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Latvių derybos su Maskva nutruko
CHICAGOJEKUBOS SALOJE NOO AUDROS ŽUVO

APIE 1800 ŽMONIŲ
_____ — . - •

VEDAMA ATKAKLI PROPAGANDA 
PRIEŠ KARO SKOLAS

PER RADIJĄ MASINIS
MITINGAS PRIES ME 
KSIKOS VYRIAUSYB?

NEW YORK, lapkr. 11. — 

Iš kunigų pauliečių radijo sto

ties WLWL bus vedamas ma

sinis mitingas lapkričio 17 d,

ŠVENTŲ sielų mėnesis

Lapkričio mėnesis yra šven 

tų sielų mėnesis. Kituose kra

štuose katalikai kapus lanko
nuo T iki 8 Vai. vakarą. Tai ,r meldžiag u2 mirusių sie|as

NUTRAUKĖ DERYBAS BAISYBĖS KUBOJE

RYGA, lapkr. 12. — Latvi-! CAMAGUEY, Kuba, lapkr. 
jos delegacija Maskvoje vedė ]/|. — Tik dabar tegalima pa- 
derybas su bolševikais prekv- šaulį supažindinti su įvyku- 
bos šutai ties atnaujinimui. Po siuja Kubos saloje baisia ka- 
penkių savaičių darbo dery- tastrofa, kokia dar, rodos, ne- tai 
bos nutrauktos. Latvija atšali- įregistruota salos istorijoj.
kia savo delegacija. i T .... „ , ,

į Lapkričio 9 d. vakarų per 

Bolševikai Latvijai padavė tris salos provincijas — Ca-

aiogantiškus reikalavimus. Jie maguey, Santa Clara ir Ori- 
reikalavo, kad Latvijoj būtų elite, praūžė baisus viesulas 
panaikintas visokis priešbol- (uraganas).

bus per radijų protestas prieš 

Meksikos vyriausybę del ka

talikų persekiojimų. Bus skai

tyta protesto rezoliucija, ku

rios nuorašai bus pasiųsti val

stybės departamentui Waslii- 

ngtone ir Meksikos preziden- 

Svarbiausiuoju kalbėtoju 

i per radijų bus New Yorko ar

kivyskupijos vyskupas pagel-. 

bininkas Dunn.

ne tik Vėlinių dienų, bet ir per 
visų šį mėnesį.

Kaip praneša, šis senas ga- 

įbingas katalikų paprotys ir 

šiame krašte atgaivinamas.

APIPLĖŠTA LIGONINĖ

ševistinis veikimas. Pastarosios

BUVUSIS KAIZERIS 
PRABILO

DOORN, Olandija, lapkr. 
’2. — Pirmų kartų buvusis 
vokiečių kaizeris čia oficialiai 
pareiškė, kad Vokietija nėra 
atsakoininga už pastarųjį ka
rą. Jei kas aiškina kitaip, tai 
begėdiškai meluoja, sako jis.

SIŪLO PASKOLA

MONTE C AULO, Monako, 
lapkr. 12. — Prancūzija siūlo 
apie pusę milijono dol. pasko-

PROPAGANDA PRIEŠ 
KARO SKOLAS

Trys plėšikai puolė Aleksi- 

jonų Brolių ligoninę, 1200 Be- 

llden avė. Ofiso klerkas, bro- 

jliš Arcemius, uždarytas į ne

degamųjų spintų ir pagrobta 

.50 dolerių.

provincijos WASHINGTON, lapkr.

mažiau nukentėjo. Bet pirmo |_. Po įvykusiųjų rinkim, Eu

ji — baisiausia. Šiame mieste
ropoję ir čia pradėta tarptau-

daug namų sugriauta. Žuvu- tin€ propaganda prie5 kar0

| šiųjų skalvius gal nesieks iki gkoltJ mok6jim? Amerikai. No
kad karo skolos būtų20. Sužeistų apie 75.

Baisiausia nukentėjo Santa 

Cruz del Sur miestas, buvu

sis pajūry. Baisi jūros banga 

ūžtelėjo ant miesto. Apie 1,800 

asmenų žuvo, o kiti sužeisti. 

Visas miestas, kuriam gyveno 

apie 3,500 asmenų, bangols su

griautas ir visiškai sunaikin

tas. Žuvusiųjų tarpe daugiau

sia moterys ir vaikai. Vyrai 

'stipresni ir jie pajėgė gelbė

tis. Šimtai sužeistijjų traukl
ios Monako valstybėlei, kuri . .

, ’ . . , . mais atvežami į si miestų. Čia

gyvena sunkų ekonominį kri-!. . ......
Z!.

KITA NOBELIO DOVANA

STOCK HOLMAS, Švedija, 
lapkr. 12. — Nobelio dovana 
už 1932 metus pripažinta a-

į taisytos laikinosios ligoninės.

Iš Santa Cruz grįžo viešų

jų darbų sekretorius Onetti. 

Jis sako, kad kaip gyvas nė- 

įa matęs tokios tragedijos.! 

Jam pačiam teko ten įeiti į j 

vienų namų griuvėsius ir pa-i 

kelti kelis lentgalius. Jis ten Į

nierikonui chemikui ?lr. D. I.
Irfingmuir iš Scbenectady, N. rado vaikų lavonus. Jis pata 

Y. ria, kad sugriautas miestas tu-

būt apleistas. Jo atstaty-n

PIRMASIS SALTIS

runa,

žymiai apkarpytos, jei nebūtų 1 g”liav^ 

galima jų visai išbraukti.

Anglijos ambasadorius tuo 

reikalu šio krašto vyriausybei 

įdavė notų, kurios turinys bus 

žinomas gal tik prezidentui 

grižus.

Vakar Chicagų ištiko pir

masis šiemet šaltis. Tempera

tūra nuslydo žemiau 27 1. 

Kone per dienų palengva sni-

PAGROBTA - 539 DOL.

500 KINŲ NUKAUTA mas negalimas, nes jis visados 

bus viesulų ruože. Sekretorius 

iš čia lėktuvu išvyko į Hava- 

nų, kad tenai organizuoti pa-

TSITSIHAR, Mandžiūrija, 

lapkr. 12. —- Japonų prane

šimais, arti Khurkhura sto- galbų nukentėjusioms sritims

ties japonų kariuomenė nuko
vė apie 500 kinų sukilėlių.

SUSIRGO JAPONŲ IM
PERATORIUS

TOKIJO, lapkr. 12. — Pra
nešta, kad lengvai gripu su
sirgo japonų imperatorius Ui- 
rohito.

LORDŲ RŪMAMS RE
FORMOS

LONDONAS, lapkr. 11. — 
Yra naujas, bet ne oficialis, 
pasiūlymas vykdyti lordų rū
muose reformas.

WARDENSWILL, Šveicari

ja, lapkr. 11. — Sudegė vai

kų prieglauda. Žuvo 12 vaikų.

ANGLAI PLANUOJA 
NAUJĄ SUTARTĮ

Keturi jauni plėšikai užpuo

lė Morgan Park Currency mai 

nybos ofisų, kurs yra uždary

to banko namuose, 1987 W. 

111 gat. Pagrobė 539 dol.

LONDONAS, lapkr. 11. — 

Del Vokietijos lygybės apsi

ginklavime Anglijos vyriausy

bė planuoja naujų tarptauti

nę sutartį. Šiaja sutartimi Vo

kietijai bus pripažinta ginkla

vimosi lygybė tik sųlyga, kad1 

ji nei dabar, nei ateity nė ko

kiu būdu nepanaudos jėgos 

nesusipratimams spręsti.

Kituose viesulo ištiktuose Į 

plotuose yra mažai nukentėju-, 

šių. i

Camaguey’e sugriauta sese

rų uršulinių akademija. Žuvo 

3 seserys ir 5 mokinės. Kone 

dvi paras šis miestas buvo be 

vandens, šviesos, jėgos, kuro 

ir be maisto. Dabar tai visa 

jau taisoma. Iš kitų salos da- 

l;ų suvyko daug gydytojų ir

VARŠUVOS UNIVERSITE
TAS UŽDARYTAS

VARŠUVA, lapkr. 11. — 

Lenkai studentai tautininkai 

sukėlė pogromus žydams stu

dentams. Daugiau kaip 20 žy

dų studentų sužeista. Univer

sitetas laikinai uždarytas.

VYKS Į WARM SPRINGS, 
GA.

MIRĖ NUO DANTŲ 
KRAPŠTUKO '

Gydytojas dr. W. Klug, 9110

No. Keating avė., Niles Cent

er, netyčiomis prarijo dantų 

krapštukų, kurs pažeidė plau

čius. ir gydytojas nuo to mirė.

13 KOMUNISTŲ NU
BAUSTA

WASH1NG,TON, lapkr. 12. 

— Už kėlimų neleistinų demo

nstracijų ties aukščiausiojo 

teisino rūmais 13 komunistų 

teismas nubaudė po 100 dol. 

pabaudos arba po 60 dienų 

kalėti.

PALIAUBŲ DIENA

WASHINGTON, lapkr. 12. 

— Paliaubų diena vakar mi

nėta ne tik J. Valstybėse, bet 

ALBANY, N. Y., lapkr. 11. 'jr Europoje. Kaip čia, taip ir 

Prezidentas elektas gub. (en pagerbti* žuvusieji kare. 

Roosevelt’as artimiausiomis

dienomis vyks į Warm Springs 

Ga. Šio lapkričio gale ten pas

, . _ , . _. jį bus sukviesti kongreso vn-

siaugių. Raudonasis Kryžius ...... . , . . ,
v..............................................................._ dai. Su jais tarsis, kaip ir ko

kiu būdu vykdyti programų
išvysto šelpimo darbų. Miesto 

kareiviai.

PABALINTI 3 MOKINIAI

TAMPA, Fla., lapkr. 12. - 

Iš vienos mokyklos pašalinti 

3 mokiniai, kurie nenorėjo sa

liutuoti J. Valstybių vėliavos.
griuvėsius saugoja oi«.. . .. . -; . . . - . - , ..‘gerovės grųžinimui. Alaus gra

„ , I žimmo klausimas taip pat busgelbėjimo darban. . . , . . . . ,° d l aptartas. Pirmoje vietoje bus

Tiek baisybių miestuose. O statomas ūkio klausimas.

Laukuose taip pat sunaikinti Prezidentas elektas paskel- CHICAGO IR APYLIN- 

visoki derliai. Ypač labai nū- bė, kad į kabinetų paskyrimai KĖS. — Šiandien debesuota;
nendrių'bus žinomi tik už poros mė- numatomas sniguliavimas; ša- 

nesių. lta.

ORO STOVIS

kentėjusios cukrinių 

plantacijos.

Jurgis Kardinolas Mundelein

iš Dievo malonės ir Apaštališkojo Sosto palankumo; 
Švenč. Marijos Popolo tituliaris Kardinolas

Kunigas, Chicagos Arkivyskupas

Mylimiausieji:—
Per daugelį metų šioj vyskupijoj šiuo metų laiku yra paprotys 

viešai ir karštai atsiliepti į kiekvienų parapijų del metinės Petro 

Skatiko kolektos. Ištikrųjų ši kasmetinė kolekta virto beveik šven

te, į kurių kunigai ir tikintieji karštai atsižiūri šiuo Padėkonės lai

kotarpiu ir viena parapija su kita lenktynuoja, kad padaryti re

kordų gausiuoju aukojimu Kristaus Vikarui. Ši gausaus aukojimo 

proga pasitaiko vienų kartų per metus. Praėjusiais laikais kas me

tai Chieago visados pasirodė viso krašto priešaky su savo aukomis 

mūsų Šventajam Tėvui Popiežiui. Kitais metais tikintieji tuo tik

slu buvo raginami imtis nepaprastų pastangų atsižvelgiant į faktų, 

kad kenčiantieji pasaulio vargšai tiesė savo rankas į jį, į išmaldų 

dalintojų, šaukdamies pagalbos. Paturėdami jo rankas mes jautė

mės, kad gelbstime jam atlikti gailestingumo misijų, kam Kristus 

įgaliojo Bažnyčių, kurios Petras ir jo įpėdiniai yra galvos.

Bet Šiandien gyvenamas laikas, kada ekonominis slėgimas pri

spaudė pačius mūsų žmones; kada turtingųjų turtai sumažėjo ir 

vargšų taupmenos nyksta; pramonės veikimas visam krašte kone 

visai sustojo, prekybos judėjimas turgavietėse aptilo ir mes visi bai

mingai atsižiūrime į ateitį. Tad nėra lengvas daiktas Arkivyskupui 

atsišaukti į savo tikinčiuosius del gausaus aukojimo bet kokiam 

reikalui, nes jis žino, kad daugelis norinčių duoti, negali ištesėti. 

Nežiūrint to, vis gi šiandien yra daug didesnė priežastis jam karš

tai atsišaukti į tikinčiuosius ir juos raginti didesniam pasiaukoji

mui, negu pirmiau: Petro Skatiko kolektos kituose kraštuose pra

eityje svarbiausioji priežastis nebuvo tiek pinigiška pagalba Po

piežiui, kiek valdinių ir vaikų ištikimybės paraiška ir sūniškosios 

meilės demonstracija Krikščionybės Tėvui. Ir pažymėtina tas, kad 

prieš pastarųjį karų mažiausios ir vargingiausios tautos kas metai 

daugiausia ir gausiausia tam tikslui aukodavo. Tai mažoji Belgija, 

neturtingoji Prancūzija arba Vokietija buvo pirmenybėje, o tik 

paskui jas sekė mūsų kraštas. Ir tik karo metu ir po karo J. Vals

tybių kapitalikai, kaip karštieji naujokai, pakilo pirmyn ir ėmė pa

sauliui vadovauti, kada karo nuteriotos Europos tautos buvo) pri

verstos daugiau rūpintis savo likimu. Nežiūrint šio ekonominio 

krizio, kurs mus daug prispaudė ir mūsų veikimų sutrukdė, ištik

rųjų mes Chieagoje nepamesime drųsos ir nepaduosime savo* pir

menybės, kurių pasaulio akyse mes laimėjome už savo praktiškųjų 

ištikymybės demonstracijų, meilę ir dėkingumų mūsų Šventajam 

Tėvui Pijui XI. Ištikrųjų aš būčiau nerūpestingas savo pareigose, 

kaipo jūsų dvasinis vadas, jei šiandien jūsų neraginčiau padidinti 

savo pastangas ir jums pasakyti, kad jūsų auka šiuo varžumo metu 

yra dukart tiek verta, kiek kitais, gerovės laikais. Kokia tai garbė 

būtų mums, jei paskiau mes galėtumėm pasakyti, kad Chieago, di

delio krizio prislėgtas, laiko savo galvų aukštai iškėlęs ir tarp visų 

krašto bažnyčių, kaip ir pirmiau, užima pirmųjų vietų, kada kvie

čiamas duoti aukų savo Vyriausiajai Dvasinei Galvai; koks tai bū

tų pasitenkinimas klebonui ir tikintiems atsiminus, kad parapija 

sunkiais laikais išliko duosni Popiežiui, kurs čia, žemėje, užima 

Kristaus vietų; kiek tai man pačiam būtų neužmirštamo džiaugsmo, 

kada aš padėčiau prie mūsų Šventojo Tėvo kojų savo tikinčiųjų 

"Petro Skatikų ir galėčiau prabilti: “Šventasis Tėve, mano kunigai 

ir tikintieji duoda tau šiandien, šiais sunkiaisiais laikais, tiek gau

siai, kaip jie davė gerovės laikais, ir daugelis jų duoda su nepap

rastu pasiaukojimu.”

Aš pasitikiu savo kunigais ir tikinčiaisiais, kad jie supras šiuos 

mano žodžius giliau, negu kada nors pirmiau. Turiu jiems priminti 

ir tai šiuo aš to visa prašau ne kitkam, ne saviškiam^ vargšams, 

nei sau, nei vyskupijos, ar kitiems reikalams, nes gerai žinau, kad 

šiandien kiekvienas turi daug nuosavų vargų savo namuose. Bet 

šis mano atsišaukimas turi tikslo išlaikyti idealų, kuriam yra pa

vojaus. Ištikimybė ir pasiaukojimas Petro Sostui yra svarbiausias 

mūsų tikėjimo kertinis akmuo, o ši ištikimybė svarbiausia pareiš

kiama ne kalba, ne kokiu beprasmiu darbu, bet praktiškuoju keliu 

— gausiomis aukomis, kad Popiežius galėtų išspręsti daugelį keb

liausių pasaulio klausimų, kokius jis apturi.

Del to tai aš rūpestingai kiekvieno kunigo ir prašau, kad šis 

atsišaukimas rastų sau vietos širdies gilumoje ir būtų tikintiems 

ko plačiau išaiškintas, kad Petro Skatiko kolektai skiriamų sek

madienį kiekvienas duotų aukų sulyg savo išsigalėjimo, taip kad 

aukų tarpe turėtų rastis ir našlės pinigėlis. Visi dirbantieji ir tu

rintieji pajamų turėtų savo aukas padvigubinti, taip kad jų aukos 

užimtų vietų ir tų. kurie ne del savo kaltės negali nieko duoti, išė

mus tik savo karštas maldas, prie kurių/ 'kiekvienas šios vyskupi

jos katalikas jungiasi už savo Didįjį Baltųjį Kristaus kaimenės Ga

nytojų, Krikščionybės Vadų, mūsų Šventųjį Tėvų Popiežių, “Kad 

Viešpats teiktųsi jį užlaikyti, stiprybe jį apdovanoti, žemėje jį lai

minti ir jo į priešų rankas nepaduoti.” ’

Jūsų Kristuje,

JUROJ S KARDINOLAS MUNDELEIN,
Chicagos Arkivyskupas.

Visų Šventųjų diena, 1932.
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Skubinkis! Nebelauk Daugiau!
• ’ 4 <

PRiSIRENGK DABAR, TAI ILGAI ŠALTAI ŽIEMAI, KURI JAU AR
TINASI. PRIPILDYK SAVO ARUODĄ ŠIANDIE EKONOMIŠ
KIAUSIOMIS, DAUGIAUSIA KARŠČIO DUODANČIOMIS ANGLI
MIS —

Consolidation 
Millers Creek

Vienas Karštis, Išėmus Vieną Bušelį Pelenų ant vieno tono — Be 
šiferio, be akmeny, be šiukšlių, ir be kl’nkerių; visokio didžio yra 
dabar chemiškai padengiamos, kad būty švaresnės, negu perėju
sios per ugnį.

TAUPYK PINIGUS - BUK APSAUGOTAS 
UŽSISAKYK DABAR-ŠIANDIE IR REIKALAUK

A U T H OR I Z E D

Consolidation Millers Creek
BIG BLOCK BIG EGG BIG NUT

VIENINTELI AUTORIZUOTI 
PARDAVĖJAI

CONSOLITATION 
MILLERS CREEK

Chicagoje ir Apielinkėse 

SOUTH SIDE:
ATLAS FUEL CO.,

4923 So. Paulina St. Tel. ProsĮX>ct 7960 
JOHN BIOANE and SONS.

3596 Ajchcr Avė. Telefonas Lafayette 0600 
CHICAGO* LAWN COAL CO.,

3605 W. 59th St. Tel. Prospect 8944
' D AMEN FUEL CO.

1828 W. 43fd St. Telefonas Boulevard 9029 
KEADY COAL and CONS. CO.,

5323 Šo. Cicero Avė. Teb Lafayette 4030 
VILIJA CO.,

3700 So. Spaulding Avė. Tel. Laf. 2584 
WESTERN COAL and SUPPLY CO.

4916 So. U’esteni Avė. Tel. Prospect 3400 
WHITE EAGLE COAL CO.

4919 So. Robey St. Tel. Prospect 061J

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO,

2105 So. Albany Avė. Tel. Crawford 3501 
BOHEMIAN COAL CO.,

934 W. 18th St. ' Tel. Canal 0315
CALIFORNIA ICE and COAL CO.,

3334 W. 22nd Street Tel. Lawndflle 0667 
3200 So. Central Park Avė. Lawndale 2060 

EASTMAN COAL CO.,
1930 W. 17th Street Telefonas Canal 1386 

FIRST NATIONAL COAL CO.
1814 So. Western Avė. Tel. Canal 2666 

GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So. Morgan St. Telefonas Canal 4136 

LAWNDALE COAL CO.
2614 So. Whipple Street Tel. Lavvdale 3068 

MONARCH COAL and SUPPLY CO. 
2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072 

WESTERN FUEL CO.,
2623 W. Adams St. Tel. Van Buren 4111 
360> N. Lamon Avenue Austin 1234

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS.

50th Court and 33rd St. Tel. Cicero 1703 
CICERO FUEL CO.,

Austin Blvd. and 31st St, Tel. Cicero 29 
Tel. Lawndale 0609- 

CLYDE COAL CO.,
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902 

MORTON PARK COAL CO..
2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogden Avės. Tel. Lawudalc 6706 

ir Cicero 120

BERWYN:
C. M. MOLINE

Stanley ir Oak Park Avės. Tel. Berwyn 530 
SPEEDWAY COAL CO., 

Broadview, III. Tel. Berwyn 472 ir May 4130

ratui pasisekė būti išrinktam

j valstijos legislatūrų.
Prezidento vietai, Kockfor-' i

de balsų paduota sckančiur.

Hooveris — 19,093. 

liooseveitas — 12,624. 

Norman Thomas — J,463. 

Policijos magistratu išrink

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
Dabartiniu laiku Ciceros lio Jš Chieagos: pp. Liutkui, iš 

tuviui sutvėrė naujų politiškų Centraliu, III., p. Climovich, iš 
klubų, pavadindami Ciceros Indiana, valst. ūkininkė P. Ju- 
Lietuvių Demokratu klubas, r.kauskienė. Ačiū Dr. J. Sinio- 
Sus-mas įvyko lapkr. 3 d. ai- naičiui, kuris gerai gydo. Tū

tas, taikos teisėjas Itklvsuid sjluni<ė apie 200 piliečių. Al- riu vilties pasveikti, bet nc- 
V. Rohlen, gavęs 6,245'balsus, gRankusių ūpas buvo geras ir turtas tai trukdo.
Jis gavo tik 32 balsu daugiau Lįstatymas, kad visi cjw5ro>s 
už savo oponentų llerbert t.. lietuviai būtinai turi susior-
lleinert.

Lietuviams pažįstamas Ant- 
l'ony Ingrassia stovi trečioj 
vietoj su 3,602 balsais.

< Sniegas

Trečiadienį, lapkr. 9 d. Ko- 

d lordų užpuolė sniegas ir 

snigo gana smarkiai. Nuo žo-

galiizuoti į minėtų klubų. 
Laimingos kloties naujam

klubui. Ciceros Pilietis

VARGŠO PADĖKA

Visiems gerųdčjams, lanky
tojams ir aukotojaius, kurie 
gelbstit man sveikatų atgauti, 
negaliu kitaip atsidėkoti, kaip 
tik tuo, kad kol gyvas būsiu, 

aprašysiu Viešpaties Dievo -vei 
katos ir gausių malonių.

Nuoširdžiai prašau visų InaNegaliu surasti žodelių, kad
atidėkoti visiems geradėjams, ngių brolių ir sesučių lietuvių 

les ir nuo stogų sniegas jau ka,įw pįimįau, ir šių vasarų, pasigailėti manęs ir kiek kie- 
neliipsta. Atrodo, kad žiema gailėjosi manęs, 'vargšo ligo-^io malonė pagelbėt auka dėl 

maisto ir gydymos.

I.......................’ ------------- i— ------------------------------ > J. Lapinskas,

1432 So. 49 Ct., 
Cicero, J11.

‘•atlaidi; šaltinis ’

jau tik už kampo.

Pasiklausykite ‘ • grinoriu 
dueto” maistu ir pinigais. 

Rockfordiečiams žinomas p0 peiįrf sykius aukojo lab- 
giinorių duetas , J. Paške- j dalingasis kun. JI. J. Vaičiū- 

vičius ir J. Kumčikas, lapnr. I naSj o j0 patarimu šelpė ir 
13 d., 1 2 vai. p. p. dainuos į_paĮ, kuopa ir kiti biznieriai: 
Jos. F. Budriko lietuvių radijo i j. Karpus, J. Grigas, Meškau- 
\alandoj per stotį MCI L, 9<0 bkai; p. Baltuška, AL Sinke-

kil. iš Chieagos.

ŽINELĖS

Sodalietės rengiasi nluoti 
biedniausiai lietuvių šeimai,

X

v lėtus.
Išvažiuodami j Lietuvų Ka

rpavičių ir Al. Karpavičiūtė 
aukojo daiktų ir pinigų. Ir ki
ti vietiniai aukojo: 1). Baku
tis, Trumpiai, O. Jankauskie

beskę pilnų maisto produktų, n(^ Paminskienė, Stepulc 
iPadėkonės ir Kalėdų dienose, jvKienė, lšganaitienė, Kismi 
Teko nugiisti kad choras 1'?*'naitė, Kreinienė, Dovidonienė, 

Šukienė', Valančienė, Kelpšie-

Labdaringoji Sųjunga veda 

“rūtų darželį.”

mis: lapkr. 12, 13, 16, 19, 20 

ir 23 d. (kiekvienų trečiad., 

šeštad. ir sekmad.).

ngiasi tų pat padaryti.
X Ateinantį sekim, Šv

ido dr-jos sekmadienis.
nariai bendrai eina prie___________________________
Komunijos, o po šv. Ališių, tęs... Jos rengiasi sušelpti bie 
valgys bendrus pusryčius ir dmatįsių lietuvių šeimų, Pade- 
laikys susirinkimų parap. sa- konės ir Kalėdų dienose... Bet, 
lėj. ' i, j kad ir choras ketina neatsili-

X Antanas Getautas,^sun- 'kli... Klausysimės sekmadienį 
kiai serga. Yra dėkingas savo po piet per “radijušų” mūsi- 
iatlankytojams. Linkime greit škius J. Paškevičių ir J. Ru- i 
pasveikti! imčikų dainuojant... Atrodo!

X Jau eina prisiruošimas kad Alarytė Vasiliauskų yra 
prie metinės įprastosios para-Ine tik gera sekretorka, bet ir 
pijos vakarienės, kuri įvyksta'gera artistė... O Viktorija l)e- ' 

_ kus metai Padėkonės Dienoj". Iltuvaitė yra labai užimta pri- 
Bazaras tęsis šiomis dieno- rinkę daug, bet jie laikėsi re- Šiemet vakarienė bus ypatin- rengimu tikietų ir plakatų dėl 

zervuotai. Nesukėlė didelių o-Į gai žymesnė tuo, kad jų už-i“3 lietuviškų šokių” vakaro 
baigsime parap bazarų. ir Padėkonės vakarienės.. |

X Lapkr. 19 d., parap. sa- i Jaunimas turi skubintis išmo ! 
lėj įvyks “3 lietuviškų šokių”,kti lietuviškus šokius, kuriuos j 

19 d... Yla !

BROOKFIELD:
G. A. SPEIDEL and SON. 

Brookfield, III. Telefonas Brookfield 285

' a‘inė, Petkus, A. Janušauskas, 
*lsl lvaz. Kavaliauskas.vs v. ____________________ ___

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Aialdaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių aud
rų, kuriom popiežiai suteikė 
ai laidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra 
tos, kurioms suteikti atlaidai. 
Ši knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE

BAZARAS

ČŠ. Petro ir Povilo parapi
jos bazaras sėkmingai vyks
ta. I)r-jos ir vaikų mokykla ienas kitų lenktyniuodami, ge 
Smarkiai lenktvniuoja darbš-'
tumu, veiklumu ir sumanumu. ! 
Aukos plaukia gausingos. Bi-'

vacijų. Pabaigęs savo kalbų 

dar pozavo su Rockfordo res- 

Hooveris lankėsi Rockforde ip^’likonų vadais, laikraščių

Lapkr. 5 d., 8:30 vai rvte ^otogra^u^ *r Paskui išvyko'vakaras, ruošiamas Mokyklos šoksime lapkr.

•-xc

Alot. Rėmėjos užlaiko ska- |Kockfordų aplankė Amerikos per Belvedere į Aladi
nų alutį, kurį bazaro dalyviai, Trez*dentas Hooveris. .on, .Mis.

Nuo pat ankstyvo ryto bū- Ad. Smithas — Tumamentc i 
riai žmonių rinkosi į Chicago Ad. Smithas, Rockfordo su- j 
— North Westerri gelžkelių nkaus svorio taip pat Chicago 
stotį, norėdami užimti gėrės- jGolden gloves čempijonas, j- 
nes vietas. 8 vai. jau buvo su stojo į “Draugo” Boxing ko

na.

Bazarui suteikė dideles do
vanas: pp. Aitučiai, Derneikiai, 
J. Blaškevičius, Rupšiai, Škė- 

Susivienijimas gabena įvai- mai, Ingrassia Bros., V. Bu
rtus gyvulius, paukščius ir va- žinskienė. M. tletautienė, F. ir

plaukia gausingos 
zuis eina gerai.

lgomus produktus ir daro jo- AI. Aitučiai, Janulevičiai, 
markų, panašų Kauno žuvų : Vžubalienė, K.
rinkos jomarkui. Poškienė, A. Petrauskas, No-

Vaikų mokykla parsigabe reikienė, S. Kačiutis, Žlibinai,
no iš kitur įvairiausių įdomy
bių ir daro biznį k. t. “Nusi
pirkite Rože,” “Grabs” ir 
“Fishing Pond.”

Sodalietės su saldainiais vi
sus traukia, ypatingai namie 
padirbtais, kuriuos bazaro la
nkytojai skaniai valgo.

Sųjungietės užlaiko labai 
gražius įvairius rankų darbo 
siuvinius ir daro gerų biznį.

I’arap. choras prisigabeno 
visokių prašmatnybių ir visu 
uolumu darbuojasi norėdamas 
užimti pirmų vietų pelno žvilg
sniu. Ateitis parodys pasėkas.

Apaštalystės Maldos narės 
turi gardžių užkandžių, y pa* i- 
ngni lietuviškas kugelis visus 
masina.

P. Zableckas, Misevičius ir Ve- 
rekojis, J. Vosylius, M. Mik- 
las, S. Kisielienė, S. Vileišis, 
Marijona Getautienė, Al. Bag
donienė, ljapinskai, Urboniu- 
kė, Levickai, Atkočienė, Bal
čyčiai, Geležiai, V. Sorakas ir 
Santėlai. Kitų aukotojų pavar 
dės paskelbsime vėliau.

viršum 20,(XX) žmonių. Apskai
čiuojama, kad apie 50,(XX) žmo 

A niij susirinko pažiūrėti IIoo-
.... .v. . .. .verio/

\ įleisiene, Al. |
Prezidento traukinys trupu

tį pavėlavo. Atvykus trauki
niui ir sustojus stotyje, nuo 
traukinio platformos Hooverh 
pasakė kalba. Kalbėjo apie ge
rėjančius laikus. Sakė, kad a- 
pie 500,000 žmonių regulariai 
kas mėnesis grįžta prie dar
bo. Nors žmonių buvo prisi-

Labuitski Bakeiy
z

Kepam RknniaMHią lietuviuką ru
ginę Ir baltą, duoną, taip pat vi- 
aokiua keksus. Pristatom | visus 
miesto dalis. Kepam bandukes ba

ltams.

411 Lincoln Avc.
Forest 6223 

ROCKFORD, ILL.

Rėmėjų. Gražiausiai pašoku- daug gerų dovanų... Darban 
siems, 12 asmenų bus suteik- naktimis, neleidžia Florenci jai 
tos gražios dovanos. R-is 1 ’atapavičiūtei, dalyvauti

--------------------- daug mūsų veikime... Jau cho
ŽIŪRINT PER PLYŠĮ įo artistai mokinasi naujųjų 

------------- komedijų, kurių scenoj pasta-
\lia, visų laikų sakiau,-kad tys po Kalėdų Švenčių...

ntestų.
Nors tai yra vienintelis Ko- 

chlordo atstovas, bet rockfoi- 
diečiai pasitiki, kad prie savo 
visokių titulų, Ad. Smithas 
prisidės dar ir “Draugo” če- 
mpijono titulų. Linkime tau, 
Adoniai, pasisekimo.

Po rinkimų
Lapkr. 8 d. rinkiniuose, ne

žiūrint, kad visame krašte de
mokratai laimėjo, Rockfordo 
apskrity, vos vienam rleniok

Sodalietės yra geros mergai- Iki pasimatymo! Akis

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS 
PASIUSTI PINIGUS I LIE

TUVĄ KALĖDOMS

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
Užlaikome tlhieliausių pasirinkimų^ 

žiedų, daimnntų, laikrodėlių ir kitokių®! 
Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainosM 
dabar numažintos.

Mes visuomet pasirengę pinigus
\ siųsti

KABLKGKAMAIS 
RADUOGRAMAIS 
PERLAI DOMIS 
DRAFTAIS

Litais ir Amerikos doleriais jūsų giminėms į Lietuvą. 
Žemiausios Kainos —- Užtikrintas Nusiuntimas —

— Greitas Patarnavimas

Kalbame lietuviškai. Klauskite Mr. Geo. Stungis

Taisome visokios rūšies laikrodžius.
3255 So. Halsted St.

NATIONAL BANK 
TRUST^SAVLNGS BANK

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

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

Nafijos Radios 7 ir 10 
Tūbų gražiuose kabine
tuose po . . *29.00

Nauji merginų laikro
dėliai po .. $12.00

26 šmotų sidabruoti 
peiliai ir šaukštai
“ž ................... S4.5O

Big Ben Alarm Clocks
po...................Si.75
Radio Tūbos po 35c

ir 5Sc
Cuningham ... Rca ... 

Philco ... Duodame nuo
laidą nuo 33 1-3% iki 
45%. '

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

Tel. Boulevard 4705—8167

Gražūs Lietuviu Programai 
WCFL 97C kil. TMedėliomis nuo 
1 Iki 2 vai. po pietų.

WHFC — 1420 k. Ketvorgair 
nuo 7:20 vakare.

/



“DRAUGA S”
“ *<* i*i.lį»W*Wi'qfc|ii'«įįį
ir bedievybę. Katalikę 'vaikai, jei ne Cfl

Ilelna kasdien, t&akyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — ««.<»«. Pu
sei Metu — 13.60. Trims Mėnesiams — 32 00 Vlensm 
Mėnesiu, — 7Kc. Eurcnoje — Metams {7.00, Pusei Me
tu — << ot Kopija tie

Bendre darbia jus ,r korespondentams rattij naram- 
IHna. lel neprntoma tai padaryti Ir neprisiunčiama tara 
tikslui petin tankiu.

Redaktorius priima — nuo ll:** Iki 11:** raal.
Rkelblmu kainos prisluntMamoa parelkalarus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGA S”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Eieept Sunday.
RURSr'RTPTTm'JS- One Ve»r — 50 00 Ply Months 

— tl KO. Tbr.e Months — ** 00 One Mnntb — 7*n. 
Europa — One Year — 57 •• SIt Months — 04 00. 
Copy — Oln.

Advertlstna* ln “DRAUGAS” hrinys best rasulta.
Advertleinc rates nn appllnatlon.

“DRĄIJGAS” 2334 S Daklev Av„ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

PAŽYMĖTINAS ĮVYKIS

Prieš porą mėnesių išleidome visą dien
raščio “Draugo” numerį, pašvęstą Seserų 
Kazimieriečių 25 m. gyvavimo sukakčiai pa
minėti. Tuo dienraščio numeriu pasinaudojo 
kiti mūsų laikraščiai ir net Amerikos kata
likų spauda. To numerio pareikalavo ir Har- 
risburgb’o vyskupas, kurio diecezijoj atsida
rė pirmoji Kazimieriečių vedama lietuvių pa-, 
rupijos mokykla. Lietuvos laikraščiai taip 
pat naudojos “Draugo” žiniomis apie šios 
garbingos vienuolijos sukakti. Taigi, mes jau

timas
mokykloje, tai gatvėj ir žaidimuose dalyvau

ja drauge ir su protestantų vaikais ir ben

drai su viešas mokyklas lankančiais moki

niais. Tai negali neturėti neigiamos įtakos į 

katalikų vaikus tikėjimo atžvilgiu. Katalikiš

koji mokykla ne tik turi dėstyti tikėjimo tie

sas, bet kartu turi vesti kovą su ta įtaka iš 

pgšalies. Kuris iš katalikų mokytojų to ne

supranta arba ir suprasdamas nesistengia tą 

kovą vesti, jis neatsako tai vietai, kurią jis 

užima. Nors Šv. Kazimiero Seserų vienuolija

ir jauna, tačiau ji davė mums mokytojų, ku-

*
rios tuo žvilgsniu ir senesnes už save vie

nuolijas jau pralenkė.

Lietuviškos mokyklos Amerikoj turi dar 

vieną labai svarbų tikslą. Joms tenka lietu

vių vaikus ne tik lietuviškai išmokinti kal

bėti, rašyti, su tautos praeitimi supažindint’, 

bet taip pat vesti griežtą kovą su mūsų vai

kų nutautinimu, dažnai kovoti su1 pačių tėvų 

apsileidimu ir prašymu “nevarginti vaikų 

lietuviškos kalbos mokymu,” nes anot jų 

“kur su lietuviška nueisi.” Kazimierietės ir 

čia stengiasi nepasiduoti nutautintojų pagun

doms ir, gerai suprasdamos kai kurių tėvų 

tautiriį ištižimą, tautinio auklėjimo darbą va

ro pirmyn. Ir gerai. Mokykla ir mokytojos ir 

yra tam, kad kovoti su pašalinėmis įtakomis, 

auklėti, vadovauti, o neiti drauge su srove. 

Ir kol lietuvaitės vienuolės-mokytojos neat- 

laidžiai laikysis to tikslo, kuriam jų vienuo

lija įsteigta, kol jos neis į kompromisus su 

mūsų jaunimo nutautintojais, bet padės lie

tuvių jaunime išlaikyti katalikybę ir tauty

bę, tol jos turės mūsų susipratusiosios, orga

nizuotos visuomenės paramą. z

Laikai keičiasi, bet mes džiaugiamės, kad

SO metu mn sunkio 
Prasi litimi

Sjtalių 15 d. sukako G9 me

tų, kai Prūsų švietimo min. 

Falcko visose Prūsų karalijos 

mokyklose įvedė priverstinę 

vokiečių kalltą. Tą įvykį mes 

inturim ypatingai paminėti,

-S
liūdnų sukaktuvių proga pri

siminti tragišką Prūsų Lietu- į 
vos praeitį ir skurdžią jos dn- 

dabartį.

Kaip kronikos mini, 1709 m. 

Prūsų Lietuvą ištiko skaudi 

nelaimė — raupai, ir per po-

rašo Šitaip: “Prūsams nebeini šiandien juos ėda vokiečiai, 

sta net kalbėti savo kalba, ku- j Ko nepadarė raupai, tą pada- 

rią jie būdami kūdikiai, varto- |rė arba padarys vokiečiai, 

jo, ir jos garsais buvusią savo

laisvę prisimindavo.” Nėra 

tad nuostabu, kad tie nus- 

skriaustieji, laidodami savo 

mirusius, dėjo į jų kapus val

gio, gėrimo ir ginklų, garsiai 

vaitodami: “Eikit, nelaimin

gieji, į geresnį pasaulį, kur 

daugiau joks vokietis ant jū

sų sprando nebesėdės.”

t Panemunes Baž
nyčios 200 m. su

kaktuves

čiame savo pareiga tu reikšmingų sukaktuvių
. ,v - ‘,ri t> 4- - 4 •* .o ; „i- 1 25 m. sukaktį minėdama Šv. Kazimiero vieminėjimo atžvilgiu atlikę. Bet, atsižvelgiant . .. . ‘...................... .

į tai, kad ryloj Šv. Kazimiero Akaderųijos 
Rėmėjos rengia paminėjimą ir sukaktuvių 
proga pagerbs pirmąsias vienuolijos steigė
jas ir vienuolijos didelį geradarį a. a. kun. 
Antanų Staniukyna, mes ir vėl žodį, kitą ta
riame. 4

25 metai greit prabėgo. Tačiau per tą 

trumpą sulyginamai laiką daug kas pasikei

tė. Vienuolija išaugo į didelę įstaigą su dviem 

mergaitėms akademijom, su keliomis dešim

timis pradžios mdltyklų, su keliais šimtais 

vienuolių mokytojų. Daug vienuolijos gera

darių išmirę, daug jų 'susenėjo. Visos mūsų 

tautos gyvenimas per tą laikotarpį visai pa

sikeitė: Lietuva, nepriklausoma valstybė, A- 

merikos lietuvių gyvenime daug permainų j- 

vvko. Prieš 25 metus nieks nė nesvajojo, kad 

Amerikos lietuvių katalikų išaugintos vienuo

li ios narės vyks į nepriklausomą Lietuvą di

rbti švietimo darbą. 'Gražesnio ir tautiškes- 

nio įvykio vienuolijos gyvenime negalėjo be

įvykti.

Kokį vaidmenį Šv. Kazimiero Se'seYys 

suvaidino šiame krašte, sunku būtų trumpa

me straipsnyje įvertinti.

Mokytojavimo darbas Amerikoj, tai di

delio pasišventimo darbas. Tai sakydami tu

rime galvoj lietuviškas mokyklas. Amerika

nuolija nekeičia ir, tikimės, nekeis jos stei

gėjų užbrėžto tikslo. Ji ir ateityje stovės ant 

tvirtų tautybės pagrindų ir ves šio krašto 

lietuvių jaunimą, kad jis ir savo tautos gar- 

1>ę keltų ir būtų Amerikos pasididžiavimu.

Nuo Goldlapėa ligi Klaipė
dos ėjo Prūsų Lietuvos rytų 
siena, o į vakarus dar iki Lab
guvos skambėjo lietuvių kalba. 
Bet vokiečių vyriausybė įvai
riais būdais dirbo savo vokie-

rą metų mirė beveik trečdalis tinimo darbą, ir jokie lietuvių

Spalių IG d. Žem. Panemu

nėje įvyko* paminėjimas 290 

metų Jubiliejaus nuo įsteigi

mo šioje vietoje pirmos baž

nyčios, kaip Seredžiaus fili jos, 

Veliuonos dekanato, Žemaičių 

vyskupijos. Minėtoji filianinė 

bažnyčia buvo įsteigta Anta-

IŠ KATALIKŲ PASAULIO
— Italijoj yra susikūrusi 

draugija, kuri rūpinasi netur
tingi} vaikų auklėjimu. Popie
žius paskyrė didelę dovaną 
tam vaikui, kuris geriausia mo 
kysis katekizmo ir pagal kate
kizmo reikalavimus gyvens.

— Popiežius nesenai išreiš
kė norų, kad katalikai keliau
tų į Šv. Žemę ir ten prašytų 
Dievo pagelbos šiais sunkiais 
laikais. Šis popiežiaus pagei
davimas jau pildosi, nes jau 
šį rudenį daug procesijų iš i- 
vairių kraštų ruošiasi važiuoti 
į Palestiną.

— Prancūzų valdžia leido
visų gyventojų. Žmonės, išven-1prašymai bei skundai maža luinos — Sibillės grafienės tėvams prižiurėti mokyklos

gę mirties, slankiojo pusgy

viai, tarytum šešėliai. Ištisuo

se sodžiuose nebuvo galima 

užtikti nė vienos gy vos dva- 

jsios. Tuo laiku valdžiusiam 

! Prūsiją Friedrichui I atėjo į 

galvą mintis pakviesti 15,000 

salzburgiečių apsigyventi rau

pų ištęstuose Prūsijos plotose. 

Ir tai buvo padaryta 1732 m. 

birželio 10 d., vadinas, lygiai 

prieš 200 metų. Ar tas daly

kas yra tikrai buvęs, kai ku

rių mokslininkų dar abejoja

ma. Bet vieną galima pasaky

ti, kad jis charakteringas ir 

savo tamsiu atspalviu kiekvie

no lietuvio širdy sukelia neri

mą: Prūsų Lietuva miršta.

Tur būt, visi mes prisime

nam, kokiu nepaprastu žiau- į

naudos teikė. Lietuvių kalba ' Sapiegienės, Panemunės dva-i auklėjimą ir negerus mokyto- 

buvo vejamu iš mokyklų, baž- ro savininko rūpesčiu ir lėšo- jus reikalauti prašalinti, 

nyčių, teismų. Tą darbą dirbo 'mis. Jos fundacijos raštą iš

laikraščiai, pastoriai, valdi- 1732 m. spalių m. 22 d. patvir- 

ninkai. 1918 m. Ienaische. LL tino Žemaičių vyskupas Elek- 

teratur Zeitung Nr. 59 rašo , Sandras Horianas gruodžio 12 

štai ką: “Jau laikas atėjo, kad | d., 1732 m. Grafienės Sapie- 

lietuvių kalba būtų pašalinta iš gienės raštu, sutikus Žemaičių

I ---------------------------------------------

Tėra Marijura Misi 
jos radus metu

mokyklų ir gyvenimo.” Tuo 
pat metu Berlyno Konsistori-

vyskupui, Panemunės bažny

čia buvo pavesta Tėvų Domi-

alrat Zollner tvirtina, kad į ninkonų Kauno konvento glo- 
Prūsų valstybei i sveikatą iš-j bai. Tam tikslui grafienė Su
eitų, jeigu būtų joje įvesta tik , piegienė Tėvams domininko- 
vien vokiečių kalba. Siūloma' uams, Kauno konventui davė 
lietuvius kareivius siųsti kuo 10.000 lenkiškų auksinų. Šitie 
toliausia nuo tėvynės, kad jie gi iš procentų nuo minėtos su- 
ten, persisunkę vokiškos dva- mos turėjo duoti Panemunės 
sios pagrįžę namo savųjų tar- bažnyčiai kunigą ir vargonini-

Lapkričio 10 d. — 20 d?, 

Kenosha, AVisconsin.

\ Lapkričio 13 — 20 d., Laiv

eli, Mass.

Lapkričio 23 — 27 d., Mel

rose Park, III.

Lapkričio 27 — 29 d., Ke

turių dešimtų valandų ŠŠ. Sa
kramento Adoracija — šv.

Kazimiero bažnvčioje, Pilta-
*pe dirbtų germanizacijos dar- nka. Taip ir. buvo daroma iki , ,,

1 T> 4. 1-n- T- Lurgh, Pa.
bą. jlrOG m. Bet po l/9o m. Lie- T i no i «• '

' ' Lapkričio 28 d. — gruodžio

G d. rekolekcijos ir keturiu 

. . dešimtų valandų ŠŠ. Sakra-

šv Kazimiero Akademijos R8m»fa, ara SU Ue,OT* JiemS rtpėj* lenKdaV0 ,r "',bas' evan-iaams, o Kaunas !mcnto Adoracya _ Cicero, HL

. .. , 1 , ,g. . ■ sę žemės ir turtai, bet ne Kris i (telikę vysk. Hofheinz kartę ; Tuomet prūsę-vyriausybė, su-j i aDkriz:0 31, d „medžio
zų ir pagirtiną darbą d.rba, remdamos toki, evangelija. Kryžuoėiai ižsitarė, kad ponas Dievas lie- “ ' ’ . ............................... Lapkrmo .to d. - gruodą®

įstaigą, be kurios, rodos, mes šiandien ickiu 1.................... . . i .v. . • , ~ v ,’ , 1 , . . misijonieriai, lėbaudami savo tuviskai nemokąs. O šviet. mm.
būdu negalėtumėm apsieiti. Toji organizaci- ______ ., , , .1

ja užsipelno visų parapijų, visų klebonų ir 
visos visuomenės paramos. Labai gražu, kad

Vokiečių neapykanta Metu-, tuvos kunigaikštijos padalini-'
rumu germanai pavergė Prū-I vių kalbai ir papročiams pra- mo Panemunė atiteko prū-

jos pasiryžo šios vienuolijos reikšmingą 'su

kaktį paminėti. Jos mums duoda progą dar 

kartą nuoširdžiai pasveikinti Šv. Kazimiero 

Kongregaciją ir palinkėti jai ko geriausio pa

sisekimo kilniame švietimo ir auklėjimo dar

be.

1 įstaigose, pilyse ir siurbdami v. Gossler aiškiai pasakė: 

lietuvių ir prūsų vergų prakai- J “Lietuviai neturi jokios tei

tą ir kraują, ištvirko sužvėrė- sės būti lietuviais.”

s,taras „u,dvasiškąja atskirtos g d gven- PaneKs Mwij(B 
dalies vyriausybe Panemunėje ,Nd[alto Prasidėiim0 Novernr 
sudarė atskirų parapijinę baž- _ Camhrįd?e, Mass. 
nyėių, priskirtų Zapyškiu de- i £apkria„ 30 d šv Andrie. 
kanalui. Nuo to laiko Panemn- '-Jus at|aidai įr Krnodao 4 ...

PASTABĖLĖS

Vakar pasaulis minėjo ypatingas sukak
tuves. Prieš keturioliką metų baigėsi baisu
sis Pasaulinis Karas, pražudęs milijonus gy
vybių, sunaikinęs daug turto, daug tautų į
?>

vargą ir skurdą įtraukęs. Ir šią ekonominę 
depresiją, kaip sako ekonomininkai, turime 
iš Pasaulinio Karo priežasties. Pasaulis kas 
met minėdamas tas ypatingas sukaktuves, 
turėtų visį<ą daryti, kad ateityje jokių karų

jo. Tai, ką jie mums skelbė, 

paskum patys atsižadėjo. Šios 

dienos proga mes pažiūrėkim, 

kaip ir kokiais būdais vokie

čiai stengėsi amžinai palaido

ti lietuvių ir prūsų kalbas.

Prof. Rėza rašo, kad viską, 
kas lietuviška, kryžuočių buvo 
ugnimi ir kardu
“Kultūros platintojas” Sig- 
fryd’as von Feuchtwagen už
draudė vokiečiams mokvtis

Bet didžiausias smūgis buvo j nėję klebonais būdavo tik pa- įn j <§v Teresės Noveną —« 

suduotas lietuvių kalbai, kai 1 sauliniai kunigai. Tokių kle- Andriejaus bažnyčioje,

Prūsų švietimo min. Facko 

1872 m. spalių 15 d. išleido 

savo “Algemeine Bestimmun- 

gen”... Ir netrukus visose mo

kyklose prievarta buvo įvesta 

vokiečių kalba. Tėvai visaip

išnaikinta, klabino Prūsų vyriausybę, kad 

būtū atitaisoma jiems daroma 

skriauda. Jie kelis kart ra

šė prašvmus (27,000 parašų),

pagonų kalbos, lietuviams --j net pačiam kaizeriui; jis, tie- 

prūsams neduoti jokios valdiš- į sa pasižadėjęs, bet taip paža- 

kos vietos — (Kotzebue II, das ir liko.

lxmų ligšiol buvo 11. Dabar 

Žem. Panemunė priklauso Pa

nemunės dekanato , Vilkaviš

kio vyskupijos:. Prie šio 200 m 

Jubiliejaus buvo stropiai ruo

šiamasi ; bažnyčia iš oro pusės 

nudaryta, o viduje pagražinta. 

Taip pat ir klebonija atremon

tuota, apdengta skindelių sto

gu ir iš oro nudažyta. Tą pat 

dieną Žem. Panemunėje yra 

ŠŠ. Panelės Ražančinės at

laidai. D.S.
psk 112), o prūsėms uždrau
dė tekėti, kol išmoks vokiečių

O šiandien, pažvelgus į Prū

sų Lietuvą, vaizdas lygiai toks

protestantų kraštas. Valdžios užlaikomo- ! nebeįvyktų, Šis kraštas daug prie to gali j kalbos. Prūsai liko kryžuočių pat, kaip prieš 200 metų. Anuo 
se mokyklose tikėjimo dalykų nedėsto. Jų prisidėti, kad įsteigti pasaulyje nuolatinę tai-!vergai. Augustas von Kotze-.metu, kaip kronikose minimo, . 
daugumoj tiksliai yra platinamas indeferen- ką. # . į bue savo II knygos 60—62 psl.! Prūsų lietuvius ėdė raupai |

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR

BARGENUS <

Philadelphia, Pa.

Gruodžio 7 — 15 d. — Šv. 

Juozapo bažnyčioje, So. Chi

cago, III.
Gruodžio 12 — 18 d. — St. 

Clair, Pa.
Gruodžio IG — 23 d. reko

lekcijos Šv. Juozapo namuose 

— Hinsdale, III.
Gruodžio 19 — 23 d. — re

kolekcijos Šv. Jurgio bažny

čioje, Detroit. Mich.
Misijoms vadovauja marijo

nai misijonieriai: kun. Anta
nas Petrauskas, M. T. C., kun. 
Jonas J. Jakaitis, M. I. C. ir 

i kun. Aleksandras Būblys, M.
ii. c.

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

šv. Pranciškus Asyžietis
(Tęsinys) 1

Ilgai nereikėjo jam laukti. Tuo metu

baisūs kivir,č,iai iškilo tarp Popiežiaus I- 

nocento 1IT, ir Vokietijos imperatoriaus 

Frederiko IT. Brienno kunigaikštis Val

teris stojo Popiežiaus pusėje ir visi Ita

lijos didikai ir prasčiokai būrėsi po jo 

vėliava. Tuo pačiu ir Asyžio didžiūnai 

nepasiliko užpakaly. Ir Pranciškus, išgir

dęs apie naujus karingus žygius, visas 

užsidegė troškimu prisidėti ir įstoti po 

kunigaikščio Valterio vėliava. Vėliau pa

saulis galės išgirsti apie jį ir jo karžv- 

giškumą. Taigi, Pranciškus pradėjo reng

tis. Jis vien tik sapnavo apie tą viską. 

Seni jo bičiuliai, patėmiję nepaprastą jo 

gaivumą, klausė, kame to visko priežas

tis. •

O Pranciškaus skruostai tik paraudo
navo ir akys nušvito, kai jis ištarė:

“Aš žinau, kad neužilgo aš tapsiu 
garsus kunigaikštis!”

Prisirengimui prie karo nieko nerei
kia gailėtis. Jo tėvas, uždegtas karinga 
sūnaus ambicija, buvo pasiryžęs dėti vis
ką, kad Pranciškus būtų prašmatniausiai 
įsirengęs ir tuo viršytų visų kitų didikų 
sūnus. Ir, ištikrųjų, niekas kitas taip šau
niai nebuvo įsirengęs, kaip Pranciškus. 
Po kelių dienų atėjo laikas skirtas išvyki
mui ir Pranciškus net nuraudo iš džiaug
smo, matydamas puikiausį įsirėngimą ir 
rinktiniausius kariškus šarvus. Tuo laiku 
Pranciškus sutiko Vieną vargingą didiką, 
prisidėjusį į talką kariškam žygiui. Pran
ciškuje tuojau gimė mintis, kad neišpuo
la didikui būti vargingai įsirengusiam; ir 
puošniausi savo įsirėngimą atidavė tam 
didikui. Tą naktį Pranciškus sapne matė 
regėjimą, kuriame jam išrodė, kad stovė
jo ties tėvo parduotuve, kur vietoje tur
tingųjų pirkinių, jis visur regėjo tik ka
riškus šarvus, kurie gražiai švietė ir bu
vo paženklinti kryžiaus ženklu. Pranciš
kus nusistebėjo, kam jie skiriami; ir iš

girdo balsą:
“Tai visa yra skirta tau ir tavo ka

reiviams.”
Pranciškus tą sapną paėmė už lai

mingą lėmimą ir puikiame ūpe išžygiavo

Tada Pranciškus pažino, kad tai bu
vo Dievo balsas ir pašaukė:

“Viešpatie, ką gi nori, kad aš dary

čiau!”

“Grįsk į savo namus,” jam atsaky-

iš Asyžio su kitais talkininkais į Apuli- ' ta. “Ten tau bus pasakyta, ką turi darv- 
ją, kur turėjo apsistoti. Vakare, kai pa- ! ti. Regėjimas, kurį matei, turi būti kitaip 
siekė Spoleto miestelį, visi susilaikė, kad ( suprastas.”
čia apsinakvotų. Pranciškus, išvargęs, 
pradėjo snuduriuoti ir dar neužmigęs iš
girdo paslaptingą balsą. ^Atsipeikėjęs, jis 
pradėjo atydžiai klausytis.

“Kur tu keliauji!” klausė paslaptin
gas balsas.

“Į Apuliją, kad tapti karžygiu,” at
sakė Pranciškus.

“Pasakyk man, Pranciškau,” toliau 
tęsė balsas, “kam verčiau yra tarnauti: 
Viešpačiui, ar valdiniui!”

' Nustebinti:s tokiu klausimu, Pranciš
kus atsakė:

“Žinoma, kad Viešpačiui.”

Tą naktį Pranciškus dauginu nebe

miegojo. Tki pat rytmečio jis kamantinėjo 

girdėtus žodžius. Tos pačios mintys, ku

rios jj įkvėjiė ligos metu, dnbar jam gri

žo jau aiškios ir suprantamos. Tr, kai iš

aušo, jis pabnlnojo savo žirgą ir grįžo 

atgal į Asyžį.

Pranciškaus svajonės apie karžvgin- 

gumą ir kunigaikštį dabar išnyko. Visi 

pasauliniai pasiryžimai ir garbingi užsi

mojimai, kurie jį vakar vyliojo ir žavė

jo, dabar subirėjo ir dingo. Dabar jis ne- 

' beturėjo planų, nė svajonių apie ateities 

I didybę. Ir kas įstabu, tai kad jis nebuvo

STOVIU ANT KALNELIO
Stoviu ant kalnelio, '
Žiūriu į pakalnę,

Daug jaunų brolelių 
įlankoj šieną piauua.

Negaliu stovėti,
Negaliu žiūrėti 

Nėr mano bernelio,

Balto dobilėlio.

Ant upelio kranto 
Didi kova buvo,
Daug jaunų bernelių 
Karo lauke žuvo.

Parjoja raitelių 
Šimtai, milijonai,
O mano bernelio 

Tik žirgelį veda.

Tik žirgeli veda 
Gražiai aprėdytą 
Ko puikiausiom gėlėm 
Visą nusagstytą.

Gražiausia gražbylystės paslaptis —

būti rimtu.

“Todėl, kam gi apleidi Viešpatį dėl nusiminęs, nė nulindęs, bet gi jautėsi lai-
tarno ir Kunigaikštį dėl valdinio!” klau
sančiai kartojo paslaptingas balsas.

mingas. Jis žinojo, kad jam Dievas nuro
dys kelią, kuriuo turės eiti.
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DRAUGAS BOKING NEWS According to tliese figuces, etruction, the wind-cutters and good defensive 
ilo vitness a knockout va*'our ovrt Gene Tunney, the bi- day bike riding

work and sisifbl uffair of the year on theChurlie Steplien 
Tbose boy« Knights of Lithuania, Council tlnn Revelers.

and his Rlr,

U OF I FEATHERWEIGHT,l(t 
CHAMP, 1931 .

r

vorth about 10c. There vere cycle baby. When the sped- took plenty of punishment I 14 program, will take place on 
started fi ditin >• in 1!)97 ^oUr knockouts that evening atars are satisfied to see tbe'vithout vincing. They can Thanksgiving Eve under tbe

i • 4i 4- s0 G*e spectators got 40c, latest in *ox-trot slėps, we’re look back and luugh at the name of “Gobblerstrut.” Thiftlaveraging three tights a year.' , ,. ... , , , ,,, . . I... ‘ , v.ortli ot their money in Inai satislied, necause they 11 come tunus the old man took them į‘’2)nnce extraordinary” isNot countmg exhibitions atidi » , . . . , . , J. . , , , . 'įnanner. ror the remaining back tor more and betveen nito the voodshed for puipo sponsoved in the lionor of the lozaras, krank Beinor, Joscpnother less nnportant bonts be!... .......... , ' . ■ . . ............ i I,,-, . . • . , . , . ,.. i- .• : l«M2 ot the įnitial investment you and me, tne tinkle of silv- sės of reiorniation. The loser nev nieinbers enrolled hi tlie! t ibulskis, .John Dabasinskm-.actually tought lo times, von , . « . . .... i... .. „ they vitnessed the other b ei at the box oitice iš rath t
12; tive on k.O.’s lošt 2 ... .b. .. / , ,... , _ „ . . tights. Always rėmeniber m pleasant music.and hud one draw. One ot lūs 4l 4I.. į

Lnlike professiotial figlils 
the seconds aml managers oi 
the fighters forgot to agree.

kucneckis irom the catlle mukę niutual acĮuaintances. illiam Malauskas, B<*r-

The council pridės vitscT 
vith these new nieinbers:

Frank Areska, Barabara Ba

CHAS. SHEDWILL
One spring evening five ye

ars ago, Charles Shedvill. 
viewed his first prize fight.

Idcfeuts occurred just recently' 
vhen he lought against Leo v 
b’o'..ak, Tribūne Golden Glovei 
Champion, vho vJfh awarded Į 
tlie decision after three fast 
rounds at the C. Y. O. Center. | 
Būt Shedvill is not discourag- 
ed and is determined to puncl, 
out a victory and a champion- 
sbip in the Draugas Finais. 

Found in the locker room

these computations, that the
tiff shirt fronts paid double.

Nov seeing 17 figlits for loc 
means it cost less than one 
cer.t per fight. You knov and 
I know that each hout v:?* 
vorth at least a niekei. Multi 
plying 17 by .05c equals .S5c 
plūs 40c for four knockouts, 
gi ves us a totai of $1.25
vorth for a 55c ticket. This 

ns eaeli customer oves thep:
after one of Shedwill’s figbts in,,„t .pproiiraatelv
is a little prayer that be eone whk.h balan).,, wi||

Mis brother east innuendos on ■ an^ rePe®ls betoic kepted wben presented by you,
bout:insinuatinghis courage by 

that he feared an Italian fight- 
er who was putting all of his 
opposition in the arms of Mor- 
jjheus. '

He trained one veek, de- 
termined to have the šiam on 
his courage erased. He de- 

. nianded a mateli vitli the 
fighting Latin. The mateli- 
maker refused stating tliat his 
inexperience vould probably 
lead to serious consequences. 
So, he vas matehed vith a- 
įįother boy. lie won.

The folloving veek, acting 
dogmatic in his demands be 
cause of bis previous veek’s 
Mctory, pestered tlie mateli- 
maker so much that be finaily 
tias paired vith the experi- 
ence-hardened Latin. After 
Tour of tlie most terrific 
rounds, the judges ealled the 
bout a drav. Both ve re car- 

.rjed to the dressing room: for 
their locomotion vas sadlv

būt don’t lose too much sleep 
vorrying about it.

FIGHTERS TO BE RE 
WARDED

Befailed to congratulatc Council during the eurrent Mary Raimis, Sally Denis, 
įis opponcnt and it variued year. Councils of the Chicago' niice Fciza, .John Janoskey. 

leart / just to see tliat district vith tlieir new nienib Genevieve Jasinski, Anastasia

never

tlH
Sportsmanship. Among all of, eis vili be invited to partici- Jauksa, Charles Jakubauskas.
them there vas būt one he-man pate in this galu reception to i Elvirs Kasulaitis, Albin Lit

bel'ere each contest as to vlm

Gee sister, did you !Palronage of the loyal ]ocal7‘*^ Markūnas, Blanche Mar-
locks on his clicst ?' , , , ,. . , ,, kūnas, \Villiam Markūnas, Be-iclubs and triends ot the coun-1 . ,, .. ,r . ,r .

Most assuredly he vas a Yalc i ... . , . jrnice Masilunas, Mane Masv'eil mil also be solicited to ,,luaE Sophie So..ickas, 
j malte tbe Corning Thanksgiv ,iue Pti-i iua
ing Eve a most pleosant one Mildred Poc;M An„(, S||i|]|c

The elaborate decoratiom Į nas, Anne Snahaitis, AVallor 
of the hall vili ;;e enhanced Slicmet, Estelle Valentine, \ i- 

A most unique and delight- (by the charmii.g music of ctoria White.

! country. 
tlie

v.as to» vin and via n. With 
such lack of foresiglit it was 
impossible to knov tlie out- 
come heforehand of er.y puri- man. 
icular bout. We’ll liave to re- 
medy this oversight in the fu 
ture.

Our fans save an exhibition 
ol‘ boxing, liard punching.

“O, my God! Help me in 
this hour of battle. Help me 
to put fortli my best efforts; 
and O Lord! May my best ef
forts be better tlian his. And
c\en tliough I m conųueied, rpjie Draugas publication 
do not let defeat sour my dis- fvt.lę tliat the losing fighters 
position; tor YOU don t care are entitlnl to something for 
H‘ I ever vin in this life; it’s i tHeir efforts, so a free ring-\ 

■ only ho\v I play the game Lk1e seat for the final8 wi|j 
tliat really matters. And l 11 awarded each participant. 
play it straiglit tor Aon, Dcar ’pi,js įneludes the fellovs vho 
|lu)id, vith all my heart and gaVe fjie fans dancing iii- 
'soul, pliysical force and po\v-1
!er. So then You knov and Ii F0LL0WING LIPTON 
,know that I’m bound to vin; 
for notliing can stop me-Amen. i

FROM THE RING3IDE

by

Konnie Savickus

see

AN AFFAIR EXTRA- 
ORDINARY

impaired by tlieir strength-cb-i 
bing anties in the ring. Think-

Wliat a fight, boy, vliat a 
Tlie preliminaries of 

the Draugas tournament are 
all over and ve can calmly 
'look back nov and reflect

mg
courage vasn’t erased, lie ask- 
ed for a return fight. The 
I.atin acquiesced, būt never 
si i o ved up.

After this start, the game
! g įves

that the reinark on Lis

v bat bappened lašt Nov. 3rd. 
Old liard times makos it ne-
cessary to keep tbose purse 
strings good and tiglit so 
ve’ve got plenty cause to be 
sorry for ourselves vlien an 
investment for entertainment 

poor returns. A
W L. Stephenson of York- 

ttcket [sidre, England, vho is regard- 
35c. ed as the successor to the late

got into his blood and hi* i , ,

, p .. , to the tights cost būtlove tor it grev stronger. ■ . , . i-, n„ T. . ... , iThere vere 21 bouts tliat eve- bir 1 komas Lipton in tlie va
Ivhenever he felt tlie urge lie ! . , . , , 1 inmg^ vlncli means each fighi eireturned to tbe ring and bat- 
thd just to dissipate bis pent- 
up fistic emotions.

In 1931 be vnn tbe Feather- 
veight Cbampionsliip of the 
University of Illinois. And in- 
that year, be fougbt six times 
vith the tougliest bunch of

Lting vorld, at least insofar i 
cost būt 2|^c. Heaching our as the America’s eup is con-j 
finai deduetions, each round cerned. Mr. Stephenson is hav- 
cost the fan būt a fraction of ing a “J” type racing vaclit 
a cent. The elite cuatomers j built and expects to continuc 

!the sporting struggle of the 
laie Sir Thotnas to vrest the

I>aid double, cr $1.10 per tick
et, or tvo cents ptr round; 
bui such is tbe cost of fatne coveted tropliy from tlie Unil-[

fighters it vas his fortune to 
erteounter. He can earnestlv 
be tbankful to the Lord that 
he hadn’t earned any fistic 
enihellishmenls in his bouts. ' 
He fougbt in front of avialors 
at Rantoul; furnished part of 
tlie entertainment for bootleg- 1 
ger3 in tlieir Dovn-«tate ren- ' 
.dezvous; battled in front of 
millionaires, paupers, clergy- Į 
meti, politicians, and statės- 
men. He vas motion-pietured Į 
in a fight at the Lincoln Tav- t 
ern part entertainment for a 
Steel Men’s stagg party.

Sliedvill hails froni Rosc 
land and is in the 126 lb. elass. 
He vili figbt in the Draugas 
Boxing Tournament Finais on 
Nov. 17th at the C. Y. O. 
Center. Being recognized as 
a game fighter and a good 
scrapper ve' espect hiin to 
give tho other fighters in his 
tlftsg gome tough oppogition.

and fortune. cd States.

“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

mentų reikalais kreipkitės į

AKORCIU AGENTŪRA g
2334 So OAKL

t;lt

RAUGAS
FIRST
HUANIAN

TOURNAMENT
SANCTIONED BY THE Q. A. A. U.

IMALS
AT

C. v 0. CENTER
CONGRESS & WABASH AVENUE

THURS. NOV.
’ ' l

GENERAL ADMISSION 55c Taxlnc.

RESERVED SECTION J1.1O Tax Ine.

8
P.M.

^7790

L M



AR VISI LIETUVIAI?
Skaitydami laikraščius kas 

sekmadienį matom, jog'daug 
lapų duodama sportų aprašy- 
mui. šiuo laiku futbolas pi?, 
moj vietoj. Žiūrėdami į rate* 
lių žaidikus, matom daug lie
tuviškai skambančių vardų. 
Jų yra begalės. Rasit, kiti žai- 
ūžia ir su svetimomis pavar
dėmis. čia rluodu ilgų eilę šių

Paulina Duąuesue (Pitts-
burgli)

Bartol Harvard
Baranouski Lowell Texttile 
Trošky Villanova

kraščiai apie mūsų lietuvių kų kostiumais, pasigerėsite 
jaunimų ir tada žinosite, ko-lietuvių bei anglų muzika, ku- 
dėl susirinko tokia minia j1 rių patieks Šv. Jurgio para- 
“Draugo” kumštininkų kon- pijinės mokyklos benas, veda- 
testų praėjusį ketvirtadienį ir mas komp. Antano Pociaus.

Be visų minėtų vardų, tu-;kodėl kumštynių komisija pa-Į
rime tris lietuvius, kurie yra

, Lietuviui, dalyvaukite šia 
me vakare. Parodykite sveti- Įtaria iš anksto įsigyti bilietų

ju ratelių kumandų kapito'pirmoms finale,ns rungtynėms, \,llau£.ilu„s nlttsų ga,ę ir 
imis. .Jie yra S. brenda, kurios į\)ks lapkr. 17 d., kelti savo jaunimo sportų.
kapitonas Columbia universi 
toto tymo; V. Clem (Klema- 
vičius), kapitonas Boston uni-

ueims. via uuouu ilga eue siu ...... ....t i; <• u..u;. I
Ar tie futbolininkai vn

ttaįtad neUviab"'"'’ '/. Ju’ ved“““ ><» Vartų parapijos, 
r/_2__ r.-. .11. Cundos u Sokolio, via vieni uumgpyneg prapįusį
Zapustas Fordham 
Uždavinis Fordham 
Meneikis Chicago U 
įJarvis lloly Cross 
Zyntell lloly Cross 
Chėsnulevich Boston Coli 
Fzmunt Boston Coli. 
liomanski Boston Coli. 
Eichavicli Columbia C 
Masavage Penu U 
Yablonski Penn U 
Jablonsky Army 
Noreika \Vorc Tech 
Jaseitis Loyola (Balt)
Gobis Providence 
AV ai asa v age 'G eorgeto wn 
A’iskovich G eorgeto wn li 
Melinkovich Notre Paine 
Jaskvvhicli Notre Lame 
Jankovvski Catliolic U 
Zaremba Nc\v York U 
Purvis Purdue 
Moss Purdue 
Yanuskus Illinois 
Gailus Ohio State U 
A’uchįnich Ohio statė U 
Kawal Nortlnvestern U 
Ka\val Penn Mil Coli. 
Frankovich U Calif. (Los 

Angeles)
Steponovich St. Mary’s (Ca

lif.)
Pilconis Temple U 
Žukas Temple U 
Karlovich AlhiighL 
Kaminski Springfield 
Lucas La Šalie Coli. (Pliila) 
Pajkovich Detroit U 
Dranginis Catliolic U 
Markinis St. Thomas (Serą- 

nton; Pa.)

iš geriausių Amerikoje kolegi
jų ratelių. Kitos kolegijos ir 

i universitetai, kuriems lietu- 
viai atnešė daugiausia garbės 

j šiais metais, yra: U of Purdue, 
I oston College, Fordham u

vai. vak.

Tose kumštynėse bus trys 
į kumštininkai lietuviai, kurie 

konteste
iš Auš-j The Chicago District K of 

ir kurie L Atliletic Association meet- 

muštynes praėjusį ketvirta- ing which was to be lield lašt 

dienį laimėjo su C. Y. O. ku-j niglit lias been postponed to 

mštininkais. ” Tuesday niglit, November

I I
Sekmad. ______ _______.

Scliool Hali, 18tli & 

at 8:00 P. M.

ATHLETIC ASS’N MEET- 
ING POSTPONED

Chicago Tribūne j
ir 1 lerald & Examiner pasakė, I ° .

i j zy v zv • tv i Union Ave.kad C. Y. O. ir Draugo kon-i
sliarp.

God

niv., Temple univ, St. Tho,na«, ‘'st«. »'Wai dabar mano, jog
(Scranton, Pa.) ir lloly Cross

sunkiojo svorio čempijonu liks Many important matters in-

'College. Mums, lietuviams rei- |d“lmrtl”ls Central A. A. U. ir clnding opening gamas will be

i Ida džiaugtis, kad mūsų jaib P' temiesč.ų čempijonas Pra- discussed.
' nuoliams taip sekasi. Valio, !nas Keturakis (Ketter), kuris

! lietuviai, valiol P,rmam rounde Krank

Lausak, 6 pėdų ir 3 colių mil- 

Profesijonalų futbolininkų ?in.} VaUo> Pranai, Meg>

K OF L BASKET BALL
SEASON OPENS NO

VEMBER 20th

of it says “mine, mine.” Some 
of us never grow out of this 
trait. To promote greater bar- 
inony in the world, the Napo- 

The man to choose for anv leons and Mussolinis should•j .
Office is he \vho has aeeompl- be taught the word “tlune.’’ 
lithed something meritorious in ' --------------------

KONNIE'S KAMPAS

bis previous position and who Į If you are heavily in dėbt 
can he relied on to effect a and eun’t pa y your bills you 
constructive plan of better-1 štili buvę something to be 

ment wlieiv given greater autli- tliankful for. You can be. 
ority. Tbe difficulty lies in tiiankful tliat you are not one
pieking out this man from the of your creditors.
ręst of the croivd.

Laws -are necessory evils.
Novvadays every man is en- Thev seek to adapt liuman in 

titled to Life, Liberty, and at'stitutions to the varied needs 
least a second liand eopy of of liuman life. That they are 
the Saturday Evening Post. Įsometime oppressive and un-

AVatch the seltishness of a ,rca?onable is to be expected 
cliild. E\ ei \ tliing it takos hobi for f]ley are įjle product of

come on, everybody, and be į man’s mind, and man is fat 
tliere November 12. Committee from perfect. One person liv-

ing on a desert isle needs no 
law to govern bis actions, būt 

when living in society they are 

a prereųuisite to a better ex* 

istance for ail concerned.

Dėdė Kastukas sako: Bank- 
ruptey occurs when a man 
puts bis money in bis trousers 
pocket and lets bis creditors 
take bis coat.

Parsiduoda
UŽ MAŽIAUSIAS 

KAINAS 
MIESTE 

Radios, Rekordai, Radio 
Tūbos 

Ir
Rakandai

tarpe taip pat yra pasižymėju- 
U šių lietuvių. Pere Marąuette

Į Koiumbos Akyčių ratelis, So. 
i Boston, Mass., šiais metais lai
mėjo Naujos Anglijos profe 
sijonalinį čempijonatų pastan
gomis lietuvių žaidikų. Dau 
ginusiai garbės šiam rateliui 
atnešė V. AVeston ir A. Plan- 
sky. Kiti lietuviai tyme yra: 
AVallis, Bushman ir Peck. Vi
si jie žaidžia užpakalinėj li
nijoj. Mikas Jodka

tuviai, lapkričio 17 dienų tė- 
mvsime jūsų susirėmimų su 
Tribūne čempijonu Adomu 
Smiht’u. -

Pranas Žukas, 175 svarų da-
lyvis taipogi laimėjo ‘nokaut’ Gyni.

The Chicago District K of 
L Basketball League will open 
its season on Sunday noon af- 
1‘ter Nov. 20 at St. Philips’

pirmame rounde.
Gerbiamieji, atsilankę lap

kričio 17 dienų i C. Y. O. ce
ntrų matysite apie 30 jaunuo
lių pasipuošusių specialiais i 
Draugo parengtais kumštinin-

BEST CHEESE TASTER

HAAVKEYE HALFBACK

IŠPILDYS

Artistė
P-lė EMILIJA MICKUNAITĖ

ŠALTIMIERO KALBA PA
SAKYTA PER RADIJĄ 
PEOPLES FURNITURE

CO. VALANDOJE, 

LAPKR. 8 D.

LIETUVIŠKI 
NAUJAUSI REKORDAI 

Visų Išdirbysčių ir Didžiausias 
Pasirinkimas

Už pusę kainus po

Arba, 2 už .....................

Senesni rekordai tik po 15c
GERI VARTOTI PIANAI ,
didis pasirinkimas tik poNine teams, Providence oi 

God, North Side, Town o! 
Lake, Cicero, Bridgeport. 
AVest Side, Brighton Park, In 
iiiana llarbor and Marquett< 
vili make up the league.

Every team has added nevv 
pluyers to their line-up and 
the dope is tliat the year’s 
league vili be the fastest v i 
have ever had. Tliere will be 
opening day ceremoirįęs tipped 
off witn dancing to one of the 
peppiest orchestras in Chica- 
fio-

$ 12.50/15,00/18,00
ir augščiau

Nauji Midget Radios $ 
pilnai įrengti, tik 
Naujos Mados 7-nių tūbų Console

radios, verti 
$80.00 po ..........

Gerbiamieji klausytojai:
Kas bus J. A. V. preziden

tu.’ \'isi laukėme tos žinios.
, Bet, gerbiamieji, kurie liks 
i“l-raugo” kumštyninkų kon 
testo čempijonais?

Kuriems neteko dalyvauti 
preliminarinėse Draugo kon- 
testo rungtynėse praėjusį ket
virtadieni, dar bus proga pa
matyti tuos lietuvių kumštini
nkus, kurie, laimėję pirmas 
įungtynes, įstojo j eiles čempi- 
jonatui laimėti. Taip, viiš vie
nas tūkstantis lietuvių, spor
to mėgėjų dalyvavo praėjus: 
ketvirtadienį, pirmam “Drau
go ” kumštynių turnamento.

Didžiavosi ypač susirinku
sieji kitataučiai, matydami lie 
tuvių entuziazmų, matydami 
lietuvių jaunimų, kuris tiek 
daug rodė pasirjžimo. Buvo 
susirinkęs didelis lietuvių ku
mštininkų skaičius, bet iš to 
skaičiaus pasiliko tik 28 ku
mštininkai, kurie smarkiais | 
smūgiais iškovojo sau progų ' 
dalyvauti finalėse kumštvn®- j 

balfback se, lapkričio 17 d., C. Y. O. j 

of lo\va .Centre. Kiekvienas jų

1 ., ,...
U ..'v,. ■ ,

■

Jlovard Moffitt, 
on the Vniversity 
team, is one of its grentest tapti kumštininkų čempijonu 
g round gainers. He also is a savo svorio, 
star basketball player. įsidėmėkite, kų rašo kiti lai-

AVEST SIDE K OF L C-24

This twenty-two-year-old 
youth of Thrasher, Miss., Don 
aid Smith, is said to have the 
most sensitive taste in Ameri
ca—vhen it comes to cheese.

Do you want to have a gooc1 
time? If so, attend tbe Fall 
Frolic sponsored b y K of L, 
C-24 Sat. eve., November 12. 
1932 at Paliulis (formerl} 
Meldazis) Ballroom, 2244 AV 
23 Plaee at 8:00 P. M.

Music vili be furnisbed b> 
tbe veli — knovn “Doc” 

iClayton and l'is Orchestra
He ran up tbe highest score v bom you have undoubtedly 
in the annual cbeese-tasting Leard before.
contest of tbe Dairv Industries Oving to tbe depression 
|expositiorf in Detroit, vinning tickets are reduced to 40 cent; . 
a one-year college scliolarsbip We assure you ail a good time.

; in dairy sciense in tbe form lAYe visli to see every council 
of a obeck for $750. . 'represented at this dance; so

tikisi

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite
RED CR0WN GESĄ IR ALYVĄ,

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

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.
5854 S. VVestern Ave.

N. AV. Corner. TEL. REPUBLIC 7417

LAIKAS BĖGA greitai. 
Užeina šalta žiema. Ne
laukit, kada jau termo
metras rodo zero.

Apsirūpinkite su ang
limis, dabar. Pirkdami 
dabar sutaupysite daug 
pinigų ir gausite geres
nių anglių.

Lietuviai darykite biz
nį su saviškiais. Pirkit 
anglis iš "

GRANIWORKS COAL YARD
16th Street ir 49th Court, Cicero, III.

ADOMAS BERNADISIUS, sav.
Pristatome į visas miesto dalis, kaip Ciceroj taip ir 

Chicagoj.

r

X
P ė .1 v » je ’k / ‘ ii. j jr, '•

* 4 ■ * k J * j, • . *

Naujos mados kombinacijos radios, 
su gramafonų. ya 
verti $120, po..

GARANTUOTOS RADIO 
TŪBOS

Vertos nuo $1.00 iki 
$1.25 po .....................Eighth Street Theatre

Wabash & Eighth Štreets

NEORIOJE, LAPKR. 27,3:15 P.H.
P-lė Emilija Makūnaite atvyks/ į Chicagą da

lyvauti Draugo Bcxing Turnamento bankiete, lap
kričio 21 d.

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

Emilija Mickūnaitė mokinosi Romoj 5 metus 
ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrįžus lš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuvi]/ muzikos dvasią.

Chicagiečiams 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 Ave., Tel. Roosevelt 7790.

jžanga: Main Floor

39c
49c$1.05 vertės screon grid 

t u boa po .....................

R. C. A. Conningham. ir Phiico 
Tūbos, parsiduoda už 1 trečdali 
sumažinta kaina.

I N

Gražūs, tvirti, naujos mados sek
lyčioms setai, pasirinkimas Moqu- 
ette, Tapestry arba Mohalr, vertės 
nuo $60.00 Iki $80.00 dabar

$28.95
ATMLANKTRITE ŠIANDIEN 

GATAVI PIRKTI!

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVES 
2536 40 W. 63rd STREET 

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER 4.VE. 

Lafayette 3171 
Chicago, HL

---- —------------



DRAUGAS Šeštadienis, lapkr. 12 d., 1930

ŠVENTO ANTANO LIETUVIŲ PARAPIJOS, SO. OMAHA, NEB., 25 METŲ SUKAKTUVES

Omaha, Nebr., steigėjai ir dabartinis jų klebo-

ŠV. ANTANO MOKYKLOS VAIKAI

ministerio iš'AVashingtono, ku
ri p. P. Petručionis viešai per- 
skaitė. Tautietis

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUOE.”

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

Šv. Antano parapijos 

nas kun. Juozas Jusevičius.

Bankietas (
Bankietas prasidėjo 4 vala ,ravo 

nda po pietų mokyklos svetai 
j nėję. Buvo susirinkę netolį 800 į 

žmonių. Matote, lietuviai su
kvietė labai daug savo draugų 
svetimtaučių, tarp kurių buvo 
pats miesto majoras li. Met- 
calf ir gražiai kalbėjo apie ti
kėjimo reikšmingumų bei Ka
talikų Bažnyčios reikšmę A- 
merikoje. Jis pats nėra kata

Mažų mergaičių choras dai- lietuviai nuveikė čia So. Omą- : 
Kur banguoja Nemune-Jioje. Dramatiškas klubas pa- 

įlis,” “Mažas piemenėlis,” ir įšoko keletu lietuviškų šokinį 
“Lietuva, tėvynė mūsų.” Jo j ir pagaliau kalbėjo kun. Juo ' 
ms pianu pritarė varg. Kot jzas Jusevičius. Jis ypač krei- i 

ryna Kansleris. Deklemavo O- įpė klausytojų dėmesį į majoro 1 
na Trenavičiūtė ir Eleonora j kalbų, kun. Jurgio Čėsnos ir 
Poškiūtė. Solo dainavo Anta Į teisėjo Jono C. Barrett. Pa I
nas Akromas ir Juozas Pope i- 
kis.

Miestas pilnas $1.88 milinerių atla
pomis, liet riel viena nelygsta ver
tės kurių, rasite pas FENZAU'S. 
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:

Suode ir velour $ 2.95
Pagamintos už $7.50.
KITUS KEPURES.. $3.95 

Gaivu sizai nuo 21 iki 25 col.

So.

Iš svečių kunigų kalbėjo ku 
rJgas J. Česna iš Sioux City

galiau jis visiems padėkojo už Į 
parapijos rėmimų ir tuo • ai- į 
ges mūsų parapijos 23 metų į 
sukaktuvės.

• !
Iš viso matyti, kad Omahos 

lietuviai vis daugiau pradeda 
susiprasti lietuviais e'sų ir ge-

jlikas, tačiau labai gerbia Ka 'apie mokyklos svarbumų. Jis 
Į talikų Bažnyčių bei jos įstai- džiaugėsi lietuvių pastango- 
gas. Buvo taipgi miesto pri- mis Omahoje ir ragino tolian 
žiūrėtojas, Dean Noyes, kon (vienybėje darbuotis. Jo kalba 
gresmonas Malcolm Baldridgt labai žmonėms patiko. Ant iriau atjausti lietuvystės rei
ir kiti, kurių visų negalima Iras kun. svečias tai Jurgis Jo kalus. Labai daug ūpo dav<

Dalis dabartinių Šv. Antano parapijos parapijiečių So. Omahoje, Neb
raska, ir jų klebonas, kun. Juozas Jusevičius.

ra lengvas dalykas taip daug 
gardžių valgių pataisyti.

Programas
Programo vedėjas buvo Fe- ! 

Uksas Petručionis, kuris nuoį 

Šv. Antano draugijos Įteikė į 

parapijai dovanų', o Juozas Ln I 
košius įteikė dovanų nuo pilie 
čių klubo. Toliau dainavo me 

Į rgaičių kvintetas. Jų dainos
____________________________ įbuvo taip gražios, kad ir sve
gerb. kun. Edwardas McCar- jtimtaučiai jomis gėrėjosi, 
tby iš Bellevue, Nebraska. Pa i Kalbėjo parapijos įsteigėjai, 
mokslų sakė lietuvių ir anglų būtent Antanas Bazar, Povilas 
kalboje pats klebonas, kun. .Palilionis, Bernardas Mąslaus

suminėti. Visi labai gėrėjosi |naįtis, kuris kalbėjo kaip daug Į p. 
šeimininkių valgiais. Tai nė- _____________________________

Balučio laiškas, Lietuvos Chieago's Finest, Largest Selection
1646-1$ W. I7tli. St.

Three Stores in One—Just W. of 
Ashland

V. ANTANO PARAPIJOS sidėjo iš pamaldų bažnyčioje 
25 M. SUKAKTUVĖS ir bankieto svetainėje.

----------- 1 Pamaldos bažnyčioje
Lapkričio '6 d., Šv. Antanėj Iškilmingos šv. Mišios pra- 
tuvių parapija minėjo 25 m. sidėjo ryto 10 valandų. Jas Juozas Jusevičius. Virš 000 kas, Juozas Sviežiauskas, Vin-
kaktuves. Paminėjimas su- laika kinų misijonierių vadas, žmonių dalyvavo pamaldose, [centas Uždavinis ir kiti.

LAIKAS U2S1SAKYT! PLOTKELlf SU LIETUVKKA1S PARAŠAIS
" Kolegijos Rėmėjų 19 skyrius su kitų kolonijų dar
ytojais stoja į talkų broliui Vladui įsigyti naujų di
lų elektrikinę mašinų kalėdinėms plotkelėms gamini i. 
tm tikslui rengiama pramoga su gražiais įvairumais 
juodžio 8 dienų. Plotkelių labai gražūs, aiškus paveiks- 
|-su lietuvišku parašu: “Sveiki sulaukę šv. Kalėdų” 

kitais. Plotkelių galima užsakyti įvairių spalvų- 
lujos plotkelės vra didesnio formato, lanksčios tai]) 
d ir į Lietuva pasiuntus gaus sveikas, nesulaužytas, 

p to, galima užsisakyti ir vokų (konvertų) plotkelėms

sudėti su gražiais Kalėdiniais paveikinimais, kaip že
miau atvaizde parodoma. Pirmutinis tų gražių plotke
lių užsisakė J. M. pralotas M. L. Krušas, taip pat AVest 
ville, UL, klebonas, Šv. Mykolo par. klebonas ir kiti. 
Kad patenkinus visus, kurie norės gauti naujų plotke
lių, užsakymus prašau siųsti tuojau šiuo adresu:

BR. VLADAS CIBULSKIS,
2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, III.

"Toje pačioje tolyje buvo piemenų, kurie budėjo Ir aersrėjo per naktį savo 
band*. Atal, Viešpatie* Anurelaa atalatojo prie Jų. Ir Dievo nknletumae apivletė 
Juo*. Jie labai nusigando; bet Angelas Jiems tarė: Nebijokite! nei ital ai e-kel- 
blu Jum* dld| Ažiaug*rn*. kur* bua vlaal tautai, kad ilandlen Juma gimė Dovldo 
nileate Iėganytoja*; JI* yra Krlatu* Vleipata. Ir taa bua Jum* ženklas: rasite 
k0dlk|, nuvyntyt* vystyklais Ir paguldyt* p akartėje. « Ir Omai atsirado prie An
gelo daugybė (langtAkoalo* kariuomenės, kurie Šlovino Diev* Ir *akė: Garbė Die
vui aukityhėse Ir ramybė žemėje geros valio* žmonėms! (Luko 2. J—»-14>.
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JOHN A. KAS S
(KAZAKAVSKAS)

Laikrodininkas, Auksoriits ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas

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

Turįs 2.3 metus patyrimo.

4216 Archer Ave. 2049 W. 35th St
Tel. Ijafayette 8617 Tel. Lafayette

Telefonas Taip, jus ga-

CANAL AH|”| fV 1U6Pirktl
so, Hiiys-id

UŽ WH0LESALE KAINAS IŠ

Geo. P. Taylor, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virS 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
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 departamentinių storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS;

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

Illinois Egg..............................  ” 6.00
AVest Va. Lump.......................................................................... ” 7.50
Black Band Egg................................. ” 7.50
Black Band Lump ............................. ” 8.00
Red Ash Erie Lump ...................... ” 8.50
Blue Grass Lump ............................. ” 8.50
Fancy Lump ......................................... ” 8.50
Poeahontas Mine Run ........................ ” 6.50
Poeahontas Lump................................................................... ” 9.00

Poeahontas Egg ................................................................ ” 9.00

Poeahontas Nut ................................................................ ” 8.50

Poeahontas Pea.......................:........... ” 6.75

AVest Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų............................................ ” 9.00

Canell Block ................................................................................. ” 9.50

Stoker Screenings ........................................................... ” 5.50

Best Grade Chestnut...............................................................” 15.00

ORDERIUOK DABAR

MES PRISTATOME VISAME MIESTE 
Mor esame užbondsuotl miesto sverikai Ir kiekvienas vežimas, kuria 
išvažiuoja IS musų yardo, turi oficialaus svertko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikieto svarumą.

KALĖDŲ EKSKURSIJA
1 L I ET U VĄ
Rengia Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungą Amerikoje. "s

Ų AMERIKOS
UNIJA

1*
MEMTYORKO i 

KLAIPĖDĄ
enfrusrgą,

miJMPAS KELIAS i LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
S. S. “Drottnifagholm '’ 

Išp’aukin iš Now Yorko
GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. VI. 

P. Mučinskas. švedų Amerikos 
Unijos, Centro raštinės Ameriko
je, Lietuvių Skyriaus vedėjas. Jis 
stengsis padaryti kelionę pilną J- 
dornybių, apie kurią visiems hus 
malonu prisiminti Gauk brošiū
rėles: "Bendros Informacijos Ke
lionėje j Klaipėdą" ir “Kalėdų 
Ekskursiją.” Gaunamos pas a- 
gentus arba:

Swedi.sh American Line

181 N. Michigan Av**., Clilcago

PATARNAVIMAS

dėl viąų piliečių 
visados vienodas

T-E I-S I-N-G-A-S

—MCITACIJA: kišeninė liga. Iš
gydoma—jei vartojama

—SU VILTIMI geri vaistai.
Matykit mus.

—KOLEKT’UO.IAME: nusibankru- 
tijusių bankų procen
tus, morgičius, Vekse
lius, notas, kontraktus 
Ir taip toliau.

Matykit mus.
—APDRAUDA- 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. Soth STREET 
Phone Boulevard 912 2

'd ■■■■■■■■■■■»
Z Reumatizmas sausgelt>
■ Neslkankyklts savęs skaus-

1 g mala Reumatizmu. Rsnsgėle. ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■

1 “ — raumenų sukimu: nes skau- _
■ dėjimai naikina kūno gyvybę
g ir dažnai ant patalo paguldo. a 

CAP8ICO COMFOUND mo- ■
™ atia lengvai prašalina viršmt- g
■ n ė ta ligas: mums šiandie dau-g gvbė žmonių siunčia padėka- ® 

vones pasveikę. Kaina 50c per g
B paštą B5o arba dvi ui $105. 
g Knyga: "ŠALTINIS SVET. "

KATOS" augalais gydyties, kai- ■ 
B na St centų. g

; Justin Kulis ‘
a >169 80. HAI/ITEO 8T. ■
a Chicage, III. ®■ «■■■■■■■■■■■



Šeštadienis, lapkr. 12 <1., 193°

CHICAGOJE

Dėkojame Visuo 
menei

nudirbta didžiausieji darbai 
kultūros ir apšvietos srityje 
mūsų išeivijoj. Seselės tų va- 

lais bus parodyta ir atpasako-1 kar» k"3 fc tikrieji
jla visa šv. Kazimiero Seserų P1'1'1'*1101 lr rtn"-Jl,i' kurle 8U‘ 
I kongregacijos istorija ir jos
J įdsteigunas. Akademikių 
į“piuizinė” orkestrą, svečius 
s\tikinimai ir t.t.

Brangūs svečiai 
Bankiete dalyvinis pralotas

ėjo pareikšt joms savo sveiki-

Gilių. ir didžių padėka reis-j 
kiame gerb. mūsų lietuvių vi- i
snomenei, už palankumų ir pa-;AT. L. Krušas, “Draugo” red. 
lamos teikimų Šv. Kazimiero p. L. Šimutis, profesijonalai, gos pasisvečiuot. Tad dar kar- 
Yienuolynui ir mergaičių Aka- ' veikėjai ir taipgi kų tik grį- tų širdingai visus kviečiame, 
demijai per Šv. Kazimiero A- žūsi iš Europos mūsų A. R.! Raginimų didelių nereikia, nes 
kademijos Rėmėjų dr-jų. Per D. centro rašt. p-lė M. L. Gu- ■ mūsų visuomenė jau patyrusi 
suvirš 13 metų tos draugijos rinskaitė (Įvažiavo Chicagon ir žino, kad Vienuolyne vai- 
gyvavimų, kiekvienų surengtą ketvirtadienio vakare, lapkr. ^šės ir programa yra aukščiau- 
josios pastangomis pramogų 40 d. po penkių mėnesių atos- Įsius rūšies.
praėjo didžiausiu pasisekimu. togų po Europų ir Lietuvų). 
ir naudos davė taip moralės, Ji turi daug įdomių žinių ir

kietu norima visiems duot pro

Bankieto “toast-master” bus 
Seserų Vienuolijos ir A. R. D.

l,aip ir medžiagini-s. tierb. „uVį-pū.lžių papasakot ir kun Ur
sų dvasiškiai, kataliku spau- Inu skubinas, kad dalyvavns , . v. , •- j " ’ . . I • i r , , . , įbonavicius, kuris savo dideliudai, vpač “Draugui” bei jo sidabro bankiete). , ». , _ ,• a o "i ' H ro ii mts Izrmi n frravin nnrin ir

vedėjams ir visiems Seselių j 
prieteliams ir rėmėjams dėko- :
jame už paramų teiktų praei
tyje-

gerbt Seserų Kazimieriečių 25
'lietų įsisteiginio jubiliejų.

R. D. j 1907—1932 — ne sidabro, 
pastangomis įvyksta Sidabrai bet aukso raidėmis užrašyti 
Bankietas su įspūdingu prog- lietuvių išeivijos istorijoj, nes! 
ramu, kurioj gyvais paveiks •1 p*, r tų ketvirtadalį šimtmečio j

Kviečiame

Rytoj, lapkr. 13 d., A.

GRABORIAI:

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

J. F.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Lr pigiau nesu kiti Rdltale meldžiu atsišaukti, o mano
todėl, kad prlklan- 
«au prie grabų iš
dirby etės.

OFISAS
668 West 18 8treet 
Telef. Canal <174 
RKYRIUS: 2228 
Halsted Street, Tai. 
Victory 4666.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me lklaldų ai laikymai 
Skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabnra Avasaa

S. M. SKUDAS
LIETUVIS CRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Oflnas

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

draugiškumu, gražiu būdu ir 
Rytoj, t. y. sekmadienį, la-'sumoju įsigijo daugelį priete- 

pl r. 13 d., 6:30 vai. vakare, lių Chicagoj, nors nepersenai
susirinks mūsų gerb. dvasis- užėmė kapeliono vietų.
k?ja ir rinktinė visuomenė, pu- , ]ki pasimatymui gražioj pra

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

darbu busite užganėdinti.
Tei. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 1227

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuctojas 
Turiu automubiliua visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, DL

I. J. ZOLP
ORAJBORTUI IR LAIDOTUVIŲ

V ■DUJAI

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46tl lr Paulina Ita 

Tai. Boulevard 1262-8612

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
■ rie manęs, patarnausiu Blmpatiš- 
f*l„ mandagiai, gerai lr pigiau negu 
(ltur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

nimus ir pagarbų bei dėkin- sekmadienį, tuojau po sumos, 
gumų. Visi prašomi ko skaitlinginu-

A. IT. I). žiemos metu vaka- atsilankyti, nes yra daug 
rienės neberengs, (kai tai re- dalykų švaistyti. Po su-j
ngdavo pirmiau) šiuomi bau- linkimo važiuosime į juki

mogoj — Sidabro Bankiete, 
rytoj, Šv. Kazimiero Vienuo
lyno Auditorijoj,

A. R. D. komisija

KO GERIAUSIAI PAVYKO

Brighton Park.
lAkad. Rėm. rengiamoji bunco 
i party pp. Rudokų namuose ko

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. SOt.h Avė., Cicero, Tn,

Marijona Žalienė
(po tėvais Jučaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 11. 1932 m., 5:15 vai. 
ryte. 30 metų amž. Kilo iš 
Lietuvos, Raseinių apskr.. Luo
bų parap. ir miestelio. Ameri
koje išgyveno 10 metų. Prik
lausė prie šv. P. Marijos Ra- 
žancavos draugijos, Dievo Ap- 
veidos parap.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Juozapų. 2 sūnų Vladis
lovų 3 m., Richardų 16 mėn., 
dukterį Juzefų 5 m., 2 seseris 
Onų ir švogerį Pranciškų Ža- 
luginus. Zofijų ir švogerį Vin
centų Doveikus, brolį Antanų 
Jucių, 2 švogerius Vincentų ir 
Kazimierų ir Elenų Žalius lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 3254 So. 
Emerald Avė.

Laidotuvės (vyles AntradTen). 
lapkr. 15, 8 vai. išryto iš namų 
į šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už .velionės sielų, o iš ten 
bus nulydėta Į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Marijonos Žalienės 
giminės, draugai lr pažystami 
nuoširdžiai kviečiami dalyvau
ti laidotuvės* ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimų ir atsis
veikinimų.

Nuliūdę Vvras. Sūriai, Duk
tė. Seserys, Brolis, švogerial ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis Tel. Blvd. 4139.

A|A
IF.VA JASMONTIENE 

Po tėvais Valuntaitė
mirė lapkr. 10 d., 1932 m., 10 vai. ryto, 44 metų am
žiaus. Kilo iš Šiaulių apskr., Kraupių parap., šventu 
pio kaimo. Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliudime vyrų Pranciškų, dukterį 
Oną ir 2 sūnų: Vincentą ir Joną; pusbrolius ir gimi
nes; o Lietuvoj 3 seseris ir brolį Joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 901 West 119th St., AVest Pull
man, III. Telefonas Pullman 0337. Laidotuvės įvyk3 
panedėlį, lapkričio 14 d., iš namų 8 vai. bus atlydėta 
į šv. Petro ir Povilo parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, dramgus ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnai, Seserys, Brolis ir 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.

DRAUG A S
geriausiai pavyko. Ačiū pp. 
Rudokams už namų, taip pat 
ir visiems, kurie prisidėjo prie 
surengimo bunco, ir kurie pa
rėmė atsilankydami.

Susirinkimas rėmėjų jvyks

liejaus vakarienę. Komiška

METINIS BALIUS

North Side. — Draugija Šv.1 
Cecilijos kuri yra didžiausia 
North Sidėj, rengia didelį me
tinį balių lapkričio 13 d., Crv- 
štai Ballroom. Ši šokių salė 
yra viena iš didžiausių ir gra
žiausių visoj North Sidėj ir Boulevard 768»

Rez. Hemlock 76 91apylinkėj ir visiems gerai ži
noma.

Šokiams griež visiems gerai 
žinomas ir mėgiamas pono 
Stirbio orkestras.

Draugijos nariai-(ės) malo- j cicero 1200

DR. GDSSEN
X—KAI

nėsit sugrųžint atvirutes prie 
durų — tiems, kurie atiminės 1 
tikietus arba raštininkui. Na
riai -(ės), kurie neatsilankys 
bus baudžiani? sulig konstitu-
C1JOS. j

Komisija kviečia visus at-
l«i*1iinkvti Crv<tall Rnllrnnm Utarninkais, Ketvergais Ir Subatomls . ,s lanKyu. vrysiaii J^auroom a4ao w Weslen>

šv. Kaz. ralHiasį adresu: 2705 W. No- „ A’e- , paoue Hemlock 7»i»
P&nedėlials, Seredomls ir PėtnyčioiDlfl

rtb Avė, (arti California Avė.) _ »»*« 80 Bw‘*‘
Šokiai prasidės 7 vai. vakare. Tel. Republic 2266
Įžanga tiktai 35c. A.A.A.P,

GRAŽUS ŠLIŪBAS

Bridgeport. — Ryt, 2:30 vai. 
po pietų Įvyksta p-nios V. Ba 
rauskienės su J. Šepučiu šli Ci

ba s šv. Jurgio bažnyčioje. Re
tai bridgeportiečiams tenka 
matyti tokios vestuvių iškil
mes, kaip šios žada būti. Ba
žnyčia bus papuošta palmių 
žaliumynais, patiesti balti di- 

I vonai. Gabi muzikė p-lė M. 
Dulevičiūtė grieš smuiku so- 
o. Vestuvės įvyks Lietuvių 
Auditorijoj. Rap.

Vienas lenkų laikraštis sa 
vo rodakams taip parašė: “Ne Val-: nuonu™ 6ryiu s*vaVre P‘etl4 
šlebetnas ir falšyvas lenkas
nėra lenkas.” Sulig to išeitų,
(rsd Lenkijoj maža yra lenkų.

.Office Phone Yardn 0344
Res. Phone Boul. 6246

DR. V. S. NORKUS
FOOT SPECIALIAI

9 to 12 A.M., 1 to 5, 7 
to 8:30 P. M.;- 

Sunday 10:30 to 12.
75C West 35th St. Chicago, Iii.

lel. Cicero 6768

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-71 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare 

Fhone HuuluvarU 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartj

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

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

valandai vakare
Nedėliomis ir Sereuomis susitarus

4847 W. 14tb St. Cicero, 111.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
l'fione Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

655S SO. WESTEKN AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557

X-SP1NDULIAI

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę

I vietų
3325 SO. HALSTED ST.

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ tlYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivalgiino, akių apteinmio. Dervuotu- 
mo. skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinluų visuose 
itsltiklmuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančių mažiau- 
nas klaida*.

Specialų atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo lt ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KUKI VAK AKIS ATITAIHO J TRUK 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atltaiaomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu bavo. Alusų kainos pl- 
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIAIJHTA3

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—6; nuo 6—
NadėDomisi uuo 16 iki ll.

DAKTARAI:
Tel. LAFAYETTE 30 57

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki S vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

Ofisus Tel. Oroveblll 0617
Res. 4727 S. Artesian Avė. _ . — . M _

Tel. Grovehill 0617 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS
5147 WEST 25th STREET 

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

lr
>924 W. WASH1NOTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:66 — 4:20 kasdien 
Telefonai: Kedsle 2450 — 2461, arba 
Cicero (62. Res. teL Cicero 1882

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRUltGAB 
1422 West Marąuette Road 

VaL! 2-1 lr 7-9 P. M. Ket. 2-12 A.M. 
fcedėlloj susitaras

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.
TEL. CANAL 0402

1 Tel. Canal 0Ž57 Res. Prospect 6659

! DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomia ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmcnd Street
Telefonas Republic 7868

1. sdzanaTšuTkis
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7327

Ofiso vai. kiekvienų dienų irno 0 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomia). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3305

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS III CUUtCHGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7S2O 
Namų Tei.: Prospect 1030

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LŪWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47tb STREET

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

Trečiadieniais ii sekmud. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dtenų 
Nuo 2 lkl 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 10 Iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryta nuo 16—ll nuo 2—6 po 

pietų: 7—2:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(N&ryauckas)

, GYDYTOJAS IR CHinUROAS 
2629 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 Iki ji ryto. 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. rak. pagal sutartį

I Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt 8t_

Canal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
FHYSICIAN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. S. A. DOWIAT

TaL Lafayette 6722

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 lkl 0 rak.
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioja pagal sutarti

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

Jd ncaLsilleota šaukite Centrai 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—0 V. V* 
Nedėliomis ir šventadieniais J9—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
Ree. Tel. Hemlock 2615

■ ----- —. .
Tel. Grovehill 1696

DR. A, L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 0-11 ryto 2-6 Ir 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų ir Nedėldianlals 
tik susitarus

2622 W. MAROUETTE ROAD

Ras. Phona 
Englewood 6661 
Wantworth 2600

Office Phona 
Wentworth >006

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

Tel. Kemvood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. lr Rez. TeL Hemlock 2>7«

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

Antras ofisas lr rezidencija 
6504 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Ofiso Vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-0 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 3-6 vak.

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tai. Hemlock 8706
Raa. Tel. Prospect 6610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4166 South Kedzie
Ras. 6426 So. California Ava. 

▼ai.: 1-4. 7-6 v. v. ISakirtant Ketv.

Ofiso Lr Res. TeL Boulevard 6010

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

ofiso vaLi nuo 1-2, nao 6i26-ti0<

-
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CHICAGOJE
DAR APIE HOBBYISTŲ 

PARODĄ SHERMAN 
VIEŠBUTY

kurių taipgi nemažiau lanko 

mūsų mokyklų, kaip ir pernai. 

Susipratusieji lietuviai katali

kai gerai ir daro, kad leidžia

KONSERVATORIJOS ĖAI- 
NININKAI GRAŽIAI DAI

NAVO PER RADIJO

RADIJO VALANDAr* ' 3 >

Ryt dienų turėsite malonu

mo pasiklausyti gražaus lietu

vių radijo programo iš stotiem 

AVCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie.

Peoples Furniture Co. krau

tuvių kas antradienį duoda-

nu rūdijo programai, kas kart tų, kurį duoda Jos. F. Budri- 

“Drauge” jau buvo trum- buvo vaikučius j savo mokyk- į vis pasižymi savo skirtumu ir ko radijo ir rakandų krautu 

pai pranešta apie ruošiamųjų į U, o P'>« to dar duoda jiems įvairumu dainų ir muzikos, vė,

Amerikos liobbyislų ir ko)ek-įProK4 pažinti savo tėvučių 

cijonierių parodą Sherman ! Ibų ir tikėjimų, 

viešbuty, Cbicagoje, lapkr. 16-

20 dienomis.

Toji įdomi paioda ruošia-

jo

mo

ir

ka- taipgi įdomiom kalbom, ku

rias pasako geri kalbėtojai.

X Merginu Sodalicija minė-j TaiP ir Praeito antradienio 

«c,o penkių metų gyvavi- Programas pasižymėjo, nes jį

3417 8. Halsted st.

.TZJi Markiūi T).

544 Štokui Clemens 

552 VVoveriui Anton

KAREIVIAI PATEISINTI

-«*—
Grahd jury” paduoti J.

,Erabak, 22 m. amž., ir E. Fi- 

sner, taip pat 22 m. amž. Jie

du kaltinami Tr’.nibull žais- 

mavietės direktoriaus Raulį’o 

nužudymu.

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama

Dvkai
2608 West 47th 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. l>el ap- 
poinlhnentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEAVOOD 5840

Bes. 780 VV. fl2n.l St.

ŽENEVA, lapkr. 11. — Svei 

carijos federalė taryba patei- 

•sino jaunųjų kareivių šaudy

mų į socialistų sukurstytų mi

nių.

Socialistų vadas Leon Ni- 

cole areštuotas ir uždarytas 

knlėjiman. Čia uždraustos de

monstracijos. Gyventojai įspė

ti be svarbaus reikalo neišeiti 

į gatves. Numatomos naujos

ANT RENDOS

6 kambarių, pečiu šildo
mas Ratas. Pirmas aukštas 
$18.00. *

4342 S. Mozart St.

Išgirsite naujų ir gražių 

dainų, kurias sudainuos visi) 

mėgiamas dainininkas Stasys 

Rimkus, Jonas Čepaitis ir Bu

di i ko štabo kvartetas. Taipgi 

Budriko radijo orkestras pa

linksmins visus savo harmoni

nga muzika.

Dar reikia pastebėti, kad 

Pudriko krautuvė dabar duo 

da dykai kalakutų visiems, k n 

rie iki Padėkonės Dienos pi- 

rks radijo ar rakandus. Vel

ta pasinaudoti proga. S

pildyti buvo pakviesti ir ge
iukaktuves spalių 23

ma vadovaujant O.. C. Liglit- Paruošė gardžių vakariene irira\ pi Įsirengę konservatorijos 

r.eriui, prezidentui Ligbtner įvairų programų. Svečių, kad|tklinininkai’ kurk’ rods, pii- 

Publishing Corporation, kuri ir nędaug buvo, bet rinktiniai.!111^ ^ykį paleido savo balsus 

leidžia “Hobbies” žurnalų. Ne visos merginos darbuojasi i Per ra(^j°« Reikia pasakyti, 

Fatariamųjį komitetų sudaro: sodalicijoje. Daug iš jų niekur įka^ &ana Šauniai ir tai tinai 

M. Ann Dičke (glass and chi- nepriklauso ir nieko neveikia.|<1a,navo ka,p 11 kvartetas taip

na), F, II. Blinstmb (auti- Jaunos dienos liks praleistos,^ dviSubas kvartetas’kuriftlllR 

be naudos. • , | vadovavo prof. A. Pocius. Ma

lonu būtų ir vėl kada nors per 

X Šv. Vincento a Paulo dr- rajįjo tų daininkų pasiklau- 

ja uoliai darbuojasi pašalpos

u.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

ques), Roldo E. (lilmore (co- 

ins), Robert Wootton (indian 

relics), Henry Morris (firc- 

arnis), Tom Hunter (stamps), 

Mrs Eveleen Severn, leidėja 

“MeKeels Weekly.”

Į parodų yra pakviestas ir 

dr. At. M. Račkus, įžymiau

sias lietuvių tarpe numizmati

kas, kuris išstatys labai tur- 

t;nga ir brangių Lituanicų: 

“lietuviškojo aukso” (ginta

ro) kolekcijų, senus istoriško

sios Lietuvos didybės ir galy

bes pinigus, įvairias arkiologi- 

nės iškasenas ir daug kitų į- 

vairių istorinių daiktų. / 

Paroda užims du Sherman 

viešbučio aukštu: pirmų ir'an

trų.

reikalais. Susirinkimus laiko

1
du sykiu į mėnesį ir tariasi, 

kaip sušelpti vargšus. Būtų are 

rai, kad dar daugiau vyrų 

prie šios draugijos prisirašytų. 

Draugijos susirinkimai būna 

pirmų ir paskutinį mėnesio 

trečiadienį. Rap.

syti.

Tarpe gražių dainų, buvo į- 

domių kalbų ir gražios muzi-

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia ir senes-

„ _ u • » 4___  niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
Socialistų l iauses. Prieš juos Qerjausja lietuvių mokykla visoj Chi- 

i cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naujų mokinimo būdų 

I išmokinama j trumpiausių laikų ang- 
I lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
f gvedystės, stenografijos, pllietystės, 
1 laiškų rašymo, abel nos istorijos. Ir 
kit,ų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p. J. P. Olekas, yra senas Ir daug 

i prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 

, kiekvienų labai patebkina. Dabar,

parengta kariuomenė.

LINKĘ NUSILEISTI

Brighton Park. — Labdarių 

8 kuopos susirinkimas įvyks 

sekmad., lapkr. 13 d., tuojau 

kos. Kalbėjo-komp. A. Pocius sumos. Visi nariai prašo- 

apie muzikų, P. Šaltimieras a-1 inį atsilankyti, nes yra labai 

pie sportų, o programo vede- J svarbų reikalų svarstymui, 

jas J. Krukas pasakė daug j- g q
domių pranešimų ir nurody- s_________________

mų, liečiančių geresnį žmogaus j

West gide. — Susiv. iJ-' 
gyvenimų. Be to graži ir rink- i;luinos Kat. Am. 100 kp. su

tina muzika linksmina klau- 'sirinkimas įvyks sekmadienį, 

svtojus. Taip pat buvo pra- japkričio 13 d., 1 vai. po pie- 

nešta ir rinkimų sėkmės, kas ta> mokyklos kambary. Visi 

kiekvienų įdomavo. Reikia pa nariai prašomi atsilankyti ir 

sakyti, kad šie programai yra Sliniokėti savo mokesčius, 

ne tik gražūs ir žavėjanti, bet i y, Petrauskas

lygiai sumaningi ir kiekvie-

Pranešta, kad pieno išvežio

toiu uniia vra linkimi nrina. i pra",dėJu“ m“ks|o metams, pats ge- tujų unija J1I1K11S1 pupa riausias laikas pradėti mokytis. Atel-
v- i • „ i i • • • kitę ir Įsirašykite šiandien. MOKSLO
zinti penkias doleriais atlygi- valandos: nuo 9 is ryto iki s po

nimo mažinimų. Kompanijos 

nori, kad 10 dol. per savaitę j 

būtų sumažinta. I

pletų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 So. Halsted St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005

Kampas Clark St.. 10-tu lubų
Telefonas State 7660

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 WashlnRton St 
Room 905 Tel. Dearborn 7984

Vklandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— « Iki 9 vai.

414S Archer Avė. Tel. Lafayette 71X7

X Parap. mokyklos rėmėjų 

kauliukų ir kortomis žaidimas 

įvyko spalių 29 d., Dr. Kelios 

namuose. Susirinko daug lo

šėjų.

Dovanos buvo dirbtinės gė

lės, rėmėjų padarytos. Lošė

jos buvo labai tom dovanom
Apie pai odų jau dabar rašo įtenkintos. Po žaidimo buvo 

plačiosios Amerikos anglų įr užkandžių. Padaryta gra- 

spauda. Parodos metu visos jau8 peino

žinios apie įvairius skyrius! Komisija šios draugijos ko 

bus leidžiamos per radijų greičiausia supirks reikalingų 

Columbia Broadcasting Sys- bedarbių vaikučiams daiktų, 

tem. Taigi tikimosi, kad kruo- j-a(j u£ėjUK saitai žiemai būtų 

pslaus kolekcijonierio, mus tinkamai apsirengę ir galėtu 

tautiečio dr. Račkaus dėka, ir lallkyti mokyklų.

nam įdomūs. Klausytojas

PRANEŠIMAI
VARGONININKŲ DĖ

MESIUI

Lietuvos vardas bus paskelb

tas ne tik anglų spaudoje, bet 

ir leidžiamas per radijų į visų 

kraštų. S-as

MARŲUETTE PARK 
ŽINELĖS

Brangios motinos ir mote

rys, atjauskite bedarbių vai

kučius, įsirašykite į šių drau

gijų. Įstojimas 25c. ,

Susirinkimai kas pirmų ke

tvirtadienį kiekvieno mėnesio, 

parapijos salėj, 7:30 vai. vak.

Sekantis susirinkimas įvyks 

gruodžio 1 d. Jsaujų narių įsi

rašymas ramins bedarbes mo-

Šį vakarų, 8:30 vai., prof. ! 

F. Masto bute; 6000 S. Camp

bell avė., jvyks Vašingtono ir 

Kęstučio paminėjimo komiteto 

! valdybos ir programo komisi

jos susirinkimas.

Marąuette Park. — Šv. Ba

rboros draugijos susirinkimas 

Įvyks ateinantį - sekmadienį, 

lapkričio 13 d., 2 vai. popiet, 

parapijos kambaryje, 68tli ir 

AVasbtenaw Avė. .
f

Visos narės kviečiamos at

silankyti į šį susirinkimų.

Rašt. O. Gufcsta

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
PAŠTE

524 Kastantinavicienei R.

&iiiiiiiiiiiiHiiimiiiiiiiiiimiimimmiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiti!"£

X Parapijos komitetai, drau

gijos ir kuopos rengia parapi

jos naudai bazarų lapkričio 

13, 20 ir 23, 1932 m, parapi-5,inils ir nušluortys vaikučių a 

jos svetainėje. Kai vienos drau 

gijos paėmė korteles, kitos su 

rinko įvairių daiktų ir įrengė 

būdas. Visų parapijonų prie

dermė atsilankyti Į minėtą 

prnmogų ir paremti parapi

jos naudai parengtų bazarų, 

kuris būna sekmadieniais po 

pie« ir vakarais.

Saras. Draugijos tikslas šelpti 

vien tik bedarbių vaikučius.

Panevėžietė

GARSINKINTES
“DRAUGE”

MARQUETTE|
WET WASH LAUNDRY j
Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai V,E- i 

NINTfiLE LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. | 
Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių del | 
išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu | 
HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų | 

= bundulį.
'| 6551-53 South Kedzie Avenue
AIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHŠ

TEATRAS ir BALIUS
IR 3 LAIMĖJIMAI

RENGIA
DIDŽIOJO L.’ K. VYTAUTO DRAUGIJA

SEKMADIENYJE LAPKR.-NOV 13 D.
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted St.
Pradžia 7 vai. vak. Įžanga šokiams 25c yp.

- Kviečia KOMITETAS ir VISA DR-JA.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULFERINfcS VANOS IR ELEKTROS 

T R E A T M E N T A I
Švediški mankštlnimai ir elektros masažas

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

Mineralinės, sulfe.rlnės vanos duoda didžiausią, kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai del pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
K&nipfls So. Paulina St. Tel. Roulevard 4552

Namų Tel. Hyde Park 1X96

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

SS E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—8377

4(00 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette «393

1(0 N T.A SALT.E ST—nsvsl sutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro- 

i džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

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

Wm. J. Kareiva
Ravininkas

D81 geriausios riišles 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4(44 RO. PAULINA RTREET 
Tol. Boulevard 1S89

4

PARSIDUODA
Bučcrnė ir groeernė su 4 kambarių gyvenimui namu. 

12 metų išdirbtas biznis — gera vieta. Savininkas 

išvažiuoja į Lietuvų. Parsiduoda pigiai, atsišaukit 

greitu laiku.

3808 Lowe Avenue
Telefonas Boulevard 6502

I

X Kaip kasmet, taip ir ši- !' 

met rengiamas parapijos me

tinis pokylis lapkričio 27 d 

Programo rengėjai rūpinami 

patiekti įvairų programų, o 

virėjos galvoja, kaip gardu-: 

prirengti valgius. Šis pokylis, 

tai mūsų parapijos įkūrimo 

penkių metų šventė. Per šį 

trumpa laikų daug padaryta. 

Tad-gi parapijonys ir svečiai 

šuline pokylyje galės pasidžinu 

gi i savo nuveikta darbuote. 

Tikietai jau yra platinami.

X Nors blogi laikai, vienok 

pa rapijonys savo aukomis ir 

darbais rūpinasi parapijos nuo 

savybės pagerinimu. Šįmet ta

po išdekoruota mokykla vidu

je ir iš lauko. Tas darbas ne

mažai atsiėjo, betgi dabar mū

sų mokykla viena iš geriau

sių ir gražiausių lietuviškų 

mokyklų Chicagoj. šįmet vai-

TEL. PROSPECT 7960 ^61

Atlas Fuel Company
Lietuvio Auglio Vardas

l^ai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 

laimėti pinigų investuojant juos į 

jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 

anglis — del Hot Water ir štyino 

boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsyl

vanijos kietos anglys, antracitas, 

Black Ban Lump, Consolidation 

Millers Creek and Kopper Coke. 

Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

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

V. GAPSZEWICZ, Pres. R, F. GAP3ZEWĮC!Z, Sec. and Mgr.

f’SCį'*

PIRKIT KALtDy ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c
i

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

Galima jas matyti:

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

Kolei įssibaigs

' v__, —. . ----- --------—
I
I Phone Roosevelt 2072 
| STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
i Coal, AVood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, Tll.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. AVESTERN AVENUE 

S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 

Pranas Daigelis, savininkas

BVDINKUS TAIKOM 
Atliekame Plasterto — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus eta tom — 
taieoin. Plasteruojam rkllautua 
Callfornljos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. AVest Ride WEST Ofl«3 
Tel. South Side YARDS «43S

JNO. LYNCH
5<1# WERT 47th RTREET

Jei manai pirkti automohll). ateik 
pan mus pirmiau, nee mea užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE
Tslsphone Lafayette 7111

i
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