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Telefonas: Roosevelt 7790

Prez. Hoover’is karo skolų klausimu tarsis su Roosevelt’u
ANGLIJA KARO SKOLAS RIŠA SU 

VALSTYBIŲ NUSIGINKLAVIMU
Hindenburgas pasirengęs paleisti kitą parlamen

tą. Susekta komunistu Įtaka Šveicarijos ka
riuomenėje. Sugriautas Kuboje miestas visai 
sudegintas. Nauja Rusijos bolševikų propa
ganda užsieniuose

Tokį automobili pasidirbdino lsadore Cholfin,, Somervi- 

le, Mass. Pontonų pagalba gali persikelti skersai upių.

ROOSEVELT AS VYKS 
WASHINGTONĄ

HINDENBURG’AS NENO
RI SKIRTIS SU PAPEN’U

22 ŠVEICARŲ KAREIVIAI 
AREŠTUOTI

KUNIGAS MISIJONIERIUS 
APIE SAVO VARGUS KO
MUNISTŲ NELAISVĖJE

ALBANY, lapkr. 15. — Pre- BERLYNAS, lapkr. 14. —

Ridentas elektas Roosevelt ’as Praėjusiais parlamento rinki- 

priėmė prezidento Uoover’io 

kvietimų vykti i AVashingto- balsuotoji} pasisakė prieš ka

ną ir pasitarti su prezidentu Į r.clerį Papen’ą. Nežiūrint to, 

karo skolų klausime 

dar nepaskirtas. .

ROMA, lapkr. 14. — Gruo

džio 17' d., 1931 m., Wuhu vi-

CHICAGOJE

REIKALAUJA PAPIGINTI 
. GAZĄ, ELEKTRĄ

“Utility Consumers and In- 

vestors League of Illinois” 

kreipės j gubernatorių elektą 

Ilorner’j, kad jis dirsteltų j 

valstybės prekybos komisijos 

darbus. Ši komisija per praė

jusį dešimtmetį nieko neveikia 

žmonių gerovei, kad papiginti 

guzą, elektrą, telefonus, gat- 

Šios vi-

L. Vyčiai ir chorai Vašingtono ir Kęstu
čio paminčjime

KITOS DRAUGIJOS TAIP PAT DEDASI 
PRIE ŠIŲ IŠKILMIŲ

PRIEŠ SKOLŲ MO
KĖJIMĄ

AVĄSIUNGTON, lapkr.
— Valstybės departamentas

padavė viešumon Anglijos ir 

l'raucūzijos notas, kuriomis

ŽENEVA, lapkr. 14. — Švei 

carija turi budėti. Pastarųjų 

inais 88 nuošimčių vokiečių'dienų socialistų riaušės, kaip

paaiškėjo, iškilo iš komunistų karijate, Kinijoj, komunistų 

propagandos. Štai vakar 22 KOujos pagrobė ispaną jėzui-

Uiikas prezidentas HindenbUrg’as ne jauni šveicarai kareiviai at- tą misijonierių kun. Estebaną. 

Įmano jį pakeisti kitu kancle- sisakė klausyti savo karinin- 

iriu. Žinovai sako, kad kada kų. Jie areštuoti ir bus sta- 

gruodžio mėn. susirinks par- lomi karo teisman, 

lamentas ir pasisakys prieš Policija areštavo kelioliką 

14. kancleri von Papen’ą, prezide- j raudonųjų vadų. Nepiliečiai 

ntas tuojau paleis parlamen-i bus ištremti.

ta.
Respublikonų spauda skel

tos valstybės pasisako, kad i bia, kad įvairios Vokietijos 

jos negali mokėti karo skolų į valstybės artimiausiomis die- 

ir nori naujų pasitarimų tuo romis prezidentui Jlindenbur- 

klausimu. Įg’ui įteiks įspėjimą, kad Vo-

Prezidentas Hoover’is tuo kietijos valstybei numatomas

SUGRIAUTAS MIESTAS 
PELENAIS PAKEISTAS

Praėjusiame L. Vyčių Chi- se, Įvyko chorvedžių pasitari- 

cagos apskrities seimelyje. į- mas, kuriame nustatyta prog- 

vykusiame Aušros Vartų pa- raina, kuri susidės iš chorų 

rapijos salėj, priimtas naujas choro, gausingo vyrų ir mer- 

ir svarbus apskrities statutas, gaičių chorų.

Be to, tartasi L. Vyčių seimo, j Kas daugiau bus programoj, 

sos viešosios naudos kompa- j įvyksiančio 1933 m. Chicagoj, apie tai bus pranešta vėliau, 

nijos per visą šį sunkmetį sle-| 'r Liepos 4 d. reikalais. Arti- Bei jau ir dabar aišku, kad 

'gruodžio 1 d., bus tikra Chi- 

no ir Kęstučio sukaktuvių pa- eagos lietuvių tautiškoji ir dai 

minėjimas gruodžio 1 d., St. nų šventė, surengta šio kraš-

A giles auditorijoj. Susirinkimo to tėvo, Jurgio Vašingtono, ir 

dalyviai vienbalsiai pritarė mylimo Lietuvos Kunigaikščio 

šiam darbui ir nutarė dėti pa- Kęstučio sukaktuvių paminėji- 

T rys plėšikai sekmadieni po stangų, kad jaunimas gausim mui ir jų atminimo pagerbi-

vėk&nais važinėjimą.

gia 

mis 

neveikia

žmones aukštomis kaino- minusias darbas Vašingto- 

o minėta komisija nieko

APIPLĖŠĖ OFISĄ
ligą laiką jo likimas nebuvo

žinomas. Tačiau nesenai kiti - - v . ... ., . .

• • • • . • , Iniet aniūlėšė United Air Li- M'ai 1 tas reiksmmgas iškilmes mui.misijonienai nuo jo tris lais-!P11 apipiešė umaru m r ...... ............................. i

kus gavo.
nes tikietų ofisą, 400 So. Mi- atvyktų. Visi dalyviai sutiko Į Visas šios iškilmės pelnas 

eliran avė. Pagrobė iki 400 1 generalinį Vašingtono eis lietuviams bedarbiams še-
Vienam laiške tarp kitko ra

šo: ‘‘Nepaisant ko blogiausio 

maisto, esu sveikas. Praleidžiu 

ko didžiausius išniekinimus. 

Bet dėl Kristaus esu pasiren

gęs viską kentėti. Aš nieko sa-

CAMA44UEY, Kuba, lapkr. |VO neturiu, išėmus sudrisko- 

15. — Jūros bangų ir viesulo an^ sav?s drabužius. Jūs 

sugriautas Santa Cruz dėl Sur,niaa nieko nesiųskite.” 

klausimu nenori vienas veik- 'didelis pavojus, jei jis laiky- j miestas į pelenus pakeistas. Į Kitam laiške: “Gavau dro- 

ti. Į AVasliingtoną jis kviečia sis to savo diktatoriško nusi- Tas padaryta gyventojų 1 ap- bules, brevijorių ir kelias ži- 

atvykti prezidentą elektą Roo- statymo.

sevelt’ą. •-

Iš Albany pranešta, kad(

Roosevelt’as jau pasveikęs. Į 

Bet abejojama, ar jis norėsi 

vykti į AVasliingtoną. Visa I

LENKŲ BRAVARE 
SPROGIMAS

VARŠUVA, lapkr. 14. 

priežastis — jis nenori kištis į Haderbusch & Schiele bravare 

tuos reikalus iki kovo mėn. 4 įvyko baisus sprogimas. Pa

ti. 1 šaliniai gyvenamieji namai šu-

Aišku, kad skolų klausimas griauti. 18 asmenų žuvo ir 17 

bus įduotas kongresui, kurs sužeista.

ateinantį mėnesį susirinks.

draudimui nuo numatytų ligi}, nutes iš Ispanijos. Negaliu 

skaityti, nes neturiu akinių. 

Neduokite jokio už mane iš

pirkimo be garantijų. Esu pa

sirengęs prie aršesniųjų sąly

gų. Gelbėkite man savo mai- 

Idomis, kad aš turėčiau stip

rybės daugiau kentėti.”

Trečiam: “Jie reikalauja už 

mane 30,000 dol. išpirkimo, o 

seniau norėjo pasitenkinti 2,-

Visi miesto griuvėsiai sulieti 

gazolinu ir pažiebti. Viskas 

j sudegė — ir griuvėsiuose užsi- 

| likę žmonių ir gyvulių lavo- 

— nai.

80 ŽUVO CAYMAN 
SALOSE

SUIMTA 4 ANARCHISTAI
KARO SKOLOS IR NUSI

GINKLAVIMAS BUENOS AIRES, Argenti

na, lapkr. 14. — Vilią de Voto 

LONDONAS, lapkr. 15. — juiemiesty suimta 4 anarchis- 

A ietos spauda reiškia daug tai. Rasta daugiau kaip 200 

vilties karo 'skolų klausimu, bombų.

Pažymi, kad J. Valstybės iš

KINGSTON, Jamaika, lap

kr. 14. — Iš Kubos persime

tęs viesulas baisiai ištiko Cay- 

man salas. Apie 80 žmonių žu

vo ir daugiau kaip 300 sužei

sta. Nuostoliai siekia apie vie

ną milijoną dol.

VOKIEČIŲ KARO LAIVAS 
NEW YORKE

doierių. ;ir Kęstučio paminėjimo komi-, ipti. Tikietų kainos — 35c,

__________________________ t tetą — būtent: I. Sakalas, A.50c., ir $1.00. Kuo daugiau tų

SUKONEVEIKĖ KALINTŲ Lapinskas, K. Savickas, Al Ma tikietų bus išplatinta, tuo dau 

PABĖGIMĄ nslavičius, Bernice Paliliunas,! giau bedarbių galėsime suše-
Šimulis, P. Varakulis, St. Į Ipti. Tad, visi padirbėkime.

Reikia džiaugtis' kad šiam 

darbui į talką ateina mūsų

savo kameros asloje skylę. 19 L. Kucius, A. Zirgaitis, B. 1 darbštusis 

kalinių planavo pasprukti.

_________________ ĮSt.

Jolieto kalėjimo sargai SU-(Viekelis, Ann Lucteris, Fran- 

sekė kelis kalinius* bekasant >c*s Andruškevičius, A. Valen-

AREŠTUOTA TRYS 
LIETUVIAI

ir organizuotasis

Kimčius, F.Areška, J. Valiulis j jaunimas. Valio, mūsų jauni- 

J. Tenzie, F. Rainis, J. Evans, mui!

Bernice Norkus, Stephanie Mo

ckus, M. Stankelis, S. Zaura,

K. Zalatoris, A. Venskunas,

Kiaurakis, A. Varanis, J. Ai- licijos stoti ir pareikalavo, 
t utis, M. Stankaitė, A. Guzas, Įj-a<j jam būtų leista pernak- 

ienos parduotuvės lango Lna Martins, Luciele Veleika, Į Voti, kitaip gi jis grasino iš- 

■Florence Valentinas, Christine' jadžti langą. Jis areštuotas ir 

I’očulpis, F. Šnekutis, Petrau-1 teismas jį nubaudė 100 dol. 

akas, J. Juozaitis, Harriet pabauda ir teismo lėšomis, ar- 

Wastak, A. Zickus, J. Daniels ha 53 dienas kalėti. Jis užda- 

Įir Victoria AVhite. !rytas kalėjiman.

turtų,

M. Miller, 51 m. amž., va

karą nuėjo į South State po-

Marąuette Parkee areštuota 

trys jauni lietuviai. Kaltina

mi v

sudaužymu.

PALEISTA 133 TAR 
NAUTOJAI

Iš Cook’o apskrities turtų. Visi parapijų

(MM) ar 3,000 dol. Sako, tai pa- įkainotojo ofiso paleista 133 pat vienbalsiai nutarė daly- 

skutinis jų reikalavimas ir jie tarnautojai. Dauguma jų per vauti gražios ir įvairios pro- 

grasina su manim užbaigti. Kaukelis mėnesius yra negavę at- gramos vykdyme. Praėjusį še-Į KĖS. — Šiandien debesuota; 

rtą jau buvo nuplėšę nuo ma

nęs visus drabužius. Nemirš-

chorai taip

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLTN-

lyginimo, nes apskrities ižde štadienį prof. F. Masto namuo daug šalčiau; gali būt sniego, 

nėra pinigų.

klausys Anglijos (žinoma, ir 

kitų valstybių) prašymą ir 

paskelbs naujas karo skolų 

reikale derybas, atidėjus šių 

skolų mokėjimą.

Anglų spauda karo skolas 

glaudžiai riša su nusiginkla

vimo klausimu. Pareiškia, kad 

jei karo skolos bus sumažin

tos, tada Anglija griežtai sto

vės už J. Valstybių nusigink

lavimo planą.

GRAIKIJOJ NAUJAS 
PREMJERAS

ATENAT, lapkr. 14. — Nau

jas graikų premjeras Tsalda- 

ris paskelbė, kad valstybės iš

laidos ko daugiausia bus siau

rinamos. Visuose krašto reika

luose bus imtasi griežtos eko

nomikos.

BELGŲ KARALIUS 
ATŽYMIMAS

BRIUSELIS, lapkr. 14. — 

Šventasis Tėvas Pijus XI pa

skyrė aukščiausią Kristaus o- 

rdiną belgų karaliui Albertui.

NEW YORK, lapkr. 14. — 

Pirmą kartą po karo atplau

kė čia su “vizitą” vokiečių 

karo laivas “Karlsruhe” — 

6,(MM) tonų kruizeris.

MIRĖ BUVUSIS MEKSI
KOS PREZIDENTAS

PASIRAŠĖ PREKYBOS 
SUTARTĮ

kite manęs savo maldose.” 

Nėra jokių žinių apie kitą

prieš du metus pagrobtą misi

jonierių kun. Avito.

APLANKĖ STATOMĄ 
UŽTVANKĄ

BOULpER CITY, lapkr. 14.
— Prezidentas Hoover’is su

sivėlino grįžti į Wasbingtoną. 

Jis čia aplankė statomą jo va

rdu milžinišką Colorado upė

je užtvanką. Ši užtvanka vv- F 

riausybei kainuos 165 milijo

nus dol.

UŽPULTAS BUTAS

Trys jauni plėšikai užpuolė 

apartamentiniuose namuose | 

butą, 342 AV. 59 gat. Kelis na

miškius jie surišo ir paspruko 

su grobiu.

AUTOMOBILIO AUKA

MEN ICO CITY, lapkr. 14. 

— Mirė buvusis Meksikos pro- 

vizijonnlus prezidentas, 70 m. 

amž.

SANTIAGO, Čile, lapkr. 14. 

— Čilė pasirašė prekybos su

tartį su Argentina.

Automobilio sužeistas mirė 

atsitarnavęs marynų majoras 

Kensel, 52 m. amž.

VĖŽIO AUKA

MIRĖ 600 SVARŲ MO
TERIŠKĖ

SLAPIŲJŲ SKAIČIUS 
KONGRESE

AVASH1NGT0N, lapkr. 14.

AUKSO IEŠKOTOJAI 
AUSTRALIJOJ

Chieagoje nuo vėžio mirė į- 

žymus lakūnas W. S. Broek, 

36 m. amž. Bus laidojamas su 

pamaldomis iš Švenč. Vardo 

katedros rytoj. Į laidotuves

HUTCHINSON, Kas., lapkr. 

14. — Mirė Mrs. May Lehman, 

40 m. amž., svėrusi '600 svarų.

SYDNEY, lapkr. 14. — Dvie 

- Anot AVomen’s Organiza- jose Australijos vietose rasta 

tion for National Probibition aukso klodeliai. Tūkstančiai pakviesti visi žinomi transat- 

Reform, naujam kongrese bus žmonių plūsta į nurodytas vie- bitiniai lakūnai. Nes velionis 

apie 320 Slapiųjų atstovų. Ta-1 tas. Visi tikisi įsigyti aukso ir gi yra skridęs skersai At- 

ine skaičiuje 55 senatoriai, ir tuo būdu pralobti. lantiko vandenyno.

“Draugo" Bon; limento 
Bankietas bos iš Vakarienes, 

Gražios Pagerbimo Prog
ramos ir Šokiu

. Pirmadienį, lapkričio 21 dieną, įvyks “Draugo” 

Boxing Turnamento Bankietas, Congress & Michigan 

Blvd. Vakarienės, programos ir šokių tikietas $2.00. 

Programos ir šokių tikietai $0.50. Vakarienė prasidės 

7:30 vakarą. Pagerbimo programa prasidės 8 valandą 

vakaro. Šokiai prasidės tuojau po programos.

PASTABA: Norintieji rezervuoti vietas prie sta

lo privalo įsigyti “Draugo” Boxing Turnamento Ban- 

kieto tikietą ne vėliau kaip pirmadienį 10 valandą 

ryto. Programos ir šokių tikietus bus galima gauti 

ir vietoje, Congress Hotel. Visi tikietai jau gatavi 

“Draugo” ofise, 2334 S. Oakley Avė., Chieago. Te

lephone — Roosevelt 7790.
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DIENOS KLAUSIMAI

15 IR 10

Jau tuo pačiu, kad nacionalizmas paskelbė 

valstybę savo tikslu, jis negali pakęsti jokio 

neutraliteto: viskas, kas šalia valstybės, — 

tai priešių, kuriuos reikia naikinti be atodai

ros į tai, ar jie savi (vidaus gyvenime) ar 

svetimi (tarptautinėj plotmėj). Toks savos 

v

— tai

OFENZYVA

“Jeigu tiki Dievo Karalys

tę, tai tu turi būti neramus,’’ 

taip pasakė šv. Bernardas, di-

....... x- • i v , . , dys,s savo laikų žadintojas.alstybes kultas tiesiu keliu veda i kari}, nes .

/ , . xx x-, Jeigu mes šimtmečiais defen
svetima valstyoe, svetima tauta — tai ly~'

... • x- - i- zyvoj sustingusias krikščiony-

antras dievas, tykojųs sunaikinti musų die-, .» * ** e bes mases vėl norime padary-
vų.” Tokia tautocentrinė ideologija automa

tiškai ugdo neapykantų svetimoms tautoms 

ir valstybėms. Šiuo atžvilgiu fasistiškasis na

cionalizmas labai panašus į bolševizmų.

To paties laikraščio nuomone, kaip fa

šistai, taip ir bolševikai eina į skruzdelyniš- 

kos valstybės idealų, o valstybėje skruzdė

lyne “žmogaus “aš” savaime slopinamas, au

kštesniosios gyveninio vertybės — naikina- kad gaisras jau įvyko, bet da

žnai yra mėginimas gaisrinin 

ku paslankumo. Mūsų pavojų 

sudaro tie krikščionys, kurie 

labai mėgsta( ramybę ir kurie 

Dievo karalystės palaimų ma

to dabartinio status quo išlai

kyme. Kiekviena naujenybė 

jiems nepatinka, kiekvienas

ti gyvomis, jeigu lėtų žengimų 

atgal norime pakeisti ėjimu 

pirmyn, tai pirmoj eilėj turi 

me sujudinti protus ir sužinos. 

Signalas visada ardo ramybę, 

bet jis yra ir lavinimo tikslas. 

Juk pavojaus signalas gaisri 

ninkams ne visada reiškia,

mos. Žodžio “dievas” bolševikai nemėgsta, 

bet faktiškai jie dievina proletariatų, tik ne 

faktiškųjj, bet “idėjinį,” t. y. Markso ir Le

nino galvoje sukurtąjį. Kas netilpsta mark

sistinio proletaro idėjos rėmuose, tai yra bol

ševizmo priešas, o tokiam priešui pasigailė

jimo nėra. Bolševikų valdymo praktika (Ru

sijoj) dešimteriopai blogesnė už fašistų (Jta-
Rusijos bolševikai ir Italijos fašistai be- . . A , 1V .

. , w ,. , i x ti- • •• f livoi), bet teoretiškai bolševizmas Simpatinveik vienu metu švente sukaktuves. Pirmieji v „ •' x -v -

15 metų, o antrieji 10 metų. Tarp bolševizmo 

ir fašizmo yra šiek tiek panašumo. Ir vienų 

ir kitų iššaukė Pasaulinis Karas. Ir vienas ir 

kitas remiasi griežta diktatūra, laikosi ka

riuomenės ir ginklo pagalba.

Kruvinasis Rusijos bolševizmas, įsigalė

jęs prieš 15 metų, visai Europai gręsė pavo

jum. Jis pasisakė naikinsiąs visas tautas, 

visur steigsiąs sovietus ir proletarijato dikta

tūrų. Ypatingu būdu komunistai buvo įsistip

rinę Italijoj. Pavojus buvo didelis. Tas komu

nizmo pavojus iššaukė fašizmų, taip pat grie

žtų, piktų, kovojantį su ugnimi ir kardu,

.. kuriam vadovauja nepaprastos energijos Mu 

solinis. Fašistai nuvertė Italijos valdžių, kuri 

būk tai nepajėgė krašto valdyti ir nuo komu

nistų apsiginti ir per 10 metų toje valdžioje 

pasiliko, pravesdami savotiškas reformas 

kaip vidaus politikoj, taip ir ekonominiame 

gyvenime.

Bolševikai Rusijoj ir fašistai Italijoj pa

sinaudojo tinkamu moriientn,'įmonių tamsu

mu ir jų nesusiorganizaviinu. Rusijos žmonės 

tiek amžių gyvenę griežtoje carų valdžioje, 

gavę nepaprastai plačių laisvę kai caras buvo 

nuverstas, nežinojo nė kų bedaryti. Socialis

tas Kerenskis, naujas valdovas, iš kalėjimų 

paleido visus politinius nusižengėlius, demo

ralizavo kariuomenę, apsvaigino žmones ne

matyta laisve ir tas - davė progos susiorga

nizuoti bolševikams, išskersti milijonus žmo

nių ir paimti valdžių į savo rankas. Panašio

mis progomis pasinaudojo ir fašistai Italijoj.

Fašizmas arba moderniškasis nacionaliz į 

mas, kaip sako “P. Balsas,” pasiūlė mūsų 

pakrikusiam pasauliui labai vylingų dalykų 

— pačios tautos turi susidievinti, paversti sa-, 

ve dievu, nes tauta, jos didybė ir valstybė— ' 

tai ir viskas. Kur valstybė virsta dievu, ten 

tikram Dievui nebelieka vietos, nes naciona

listai nemėgsta kompromisų ir nenori pripa

žinti kų nors aukštesnio ui savo valstybę

gesnis už fašizmų, nes jo (bolševizmo) išei

namuoju punktu via teisingumas (kad ir kiai 

dingai suprastas) ir žmonių lygybė, kai tuo 

tarpu fašizmas iš principo paneigia ir teisin

gumų ir lygybę ir akcentuoja jėgos viešpata

vimų kaip viduje taip ir tarptautiniuose san

tykiuose. Kas fašistui yra Italija, kas nacio

nalistui yra Vokietija, tai bolševikui yra pa

saulinė revoliucija idėjinio proletaro naudai.

Ių bolševizmas ir fašistiškas nacionalizmas no 

ri patraukti į savę visų žmogaus sielų ir vi- j statistikos skaičius, tai jie la 
| siškai jų savimi patenkinti. Ši pretenzija da- ūai ramiai pradeda pasakoti a 

s jo tas dvi sroves arogantiškas, agresingas: Į pie taį, kad prįeg šimtų metų

Run. Pr. J. Vaitukaitis

šv. Pranta Asyžietis
(Tęsinys)

Grįžęs į tėvo namus, Pranciškus ga

vo progos laisvai vykdyti kilnius savo už

simojimus, nes tuo laiku tėvas dažnai iš

keliaudavo pirklybos reikalais, o motina 

visada jam taikindavo ir niekada neužmė- 

tinėdavo. Tačiau, Pranciškus turėjo nu

galėti pats save, nes jo širdis nepakentė 

ligos, nė skausmų, nė biaurių žaizdų. Jį 

supurtindavo akli, raiši, bedančiai ir kiti 

ligoniai. Labiausiai jį drebino raupsuo

tieji. Jam grįžus iš Romos, pasitaikė, kad 

jam bejojant už miesto, raupsuotasis sto

jo priešais jj. Pranciškus sustabdė žirgų 

ir buvo bemanąs grįžti j namus, kaip tik 

galima greičiau. Tačiau jis nugalėjo tų 

pagundų. Ir dabar buvo proga savo meilę 

parodyti Nukryžiuotajam Viešpačiui. Jis 

nulipo nuo žirgo, prisiartino prie raupauo- 

tojo ir jam ištiesė savo raukas; paskui

1. šv. Vincento de Paul kalėjimas, Kanadoje (Quebec provincijoj)' gaisro metu. Kalėji

mų padegė sukilę kaliniai. 2. Vokietijos kreiseris Karlsruke Philadelpliijoj. Tai pirmas 

nuo 1909 m. vokiečių karo laivas, atlannęs Amerikų. 3. Menininko George L. Ganiera bai

giama statula “Tlie spirit of Florida,” kui i Floridos valstybė pastatys Pasaulinėj Paro

doj Chicagojė 1933 m. _______________________________________________________________________________________________________________

būti jo vadai! Mes tik Kristaus Evangelijos vie- 

norime galybės ne dėl to, kad špatavimų.

Bet ofenzyva yra sunkesnė 

negu defenzyva. Šimtmečiais 

,Tai 'pripratus būti defeuzyvoj ne- 

lengva bus pakeisti darbo me

todas. Visi krikščionys turi pi- 

mia įsitikinti, kad krikščioniu 

būti yra sunkus darbas ir kati 

krikščionybė deda pareigų. 

Reikia norėti būti aktyviu kri 

kščioniu. Garsaus danų litera

tūros istoriko Jurgio Brandos 

pirmasis jaunystės atsimini

mas buvęs tas, kad jo motina 

jį pakėlusi prieš veidrodį ir 

pasakiusi: “atsimink, kad tu 

esi žydas. Ir atsimink, kad tai 

tau turi būti garbė.” Pradė

kime kalti mes ir savo jau

nuomenei: “atsimink, kad tu 

esi krikščionis. Ir atsimink, 

kad tai turi būti garbė.” Iki 

šiol buvo mokoma tik trauk

ius; ateity reikia mokytis eiti 

pirmyn. (Pagal Em. Fiedleri)

toks žemės drebėjimas, kurio norime būti jo
pasaulis dar nebūtų matęs.

Žmonės, kurie visada buvo |Pasau^s prieš nius nusilenktų,

'įspėjami, dėl Dievo meilės, ne-^ct kad jis prilenktų savo ke- 
pasidaryti pasaulio grobiu, da
.bar patvs turi mokytis tapti * ra krikščioniškų minčių, kri- 

l^rtvarkymar jiems įtartinas, ir ĮkSčioniškos meiKs, MUM.
kiekvienas naujas tonas Mv# grol)iu MUijoni;' ško teisingumo ir krikščionis

nė kariuomenė, kuri geriausia!^08 ialsvės visiems ofenzyva, 
ginklu laikė atsargunu, ir pe- J>,ls kuriami ne nauji vidur- 
rijodiškų traukimąsi atgal, da

erezija, nors jiems įtikinėti, 
kų tai yra labai seni tonai iš 
šv. Pauliaus laiškų. Jeigu jie
ms kalbi apie gresiančias ka- , “ , 7 • ,. ° .r ® . įbar turi virsti smogiamaisiais

geresni ir grazes-amziai, bet
ni naujieji laikai. Neina kai-

tastrofas, jie švelniai nusijuo-1Mriais K(Jvas saugo(U ba apie tai, kad popiežiai da-

kia ir draugiškai primena, kad 
esi pamiršęs žodžius apie pra
garo vartų silpnumų. Jeigu 
jienis padedi ant stalo baisius

[pasaulio, jo mamonos dvasios, 
•jo principų, jo moralinio išti- 
įžiiąo. Jis įspėjo savo mok:- 
nius, kad jie nepasiduotų pa
sauliui ir kartu juos išsiuntė 
į pasaulį, kad jį užkariautų, 
Ir triumfuodamas kalba šv’ i nei bolševizmas nei fašizmas nenori su kuo yra j)UVę jar blogiau. Jam vi-’T • (0:1.^:,,.., 1.....:

1 orir-c riolvlia nrrtine simln ICnin Knlčovilrt»i • . ■ • i S J e 14,Į nors dalytis žmogaus siela. Kaip bolševikai, 

taip ir moderniškieji nacionalistai nori būti 

naujais pasaulio išganytojais. Bolševikai lau

kia išganymo iš seno pasaulio sudužimo ir 

iš visuotinio žmonių suproletarėjimo, o nacio

nalistai visų išganymą mato stiprioj valsty

bėj ir visos tautos sutraukime į vienų par

tijų su vienu .vadu pryšąįsyje. JTokį tautos 

supratimas vadinamas*“tautos vienybe,”* o 

partijos vadas — “tautos vadu” arba “du

sai neateina į galvų, kad jis 

pats yra tas, kuris kaltas dėl 

krikščionių persekiojimų ir 

Dievo karalystės nepasiseki-1 pj{gjį 

mų.

nugali pasaulį.” Mes vėl tu
rime atgauti tų pasitikėjimų

liritų karaliaus karūnas, o mū 

sų vyskupai vėl būtų pasauli

niai kunigaikščiai. Mes nieke 

bendro neturime su karalys

tėmis, bet mes esame susirū

pinę Dievo karalyste; mes ne

kalbame apie hierarchijos vie

špatavimų visoms gyvenimo 

sritims, bet mes kalbame apie 

tai, kad visuose dalykuose

apie pasaulį nugalinčių mūsų 'i^patautų Die\o minties kie
rarebija. Krikščioniškoji ofe

nzyva reiškia: visomis galimo- j 

mis priemonėmis parodyti žmo 

nijai, kad jai bus daug geriau ; 

gyventi, jeigu ji Dievų pri pa- į 

žins savo viešpačiu ir Kristaus 

mintis padarys savo gyveni 

mo įstatymu. Geriau šiandien

piaunami, arba bent iki odos mus, į tai, kaip priešai dras- I eKu ryt išpurtinti visus me 

kerpami. Tas vaizdas 1931 m. Į ko Evangelijų, į priešų tink- (^lus, kad nuo JU galėtų nu- 

pasikartojo Ispanijoj. Saujelė lūs lendančias aukas, tada nies p11v\sl ^e? l<urie PĮi® Įll 

Rodos draugų 80 ar 90 proc. esame pratę daugiau nieko ne-1 dėl materijaliniu

katalikų diktuoja Bažnyčios daryti, tik bevilčiai laužyti ra- kukavimų.

atskyrimų nuo valstybės, tiky- nkas. Mes stovime denio už- Katalikiškos ofenzyvos tik 

bos pamokų skaičių mokyklo- pakaly ir darome liūdnų* vei

sė ir nustatinėja viešąsias tei-'dų žiūrėdami, kaip blogas da-

mo jėgų.

j Ofenzyvos padėtis reiškia: 

Mes esame, gimę ofenzyvai, būk judrus tiek, kiek gali. 0- 

o iš tikrųjų igi pasitenkinain lenzyva reikalauja^isiško pe- 

tik defenzyva, taigi esame ap- rsitvarkymo: ir naujos takti- 

leidę svarbiausias savo parei- kos, ir naujo apginklavimo ir 

gas. Vis kartojasi graudus vai naujo išsimokslinimo. Kada

če.” Ir bolševikai ir nacionalistai kovoja ne zdas: katalikai yra kaip avys mes žiūrime į. pasaulio blogu- 

vien dėl tam tikros valdymo formos, bet ir 

dėl žmogaus, ypač dėl jaunuolio, sielos, todėl 

kaip bolševizme taip ir nacionalizme galima 

Įžiūrėti naujos ateistiškos bažnyčios kūrimo

si pradžių. Supagonėjusioj ir sąžinę prara

dusioj visuomenės dalyje randa pritarimo ir 

Stalinas ir Mussolini ir Hitler’is: nuostabu,

kad tų vyrų pasisekimas, jų populiariškumas j sės arba, geriau sakant, pa- rbininkas žaidžia žmonijos vai

pareina nuo jų grasinimų. Juo ciniškiau ir 

pikčiau jie senam pasauliui grasina ir juo 

daugiau žada griautų juo jų pasisekimas di

desnis. Tas faktas rodo, kad mūsų laikų vi

suomenėje esama nemaža morališkai išsigi

musio elemento, kuris gyvena pavydo ir žiau

rumo jausmais.

nubučiavo kiekvienų ištiestų raupsuotojo 

rankų. Reiškia, jis nugalėjo save ir tapo 

savęs valdytojas. Ir nuo to laiko jis rūpi

nosi raupsuotaisiais, dažnai juos atlanky

damas ir sušelpdamas.

- _ *

Už Asyžio miesto netoliese stovį sena 

San Dainiano bažnyčia, nuo kalno viršų 

nės bežvelgiantį į Via Francesca. Septyni 

širfitmečiai tam atgal, kai Pranciškus bu

vo dar jaunas, tuomet San Damiano bu

vo maža, begriūnanti ir apleista koply

čia, kokių daugelis dar ir šiandien mato

si Italijoje. Visas bažnyčios papuošimas 

buvo tik didelis kryžius viršui prasto ir 

dulkėto altoriaus, čia tai buvo mėgia 

miausia vieta, kur Pranciškus mėgdavo 

melstis. Čia jis karštai melsdavosi, kad 

gautų .vadovybės ir šviesos galią, kad ga 

lėtų vykdyti Nu kryžiuotojo Viešpaties va

lių. Vienų dienų, kai Pranciškus, klūpo

damas, meldėsi prieš Nukryžiuotąjį, ir 
mąstė Dieviškojo Mokytojo kančias, dva

sios pagavime išgirdo balsą, kalbantį nuo 

kryžiaus į jį: ,

“Skubėk, Pranciškaus, ir atnaujink

stato katalikus į visai beteisi- ru. Dabar turi šitaip būti: šo- 

škų padėtį. Iš tų besiginančių kti pirmyn, užgulti ant vairo 

krikščionių turi susidaryti puo abiem rankom ir išvaikyti blo 

lėjų armija, kuri kitiems a p- gus vairininkus.

sunkintų netikėjimo gynimų. Į Bet leiskit mums garsiai ir 

Mes vis tebesame milžiniškas aiškiai pasakyti, kodėl ir kam

uolos gabalas. Jeigu toji uola mes norime užvaldyti pasaulį. L°inp viešpatauti, mes nieko 

pasijudintų, tai pasidarytų turime būti jo vadai! Bet mes'daugiau neturime galvoj, kaip

sias nėra politinė jėga, ne pir 

mosios ir geresnės vietos prie 

pasaulio stalo, ne aukštos ta

rnybos žmonėms su katalikiš

ka metrika, bet kad žmonijos 

išganymas eina iš Betlejaus 

ir Golgotos. Mes turime įtiki

nti pasaulį, kad kada mes sa-

mano namus, nes šie jau griūna.”

Tada Pranciškus nulenkė savo galvą 

gatavam klusnumui ir, nudžiugintu šir

dim, tarė:

“Viešpatie, aš mielu noru padarysiu 

tai, ko nori.”

Pasiryžęs veikti, Pranciškus surado 

senelį kunigą, kuriam davė pinigų alie

jaus nupirkimui ir prašė prižiūrėti, kad 

amžinoji lempa degtų visą laikų, ir pa

tarė, jei būtų reikalas, kad visada pas jį 

atsikreiptų. Po to Pranciškus paskubo Į 

namus, iš tėvo parduotuvės paėmė gana 

brangių pirkinių, kuriuos uždėjo ant žir

go ir išjojo į netolimų Foligno miestų, 

kur žirgų ir viską pardavė. Su gautais 

pinigais jis atvyko į San Damiano kop

lyčių ir visus pinigus padavė seneliui ku

nigui Dievo namų atnaujinimui, pats pra

šydamas, kad jį priimtų pas save, nes tė

vo namai nebetinka jo gyvenimų uždavi

niams. Betgi kunigas nenorėjo prisiimti 

pinigų, bijodama* užsitraukti pirklio tė

vo rūstybę, nes manė, kad Pranciškus 

gal neteisėtai juos gavo ar paėmė. O dėl

paties Pranciškaus, jis gali pasilikti pas 
jį, jei labai nori ir pageidauja. Tada Pra
nciškus matė pinigus ant koplyčios lango 
ir čia pasiliko gyventi.

Kai tėvas sugrįžo, didžiai nusistebėjo, 

neradęs sūnaus parduotuvėje; be to, dar 

labai rūstavo, kad trūko geriausių pirki

nių. Pradėjo apie jj teirautis ir netrukus 

dažinojo visų istorijų. Jo sūnus tapo ty- 

rnolis ir gyvena San Damiano apylinkėj. 

Pranciškus tur būt neteko proto, jei taip 

pasielgė. Tada, tėvas, pasišaukęs keletą 

draugų, išvyko į San Damiano apylinkę, 

kad priverstų sūnų sugrįsti į namus. Ta

čiau, Pranciškus, perspėtas, pasislėpė ki

toje vietoje. Senelis kunigas tėvui grąži

no Pranciškaus duotus pinigus ir jis tru

putį nusiramino; paskui grįžo atgal į Asy- 

žį su pagelbininkais.

Prancišlcus pasislė;>ė uoloje, kurią jis 

žinojo ir joje jis gyveno visų mėnesį tam

sumoje ir vienatvėje, tačiau nuolatinia

me bendravime su Dievu. Valgis jam bu

vo slapta pristatomas; tur būt su moti

nos žinia ir pagalba. Pabaigus mėnesį, jis

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas, Senojo 

Naujojo Įstatymo, su Vulga- 

tos tekstu, Antras Tomas, plo

nais popieriniais aptaisais, 

kaina $3.00.

Šventasis Raštas,. Senojo 
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Eklezias- 
tikas, Izajo pranašystė. Vertė 
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas, 
plonais popieriniais aptaisais 
kaina $3.00.

šventasis Rastas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Viršminėta's knygas dar ga

lima gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

manė, jog vaidina bailio vaidmenį, slėp

damas savo esimų. Jis daugiau nebesi

slėps. Jis išeis ir atvirai pasirodys, kaip 

Į pritinka Kryžiaus vyčiui. Ir štai dar knr- 

' tų jis pasirodė Asyžio mieste. Ir piliečiai 

su dideliu sunkumu jį pažino. Tai nebuvo 

j žavus vakardienos gražuolis jaunikaitis. 

Nūngi, jis buvo išblyškęs, jo akys įdubu

sios, prastai įsirengęs, išvargęs, suliesė

jęs. Ir į Pranciškų visi žiūrėjo, kaipo į 

beprotį; ir jį pašiepė, ir į jį metė dumblo 

gabalus.

(Bu3 daugiau)

Broli, jei nori suprasti tikro gyveni

mo kelių, ieškok jo knygų lapuose!

1 • * *

Pasigailėjimo verta ta motina, kuri

, vaikus auklėja vienais pabučiavimais.

• « «
Kūno geismams pataikavimas r— sie

los marinimas.

« « «
Knyga — tvirtovė; ji gina žmogaus

asmenybę. ,



ŠV. MIŠIOS IR
ROŽANČIUS.! LIETUVOJE

vo vikarui, išleistuves. Vaka- kitų kalbos bei linkėjimai. Kai- klebonas k(un. J. Zabulionis. darni susirinkime padėkoti ir nigų seminarijos rašydamas.

Vienę dieną didelis rožan- i MIRĖ KUN. JUO- 
eiaus apaštalas kalbėjo į Bri-; ZAS ŠIMKŪNAS 
tanijos kunigaikštį, kuris buvo j__________________

apsuptas nemažos minios žmo
nių. Šis apaštalas tvirtino, 
kad, pagal apreiškimą iš dan-

Spalių mėn. Vilniaus Bonif

ratrų prieglaudoje mirė Asa- 

vos parapijos klebonas kun. J.

gaus, jokia pagalba, be Mišių gilukanas jį metų amžiaus.
aukos ir brevioriaus kalbėji
mo, taip nepatinka Jėzui ir 
Marijai, kaip kad uolus rožan
čiaus kalbėjimas.

Šis tvirtinimas daugelio bu

vo laikomas, kaų>o per daug 

Įvertintas. Bet, greit jie buvo 

[tikrinti Po pamokslo, Šv. Do

mininkui, laikant Šv. Mišias, 

itsitiko stebuklas. Per konsek- 

aieiją, kai Šv. Domininkas pa-

Kun. Šimkūnas gimė 

m. vasario mėn. 6 d. Laukaga- 

lių kaime, Jūžintų valsčiuje,

re susirinko jaunimas Pava- 

sarininkai-kes, choras, Pava

sarininkų orchestras ir kele

tas vietinių veikėjų.

7 valandą prasidėjo vaka

rienė, net keturis didelius sta

lus svečiai apsėdo. Po vakarie

nės gerb. pralotas prabilo į 

svečius pažymėdamas, kokiam 

lg(p Į tikslui surengta ši vakarienė.

Tai išleistuvės kun. J. Zabu

lionio, kuris iš Jezno išvažiuo-

Zarasų apskr. Jis baigė kimi- * i BijutiSkį užimti klebono

gų seminariją ir 10 metų vika

ravo įvairiose nelietuvių para

pijose: Balstogės, Hožos ir pa

galiau buvo Slonimo vienuoly

no kapalionu.

Po ilgo vikaravimo, 1897

Vietą. Gerb. pralotas pažymė

jo kun. Zabulionio darbus pa- 

įapijos ir jaunimo tarpe.

Sakė, apgailestauju, kad ne

tenku gero darbininko, pagal

bininko, bet sykiu ir džiaugiuo

bėjo Jezno rajono Pavasari

ninkų pirm. Julius Ambraze

vičius, didelis katalikiškos ak

cijos darbininkas, kuris buvo 

net ištremime, pažymėdamas 

kun. Zabulionio pasidarbavi

mą jaunimui. Sakė, nors kun. 

Zabulionis neilgai darbavosi 

mūsų tarpe, bet gražius vai

sius paliko jaunimo tarpe ir 

linkėjo su tokia pat energija 

darbuotis naujoje vietoje.

Paskui kalbėjo ir sveikino 

Jezno Pavasarininkų pirm. 

Jurkonis, Butrimonių par. 

varg. J. Sodaitis, p. Klimas 

veikėjas ir kiti. Pertraukose ir 

per vakarienę griežė orkes

tras.-

Širdingai dėkojo pralotui už 

visokį gerą. Sakė, aš pas pra

lotą nedirbau, tįk svečiavau*, 

dabar jau pradėsiu dirbti užė

męs klebono vietą. Dėkojo už 

puikias išleistuves ir visiems 

už linkėjimus. Ant galo dar 

sugiedojo ilgiausių metų ir po 

to visi ėjo į salę, kur laukė fo

tografas nufotografuoti išleis

tuvių dalyvius. Po to, orkes

trui griežiant, jaunimas žaidė 

iki vėlumui. Ten buvęs

atsisveikinti su išvykstančiu 

mylimu mūsų vadu, aš viso

Mes manome, kad mylimas ku

nigėlis ir naujoje vietoje ša-

pulko vardu nuoširdžiai dėko-j lia įvairių vargų ir rūpesčių

ju jums už tėvišką mūsų glo

bą, vedant mus “angelų sar

gų” keliais. Mes džiaugdamie

si manėme, kad kunigėlis dar kad Jūsų dėka jie išaugtų 

ilgiau mus globosit ir mokiu- mylinčiais Dievą ir Lietuvos 

darni rodysite mums tikrus tėvynę žmonėmis, ir kad būtų 

angelaičių kelius, bet deja taip džiaugsmo visiems iš jų gra- 

neilgai buvus su mumis jau žiu darbų.

taip ]«rt globosite angeliečius, 

kaip kad mus globojote, ir bū

site jų tėvelių ir mokytoju,

metais jis buvo paskirtas Šir-Jsr kad kun. Jonas iš mūsų

:ėlė Šv. Ostiją, apsireiškė Die-į vįnĮų klebonu. Čia jis iškėlė j važiuoja jau ne be vikarauti, 
m Motina, laikydama rankose blogumą, kad katalikų j liet klebonauti. Palinkėjo nau-

ūdikėlį Jėzų, Kurį spaude > vaikai tam tikrose rusų mo-! jam klebonui geriausių sėkmių 

>rie savo širdies. Minia ^uv0 i<yPiO8e, “školy gramoty,” bu-! Po praloto kalbos sugiedota 

►ripildyta baimės ir ■džiaugs-lyJ mokomi pravaslovų tiky-J ilgiausių metų ir iš eilės sekė 

ao, žiūrėdama į šį žavėjantį ■ įj^ tai jįs rugų valdžios

eginį. Bet, per kieliko pakvlė-j puvo pažemintas ir paskirtas 

imą, apsireiškė kitas reginys; , Į)aUgeiį^kįo vikaru, vėliau bu- 

ai buvo Jėzus ant kryžiaus, v0 atkeltas į Musnikus. Nuo ;

Klengtas žaizdomis, iš kurių 

raujas tekėjo. Pagaliau, per 

"omuniją pasirodė trečias re- 

inys žėrinti šviesa apdengė 

torių, pripildydama žmones 

uostaba; tame žibėjime Kris- 

s pasirodė pilnoje Savo atši

limo garbėje, kaip kad dan- 

n žengimo dienoje, kai pa

so Savo apaštalus.

Šv. Mišioms pasibaigus, Šv. 

lomimnkas viešai paaiškino 

ginių reikšmę. Kūdikėlis Jė- 

s Savo Motinos rankose, 

iškia džiaugsmingąsias ro- 

nčiaus paslaptie; Jėzus nu-

1910 metų jis paskirtas į Ge- 

ranainių parapiją.

Užėjus karui, vokiečių oku

pacijos metu jis užstodavo 

žmones prieš vokiečių skriau

dimus, todėl neilgai trukus 

kun. Šimkūnas buvo ištremtas 

į Vokietiją visam karo laikui.

Po karo jis grįžo vėl į Ge- 

ranainių parapiją, vėliau, nuo 

.1924 metų atkeliamas į Asa- 

vos parapiją, kur prabuvo iki 

savo mįrties.

1'929 metais jam buvo iškel

ta byla už lietuvių skautų lan

kymąsi pas jį. Byla truko dve-

Irai Marijonu Ma
jos rudens metu

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 bažnyčioje, Pitts

burgh, Pa.

Lapkričio 28 d. — gruodžio

. ... t- , ,. . . ,6 d. rekolekcijos ir keturin
ziuotas — sopulingąsias pa i jus metus ir senelis visur tu- , , .. o .

otis ir Jėzaus prisikėlimas r<‘.j° važinėti po teismus, šią ^doraci'a Cicero III

garbingąsias paslaptis. žiemą kun. Šimkūnas peršalo ''„"džio

Dievas norėjo parodyti, kad , kojas ,r pradėjo srrguhuot.. ,g d
ip, kaip rožančiuje, taip ir Liga komplikavosi ir pagaliau 1^,^ Pr„id--n,„ |

atvežtas į Bonifratrų prieglau

dą ilgai jau negyveno.

Velionis visą laiką buvo kar- i Lapkričio 30 d. Šv. Andrio- 

štas lietuvis ir visada drąsiai ! juus atlaidai ir gruodžio 4 — 

gynė lietuvių teises. |11 d- Šv. Teresės Novena —

„ Sv. Andriejaus bažnyčioje,
Šių metų pavasarį “Vii- J

niaus Rytojus” spausdino jo 

atsiminimus iš karo meto ir 

prisiminimus iš ištrėmimo į 

Vokietiją.

Mišiose visos paslaptys 

įa apimtos ir perstatytos. Jis 

č norėjo, kad mes supras- 

|mėm, kaip Jis trokšta, kad 

Js šias paslaptis brangintu-

|Rožančius yra sutrauka Kri 

vus gyvenimo, kaip kad Šv. 

Įišių auka. Mišių auka paduo- 

mums Jį tikrumpj, kai ro- 

Įnčius, lyg paveiksle. Šv. Mi

le viršija rožančių efektu, 

Įp, kaip sakrametališkoji ko- 

Įinija viršija dvasiškąją kn- 

miją. Bet kaip dvasiškoji ko 

įija turi savyje kilnios vei- 

lės, panašios i sakramenta

ms, taip ir per maldingą at- 

lbėjimą rožančiaus, mes ar

ia! susijungiame sp Kristu- 

visomis paslaptimis, tuo 

iu aukodami Dievui nuopoly 

Įs ir iš to gaudami gerų vai-

Velionis spalių 19 d. buvo 

palaidotas šv. Petro kapinėse, 

Antakalny. Kun. Šimkūną pa

lydėjo į jo amžiną poilsio vie

tą daug jo draugų ir lietuvių 

veikėjų.

Suliet. A Mičiunas. M.I.C.

“ATLAIDŲ ŠALTINIS ’

Nekalto Prasidėjimo Novępa' 

— Cambridge, Mass.

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 

į nai misijonieriai: kun. Arda

KUN. ZABULIONIO

IŠLEISTUVĖS 
*

(Mūsų korespondento)

JEZNAS. — (Alytaus aps.) nas Petrauskas, M. I. C., kun. 

Klebonas pralotas Vaičiulis Jonas J. Jakaitis, M. I. C. ir 

spalių 27 d. š. m. surengė pui- ,kuti. Aleksandras Būblys, M. 

kias kun. J. Zabulioniui, sa- G. C

ršejo iš spaudos maldakny- 

Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

ir išvertė T. Kazimieras 

įmcinas, išleido seserys kot-

Įietės. Maldaknygėje yra pa

ikinimas apie atlaidus ir 

[ilgiau, kaip 300 įvairių mal- 

kuriom popiežiai suteikė

lidus. Nors visos maldos ge- 

k bet už vis geriausios yra 

kurioms suteikti atlaidai, 

(knygelė turėtų būti visų ka

likų rankose. Kaina suzap-

Isais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

ANGELIEČIŲ KALBA 

ATSISVEIKINANT SU 

KUN. J. ZABULIONIU.

Mylimas mūsų vade! Alės 

Ant galo kalbėjo ir naujas visi Jezno angeliečiai, negalė-

turite mus palikti ir išvykti į 

kitą vietą.

Mes liūdėdami atsisveikina

me ir pasižadame prisiminda

mi Jūsų pamokymus visuo

met būti tikrais angeliečiais 

saugodamiesi, kad neišaugtų 

ragai ir uodega, kaip sakė vie

nas buvusių mūsų vadų iš ku-

Ant. Jurkonis, Jezno ‘‘A a 
gėlo Sargo” pulko pirm.

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

// u

KOVA TIES HASTINGS 
—1066 METAIS

"Camla tavo Žalumoj” — kaip 
atvaizduota J. Scott ff'illiamt ... 
įkvėpta nesuvaldomo įnirtimo nor- 
mandų gaujų, vadovaujant If'illiam'ui 
dpgalėtojui,jų negailestingame puolime 
prieš anglus ties Hastings, spalių 14 d. 
1066 metais, "Camla savo Žalumoj 
Ketai Švelni ir Lengva” — ir žalias 
tabakas neturi vietos cigaretuose.

L.
••-r- ’■ v-

Cnpr , IMt. 
The American 
Tobacco Co.

Luckies nėra žalio tabako 

—dėl to jie tokie lengvi

MES perkame puikiausią, patį 
puikiausią tabaką visame 

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

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

••

toasted
Tas pakali* Lucklas

o

BILLrj UNCLE



DRAUGAS BOXFNG NEVIS
FOOTBALL STARS ATTEND BANŲUET

Some of the Lithuanian football stars will attend the
Draugas Bo.ving Touriminent Banųuet at Congress llotel, 
Mondav Novf 21, 7:30 P. M.

Among the number tliat will attend there will be found 
Kddie Kiausi* of Notre Daine. Al Kawal of Northuestern, Phit 
Krausi* and Peter Barskis of De Paul and Anilv I’uplis oL‘ 
Marrison Tech. All of these men have contributed tremend- 
ously to the sueeess of their respective scbools in football.

\Vhat the. official program of Notre Daine says of Eildie 
Krause:

Krausi*. Ed “Mooše”: One of the most outstanding scpli- 

omores to appenr on an I rišli team, Krause won all-western 
lionors lašt Season in his first year in college football. This 
year, be is siated for the regular left tackle position. Weighs 
220, is 6 feet 3 inehes tall, only 19 vears* old. Lives with Al 
MčGuff, vrho was formerly a rival of Krause’s in the Chica&ę 
Catholic league. Krause
De LaSalle Institute. Krause won All-Ameriean lionors on sįrgti. 
Notre Darni*’s great baskethall team lašt vinte r. Me also į 
threw the javeliu on the track sųuad, to be the first three j 
sport regular at Not*e Dame since John Colrick. Lives in!

LIETUVIAI
BRAZILIJOJ

Tėvai nežudykite savo vaikų
Vienų sekmadienį V. Anas- 

tacioj rua Batacudos pas lie-

Ind savo svečiams priimti, batukus, nuvilko viršutinius giu kirsti. Darbas sunkus. G v- SULIESĖJO 10-MA SVlRŲ'
jaunavedžių buvo paruošta ga drabužius ir palikę viemnarŠ-1 venimo sųlvgos ir klimatas ne

'nu apsčiai įvairiausių putieka-j kinį nudūmė į kavų. Užpuolu) įprastas. Vienų kitų, silpnės-
lik vestuvės praėjo labai gra-1 kai buvę baltaveidžiai, Ind ka- nes sveikatos žmogų, tuoį giie'fio: AS vart°Ju Krunchen •uiienėjimui *’ r ° ‘ ’ i ‘ ° j— Per vieniu au vaite aš suliesėjau
žtni — pavyzdingiausioje tva- lhėję braziliškai, matyt, brazi-j hė maleta. Nekurie padirbėję dešimčia švitrų, todėl nerandu žodžių

išgirti tą vaisią.

PBfi, SAVAITĘ

Mrs. Bctty L uode re iš Day ton ra-

rkoje. Reikia džiaugtis, kad 
tuvį J. Kyzį buvo švenčiamos’^ lietuvi>i toliluw 
nupliktų namų kartuvės, pramogose moka gražiui
ims tesėsi bent dvi dienas. Ue!it tvarkingai pasirodytu

liausi, žinoma, kaimynai su 
savo šeimynomis maudėsi pin- 
gulėję. Jei suaugusiems žmo
nėms pingutė ir alus daėjo iki 
pagurklių, tai vaikus kurie ir 
dvasia ir kūnu menkesni, tas 
pragaro skystimėlis visai pa- 
skaudino.

Per tėvų nesusipratimų, tie į

Svetys

APIPLĖŠĖ LIETUVĮ

uu.

KVAILI JUOKAI

ANASTAS1A, Brazilija. — 
įveiki ir vietoj pavartoti juo
kai yra geras daiktas: jie pa
įvairina liūdnas žmogaus gy
venimo valandas. Bet kada dėl 
tokių juokų žmogui priseina

ibenų kitų, metė viskų parva
žiavo atgal; viens lietuvis at
sigulė ligoninėn. O. K. Murau
skas, dėl kilusios revoliucijos, 
nustojus kursuoti traukiniams, 
iškeliavo į S. Paulo pėsčius. 
Jam iš ten išėjus, tuoj atsira
do gudruolių iškrėsti šposų. 
Tuoj parašė laiškų, kati girdi 
Murauskų miške sudarkė žvė-

Kad suliesėti lengvai, saugiai tr 
neavojingui mik pusę Kruselien pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatselna. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.FAZ. BREOGO GRANDE.

— J. Grigaliūnas vakare ėjo
į krautuvę kai kų nusipirkti. ] ^r’,nstis ir ašaras lieti, tai ne- rys.
Eiti reikėjo kavos laukais a- gt*rai. I Laiškas, žinoma, atėjo grei-
pie 4 kilometrus. Paėjus gero- ' Nesenai pas mus V. Anasta- jčiau negu žmogus. Sužinojusi 

. Mu
puolė ginkluoti revolveriai ir Piegauuami vietoje kokio įausko žmona su mažais vai- 
takais trys nepažįstami vyrui, nors darbo, būrelis žmonių jų kais, turėjo krimstis ir lieti a- 
jUžpuolikai atėmė iš Grigalių-• t arpe keletas lietuvių išvažia- sarus keletą dieną., kol vyra? 
no pinigus 91 milreisų, nuavė Ivo į Rio Preto miškus pabe parėjo.

r,v a rival of Krause’s in the Chica&o nekalti vaikeliai, net dienų ki- ;, ... , n-r- „ I . . , . .... . I . , - - -, ,, . ... .. * . kų kelio galų, Grigaliūnų uz- sioi buvo toks atsitikimas. apie nelaimingų vyro mirti Mi
e plaved football and baskethall atfitų i mokvklų nėjo — turėjo , .. . ... x. , . . . . . . . į . v \ . . .■ _____  ..i . i,...J . . ’ _ _ . nuole ginkluoti revolveriai ir Negaudami vietoie koi.io įausko žmona su mažais vaiMokytojas

Chicago. Nationalitv: Lithuanian.

ADAM SMITH — ROCKFORDS FLASH

ŽUVO KELETAS LIE
TUVIŲ

Gautomis iš patikimų šalti
nių žiniomis, besitraukiant ka
riuomenei nuo Cruzoiros, vie
name traukinyje važiavo daug 
darbininkų, kurie buvo išva
žiavę kasti apkasų. Atskri- 

idęs, federalieėių orlaivis išme
tė ant einančio traukinio ke
lias bombas Viena bomba pa
taikę į vagonų, kurį visai su
daužė. Užmušta daug tame va 
gone važiavusių darbininkų, 
kurių tarpe ir keletas lietuvių.

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vals 

į tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
pinigus.

ADAM SMITH MEETS 
FRANK KETTER FOR 

THE LITHUANIAN
. HEAVYWEIGHT 

CHAMPIONSHIP

PAVYZDINGOS VESTUVĖS
BDM ROTlRiO. — Lietuvių 

narnų salėje įvyko lietuvio X. 

vestuves, kuriose dalyvavo a- 
pie 70 svečių. Nežiūrint to,

•kas, 112 po under and Shed-
of ųualifiers, eight in all, can i will, 126 pounder. 
be seen vvorking out every! Petrutis, 118 lbs* St. Grime-j 
night at St. George’s Hali. lis, 147 lbs. and Ketter, lieavy-

The two leading amateur 
heavyvveights of the middle 
AVest, vili battle it out for the 
Lithuanian lieavyweight cha- 
mpionsliip in the Draugas į kas, 
Boxing Finais at the C. Y. 0 
Center Thursday niglit.

Tliey threaten to carry away 
five championsliips Thursday 
night; namely, the 112 lb. 
championship
čius or Petkus
vvith Blumas the 147 lb. cham
pionship vvith Albertaus- 

the 160 lb. title, with

vveight, are out to do or die , 
for dear old AVest Side. 

AVinikaitis, 126 lbs. of Town 
with Margevi->of Lake; Antanaitis, 135 lbs.
; 126 lb. crovvn'from So. Chicago; Norusis, 147

lbs^-f-rom Brighton Park and į 

Kiscellus, 160 lbs. ftom No. 
Side are lone representatives

FIRST

LITHUANIAN

Bockus or lvukeckus and the -būt are out to win a champion- 
175 lb. championship vvitli Ga- Isūip over the other teams. 
jauskas or Barauskas. j The figlits' will bring to-

gether the elite of Lithuanian i jCicerb lias less ąuliifiers 
than Bridgeport, būt tlieir en- 
tl.nsiasm is just as great. They 
are also out to'cop a few 
ciiampionships for themselves. 
Tliey are sending four men 
out to the C. Y. O. Center

AVhat an honor for the Li
thuanian people. The vvorid’s 
heavyweight Champion, Jack 
Shurkey is a Lithuanian.’And 
now the t\vo leading amateur 
beavyweight fighters of Chi
cago are Lithuanians; an ho- 
rtor tliat we ouglit to prize
veny liighly. Let us show tuose .Thursday night, Grisnianaus- 
young men tliat we appreciale kas> 118 ,bs>; F> Stuperas, 135 
their efforts by a capacity į]į)K . Meškauskas, 147 lbs.; and 
crotvd at the C. Y. O. Center, 1>elkug 16() lbs>
Congress & AAabash Avenue,)
Thursday November 17th. -

These young men have heen 
fighting for two or more | 
years. Their rise lias not heen ! 
casy. They have sacrificedl 
much time and effort to come! 
out on top. lt is not only a j 

benefit and honor for tliem, 
alone, būt for the entire Lith- j 
uanian nation. The least vve I 

can do for tliese bovs is to 
honor tliem with a 100^- I 
Lithuanian support.

Tiie other Lithuanian fighl- i 
ers wlio are not as popular i 
because of their youth or lote 
suirt in the game are training 
hard to gain recognition in 
the Finais.

Zajauskas, the knock-out 
135 pounder from Marųuette 
Tark is in tip-top shape and 
is a threat to the remairfing 
three contenders i n tliat 
Veight.

Bridgeport, wįth its army

Roseland boasts of Žilins- i says A’ES.

Boxers and each bout will be 
a battle vvorth vvitnessing. Te- Į 
mporary seats are being erect- I 
ed to acconunodate the largesl 
ero\vd ever gathered at the S 
C. Y. O. Center. Do the Litii- 
uanian people likę their sports, ' 
especially hoxing? Come out! 
to the C. Y. O. Center, Cot> 
gress & AVabash Avė., Thurs- Į 
day night, November 17th and

W LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku- 

įmentų reikalais kreipkitės į

-Z.-*

t < r

/AKORCIU AGENTŪRA
J I

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

t

C. Y. 0. CENTER
CONGRESS <&WABASH AVENUE

THURS. NOV. 17.
GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine. 

RESERVED SECTION $1-10 Tax Ine.
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CHICAGOJE
AUTOMOBILIŲ AUKOS dar blogiau. Praėjusiam kure

16 metų aniž. vaikas pakilo,mas yra radijo pasilinksmini- 
į padanges lėktuvu. Į tų “pa- mų prieskoniu. Pažymėtiniau- 
sivažinėjinių” jis prisikalbino i sis pavyzdys radijo programos 
ir savo seserį, 17 m. aniž. Abu įvairumo yra suteikiama Lu- 101 cicero 676#

DAKTARAI:

Chicago Motor Club
Europoje buvo sužeista 195,- 

orgn- 556 amerikiečiai kareiviai. O
nizacija surinko jdomių sta- automobilių nelaimėse tokiu 
tistikų apie šio krašto karus pat laikotarpiu sužeista net 
ir apie automobilių aukas. Pa- 1,837,500 asmenų.
sirodo, kad nuo automobilių 
,1. Valstybėse daugiau žmonių
žūva, negu yra žuvę buvusiuo
se karuose.

Buvusiam šio krašto kare už 
nepriklausomybę žuvo tik 4,- 
044 kareiviai, kad tuo tarpu 
1931 metais kas kiekvienų mė
nesį, imant bendrai, nuo au
tomobilių žuvo 3,300 asmenų.

Pilietinio karo metu per ke
turis metus žuvo 110,070 ka
reivių, tuo tarpu pastaraisiais 
keturiais metais nuo automo
bilių visam krašte žuvo apie 
121,000 asmenų.

Per 19 mėnesių Jungtinės 
Valstybės grūmėsi praėjusiam 
kaie prieš Vokietijų. Prarado 
50,150 kareivių nukautais. O 
per 19 mėnesių iki gruodžio 
31 d., 1931 m. automobilių ka
tastrofoje čia žuvo 52,500 as- 
m?nų.

Su sužeistųjų skaičiumi yra

jau kapuose.
tiuli būt tas ar kitas vaikas 

savo apsukrumu ir protu ga
na geuijalis, vis tiek jis bus 
vaikas. Ištikus uelaimei jis ne
pajėgs greitai ir šaltai arijo

Minima organizacija randa, |duotis. Už savo nusikaltimų 
kad kas metai žūstančių nuo jįs nebus atsakomingas. 
automobilių vaikų skaičius žy- j Kad sumažinti žmonių žudy- 
miai mažėja. Tai dėl to, kad UUj automobiliais, reikalinga 
va? kai kaip namie, taip mo- ne vaikščiotojus, bet 
kyklose nuolat įspėjami eina- įr automobilius valdančius ge- 
nt skersai gatvių saugotis au- raį lavinti.
tomobilių, prieš pereisiant ga
tvę atsidėjusiai j abi puses pa
sižiūrėti. Šie nuolatiniai vai- 
kanu? įspėjimai, kaip matoma, 
duoda gražių sėkmių.

Tad yra didelis reikalas ir 
tarp suaugusiųjų žmonių pra
plėsti kampanijų, kad ir jie 
saugotusi automobilių.

RANDAMAS TUNELIŲ 
TINKLAS

()AXACA miestas, Meksika, 
lapkr. 11. — Alban kalno a- 
pačioje, kur daromi atkasinė- 
jimai, randamas visas tunelių 
[tinklas. Šie tuneliai prieš 500

Tačiau to negana. Nepaka- jnietų buvo naudojami karo ti 
nka žmonių tarpe vykdyti to Lsiams tarp mixtec’ų ir zapo- 
saugumo kampanijų. Reikalin-jtec»l} Kai kurie tuneliai pū
ga, kad automobiliais važinė- keista kapais. Randama daug 
tų tik suaugusieji, o ne vai- 'žmonių kriaučių.
kai. Už neatsargų automobi
liais važinėjimų turi būt ski
riamos atitinkamos bausmės. 

Anų dienų Chicagoj vienas
LAIKAS UŽSISAKYTI 

PLOTKELiy
GRABORIAI:

J. F. RABŽIUS .
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėm* pa
tarnauju geriausia ! Patarnauju laidotuvės* kuoplglausla. 
kr pigiau Degu kiti
todėl, kad prikląn- 
sau prie grabų 11- 
dirby*tėa

OFISAS
•(8 VVest 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8888 ■
Halsted Street. Tel 
▼letory 4888.

Reikale meldžiu atsisaukt], o mano 
darbu busite užganėdinti.

Tol. Rooeevelt IBI# arba 861# 
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero,
TML. CICERO 8887

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
SKABOMUS

Muaų patarnavimo* 
deuomet sąžiningas lr 
nebrangus, n** neturi
me UUaldų eilalkyiAel 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabun A

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Oratorius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilios visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, HL

I. J. IOLP
SKABOMUS IK LAIDOTUVIŲ

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1650 WEST 46th STREET
4(tk ir Paulina Bta 

Tel. Boulevard B288-841S
NulIudlmo valandoje krelpkttė* 

>rle manęs, patarnausiu simpatiš- 
<ai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
titur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofiso*

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

M

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis Ir nedėliomis pagal

sutarties

Office Phone lies. and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavitt St.

.Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

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

DR, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vol.: 10-17 ryto: 2-6 lr 7-9 vakare 
Puuue Uuutevurd 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 th Street

ckv Strike radijo valandoje.

Šios programos Magiškas di j 
vonėlis tris kartus į savaitę 
atneša per visas Jungtines Va-! 
Islijas milijonams namų pa
saulio geriausių orkestrų mu
zikų. Be šių garsių orkestrų 
muzikos, antradienių vakarais, 
Magiškas divonėlis atneša ra- J 
dijo klausytojams garsių bylų 
dramatizacijos, išspręstų Uni- 
|ted States Department of Ju- 
stice agentų. Kiekvienas šis 
dramos perstatymas yra tik
ras apsakymas pasiremiant 
ant United States Bureau of 
Investigation dokumentų. Ai
škiai suprantama, netikros pa
vardės čia yra pavartotos.

Ketvirtadienių vakarais. 
Magiškas Divonėlis radio klan 
sytojams duoda moderniško
barono Muncliausen gražiausių'__
juokų ir aukštos rūšies apsa I 
kvmų. Barono tikra pavardė, 
yra Jack Pearl, ir kurio įšsi- ' 
tarimas “Was you tliere?” ta- ' 
po viena iš radio sensacijų.

Be to, šeštadienio vakarais 
Magiškas Divonėlis atneša dai 
nų mylėtojams balsus Evelyn 
ILerbert ir Robert Holliday, 
kurie padainuoja iš operečių 
nepamirštamų dainų. Šie ge
rai žinomi dainininkai su ža- , 
vinčiais savo balsais, išneša ra 
idio klausytojus iš kasdieniu 
darbų pasaulio j roinancų ša-1 
|lį.
I Todėl ir aišku, kad Lucky 
'Streike išdirbėjai, kurie ren
gia šias programas, deda vi
sas pastangas radio klausyto
jams duoti puikiausias radio 
pasilinksminimus, lygiai kaip 
pie neaplenkia nieko neatlikę

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 VVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Louievu.rU 7o8»
Rez. Hemlock 7 6 91

DR. S. A. DOWIAToflaas Tel. Grovehill *617
Rea 8787 S. Artesian Avė. _

T*L Grovehill 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
6147 ĮVEST 25th STREET 

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

ir
8924 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:28 — 6:39 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba 
Cicero (62. Rez. teL Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8428 West Marąuette Road 
VaL: S-B lr 7-9 P. M. Ket. 9-18 A.M. 

Nedėlioj eusttarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

T*L Lafayette 679*

DR. A. J. JAVOIŠ
Vol.: t Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 rak.
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioj* pagal autart]
DR. A. P. KAZLAUSKAS

D E N T i S T A S 
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel.-Cicero 12 uO X-—KAI

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakar*

Nedėliomis ir soreuomia susitarus 
434 i \M. 14th fct. Cicero, 111.

Dr. G.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninaais. Kei vergais ir Subatomis 
2420 U. Marų ue t te KU. arti ttesiern 

Avė. Pliuue Hemlock 7828
Pauedėllais, Seredomis ir Pėtnyčiomle

1821 So. Halsted Str«-et

Tel. Republic 2266

OR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET
Pnone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

6558 SO. WESTKKN AVĖ.

sa\ o pastangose, suteikti rū
kytojams puikesnį, grynesnį, 
ir tikrai lengvų cigaretų.

I.ucky Strike išdirbėjai, ga- 
m linine šio popularaus uzsirū- 
kymo, naudoja tik puikinusį 

rengiama, pramoga su gražiais tabakų. Bet šis dar neišaiški- 
įvairumais gruodžio 8 dienų. ;na> kodėl žmonės visur šioje 
Plotkelių labai gražūs, aiškūs šalyje pripažįsta Lucky Strike 
paveikslai su lietuvišku para- tikrai lengvu cigaretų. Po to, 
šu: “Sveiki sulaukę šv. Kalė- kaip šis rinktinis tabakas yra 
dų” ir kitais. Naujos plotke- tinkamai pasendintas ir išno- 
lės yra didesnio formato, lan- J;intas, yra perleidžiamas per 
ksčios taip kad ir į Lietuvų Pagerinantį spragini mo proce- 
pasiuntus gaus sveikas, nesu- s‘-’ įknant vartojimų ir ultra-

Kolegijos Rėmėjų 19 aky
lius su kitų kolonijų darbuo
tojais stoja i talkų broliui VIa 
dui įsigyti naujų didelę elek- 
tiikinę mašinų kalėdinėms plo 
tkelėms gaminti. Tam tikslui

laužytas. Be to, galima užsi
sakyti ir vokų (konvertų) plo 
tkelėms sudėti su gražiais Ka
lėdiniais pasveikinimais.

Kad patenkinus visus, ku-

violetinių spindulių, nes Luc
ky Strike išdirbėjai pripažį
sta tiesų, jog Gamta savo ža
lumoj retai švelni ir lengva. 
Luckies nesiranda žalio taha-

rie norės gauti naujų plotke- nes Pe yra spraginti
lių, užsakymus prašau siųsti 
tuojau šiuo adresu:

Br. Vladas Cibulskis,
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, 111.

MAGIŠKAS DIVONĖLIS

Įvairumas yra gyvenimo 
prieskonis, sulig senu priežo
džiu, ir lygiai taip pat jvairu-

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimo* 
galimas už $35.06 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. ROth Avė., Cicero, lu.

Spraginimo procesas buvo
(išrastas išimtinai dėl Luckv 1 #
Strike ir joks kitas cigaretas 
jo neturi. Šiuo kodėl Lucky 
Strike ir yra visų skaitoma 
tikrai lengvais cigaretais.

Todėl ir nenuostabu, kad 
Magiškas Divonėlis atneša 
jums tokias malonias radio 
programas. Tokie puikūs ei
ga: etai užsitarnauja geriausių 
radio pasilinksminimų, ir Lu- 
ckies išdirbėjai nuolatai sten
giasi duoti jums ant radio ge
riausius pasilinksminimus ko
kius tik gali gauti.

(Advertisement)

Tyro*, AUkloa, >
GILUIOS AKYS

Yra didelis tarta*
Murinę valo, švelnina gaivina 
be pnvo.inos. Ju* ją pa mėgsite 
Knyga “Ey* Care” arba "By* 
Deauty” ant pareikalavimo.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

i Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

i DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 ikt 8:30 vakare

Phone Canal G122
DR. S. B2EŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR.SUZANA A.ŠLAKIŠ
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387
Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vukare Ltarnlnkala 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DU. 51AKGEKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 

vietą
3»25 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą. kuria 
Bsti priežastim galvoa skaudėjimo, 
jvj.iguiio. akių apleunuio, nervuotu- 
□30, skaudamą akių karštj. Nuimu 
?ata.;actus. Atitaisau trumpą regyst* 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos^ 
ital tikimuose, egzamiuavisuas daro- 
nas su elektra, parodančią mažiau
sias klaida*.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, uegu buvo. Blusų kainus pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHJLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
UETUVIS AKIŲ 8PCJAUSTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo B—8

Madėyomi*: auo !• UM XJU

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

Jei nfatsUl<*<>la šaukite Central 7464

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

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

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

DR, M, T. STRIKOL'IS m^TyušKI
ii, fiuui.u/ivu BJIII kl I WWl\fvGYDYTOJAS IK CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
I iki 8 vai. vak. Nedėlismis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tai.: Frospeet 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

8eredomis po pietų ir Nedėldieniala 
tik susitarus

2422 W. MARUUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8009

DR, A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR. J, W. KADZEWIGK A, L, DAVIDONIS, M, Ū,
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. AVESTERN AVĖ. * 
Chieago, III.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kcnwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidal vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 3887
Of. lr Rez. TeL Hemlock

DR. J, P. POŠKA
3133 S.

2374

^TED STREET

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakar*.
Nedėliotais 11 iki lt 

Telefonas Midway 2880

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SU. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-4 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

HEMLOCK 8151

' DR, V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

• VALANDOS:
9 Iki 13 ryto. 7 Iki 9 vakar*

Uta<-n. ir K*tv. vale. pagal sutarti

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso lr Roz. Tok Boulevard 6911

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

Ofiso vok: nūn 1-2, nuo 1:1* « ■,

Louievu.rU


-

n n A r o A s Alltbadienis, lapkr. 15 d., 1932

c.H I C A G O J E
AMERIKOS CENTAS LIE
TUVIO SKULPTORIAUS 

KŪRINYS

Toje didžiulėje parodoje y- 
ra pakviesti dalyvauti ir lietu
viai. Taigi ten bus ir lietuvių

------------- Iskyrius, kuri tvarko pasižy-
Sherman viešbuty, Chicago- niėjes lietuvių istorikas ir įm- 

je nuo lapkričio 16 d. iki la- 'in'zinatikas dr. Al. M. Račkus. 
pkr. 20 d. įvyksta nepaprasta Į Lituanicos skyrius toje pa- 
paroda. šių. parodų rengia į- rudoje bus labai įdomus ir 
žymiausi plačiosios Amerikos mums lietuviams didžiai sva- 
kolekeijonieriai, po vadovybe rbus. Daug brangių ir retų mu 
p. O. C. Ligbtner’o, leidėjo ziejinių eksponatų liečiančių 
plačiai paplitusio ir didelio Lietuvos istorija bus čia išsta- 
mėnesinio žurnalo “llobbies.’’ rita parodai. Čia galima bus 
Tų parodų finansuoja ameri- pamatyti seniausius Lietuvos 
konai turtuoliai, visi Chieagos pinigus žalvarinių apyrankių 
anglų laikraščiai yra užauga- ir sidabrinių lazdučių pavida- 
zuoti plačiai aprašyti šių pa-, b‘- Taipgi čia bus Kęstučio, 
rodų, ir radijo stotis plačiai (Vytauto ir kitų Lietuvos ku- 
garsins. 'rigaikščių monetų. Be

dar bus Lietuvos gintaro is- paminėti AVasbingtono ir Kęs-.tridienio radijo programas, gos 55 kp. mėnesinis susirin- malkų ir durpių. Vidutinį ma
tūrinė kolekcija, Lietuvos me- Įtučio sukaktis, kurios įvyks' leidžiamas pastangomis ir lė-|kimas įvyks šį vakarų, lapkri- !j|ul vežimų galima pirkti už

gruodžio 1 d., St. Agnės audi-, šomis Peoples Furniture Co. čio 15 d. Visos narės prašo- jj|u į-- tūkstantį durpių 
mos dalyvauti.

daliai ete.
Bet užvis svarbiausia, kad itori.b>.i, P»*ie Archer ir Calilor- Į krautuvių 2536 W. 63rd Šil

toje parodoje tarp kitako bus |«»a gatvių. Nutarta dalyvauti ir 4183 Archer Ave 
ir V. I). Brenner-Baranausko j “Draugo” boxiųg turnamento
dailės veikalai. Ar žinote,-kad lapkr. 17 d., C. Y. O.

Centre ir bankiete bei šokino-

Programų išpildys grupė į- 
j žymių radijo dainininkų po

S. Sakalienė, kp. pirm. i
mokama ligi 20 litų. Pereitais

RED. ATSAKAI
Baranauskas yra Įžymiausias A™"'' “ vadovyste nuiziko K Sabonio.
Amerikoje skulptorius, kad A- lapkr. 21 d., Congress vieš- 'j- pasįrengus padainuoti gra- 
ruerikos cento moneta yra jo
rankų darbas? Ar žinote, kad

ningų kalbų pasakė Sakalas, į si-kos m„žikos 'ir naudingų praėjusio pe-
kas yra gimęs Šiauliuose? Jei Lapinskas, Šimutis, Manstavi-1 Kalbės dr. A. J. Jovai-iD^ta^’en’° (laP^r-_^ov- D- ‘U

til-

buty.
Per susirinkimų gražių, ug-

“Nosy Rosy“ (Brighton
žiu ir dar par radijo naginio. Plirk> ir žemsuiiui Kukučiui 
t,, dainelių. Taipgi bus kl„. («'ast Pulhnana). Prašoma ta.

.Amerikos valdžia, iš visų dai- ėius ir kiti. Susirinkimui pirm. a],ie sveikatų, o I. Saka. |" ,'rallg0 6“mc Pusl“Py 
liniukų dalyvavusių konkurse, Jlv. (Konnie) Savickus, rašt Įag papasakos įvairių pasauly ,Ptlsi “Nuo redakcijos.” 
pavedė padaryti centui modelį Paliliūnaitė.

papasakos įvairių pasaul 
įdomybių. Todėl nepamirškit 

Po susirinkimo L. A. 112 ! n įsistatyti savo radijo ir pasi-

Rap. XXX,

■ motais kuras buvo žymiai bra
ngesnis. Kiti net kaimiečiai 
perkasi rinkoje kuro žiemai, 
kas lig šioliai nebuvo prakti
kuojama.
—————————————

P. CUNRAD, Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip lr saulėtoj dienoj. Del ap- 
pointhnentų lr sempelltj pašaukit mus 
telefonu* ENGI.EU'OOD 5K4O

Res. 730 W. 62nd St.

CERTAS
IŠPILDYS

mūsų tautiečiui Baranauskui.
— tai mes lietuviai tikrai tu- kp. narės Sloksnaitė, Pilkiūtė 1(!ausvti 
rime kuo pasididžiuoti! jr Gritaitė gražiai atvaidino

Centus su Linkolno gražiu'dviaktę komedijų “Kas bai 
portretu visi lietuviai Ameri- lys.“ Pastarosios dvi vaidino

to, čia J koje savo rankomis kasdien vyriškąsias roles. Veikalėlis
varto, ir gal nežino, kad lai išėjo gyvai, gražiai. Rap.
yra darbas mūsų tautiečio. ---------------------
Bet kitų nepaprastai gražių
lietuvio skulptoriaus V. D.
Brenner-Baranausko dailės 
veikalų dar nėra matę. Taigi 
visi lietuviai yra kviečiami a- 
teiti į Sherman Hotel lapkri-

JUBILIEJINĖ VAKARIE
NĖ PAVYKO

PRANEŠIMAI

PIGUS KURAS

LAZDIJAI, Seinų aps. Tu-
JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
rguosna pri vežama nemažai 1Q5 W. Monroe St., Rm. 1005

Kolegijos Rėmėjų Chicagos 
apskrities poseiminis susirin- 

Aunas lapkričio 16 d. Aušros REAL ESTATE

Kampas Clark St., 10-tų lubų 
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
Vakare: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republie 9600
Valandos 7 iki 9 vakare

A p t i s t g
P-lė EMILIJA MICKUNAITĖ

Eighth Street Theatre
VVabash & Eighth Streets

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

lyvauti Draugo Boxing Turnamento bankiete, lap
kričio 21 d.

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

Emilija Mickūnaitė mokinosi Romoj 5 metus 
Ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrįžus Iš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuvi^ muzikos dvasią.

Chicagiečiams bus progos Išgirsti Ir pasigė
rėti nauja muzikos meno artiste.

f................ $1.65 Inc. Tax
Į ................ $1.10 Inc. Tax

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

Oakley Ave., Tel. Roosevelt 7790.

įžanga: Main Floor

Sekmadienio vakare, Sv. 
Kazimiero Akademijos Audi
torijoj įvyko tos įstaigos re

lėm 16—20 dd. ir pamatyti to'mėjų draugijos vakarienė vie- 
1 pagarsėjusio lietuvio skulpto- nuolijos 25 m. jubiliejaus pa- 
, riaus veikalų. Šioje parodoje'minėjimo proga. Žmonių buvo 
Arą proga mums lietuviams e-1 pilna auditorija. Akademikės 
tišku būdu pagarsinti lietuvių išpildė gražių programų, pa
jautos vardų amerikonų tar- sakyta daug gražių kalbų, 
pe. Plačiau parašysime kitu kar-

Paroda bus atdara kasdien tu.
r.uo 1L vai. ryto iki 11 vai.

A urių mokykloje, vakare 7:30 i Prisirašykite į mūsų Spulkų 
jvak Reikalų Vedėjas |TexŲ informacija suteikiama

--------------- j Dykai
West Side. — Moterų Sų- 2608 West 47th SL

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8t. 
Room 905 Tel. Dearborn 7984

Valandos: # ryto Iki 4 po pietų

Utaminkais lr Ketvergais 
— S Iki 9 vai.

4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7IS7

Vakarai.:

7 Dienomis
I LIETUVĄ

— PATOGŪS — 
Kalėdiniai Išplaukimai 

IŠ NEW YORKO

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 6950—6377

vakaro. Atsilankę nesigailėsi
te, bus daug ko įdomaus pa
matyti. Parodos vieta: Sher- 
man Hotel, Hobbyists’ Expo

PRIMINIMAS RADIJO 
KLAUSYTOJAMS

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va- j
sition, Clark & Randolph st., kare iš stoties WGES, 1360 ' 
Chicago. Rap. kilocykles Įvyks nuolatinis an*

Greičiausiais Pasauly Laivais

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

Puikus geležinkeliu susisiekimas
iš BREMERHAVEN į 

LIETUVĄ

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
• Tel. Lafayette 6393

164 N T.A SALLE ST—o«e*al sutarti

GRAŽUS APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

Praėjusį sekmadienį Aušros 
Vartų parap. salėje popiet į- 
vyko gražus, skaitlingas Lie
tuvos Vyčių Chicagos Apskri
ties susirinkimas. Atstovų da
lyvavo iš septynių kuopų, taip 
centro valdybos nariai, Vyčių 
veleranai ir nemaža svečiu.

Susirinkimo dienotvarkėj bu 
vo trys klausimai: apskrities, 
statuto priėmimas, Vyčių sei- Į 
mas 1933 m. ir Vyčių diena į 

liepos 4 d.
Statutų referavo Ig. Saka

las. Pirmu skaitymu ir paaiš
kinimu papunkčiui statutas 
priimtas ir užgirtas. Iki Nau
jųjų Metų jis turi įeiti į gaię 
ir visos kuopos, priklausan
čios apskričiui, turi pagal to 
statuto tvarkytis.

Apie Vyčių seimų ateinan- t 
čiais iųetais referavo eentro 
pirm. A. Lapinskas. Apskritis 
mojasi suruošti tokį seimų, 
kokio dar nėra buvę Vyčių 
istorijoj. Tai bus Amerikos 

lietuvių katalikiškojo jaunimo į 
kongresas.

Apie Vyčių Dienų referavo 
centro rašt. ir apskrities pi- į 

rm. Al. Manstavičius. Vyčių 
Diena bus ruošiama bendrai 
su AVisconsino Vyčių apskri
čiu. Gauta Vytauto parkas. 
Tai bus grandijozinis jaunimo 
autingas. Bus dainų šventė, 
sporto rungtynės ir pan.

Be to, pakelta klausimas 
! reikalo iš anksto ruoštis Vy- 
i čių dvasinei puotai per orga
nizacijos globėjo, Šv. Kazimie 
,ro šventę, kovo 4 d.; agit.no-' 
Ta už “Dainos“ chorų, kurs no 
'rimą išugdyti į 300 nariu. 
,Taip pat užgirta Federacijos 
,Ch. apskrities sumanymas —I

Lengvi
Išmokėjimai

NORTH
LLOYD

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

Informacijų kreipkitės i vietinius agentus arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St., Chicago

R. ANDRELIONAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

Naujos Radios 7 ir 
Tūbų gražiuose kabine
tuose po .. *29.00

Nauji merginų laikro
dėliai po . . $-| 2.00

26 šmotų sidabruoti 
peiliai ir šaukštai
už ..................... $4.50

Big Ben Alanu Clocks
po ..................... $1.

Radio Tūbos po 
ir

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

Jos. E Budrik, Inc.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167
/

Gražūs Lietuviu Programai 
WCFL 970 kiL Nedėliomis nuo 
1 iki 2 vai. po pietų.

WHF0 — 1420 k. Ketvergais 
nuo 7:30 vakare.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųSles 
lr patarnavimo, Sau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00 

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 

BARGENU

Galima jas matyti:

i Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and

Moving
2146 So. Iloyne Avenue 

Chicago, III.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
CaUfornljos tinkavimu. Darbų atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side VVEST O«».3 
Tel. South Side YARDS «4SS

JNO. LYNCH
R0» WEOT 47th STREET

Jei manai pirkti automobll), ateik 
pas mus pirmiau, nea mes užlaikome 
vienų Ii geriausių ruftių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVEM1B 
Telephone Lafayetta f lt*

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

Kolei įssibaigs
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