įvyks lapkričio 9 
<!., 8 vai. vak., Lietuvių Audi- Į 

torijoj. Malonėkite nariai lai- |I
ku tusiiinkti, nes bus renka- j 
m i darbininkai koncertui lap- į

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABz\R PIGIAI {VAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 UŽ 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avenue

TZ* 1 • •Kolei įssibaigs

„?•< r. '■» .UI 1 I «■"' W»'l
]ankr. S d., 1932

Republican 
Headquarters 

Lietuvių Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777.
STATE:

A. K. Valukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

Chairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Telefonas State 7GG0

Valandos 9 .ryte iki B popiet
Vakare: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republic 9600

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W Wasblngton 8t. 
Room 905 Tel. Dearborn 79««

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergais 
— 8 lkl 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

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

4800 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6 393

1«« N T.A SAT.T.E ST—narai sutarti.

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, UI.
Tel. Hemlock 8380

Šio lapkričio mėn. pabaigi) ; 
skerdyklų amfiteatre įvyks 
galvijų paroda. Kaip praneš- ; 
ta, bus išstatyta 12,450 įvai
rios rūšies gyvulių.

• ‘ •!
P. CUNRAD. Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hollywoode muKŲ studijoj ir vaka
rais imti paveikslai ISeina tokie gra
žus. kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
polntlinentų ir sempelit, paSaukit mus 
telefonu- ENGLENVOOD 5840 

Kės. 7SO W. <J2n<l St.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųSies 
Ir patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FARIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

214G So. Hoyne Avenue

Chicago, UI.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 

S. E. corner

Tel. Hemlock 1017

Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼leną 14 geriausių rūšių automoblr 
liūs — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų, pasirinki- 
mg vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
«4M ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 71 >9


	1932-11-08-DRAUGASw-i7-8.pdf

