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Japonai išdavė bolševikams 21 pabėgėlį; jie bus nužudyti

PRANCŪZIJA PASIRAŠYS SUTARTĮ 
SU BOLŠEVIKAIS

VYSKUPAI SMERKIA NE 
PADORUS RAŠTUS

VČASH1NGTON, lapkr. 22. 
— Praeitą savaitę J. Valsty
bių katalikų vyskupų suvažia-

54-RI SUOMIJOS LAPUJIEČIA! vi ,e1vien'' ba‘suNUBAUST! KALĖTI 'nepadon literahira. Nepa.lo-

mas visas kraštas, sakoma vy
skupų pareiškime. Tas ne tik 
puldo gyventojų dorovę, bet 
ir ardo pilietybės pagrindų.

Vyskupų suvažiavime daly
vavo 2 kardinolai, 8 arkivys
kupai ir daugiau kaip 70 vys
kupų.

IŠDAVĖ RUSUS PABĖgėlius PASIRAŠYS NEKARIAVI
MO SUTARTĮ

TOKIJO, lapkr. 23. — K i- PARYŽIUS, lapkr. 22. 
tados iš bolševikų katorgos Praneša, kad artimiausiomis 

Sibire pasprukusius j vieną dienomis Prancūzija ir Lenki- 
juponų salų 21 rusų politinį ja pasirašys nekariavimo su
kulinį japonai išdavė bolševi- tartį su sovietų Rusija. Pas
kalas. Pačių bolševikų garini- kinu. kaip sakoma, ‘sutartį su 
viu jie paimti į Vladivostoku, sov. Rusija pasirašys ir Ru- 
Tenai gi, anot japonų laikraš- munija.
čių, jie bus sušaudyti. ---------------------------------------------

Keletas japonų organizaci- 54 NUBAUSTI, 48 PALEISTI
jų reikalavo savo vyriausybės, i ------------ -
kad tie rusai kaliniai nebūtų HELSINKIS, Suomija, lap-
išduoti bolševikams,' bet pai- kr. 22. — Vyriausiajam kraš- ndžiūrijos klausimo ir turėti 

rietenas su japonais.
Praneša, kad taryba nusi

plaus rankas ir šį reikalų pa

liks svarstyti pačios T. Sąju

ngos suvažiavimui, kurs įvyks 

tik ateinančių metų rugsėjo 

r enesį.

KUN. A. BRIŠKA TRAUKIA “NAUJIE
NAS” Į TEISMĄ

REIKALAUJA 50,000 DOL. 
NUOSTOLIŲ

Vakar, lapkričio 22 dienų, rių, dėl įdėtų žinių šeštadie-
kun. A. Briška užvedė teisme™0’ pirmadienio ir antradie-

1 . .. nio to dienraščio laidose. Kun.
byla prieš “Naujienas” Tlio , „ v, , , . .. ,

į J A. Bnska byloje reikalauja
Lithuanian Daily News Co., $50,000 už padarytus jam nuo- 
Inc., ir P. Grigaitį, redakto- sielius.

PALIKS PAČIAI SĄ
JUNGAI

TELEGRAMA “DRAUGO’ 
ADMINISTRATORIUI IŠ 

PHILADELPHIA, PA.

ŽENEVA, lapkr. 23. — Ai
škėja, kad T. Sųjungos tary
ba nenori toliau svarstyti Ma

ruti į Mandžiūrijų arba pali-Jo teisme baigės lapujiečių by- 
kti Japonijoj. Tačiau tas rei- la dėl jų sukilimo praeitų ko
ka'avimas nedavė teigiamų se- vo mėnesį.
kinių.

ITALIJA MOKĖS AME 
RIKAI

22 kaltinamieji nubausti ka
lėti įvairiems terminams — 
nuo 6 mėnesių iki pustrečių 
metu. 32 gi, kurių tarpe yra

ROMA, lapkr. 22. — Itali- lapujiečių vadas, V. Kosola, 
jos vyriausybė nusprendė, kad taip pat buvusis generalinio 
ji ateinančio gruodžio mėn. 15 štabo viršininkas gen. maj. 31. 
d. J. Valstybėms išmokės 1,-, V. allenius, nubausti sųlvgi- 
245,437 dol. Tai tik palūkanos niam apkalinimui. O 48 kalti- 
už karo skolas. ' ramieji paleisti.

PASITARIMAS BALTUOSE 
RŪMUOSE

2 ŽUVO, 30 SUKEISTA SPRINGEIELD, Ilk, lapkr.
PORTO ALEGRE, Brazili-'22. — Illinois Emergeney Re-t

ja, lapkr. 22. — Šį miestų iš- lief komisija pareiškia, kad 
tiko smarkus viesulas. Kelio-į per ateinančius septynis mė- 
lika namų sugriauta. 2 asine- regius bedarbių šelpimui rei- 
nys užmušta ir 30 sužeista. kalinga 47 milijonai dolerių.

AVASHINGTON, lapkr. 23. 

— Prezidentas Hoover’is va

kar Baltuose Rūmuose vaisi

no prezidentų elektų Roose

velt’ų. Pasitarimai vyko sko 

i u klausimu.

REV MACIULIONIS 
2327 AVEST 23 PL CHICAGO 
įlMPOSSlBLE ARRIVE FOR 
BANQUET AUDITION ME
TROPOLITAN OPERA TUE- 
SDAY FOLLOAVS ARRIVE 
(CHICAGO THURSDAY

EMILY MICKUNAS
I Matomai, pirmadienį, lapkri 
oio 21 d., artistė p-lė Emili ja 
Mickūnaitė gavo netikėtai pa
kvietimų dainuoti Metropoli
tan operoje, New Yorke, ir 
todėl negalėjo dalyvauti Drau
go Boxing Turnamento Ban
kiete. P-lė Mickūnaitė atvyks
ta į Chicagų rytoj, išpildys 
programų sekmadienį, lapkri
čio 27 d., Eighth Street The
atre, 3:15 vai. popiet.

CFPCAGOJE

DIDINS POLICIJOS 
SKAIČIŲ

Artimiausioj ateity apie 200 
naujų policmonų bus priimta

Chieagos policijos departa
mentų. Porų mėnesių jie lan
kys policijos mokyklų. Ten 
jie bus supažindinti su parei
gomis.

APIPLĖŠTAS BANKAS

Tenki plėšikai vakar apiplė
šė Marengo miestelio, Ilk, ba
nką. Pagrobė apie 5,000 dole
riu.

PAUKŠČIŲ PARODA

Vakar Coliseum’e atidaryta 
naminių paukščių paroda.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DPAUGV--

Policmonas J. Daly nušovė 

automobilių vagį E. Galio, 22 

m. amž., kada jis norėjo pa

sprukti. Du jo sėbrai suspėjo 

pasislėpti.

Keturių vidurinių viešųjų 

mokyklų rūmų statymui tyii- 

!gti Chieagos švietimo boardas 

įeikalauja 4,100,000 dol.

MŪSŲ CHORAI SMARKIAI RUOŠIASI 
PRIE GRUODŽIO PIRMOSIOS

KĘSTUČIO IR VAŠINGTONO 
PAMINĖJIME DALYVAUS 

AKADEMIKĖS
Komiteto pirmininkas kalbėjo iš 

Daily News radijo stoties
Šių visų savaitę visi mūsų parapijų gausingieji choi'ai 

praktikuoja dainas, kurios bus dainuojamos Vašingtono ir 
Kęstučio sukaktuvių paminėjimo iškilmėse, gruodžio 1 d. St. 
Agnės didžiulėj salėj. Dainos parinktos pačios gražiausios. 
Dainuos bendras choras iš apie €00 dainininkų, vyrų ir mer
gaičių chorai.

šv. Kazimiero Akademijos mokinės siuvasi specialius ko
stiumus, mokosi karekteringų tautiškų šokį su dainomis. Jos 
šoks ir dainuos gausingai šv. Kazimiero Akademijos orkes
trai, šiemet orkestrų konteste laimėjusiai pirmų dovanų, a- 
kompanuojant. Tam tikslui rašoma specialė muzika.

L. šimutis, Komiteto pirm., apie šias iškilmes pirmadie
nio vakare kalbėjo iš WMAQ (Chicago Daily News) radijo 
stoties. Jis savo kalboj pabrėžė, kad gruodžio 1 d. bus ypa
tingai gražus programas, į kuii ir svetimtaučius pakvietė. 
Kalbėjo anglų kalboje. Lietuviškai apie Kęstučio ir Va
šingtono paminėjimų jis kalbėjo vakar vakare, Peoples Fur
niture Co. radijo valandoj.

Lietuvių visuomenė rengiasi gausingai dalyvauti Vašing
tono ir. Kęstučio sukaktuvių paminėjime dar ir dėl to, kad 
visas pelnas yra skiriamas lietuvių bedarbių šelpimui.

Albert Dickinson Feed Co.

1 sandėly, 2750 W. 35 gat., kvie 

'čių grūdais užbertas užtroško 

į B. Riedwzyckis, 42 m. amž. 

I oarbininkas.

I
! Jis vienam grūdų sandelio 

aruode šlavinėjo, kada iš vir

šaus į aruodų paleista apie 

30,000 bušelių kviečių grūdų. 

Akimirkoj jis panardytas. Iš

šaukti gaisrininkai jį atkasė. 

Rastas negyvas.

VARECHA PASISAKĖ 
NEKALTU

Prisipažinęs žmogžudys plė- 

išikas J. Varecha pristatytas 

teisman pasisakė yra nekaltu.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien nepastovus 

oras; numatomas lietus ar 

sniegas; šiandien popiet, ar 

vakarą šalčiau.

DRAUGO B0XING TURNAMENTO BANKIET0 DALYVIAI

Prie kalbėtojų stalo sėdi iš kairės į dešinę: A. Nausėdienė, A. Kalvaitis, Lietuvos Konsulas, p-nia Kalvaitiene, F. Nausėdaitė, A. Pocius, kun. J. J. Jakaitis, J. Brenza, L. Šimutis, p-nia Simu

tienė, kun. J. Mačiulionis, kun. J. Paškauskas, kun. H. J. Vaičiūnas, kun. F. V. Corcoran, De Paul Universiteto Prezidentas, kun. A. Valančius, P. šaltimieras, Aid. S. Govier, P. Kane, J. Mobr, 

Mr. Diesel, Prof. F. B. Mast ir Dr. C. O’Britis.
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DIENOS KLAUSIMAI
PADĖKOS DIENA

Ryt Amerika švenčia ypatingi) švente, 
vadinami) Padėkos Diena (Tlianksgiving 
Day), kuri šio krašto gyvenime turi didelę 
reikšmę,, nes yra surišta su pirmųjų ateiviu 
atvykimu, jų gyvenimu ir vargais.

Pirmieji ateivių pionieriai, daug vargę, 
kovoję ir badavę, turėjo priežastį dėkoti Auk
ščiausiam, kada jų pasėti laukai užderėjo, 
kada jiems medžioklė pasisekė ir jau galėjo 
sočiai pavalgyti ir pasilinksminti.

Daug kam ateis į galvų klausimas, ar 
bus už kų šiemet, Padėkos Dienoj, dėkoti, 
džiaugtis ir linksmintis? Tas klausimas kils 
dėl siaučiamos ne tik šiame krašte, bet visa
me pasaulyje depresijos, nes daug šeimų var
gų kenčia ir "pusbadžiai gyvena. Bet, jei pa
lyginti šių dienų vargus su pirmųjų ateiviu 
vargais, daug už kų mes šiandien turime 
dėkoti.

------------------ I
DIDELĮ DARBĄ UŽBAIGUS

Nelengvu! buvo pravesti kumštininkų tu- 
rnamentų, kuris užbaigta praėjusį pirmadie
nį įspūdingu bankietu, Congress viešbutyje. 
Dienraščio “Draugo” vadovybė be visuome
nės paramos to naujo ir didelio darbo ne
būtų taip sėkmingai pravedusi. Kada susi
telkė krūvon mūsų jaunieji sportininkai, vi
suomenės veikėjai ir laikraštininkai, darbo 
pasekmės net svetimtaučius boksininkų spor
to ekspertus nustebino.

Mūsų jaunimas visose sporto šakose pra

deda atsižymėti. Kumštynėmis visi lietuviai 

pradėjome dėmėtis tada, kada mūsų tautie

tis Juozas Žukauskas-Sharkey į pačias to 

sporto viršūnes išplaukė ir šiandien yra pa

saulio čempijonas. Mūsų dienraštis, sėkmin

gai užbaigęs kumštininkų tumamentų, džiau

giasi galėjęs duoti progos lietuvių jaunikai

čiams parodyti visuomenei, kad jų tarpe yra 

daug tokių, kurie seka Šarkio pėdomis ir 

yra pasiryžę dar plačiau lietuvių tautos var

dų pagarsinti.

LIETUVOS KARIUOMENĖ

Šiandien Lietuvos kariuomenė švenčiu 
savo šventę. Drauge su ja švenčia ir visa 
mūsų tauta, lies kiekvienas lietuvis gerui 
nusimano, kad jei ne kariuomenė Lietuva ne
būt buvus nepriklausoma valstybė.

Tiesa, -kad tais laikais, kada pradedi 
kelti Lietuvos nepriklausomybės obalsis, mū
sų tauta organizuotos kariuomenės neturėjo, 
kad tą darbų dirbo atskiri veikėjai ir mūsų 
spauda, kad Nepriklausomybės Aktų paskel
bė Tautos Taryba, bet taip pat yra tiesa, 
kad susiorganizavusi kariuomenė apgynė pa- j 
skelbtąjį Nepriklausomybės Aktų. Lietu\ ą ' 
norėjo pavergti ir rusai, ir vokiečiai, ir len
kai. Jie veržėsi Lietuvon, lr jei nebūt laiku 
sudaryta kariuomenė iš pasišventusių savo 
tautai vyrų, veikėjų ir spaudos pastangos 
greičiausia būt nuėjusios veltui.

Nors šiandien Lietuva jau nepriklauso
ma valstybė, tačiau be kariuomenės ji jokiu 
būdu negali apsieiti. Ji iš visų pusių apsup 
ta galingais priešais ir visada turi budėti 
ir būti pasirengusi ginti savo teises ir lais
vę. lr kuo geriau bus organizuota kariuo
menė, kuo labiau ji bus susipratusi ir išauk
lėta, tuo drąsiau Lietuva žiūrės į savo ateitį.

Taigi, šios šventės proga sveikiname ga
rbingųjų Lietuvos kariuomenę!

PASTABĖLĖS

Chicagos lietuviai ruošiasi prie iškilmin
go Kęstučio ir Vašingtono sukaktuvių pami
nėjimo. Tai įvyks ketvirtadienyje, gruodžio 
1 d. Paminėjimo pelnas paskirtas lietuviams 
bedarbiams. Tuo svarbiu įvykiu susidomėjo 
visa mūsų visuomenė.

* * ♦
Socialistų laikraščiai, kurie visada savo 

skaitytojus tik sensacijomis maitina, pasta
ruoju laiku ypač tų sensacijų pradėjo ieš
koti. Tuo būdu jie mano savo biznį page
rinti.

* * *
L. Vyčių apskritys Chicagoje gražiai da

rbuojasi, ypač. sporto srityje. Dabar pradėjo 
basket bąli sezonų. Tai gražus sportas. Vi
suomenė ir šiame darbe savo jaunimų turi 
paremti, nes tik tuo būdu galėsime jį pa
laikyti prie lietuviškojo veikimo.

* * *
Prieš keletą dienų atėjo žinia, kad mi

rė žinomojo lietuvių laisvamanių vado dr. J. 
Šliupo sūnus Kęstutis, sulaukęs 40 m. am
žiaus. Velionis augo ir mokslus ėjo Ameri
koj. Pastaruoju laiku buvo Lietuvos univer
siteto docentu.

♦ ♦ »
Fr. \V. Foersteris sako: “Krikščionybė 

yra priešinimųsis blogui darant gerų. Krikš
čionybė yra į vidų pakreiptoji energija, yra 
savo paties giliausias atsivertimas ir per tai 
atvertimas kitų.”

I

Trečiadienis, lapkr. 23 d., 1932

KARO ŠAUKSMAS 
“Gamta tavo Žalumoj” — kaip 
atvaizduota N. C. 1C yeth . . « 
įkvėpta kraują ttinginančių ka
riauti įtiututių laukinių iauktmų, 
kurių barbariškat iiaurumat 
pirmuotiut Amerikot kolonittut 
laikė nuolatinėje baimėje. ‘‘Gam
ta tavo Žalumoj Retai Švelni ir 
Lengva” — ir šaliat tabakas neturi 
vietot cigaretuote.

Cnpr . 1931. 
The American 

Tobacco Co.

Luckies nėra žalio tabako 

—dėl to jie tokie lengvi

"IV/TĘS perkame puikiausių, patį 
■L puikiausių tabakų 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

v
Retai Švelni ir Lengva” - todėlO
šis puikus tabakas, jį tinkamai

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

“It’s toasted”
Tas pakelis lengvų Luckies

, žos vertės ir jų nereik taisy- 
į ti, valyti, nes jie išpuls, čia 
daroma didelė klaida. Tie da
ntukai tai yra maži organė- 

' liai, kurie prirengia sparčiai 
augančiam kūdikiui maistų. 
Tie maži, laikini dantukai pa

klaiko žandukuose antrajam se
tui vietas!

Kuomet pirmojo seto dan-

(Tųsa 5 pusi.)

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

VAIKŲ DANTUKAI

Rašo Dr. A. R. Lauraits 
Visi žinot, kad trijų inetu-

■ gu normaliai dygsta, iškrinta 
apie dvyliktus metukus. Jei
gu tie pirmieji dantukai pa
silieka vaikučių burnose per 
tiek daug metų, taigi reik 
juos saugoti, kad jie neišpu

ltų ir nereiktų pirm laiko pra
bų kūdikis turi dvidešimts da-! galiati.
ntakų. Tie dantukai palieka
burnoj kol kiti neišdygsta ir Beveik ku::dien nuo įnamy- 
neužima jų vietas. Paskutinis T'ių išgirstam, jog pirmieji nr- 
iš pirmojo seto dantukų, jei- ba laikini dantukai yra ma-

Marijonu Kolegijos Šeštojo 
Seimo Protokolas

Seimas įvyko spalių 23 d. 1932 m. 
Aušros Vartų parapijos svetainėje, 2323 
W. 23-rd Place, Chicago, III.

Atstovų ir svečių dauguma atvyko 
salėn ryte 10 vai. Seimo rengimo komisi
ja priėmė mandatus ir visus registravo, 
įteikiant kiekvienam šeinio ženklelį, at
mintinę knygelę “Gyvbės Šaltinis” ir su
manymams bei seimo sveikinimams inpelį. 
Virš šimto atstovų, vadovaujant kun. J. 
Mačiulioniui, Aušros Vartų par. klebonui, 
ėjo procesijos tvarkoje ir užėmė bažny
čioje paskirtas vietas. 10:30 ryte Seimo 
intencija Šv. Mišias laikė kun. L. Drauge
lis “Laivo” redaktorius. Pamokslų pasa
kė kun. J. J. Jakaitis, Švč. Marijos Kole
gijos atstovas. Mišių metu giedojo Auš- ; 
r-os Vartų j>araj>ijos choras ir iš Detroit, ! 
Mich. atvykę artistai pp. Marijona ir Jo
nas Cižauskai.

Po Mišių 12:00 vai. buvo bendri pie
tūs su atstovų ir svečių susipažinimo ir 
pagerbimo kalbomis.

Valandų 1 :00 pietų dalyviai aplankė 
Marijonų Vienuolyno koplyčioje Švč. Sak
ramentų, apžiūrinėjo “Laivo’ ir “Drau
go” spaustuvę, knygynų, redakcijų ir ad
ministracijų.

2:00 vai. vietos klebonas, kun. J. Ma
čiulionis parapijos salėje atidarė Seimų, 
pakviesdamas kun. V. Kulikauskų, Ame
rikos Marijonų Provincijolų, sukalbėti 
maldų.

Seimo renginio komisijos pasiūlimu, 
garbės prezidijumų sudarė J. M. d.g. pra
lotas M. Krušas, Provincijolas kun. V. 
Kulikauskas, M.I.C. kun. H. J. Vaičiūnas, 
prof. F D Mastas ir J. Krotkus, Metropo
litan State Banko v. .prezidentas.

Į Seimo prezidiumų išrinkti: dr. A. 
Rakauskus, adv. K. Česnulis ir dr. P. At
kočiūnas.

Į sekretorijatų: proviz. V. Petraus
kas ir stud. B. Paliliunaitė.

J rezoliucijų komisijų: inžin. A. Žvirb 
lis, J. Juozaitis ir L. Šimutis.

Mondatų — A. Bacevičius, O. Atko- 
čiunienė ir Pr. Čižauskas.

Tvarkdariai — St. šimulis ir A. Gry
bas.

Seimo pirm. dr. A. Rakauskas, pra- j narys steigėjas, pagerbdamas a. a. kun. F. 
dėdamas darbi), pasakė turiningų kalbą I Kudirkos atmintį, Seimų sveikina auko- 
ir perskaitė Seimo sveikinimo telegramų damas $50.00. Iš Kcnosjia, Vis. Petras

* ė' £** & * 3 a , t. \ F

J. E. Vyskupo Petro Bučio, M.I.C. iš Ro
mos: “Nuoširdus sveikinimai, geriausi 
linkėjimai, ganytojiškas laiminimas, —

- Vyskupas Petras Būčys. 1 
Seserų Pranciškiečių iš Pittsburgh, 

Pa. “Sveikiname šeštąjį Seimų ir gerų 
sėkmių linkime.”

Seimų sveikino: Provincijolas kun. V. 
Kulikauskas, J. M. pralotas M. Krušas, 
p. M. Čižauskienė iš Detroit, Mich. Mote
rų Sųjungos Centro pirm., kun. A. B t iš
ka', Nekalto Prasidėjimo par. klebonas, 
kun. M. Urbonavičius, šv. Kazimiero Se
serų Kongregacijos ir Akademijos vardu, 
L. Šimutis, — Federacijos Centro vardu, 
kun. M. Švarlys, kun. L Draugelis, kun. 
H. J. Vaičiūnas, šv. Antano parapijos ir 
“Draugo” Bendrovės vardu pasako nuo
širdžių ir gražių kalbų apie katalikiškos 
kolegijos darbuotę ir su pasveikinimu iby 
da Kolegijos parėmimui $25.00, St. I*. Ma
žeika iš Chicago, III. 3319 Auburn Avė., 
graborius, stoja Kolegijos amž. garbės na
riu, aukodamas $100.90 ir pasižadėdamas 
kas metai “dienos uždarbio” dovanėlę 
Kolegijai duoti ir už šį metų tuojaus pri- I 
jasdeda $10.00. Jonas Krotkus, Kolegijos

Marčiulaitis — šv. Vardo ir Liet. Vyčių 
38 kp. vardu, V. Rėkus — L. Vyčių Chic; 
apskrities J. Šliogeris — Kol. Rėm. 41 sk; 
A. Valančius — Federacijos 12 skyr. var
du.

Inžinierius A. Žvirblis skaito sveiki
nimus prisiųstus laiškais iš: Aurora, III. 
Vladas Toinkevičius, dėkojant Dievuli, kad 
jo taupinens nepražuvo, už tatai stoja į 
Kolegijos garbės narius, aukodamas $100. 
Jonas ir Piliumena Smilgiai $1.00,Athol, 
Mass. — P. Puscienė $4.00, Boston, Mass.
— Veronika Šukienė $1.00 ir K. Vosilie- 
nė $4.(M), Bristol Conn. — M. Petrauskas 
$5.00, Brooklyn, A. F. — Jieva Lušaitė, 
garbės narė, sveikina Seimų prašydama 
už jų sergančių pasimelsti; Chicago, IU.
— Garliės narė dėkodama Dievui už svei
katų, aukoja $100.00; Archer Ilights 41 
skyrius $41.80; dr. G. I. Bložis $11.75; 
J. Smilgius $10.00, M. Atkočiunienė $5:00 
Kun. Ig. Albavičius $5.00, P. Streckis 5.00 
kun. P. Vaitukaitis $5.00; S. Norvaišienė 
$1.00, P. Jurgėla, įA. Balučius ir daug ki
tų Kolegijos prietelių ir rėmėjų.

Detroit, Mich. — “Lietuvos Dukterų 
Draugija” linki Seimui ir visiems Marijo
nų Kolegijos darbuotojams gero pasiseki
mo ; O. ir A. Aksomaičiai, M. J. Šimonis.

Kaston, Colo. — Jqyq, Braunienė $1.

Elitabelh, X.J. — S. Markevičius $1.
Gary, hid.— A. Nenienė užkviečia 

visas šios kolonijos draugijas į Seimų ir 
linki Dievo palaimos.

Ilinsdkde, IP. A.Beinoraitė $5.00.
Kenosha, TUK. — pp. Statikai $5.00, 

Garbės narė $5.00 Sv. Petro ir “Birutės” 
Draugijos.

Lietuvos — “Šaltinio” Redaktorius 
kun. K. A. Matulaitis.

Laacrence, Mass. — J. ir I’. Jančiai 
$3.00 ir a.a. Tėvo Kudirkos paminklo fon
dui $2.09, J. Bukauskas $3.00 ir E. Jod- 
kai $1.00.

Philadelphia, Pa. — P. Kazlauskas 
$1.00

Rockford, III. — šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių parapija ir kun. A. Andriu
šis $10.00.

Neuark, X. J. — I*. Radzevičienė 
$1.00.

W aterbury, Conn. — M. Vosyliūtė 
$1.00.

Worcestcr, Mass. — Kol. Rėmėjų 12 
skyrius $10.00 ir E. Vaitkevičienė $3.00.

Wibaux, Mont. — Jonas Margis $1.'X). 
Seimo sekretorė studentė B. Paliliunai

tė skaito penktojo Seimo protokolų, kurį
vienbalsiai (visi užgiria.

(DAUGIAU BUS)
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius 

2128 Larkins AYav, Pittsburgh, Pa.

Telephone HEmlock 1490

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204

gi su tais, kurie ir šiandien vi-1 Boyle. Lietuviai buvo repre-

sai nežino, kas sunkūs laikai. Įzentuojami gerai, nes, be ut- 

Ugi ir .jie taip pat verkia, kad stovų su įgaliojimais, buvo

BRIDGEVILLE, PA.

DIEVAS mergė su plika nugara, kuo
met visi kiti veselninkai labai 
gražiai buvo pasirėdę, kaip 
pritinka tokiai iškilmei. Nesup 
rantama, kokį tai merginos tu
ri malonumų jei ne krutinę, tai 

parodyti.
Kad jos suprastų, kaip pado- 
ram vaikinui šlykštu vra žiū

Kas sako, “kad nėra Die
vo“, tas kalba pats prieš sa
vo protų.

Skaito,,,.- tokį atsitiki,,,,, ib™‘ P[,k« nugar,J 

Šveicarijoje du katalikai vo
kiečiai pasiryžo atlikti didelę 
kelionę. Bekeliaudami jie sy
kį apsistojo nakvynei užeigo
je — mažame miestelyje, prie 
pat didelių kalnų.

rėti į tas plikas nugaras, tai

tik jie ir tebuvo.
Užeigoje

vakarienės kelei
viai susėdo prie lango ir ste
bėjosi gamtos gražumu ir Su
tvėrėjo galingumu. Išgirdęs 
tai užeigos savininkas pradė
jo juoktis iš tikinčiųjų, saky
damas: “Dar jūs tebesate

.kvaili, kad tikite j Dievų? Kas 
Jį matė? Kur Jis yra? Ką Jis 
gali padaryti?’’ ir pan.

Išmintingi katalikai nenorė
jo leistis į ginčus su bedieviu. 
Ramiai at i prašę nuėjo poil
siui, nes buvo išvargę.

Vidurnakty, Sale bedievio 
‘namo užsidegė namas. Paža- 
’d.nęs keleivius jis liepė aplei-

Pasivalgę

jos l>ent kokia skepetaite pri
sidengtų. Jei jau man, vedu
siam šlykštu, tai kų bekalbėti 
apie jaunuolius. Tai tikras pa
piktinimas. Prrrr! net nupur
tė. Dieve, duok, kad tai būtų 
paskutinė tokia plikanugarė 
mūsų bažnyčioje. Tau gi Si- 
muk, linkime su Onute daug 
laimės ir ilgų metelių su ja 
meiliai pragyventi. Ir vedęs

“sunkūs laikai”... Bet ar šiap 

ar taip kalbant, reikėtų, ką 

nors daryti kaslink klebonijos. 

Dabar daug visokių mekanikų 

yra be darbo tarpe mūsų pa

čių parapijonų. Galėtų daug 

darbo patys atlikti. Biznieriai 

ir pasiturintieji galėtų stam

besnėmis aukomis prisidėti ir 

kaip bematant klebonija atsi

rastų. Juk kitų metų sueis mū

sų parapijai 40 metų nuo įksi- 

kflrimo ir kaipgi mes tai pami 

nešime neturėdami klebonijos. 

Kaip tai mes galėsime pasiro

dyti žmonių akyse, kad mes 

per 40 metų nesugebėjome pas 

tatvti klebonijos. Pažvelgiame, 

visi pagalvokime.

Vienas Pirmųjų Parapijonų.

daug lietuvių svečių. Pastebė

jau kun. M. Kazėnų, A. L. R. 

K. Federacijos iždininkų, iš 

Pittsburgb, Pa., A. Onaitį ir 

Bražinskų iš Homestead, Pa. 

ir keletu iš kitų vietų. Sesijas 

atidarė J. E. Vyskupas Boyle, 

paskui kalbėjo vyskupas

tų valandų, grįžau į ramus,
užsisvajojęs, išsiblaškęs. Ka
žin ko trūko, kažin ko ilgė
jaus. Mintys skrajoja po visus 
pasaulio užkampius, niekur il
gesnį laikų nesustodamos. 
Nuolat prisiminė kūdikystės

Anų dienų sėdau į V. 8 ir 
pasileidau cementiniais Penn
sylvanijos keliais atlankyti sa 
vo draugo. Kam teko važinė
ti automobiliu šios valstijos lfijenos praleistos gražioje Lie- 
kalnuotais, kreivais keliais, piVOje įr pirmi žingsniai Dėkreivais 
tas negali atsidžiaugti vaizdų 
įvairumu ir gamtos grožybė-

SehremhB iš Cleveland, Ohio, nis- Cia tikrai galima rritai' 
vyfkupas iš Omaha, Neb., vy- mf,s« <’ainlaus žodžius:
sk. Swint iš Wheeling, W. Va.

dabar nepamiršk savo choro, r.0,nas

X 40 valandų atlaidai Šv. 

Kazimiero R. K. bažnyčioje šį

met prasideda lapkričio 27 d. 

per SuYnų 10:30 a. m. Baigsis 

gi antradieni 7:30 p. m. Per 

visas tris dienas pamokslus 

sakys visiems mums gerai ži-

Paskui sekė raportai: pirmini

nko, iždininko ir raštininko, 

Visa tai darė lietuviams dide

lio įspūdžio, girdint, kaip vei

kia ir darbuojasi svetimtau

čiai pasauliečiai vyrai. Noro- 

ms nenoroms įsiveržia mintis 

į galvų, kadangi mes, vargšai, 

susilauksime tokių žmonių da

rbininkų pasauliečių tarpe, y- 

pač mes, pittsburghiečiai- 

Duok Dieve, kad ilgai nereik

tų laukti. Reporteris

“Kalnai ant kalno, o ant to 
l aino kalnai ir maži kalne
liai” Mano “arkliukas” bėgo 
visą laikų 40—50 mailių į va
landų. Pervažiavus vienų, ki
tų didesnį miestų pasiekėm į

dės Šamo tėvynėje. Marga šį 

mūsų žemelė, bet žmogaus gy

venimas dar margesnis.

X Bridgevillėj šių savaitę 
visai ramu. Niekas nė krust. 
Keli lietuviai gavo darbo an
glių kasyklose Librarv, Pa.

Sodalietės rengia jauniesie
ms dar vienų pramogų.

šis sulošimas ir koncertėlis
dar ne paskutinis. Godžiai lau
ksime daugiau panašių veika
lėlių atvaidinant. Ten buvęs

X Praeitų savaitę lietus li

jo, sniegas snigo, biaurus oras 

buvo, tai niekur nebuvau išė

jęs, todėl ir jokių žinelių ne

mačiau ir nenugirdau. Mat, 

bijojau šalčio nepagauti. Tai

pgi ir mano burdingbosienė pa 

tarė sėdėti namie. Šiandien pa 

vojinga bereikalo kur nors žio- 

I plinėti. Tokiame ore visi tu- 

į rėtų pasidaboti, kad neperšal

tų, o jei jau būtinas reikalas 

verčia kur nors eiti, tai rei 

kia gerai apsitaisyti, ypač ka

klų apsirišti ir kojas gerai a-

kuriame tu nuo taip senai dar 
buojies. Nors aš jau senai ne
besugebu giedoti, bet gražus 
choras, kuriame ir man keletu 
metelių teko darbuotis, labai 
rūpi ir mėgstu gražų giedoji
mų. Senos ex Choristas.

garsus misijonierius 

Tėvas Antanas Petrauskas, M. 

I. C. Bažnyčioje paskelbta, 

kad jis turės nepaprastų ga

lybę sutaisyti neteisėtas bei 

maišytas moterystes, arba ku

rie gyvena tik “ant laisnių.” 

Taipgi galės visus paklydė

lius ir atsiskyrėlius priimti at

gal į Bažnyčių. Tų nepapras

tų jam galybę suteikia per 

šias tris 40 valandų atlaidų 

-dienas. Visi, kuriuos tai lie-

XN)esenai grįžęs iš Lietu
vos kun. Sadauskas paskirtas 

sti namų, nes ugnis artinosi; asįstentu pas vokiečius Šv. 
jo užeigos. Nežinodamas kaip.pe|ro parapijoje, Butler, Pa.
gt H t tis, išbėgęs i gatvę bedie- ne p8s mus gv> Ka- Įtvn’etiy pasinaudoti nepa-

vis pakelė rankas aukštyn ir ;zjmiero parapijoje South Side.
pradėjo šaukti 
Dieve! Gelbėk mano namų! 
Namas visai naujas,-tik kų bai 
gtas statyti; neturiu apdrau- 
dos, viskų prarasiu!”

Vienas keleivių turėjo su sa
vim gabalėlį Šv. Agotos duo
nos. Peržegnojo taja duona ir 
įmetė į ugnį. Staiga, rods, vė
jas atsisuko, pradėjo pūsti iš 
kitos pusės ir bedievio namas 
liko ugnies nepaliestas.

Praėjus pavojui, bedievis 
pasikvietė abu keleivius atgal 
į savo namų, puolė ant kelių 
atsiprašydamas už Dievo įžei
dimų ir paniekinimų: Pamatęs 
Dievo galybę, prisipažino prie 
savo kvailystės ir prižadėjo 
tapti tikinčiu.

Tas pats yra ir su visais be
dieviais. Kol sveiki ir viskas
gerai sekasi, tai Dievo nėra *
ir nereik Jo. Bet kaip tik už
eina ligos, ar nelaimės, atsi
randa ir Dievas.

Kun. J. V. S.

“Galingasis

SOUTH SIDE

prastomis Dievo malonėmis. 

Tai ne keno kito kaltė, kaip tik Atgijęs Darbininkas
mūsų pačių parapijonų, kad: -------------
mes nesugebame pastatyti at-! 'X Lapkr. 20 d. po Mišparų 

sakančios klebonijos, kurioje'įvyko Šv. Kazimiero parapijos 

galėtų du kunigu tilpti. Tuo!tretininkų mėnesinis susirinki-

syk dar daugiau galėtų mūsų 
naudai ir bendrai visuomenei 
pasidarbuoti. Nors kun. Ka
zėnas, mūsų klebonas, deda vi
sas pastangas ir, rodos, jau 
nuo poros metų yra užpirkta 
ir vieta su nameliu naujai kle
bonijai. Prie to namelio reikė
tų tik pristatyti porų, trejetų 
kambarėlių ir būtų labai pato
gi klebonija dviem kunigam. 
Bet veltui jo pastangios, jei 
parapijonys neprisideda. Dar
bo gi čia užtektų ne tik dviem, 
bet ir trim kunigam. Dabarti
nė klebonija tai jau ne tik ne
tinka kunigams gyventi, bei 
joks šiaip žmogus negyventų, o 
tuo tarpu kantrus mūsų klebo-

mas, kurį atidarė mūsų dva

sios vadas kun. Kazėnas mal

da. Tuoj trumpai pranešė mu

ms linksmų naujienų, kad lai

kė 40 vai. atlaidų, lapkr. 27, 

28 ir 29 dd. bus mums treti

ninkams rekolekcijos. Pamok

slai tretininkams bus sakomi, 

kasdien 3:00 valandų popiet. 

Paskutinėje gi dienoje bus 

priėmimas naujų narių ir nau

jokų profesija. Mes labai esa

me dėkingi savo dvasios va

dui, kad mums surengė tas 

rekolekcijas. Tretininkė

X Lapkr. 21 ir 22 d. “The 

Nailonai Council of Catholic 

Men” laikė sayo metinį susi-

nas vargsta ir mes žiūrime per, ™žiavimą, Schenley Hotei, 
piritas į savo žymų darbuoto-lPittsbnr8h’ Pa- Sis N- C C-

Lapk. 16 d., 1932 m., kun. 
Kazėnas, Šv. Kazimiero R. K.

1 ažnyčioje moterystės ryšiu 
surišė Simonų Sakalauskų su 
Ona Rudoniute. Tai rimčiau
sios ir pavyzdingiausios jung
tuvės, kada nors man teko ma
tyti šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Kadangi Simonas per ilgus 
metus priklausė prie Šv. Kazi
miero parapijos choro, tat per 
šv. Mišias, vadovaujant varg. 
Vincui Medoniūi, labai gra
žiai pagiedojo tikrai bažnyti
nes mišias. Kaip uoliam ir iš
tikimam šv. Jėzaus Vardo dr- 
jos nariui ir altoriai buvo gra
žiai papuošti žvakėmis ir įvai
riomis šviesomis. Tik visų gro
žę ir rimtumą gadino viena pa-

jų, kurs trumpu laiku taip au

kštai iškėlė mus visuomenės 

akyse. Nieko stebėtino, kad 

jis daliar nuolat nesveikuoja, 

nes tokiame name negali būti 

sveikas. Dėl tos tatai priežas

ties ir kun. Sadauskų vysku

pas pasiuntė pas vokiečius — 

jie mat moka savo dvasios va

dus pagerbti ir jiems parūpi

na atsakančių pastogę. Di

džiausia mums gėda, kad mes 

savo dvasios vadams, kurie vi

somis pastangomis darbuojasi 

mūsų labui, nesugebame atsi

lyginti jiems už jų triūsų bent 

parūpinant žmoniškų, pastogę. 

Tiesa, šiandien visi dejuoja, 

kad “sunkūs laikai” bedarbės. 

Suprantama, kad tiems, ku

riems sunkūs laikai, kad ir ne

žinia kaip norėtų, mažai kų ga
lėtų šiandien, padarytį bet 1 l

X Šv. Kazimiero mokykla 

aukštai stovi ir turi gabių mo

kinių, kurie, nuėję į High 

Schools, ar katalikiškas ar vie 

ša sias, atneša garbės savo pa

rapijinei mokyklai. Štai įro

dymas. Laiškas iš Catholic 

High School, 4720 Fifth Avė., 

Pittsburgh, Pa. Nov. 16. 1932. 

Bear Sister:—

“Kindly allow me to con- 

gratulate you on the success 

your former pupil, Joseph GI- 

rdauskas, has attained in lite 

vork here for the first qnar- 

ter of this year. We certain- 

ly appreciate boys of Joseph’s 

caliber. His grades are: Reli- 

gion, 94; English, 93; Algebra, 

94; History, 96; Latin, 94; Li

li rary, 95.

“Sincerely yours

“Bir other Edwin.”
Tad aiškus įrodymas, kokius 

mokinius šv. Kazimiero moky

kla paruošia. O kiek mūsų 

žmonės neteisingai išmetinėja, 

kad mūsų mokykla, mūsų se-

M. yra vyrų šaka nuo Natio
nal Patholic Welfare Confere- 
nce, prie kurios dabar jau pri
klauso ir mūsų didžiulė orga
nizacija, Amerikos Lietuvių R 
K. Federacija. Federacijų at
stovavo: Juozas Rožėnas ir 
Vincas Medonis iš Pittsburg 
Įh’o. Šitam susirinkimui) vado 
'varo Pittsburgho vyskupas

Lapkričio 26 d., šauniem mu

Donorų, kur klebonauja kun. | i v- . , - - - ~zlkantam dūdas pučiant, ber- „nn*: p„,i r.nnorSimv+n rtodulnErnestas Vasiliauskas: Dono-1- , .'v.. 1 - ’ ,pauti, kad nepersmptų. DeluJa

'mukai šokins mergaites pas- j________________
lentinį sykį šįmet. Kviečia vi- j
Sus sueiti tų dienų į parapijos 

salę.

Lapkričio 17 d. pas mūsų 

klebonų svečiavosi kun. 

nas Vaišnoras iš Pittsburgh,

Pa., kun. Jonas Misius iš Ben- 
tleyville, Pa. ir kun. Juozas 
Pikutis iš Brightwood, Pa. '

Vilimas

ra minta iš dratų dirbtuvių 
Gyventojų yra apie 13 tūks
tančių. Svarbesnės gatvės iš
lietos asfaltu ir moderniškai 
nakčia apšviestos. Švara pa
vyzdinga. Čia gyvena būrelis 
lietuvių, apie 35 šeimos. Turi 
jie savo bažnytėlę ir gausin
gų piliečių klubų, į kurį dono- 
riečiai, be pažiūrų skirtumo, 
sueina žiemų “pasišildyti”, o 
vasarų “atvėsti...” Darbai me
nkai kruta, nors tų dienų 8 
laminai rūko: 7 didžiuliai ir 
vienas mažas. Mano kelionės 
draugai paskui paaiškino, kad

WEST END PITTSBURGH
(McKEESROCKS)

Lapkričio'13 d., 1932 m., šv,

is to mažiuko kaminėlio tik Pranciškaus Vienuolyno aka- 
tada pradeda dūmai verstis, į šėmikės suvaidino du veika- 

• iiu: “Šv. Tercizijus” ir “Nu 
malšintas Pikčiurna.” Šv. Tc- 
rejzijus yra vaizdelis graudus

kaip klebonėliui šalta pasida- Ii.-'.,-- 
ro...,

Atsisveikinę su Donorą už 
pusvalandžio įvažiavome į Be- 
r.ileyville. Pirmas įspūdis ne
pergeriausias. Juodos žemės 
(šleito) supilti kalnui slegia 
žmogaus ūpų. Gyvenami name
liai sustatyti netvarkiai, bė 
skonio. Žmonės atrodo suvar
gę, neapsiprausę. Darbai visai 
“švak”. iš dabartinio uždar
bio žmogus negali išmisti. Be 
anglies kasyklų, kitokių įmo 
nių nėra. Lietuvių nedaug. Jų 
dvasios reikalais rūpinasi ku
nigas Jonas Misius, Šv. Luko 
parapijos klebonas. Per 20 me-

MT. PROVIDENCE, PA.
Šv. Pranciškaus Vienuoly

je no High School žymiai prog

resuoja. Be Įvairių kitų page

rinimų, šiomis dienomis įtai

soma naujos chemijos ir biolo- 

gijis laboratorijos moderniš

kais įvedimais. Darbų veda 

gerb. kun. J. Skripkus su S, 

Paškevičiaus ir A. Sikorskio 

pagalba. Chemistrv tables, De- 

monstration table, Hood ir 

Storage casesK tų pačių darbi

ninkų padaryti, gražumu ir 

patogumu viršija iš krautu

vės pirktus įtaisymus, o vie

nuolynui sutaupė keletu šim-

ir pamokinantis. Jame persta- j 
t) tas jaunas, narsus bernelis,1 
kareivėlis, kurs už Kristų ne- ' 
sibijo nei kančių nei persekio
jimų, bet drąsiai ir narsiai mi
ršta kankinio mirtim. Veikė 
jų kalba aiški, judėjimai na 
turalūs ir gyvi. Vaizdelis “Tr 
rcizijus” daugelį sugraudint 
ii ne vienam ištraukė ašarų 
bet komedijėlė “Numalšintas 
Pikčiurna” visus smagiai pra 
juokino. Mat surasta, būdas 
pikčiurnai numalšinti. Tasai 
būdas visiems juokų pridarė.

tų tas musų tautietis skelbia .Taip pat ir muzikos srityje 

serys prastai mokina. O tuo-į čionai Dievo žodį įvairių tau-, vj.jkg.jog parodė nepaprastus 

tarpu štai kų rašo aukštesnių tų žmonėms. Pažįstu kun. Jo- Į gabumus. Tad, matyt, kad vi 

n.okyklų mokytojai: “We ap

preciate boys of Joseph’s cali

ber,” o mūsiškiai neapkainuo- 

ja savo mokyklos vertės ir 

daugelis neleidžia vaikų į savo 

katalikiškųjų lietuviškų moky

klų. Turime mes ir daugiau į- 

vairių pagyrimų iš įvairių au

kštesniųjų mokyklų, bet, dėl 

stokos vietos, visų negalime 

patalpinti. Kun. M. J. K. 
t

X A. Marčulaitienei, A go

nų daug metų. Anais laikais sose mokslo šakose. Šv. Pran- 
jis pasižymėjo didele energi- ciŠkaus Vienuolyno akademi
ja, veiklumu, kaip tautinėjė,, kgs daro jjdelę pažanga, ir, 
taip religinėje dirvoje. Atsi-Jgaiinia tikėtis, kad iš jų išeis 

rimtos būsimos Dievui ir Tė 
vvnei darbuotojos.

Lai gyvuoja Šv. Pranciškau' 
r.dienų gerb. jubiliatas ne be Įyj(.nuoivnas 8ll akademikėmi 
tas žmogus. Sunkus pastoraci. jŲ vadovės. Pasitikima, kad 
jos darbas, na, ir metelių krū- —__ _______________________

menu, visi'gėrėdavos jo rašy
tais felijetonais, koresponden
cijomis iš įvairių kolonijų, šia-

(Tęsinys 4 pusi.)

Antanas Katilius z

505 E. 8th Avė.,
HOMESTEAD, PA.

Telefonas Homestead 0930
Didžiausia Lietuvių muzi

kai iška ir galcnterijos krau
tuvė visoj Pittsburgho apy
linkėje. Parduodu visokius 
Radios, Pianus ir visus ki
lus muzikaiiškus instrumen
tus. Taipgi deimantinius žie
dus, laikrodžius ir visus ki
tus auksinius - sidabrinius 
daiktus kas tik randasi auk
sinių daiktų krautuvėj ant 
lengvų išmokėjimų. Turiu 
24 metus patyrimų biznvj.

LIETUVIŲ KEPYKLA 
“KAUNAS“
14OO REEPSPALE ST.

N. S. PITTSUVRGH, PA. 
Gamina gryną ruginę duoną. 

Reikalaukit© musą duonos. 
TELEFONAS KA 7602

tai Sutkaičiūtei, Simonavičic- 

nei, Stravinskienei ir Pakros- 

nienei už surengimų “sočiai 

caru party”, iš kurios para

pijai uždirbta $170.00. Taip 

gi ačiū ir visiems kokiu nors 

būdu prisidėjusiems prie su

rengimo ir pasisekimo virš 

minėtos pramogėlės.

Kun. M. J. Kazėnas

va ant pečių pakirto, matyt, 
jo jėgas. Nebegirdziame jo pa- 
trijotinių prakalbų, nebemato- ; 
me laikraščiuose Gineičio raš
tu. Gaila. Kun. Jona:!

il.isjv "iai.' ' I
skaudūs:, 

Mpnina dvasia tiktai. ' 
Ar mums, kaip me.gaitei, 

raudoti nuraudus, 
Nors spaudžia nelaimės var-

kai?” i
Paviešėjęs Bentleyville kele-1

‘Šalin

J ii

nusimini?

SE

FINKELS THEATRES

A R C A n E 
1915 Carson St.

c o i, o n i a r 
2009 Canon St.

Tlinvt. Tl>nnk«glv1nK Pny 
CHANPV

Fri. A Sai. Nov. 25—29 
LAŠT MILE

Mon. S- Tuos. Nov. 27—2H 
ItLONDIE OF THE 

FOLLIEN

Admis. 25c. Clilldren 1Oc

Tlims. Thanksglvlng Pav 
THE CHAMP

Fri. A Sat. Nov. 25—20 
Waslilnglon Mcrry Go Romui 
Mon. A Tne». Ni>v. 28—29 

“CONGORILLA”
“SHOT Gl'N PASS”

Admia. 15c SntnrdayH A- 
Holyilays 25c, Childrcn IOc

RY HITT

3Š

RITT AND RUNN ““And Aflcr Poor Bull Ha» Spicted Ont On the Subiect Ue Gels .i Guote to DeinonVriite Tl!
‘U“
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Pittsburgho Lietu
viu Sos
—

(Tęsinys nuo 3-eio pusi.)

tų dolerių. Ačiū mūsų pasi- 
šventusiems darbininkams.

Biologijos laboratorijai pa- į 

aukota tinkamų ir reikalingų 
dalykų. Seserys su dėkingu
mu priima dovanas kaip: a- 
ąiiarium, inieroscopus paukš
čių (kimštų) ir t.t. Kas kų tu
ri, atsiųskite.

iKOMO UETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 4čtli Street, Kenosha, Wis. 
fili _ _

SHEBOYGAN, WIS.
PRAEITIES LIETUVIŲ 
GYVENIMO APŽVALGA

(Tęsinys)

Kadangi tuo metu dar pa-

J] Slieboyganų. Parapija vėl liko jrm to dar surengs kokį kon- Jaunimo, kuris nepriklauso nei pat ir su parapijos reikalais, 
e kunigo. Įceitų. Dabar rudens sezonas, prie vienos minėtų draugijų.;kur išlaidos žymiai viršija Į-
l’raslinkus keliems mėnesiu- choras Kailiukaieio vedantas ,Ga! dėl to, kad niekas jų ne-jeigus. Kas daryti, kad page

rinus būtį štai, sausio mene-
X Pw misijas buvo galima I"! )vyks ,,ietinis **•

'įsigyti visokių (ievooijonalitj is 1 llk'nlus' ' 'sl lllH‘bl an‘ 
idaiktų mokyklos kambary, y. ,ksto,ieSkoU P™‘„»»i>b ka.l pa

ms, J. M. arkivyskupas atsiu- mokinamas 
Įnt.ė naujai atvykusį iš Lietu- n.ių.

bažnytinių gies- ' viliojo.

vos kunigų Antanų Balinskų. X Šv. Vardo draugija irgi

Parapija
Augant lietuvių skaičiui, šv. 

Juozapo draugijos rūpesčiu ir

$ Bet ramumo vis nebuvo ir kun. ruošiasi prie vakaro. Vaidini- 
gJĮ'A. Balinskas, išklebonavęs du me dalyvaus vien tik vyrai. 

J!metn apleido Slieboyganų. Jo Veikalo vardas “Apsimoka ga
vietų užėmė kun. S. Dvša, rsintis.” Jo turinys — api'’. 
žmogus labai silpno būdo. Pa- vu nų fabrikantų, spekuliuoja- 
buvęs apie 5 mėnesius turėjo utį produktų rinkoje. Veikale

ll itų lietuvių pritarimu, taip apleisti parapijų, palikdamas dalyvauja 10 asmenų, 
pat J. M. Milwaukee Arkivys 'savo vietoj kun. J. A. Gadejų. I >; Sodalietės gerokai susi 
kupo leidimu, liepos 2 d., 1903|T..čiau klebono ir parapijonų tvarkė; pradėjo gaminti Įsta- 

'įm, tapo įsteigta lietuvių pa- tarpe iškarto kįlo nesutikimas tus. Taip pat kelia fondų, kau
ir vos išklebonavus porų mė- įsiiaisius privatų kambarj. 
nėšių J. M. arkivyskupas kun. j X Mokyklos mokiniai smai 

ĮGadėjų iškėlė į Kenosha, Wis.. kini darbuojasi, kad prieš uz

rupija, vardu Nekalto Prasi
Valstijos mokyklų įstatai rupijos nebuvo, tat dr-ja ku- Įj-,j,ni0 g Marijos Panos, 

reikalauja, kad pirmametės a- 8u dvasine pagalba kvie-1
, , .. . ii- , tr, is l itui- Pirmutinis liniuvis1 Prie -parapijos tada pnsira , . . . , , ... ............kademikes mokytųsi general Tl L Kllur- rnmuums iitruv s, , , o į jo vietų atkėlė buvusi kun. baigiant pusmeti įsigijus aukScience; antrametės biologijos; kunigas sn dvasine pagalba į|- 200 narių, nupirko labai * .
trečiainetės chemijos. Kadan- Sheboygan atvyko a. a. kun. i p-n* kampo Kne
gi Šv. Pranciškaus Vienuoly- Kalesinskas (1891 m.). i-'- 11 °' ^ k^r' ai UV°j
no High Scliool teikia pilnų' Lietuvių skaičiui augant, šv. ĮCųnstmn Science maidnamis,, 
kursų, tat reikalinga visos la- Į Juozapo draugija pradėjo iū-i kuris klebonaujant kun. K. A-,

boratorijos. S.
_____________ parapijo

pintis apie įsteigimų lietuvių i’dirozaiciui perdirbtas į baž-j 
Mat, šv. Juozapo iVargas tada buvo ©io-|

(Daugiau bus)

KENOSHA, WIS.

štus pasižymėjimus moksle. 
Pusmetis baigsis ateinanti mė
nesį.

X Keno-boję dar daug yra

pač lietuviškų maldaknygių, 
i kurių daug ir išparduota. Gra 
ž.u, kada jauni meldžias iš lie
tuviškos maldaknygės.

; X Ateinančių vasarų Lietu
vių Diena, nutaria laikyti Ke- 
rtoshoje.

j X L. Vyčių Diena Įvyks Chi 

cagoje, Liepos 4.

X Šiais depresijos laikais, 
katalikiškoji akcija irgi daug 
kenčia. Vietinėms draugijoms, 
'staigus ligonių padaugėjimas 
ir kai kurių mirtis, žymiai su- 

1 mažino kasos balansų. Taip

'rapijos reikalai eitų normalė
mis vėžėmis. Ieškokime genj 
sumanymų susirinkimui.

Žemaičių Juzė

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowbka

1‘Per suvirš du metu turėjau neapsa
komai geliama ranka. Naudojau įvai
rins linimentns, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga 
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
EapeUeriui.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLER

KALAKUTAS
DYKAI

SULIESĖJO 10-ČLA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

, . , Mrs. Betty Ltiedere iš Dayton ra-
<} vardu Svetimos plunk- [įo: AS vartoju Kruschen suliesėjimui 

kT1,.s’’ Tis hn« minta. <nu«in i— Per vien!* savait« aš suliesėjau„luepe po bažnyčia. I^į“ Į.> “““

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms. visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute- 

X Choro pirm. A. Lauraitis 2° nenuiiesėsi. tai gausi pinigus at

mano taip pat suruošti vaidl- Į Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 

mmų, da nežinia kokį. Gal pi- jr ^UIj saugotis.

draugija visų laikų buvo tik- Nykščiam klebonui, nes nebu- Ra)
rai katalikiška dr-ja; šiais me 
tais jai sueina 32 metai ir vis 
tokia pat, kaip buvo išprad
žių; dr-ja daug dirba de-l pa
rapijos, taip pat daug atlikus 
ir labdaringųjų darbų.

X L. Vyčiai mokinasi vei-

vo klebonijos; turėjo gyvent

(pradžioje. Veikalas gražus ir 
Nežiūrint, kad parapija bu- 'juokingas, visi galės jį pama- 

vo mažytė, tuojau tarp para- j tyti už mažų kainų. Vyčių sta-
pijos ir klebono kįlo nesutiki
mai ir vos kelis mėnesius iš-

Daug prisidėjo prie Lietu- (buvęs kun. Anibrozaitis aplei- 
vos laisvės atgavimo; remia do Slieboyganų. Jo vietų užė-

tonii veikalai visada vra gra
žūs, nenuobodūs.

HOMESTEAD, PA.
Po didžiausia paslaptim tu

riu homesteadiečiams pranešti 
labai Įdomių žinių. Sekretas, 
tik niekam nepasakykite. Mu
ms gerai žinomas ir visų my
limas dainininkas Petras Pet-
įaitis “Kalakutų Dienoje“ katalikiškųjų spaudi], ypatin- me kun. M. Juodysiąs, Teolo- 
maino savo gyvenimo luomų gc»i dienraštį “Draugų” (turi gijos Daktaras, bet nesnsipra- 
Sutuoktuvės įvyks Patterson, pirkus “Draugo“ šėrų) ir po timai vis tęsėsi juo tolyn, tuo 
N. J. Laimingos kloties mūsų /ka dienai turi “Draugų“ už labyn. Kun. Juodyčius, išbu-

.v:

<5

Petrui.

X Susirinkime “National 
Council of Catholic Men,’’ Iio 
tel Schenley, Pittsburgh, Pa., 
lapkr. 21 ir 22 d. dalyvavo ir 
hoinesteadiečiai lietuviai, kaip 
svečiai: A. Onaitis ir Bražin
skas. Mums, lietuviams, labai 
įdomus tas susirinkimas kata 
lik-i vyrų iš visos Amerikos, 
Mūsų Federacijų tame susirin
kime atstovavo įgaliotiniai*. 
Juozas Božėnas ir Vincas Mo 
donis. Vėlybas Paukštis

BENTLEYVILLE, PA.
• • I_____

Lapkr. 15 d. atsitiko pas 
mus didelė nelaimė. Du vai
kučiu: Jonas Barisas ir Attb- 
lioikaitis ėjo namon iš Ells- 
v/orth’o mokyklos ir jiems bė
gant skersai gatvės pagavo 
trokas ir abudu užmušė.

A. a. Jono Bariso laidotu
vės vyko iš Šv. Luko parapi
jos bažnyčios lapkr. 18 d. Da
lyvavo labai daug žmonių ir 
visi begalo apgailestavo a. a. 
Jonukų, nes buvo labai geras 
vaikutis ir gero, malonaus bū
do. Visi užjaučiame tėvelių 
ruliūdimų ir širdies skausmų 
netekus gero sūnelio. Mirtis 
tiesiog įsipyko ant Bentley- 
rities lietnvių ir beveik kas 
savaitę liūdnas žinias turime 
dalytis su “Pittsburgho Lietu 
vių Žinių“ skaitytojais. Mo 
kyklose ir patys tėveliai tu
rėtų būti atsargesni ir vai
kučius pamokyti, kaip jie tū
li apsisaugoti nuo panašių ne
laimių.

Koresp. “Draugo“ Prietelis

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

organų (labai būt malonu, kad vęs tris metus, apleido para- 
di augi ja aprašytų savo 32 me-[pijų. Kun. Jnodyšiaus rūpės
iu gyvavimo istorijų; malonu čiu ir šv. Juozapo draugijos
mums būt pasigėrėt tos drau
gijos nuveiktais darbais. Tai 
padaryti, aš manau, geriau
siai galėtų Juozas Radzevicia, 
kuris daug yra dirbęs draugi
jai nuo pat pradžios, dirba ir 
dabar, ir daug metų buvęs pi
rmininku, taip pat daug melų j 
ir raštininku.

lėšomis, nupirkta labai gražus 
didysis altorius. Išvažiavus 
kun. Juodyšiui parapija kurį i 
laikų buvo be kunigo. Paga
liau atvažiavo kun. V. Roda- 
vičius, jau senelis. Nepajėg
damas aprūpyt. parapijos rei
kalų, išbuvęs vos kelis mėne
sius priverstas buvo apleist

ONA GURINSKIENĖ po tėvais žemebūtė
Mirė lapkr. 20 d., 1932 m., 10:20 vak., 69 metų am
žiaus. Kilo iš Suvalkų rėd., Bartininkų parap. Ame
rikoje išgyveno 45 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Juozapų, dukterį 
Moniką, gimines Bužinskus, Kolesinskus, Šimkus, 
Laurinaičius ir Bedorę; Lietuvoj seserį Ievų Mikolai- 
niene. ,

Kūnas pašarvotas į',347 Auburn Ave. Laidotuvės 
įvyks penktadienį, lapkričio 25 d., iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Šv. -Jurgio parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta i Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse. Sulig 
velionės noro meldžiame gėlių nesiųsti.

Nubudę: Vyras Juozapas, duktė Monika ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika. 

Telefonas Yards 1138. .

PILLY'S UNCLE
\ S'VOSt TH'S POC-rOO. 'VV,\\jWA
Vt STCCU- KAM*? POVOLi
UkiVtfc TWt TOKAe.S-VONt 
VANKU-tt? KlCVVT OOTK

Be operacijos, be (svIykStinuj. Be 
priversto poilsio. Gydanti. galėsi 

dirt.ii po senovei, nebi-at Jau dabar 
privemta. gulėti. Tina vaistus y:., 
Knteralri (iii (}> lo greit miltina ti
nimą tr gėlimą. Nurodymai prlo 'uis 
tą. •( bmMNi apUaklnlakaą grąžinę

t

AU' VOO OKlVN
TUOUGHT
N'lbAS

JOHN A. K ASS
(KAZAKAUSKAS)

Ijalkrotlininkas, Aiiksorius ir Muzikalių Instrum. Kranttn ininkas

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

4216 Archer Ave.
Tel. lafayette SB17

Tiirjs 23 metus patyrimo.

2049 W. 35th St.
Tel. lafayette 3S1K.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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

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

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione suristų doku

mentų reikalais kreipkitės į

T V V 'V 1
G'JV OKI TU' (KM'

B pa TVUt. O l-At.
UtPLV 'D lATIM

Philco Midget Radio ......................  $18«75
Crosley Midget Radio ...................... $“I9«75
Kolster International ....... $49.50
10 Tūbų Silver Marshall................. $39.50

KALAKUTAS Arba Trumpųjų Bangų Priimtuvas 
DYKAI.

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

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

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

\VHFC 1420 k. Ketvergais. Pradžia 7:30 vakare

You?

Tyros, AJjBdoa, ■režkoa
G RAMOS AKYS

Yr* dlilrlin tart*.

Murinę valo. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit. 
Knygo ”Eye Care” arba "Eye 
Ueauiy” ant pareikalavimo.

MuriacC... Dp«- H. 9., 9B. OMoSc, CMu*. J

t r

—VtKA 
AU VO\i \-V

THAM A
LB 

CMKUGB!
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VAIKŲ DANTUKAI

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

tukas tampa pirm laiko praša
lintas, tai antrieji dantukai 
kreivai išauga. Kreivai išau
gę dantukai ne tik kad ne
gerai išrodo, bet ir greit išpū
va.

Kiek tai malonumų priduo
da, kuomet užaugę individu
alui turi dailius, švarius ir tie
sius dantis. Sveiki, balti, per
liniai dantukai ne tik sveika
ta apsaugoja, bet ir veidų 
puošia. Kiekvienas iš mūsų 
myli matyti šypsojaneių mer
gelę su pe;li.iiais, baltais dan
tukais; bet išpuvę, kreivi, ne
švarūs, dvokianti dantys, net 
dailiausio veido išraiškų biau 
liną. ,

Bet kokiu būdu galima*įgy
ti tuos baltus, tiesius, švarius, 
perlinius dantukus? Kad tu
rėti gerus dantis, reik juos 
prižiūrėti kaip tik jie žandu
kuose pasirodo. Dviejų metų 
amžiaus kūdikis turi visų dvi
dešimts laikinių dantukų. La
bai svarbu, kad motina mažu 
minkštu ^št petuku reguliariai 
valytų šiuos dantukus. Ji tu

G R A B O R I A

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIET, GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm:, pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 11- 
dlrbystėa

OFISAS
668 West 18 Btreet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: S28S I. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4424.

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ailalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabnra Avaaaa

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18tb STREET

Tel. Roosevelt 7532

Seniausia; ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame nž 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 vienatiniB 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 Ofisas

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

rėtų atminti, kad dantis gali 
gest kaip tik jie žandukuose 
pasirodo. Taiposgi ji turėtų 
maitinti kūdikį tinkamu mais
tu, kuriame randasi vitaminų, 
kurie yra taip svarbūs dantu
kų struktūrai ir nuolat budė
ti, stebėdama pirmąsias dan
tukų gedimo žymes. Kaip tik' 
pasirodo pirmosios gedimo žy- 
i.iės, motina turi nuvesti kū
diki pas dantų gydytojų. De
ngsiąs laikinai užplombuos 
tas mažas skyleles ir tuo bū
du sulaikys dantukų gedimų. 
1-abai svarbu sustabdyti pir
mųjų kūdikio dantukų gedi
mų. Gendantieji dantys daž
nai sukelia vidurių nevirški
nimų, riketus, ir kitokias va
dinamąsias kūdikių ligas. A- 
ntras yra tas tikslas, kad kū
dikio dantukų priežiūra tiesia 
kelių pilnai burnai sveikų nuo 
laimių dantų.

Nuo to laiko, kada pasiro
do pirmasis nuolatinis vaiko 

i dantis, paprastai šešių metų
amžiaus, motina turi tų dantį • . . • . . . saugoti taip, kaip ir pačių vai 

' ko gyvybę. Kasdieninė dantų 
priežiūra ir reguliarus lanky- 

1 masis pas dantų gydytojų yra 
I tinkamiausias būdas. Motina

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 1616 arba 1611

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UL 
TEL. CICERO 1427

Telefonas Yards 1138

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

Cbicago, UL

I. J. ZOLP
SRABORIUI IR LAIDOTUVIŲ 

> matuką
1650 WEST 46th STREET

Kampa* 46tk lr Paulina Sta
Tai. Boulevard 4141-8418

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
jrle manęs, patarnausiu slmpatli- 
cal„ mandagiai. gerai ir pigiau negu 
citur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

tuii mokyti savo vaikų ne 
vien tiktai tinkamai šepetukų 
vaitoti, bet taip pat turi pa
ti' skinti ir tas rūpestingas da

ntų valymų paprotys virsta 
nuolatiniu papročiu. Jeigu mes 
taip darysim ir patarimus iš- 
pildysim, tai nereikės mūsų 
vaikučiams su sutinusiais ža
ndukais pas dentistų lankytis 
ir daug skausmo ir baimės tu
rėti.

Nė viena tauta negali tapti 
galinga, jeigu ji nesusideda iš 
sveikų, linksmų žmonių. Žmo
gus negali būti linksmas, jei
gu jis neturi geros sveikatos, 
o geri, švarūs ir sveiki dan
tys, tai yra geros sveikatos 
požymiai.

CHICAGOJE
VAIŠĖS PAS PP. LABA- ižiai pažaista, pakalbėta, padai

NAUSKUS

l Lapkr. 19 d. Šv. Elzbietos 
šventėje pas žinomus veikėjus 
|Pp. Labanauskus buvo susi- 
. ėjimėlis-puota. Mat, p. I>aba- 
'nauskienė — Elzbieta, tat jos 
globėjos šventėje suvažiavo 
gražus vestsidiečių būrelis pa
sveikinti savo ilgametę dar
buotojų ir palinkėti sveikatos, 
laimės.

Pp. Labanauskai daug me-

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50t.h Ave.. Cicero. Ui.

A1A
ANTANINA O BERTA

Žinomojo John O’Berto motina, 
sulaukusi 4 4 metų amžiaus per
siskyrė su šiuo pasauliu auto
mobilio nelaimėj taccident ), 
Nedėlioję, lapkričio 20 d., 1932 
m., 11:30 vai. vakare prie lith 
ir S. Kedzie gatvių.

Paliko dideliame nuliudlmo 
dvi dukteris Oną lr Agotą li
aunų Juozapą taipgi ir artimus 
g$.nlnes.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioje, 
lapkričio 25 d., 1932 m. 9:30 
vai. ryto Iš namų 5544 S. Rlcli- 
mond St., bus atlydėta j Sac- 
red Heart parapijos bažnyčią, 
46th lr S. Lincoln gatvių. Po 
pamaldų bus nulydėta j Sepul- 
cher kapines.

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

Liekame nuliūdę
Dukterys Ir Hunus.

A f A
KONSTANCIJA

BENEŠEVIčIENfc
po tėvais Lenkauskaltė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 20 d., 6:00 vai. vak. 
1932 in., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Luokės parapijoj. 
Vertelių kaimo, Telšių apskr. 
Amerikoje išgyveno 21 metJs.

A. a. Konstancija Beneševt- 
členė prigulėjo prie Draugysčių 
Royal Nelghbors of America ir 
F ar ėst o ra.

Patiko dideliame nubudime 
dukterj Stefantą Jagminlenę. 12 
anūkų ir gimines, o Lietuvoje 
seserį Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4511 So. 
Hpauldlng Ave., Tel. Lafayette 
1290.

Laidotuvės įvyks pėtnyčioje, 
lapkričio 25 d. 8 :30 vai. ryte 
iš namų Į Dievo Apveizdos pa
rapijos bažnyčią, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės 
sielą, o Iš ten bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Vist a. a. Konstancijos Bene- 
ševlčlenės giminės, draugai Ir 
pažystami esate nuoširdžiai kvie 
čtainl dalyvauti laidotuvėse Ir 
sutelkti Jai paskutinį patarna
vimą Ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame, l>iiktė, Arni
kai lr Giminė*.
lAldotuvėne patarnauja grab. 

Skudas. Tel. ROMtėvcIt 7532.

D R A TT G A S
tų yra išgyvenę West Side. 
las tavuoju laiku nusipirko 
gi ažių rezidencijų Brighton 
Parko kolonijoj. Gyvendami 
V est Snie pp. Labanauskai 
pasižymėjo parap. ir draugijų 
darbuose. P-nia E. Labanaus
kienė yra ilgus imtus pirmi
ninkavus M. S. 5.) kuopai ir 
savo darbu daug prisidėjus 
prie kuopos išugdymo. Turė
dama gražų suprano balsų ji 
yra buvus narė parap. choro, 
o dabar tebėra viena uoliau
sių M. S. 55 kp. choro narių. 
( Du pp. Labanauskų sūnūs Je
ronimas ir Longinas taip pat 

■yra ir veiklūs ir muzikalūs 
[(vyresnysis smukininkas, jau
nesnysis pianistas), abu, nors 

i persikėlę į kitų kolonijų, po 
Senovei priklauso Aušros VaI
rtų parap. chorui<

Po skardos vakarienės gra

jnuota ir pašokta,

Ilgiausių metų pp. Labanau 
skams. Buvęi

I

Al A

BARBORA BRIEDIENĖ
Po tėvais BauMaitė

Mirė lapkr. 22 d, 1932 m., 5:30 
vai. ryto,’41 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės apskr., Šilalės 
pa.rap., Striukų kaimo. Ameri
koje išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame' nubudime 
vyrą Vincentą, dukterį Birutę, 
motiną Marijoną Lebrlktenę, 
patėvį Kazimierą, aunu Alber
tą brolį Povilą ir brolienę Oną 
Baublius, 2 seseris Marijoną 
Butkienę ir Juozapiną I’ilkienę, 
švogerį Butkų, pusbrolį Juoza
pą Baublį ir gimines; o Lietu
voj seserį Domicėlę Tamašaus
kienę.

Kūnas pašarvotas 3331 Le 
Moyne Street, laidotuvės įvyks
Subatoj.. lapkr_ gg K, iš namų
8:30 vai. bus atlydėta į Šv. My
kolo parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimipes, draugus-ges ir pažy.r- 
t j įus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vyro**. Duktė, Su
ims, Brolis, Medina, IPatėvIs, Se
serys, švogeris, Pusbrofls ir gi
minės.

1-aidot uvėniH patarnauja gra
borius Syrewicze. Cicero 294.

Dviejų Metų Sukaktuvės

J

URŠULĖ
ABARAVIČIENĖ

Mirė lapkričio 25 «!.. 1930, o
po gedulingų pamaldų Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šv. parap. 
bažnyčioj palaidota šv, Kazi
miero kapinėse. Buvo sulauk 14 
27 m. amž., kilus Iš Vedžiki,!- 
mių kaimo, Dūkštų par., Kže- 
rėnų aps. Paliko budinčius vy
rą Nikodemą Abaravičių, sūnų 
Leonard ir gimines.

Taigi jau 2 metai sukako, kai 
* lano mylima gyvenimo draugė 
ir mano sūnelio motinėlė atsi
skyrė nuo musų. 2 metai yra tai 
Ilgas laikas, bet. tas širdies 
skausmo nepagydė lr nepania- 
žino. Kur tik einam, ką Ilk di
rbam nelaimės vaizdas vis e- 
kyse stovi ir širdį spaudžia. 
Kol Dievas mus gyvus užlaikys, 
tol mes tavęs neutmlršttn. To
dėl dabar 2 mel< na sukakus už
prašome Sv. Mišias už a. a, 
Uršulės stelą. Tos šv. Mišios J- 
vyks seredoj lapkričio 25 d. 7 
lr 8 vai. ryto Nekalto Prasidė
jimo Panelės Šv. par. bažnyčioj.

[ tas pamaldas visus gimines 
pažįstamus lr kaimynus širdin
gai kviečiame atsilankyti Ir pa
simelst), kad per malonę Gai
lestingojo Dievo užžvteatų a. a. 
Uršulės sielai amžinoji šviesa.

Nubudęs Vyras ir Hunus

leL Cicero 6758

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-11 ryto: 2-6 ir 7-# vukare 

Pilono Bo ule varu 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

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

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 76 91

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 o u A—ItAl

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo IU v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir seredomis susitarus
484/ \V. 14tb bt. Cicero, ±11.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis 
2420 Vt. Marąuette K«l. arti Hcslern

Ave. Pboue Ueiuiock 1838 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis 

1821 Ha. Halsted Street

lei. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET
Pnune Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EKTKACTION 
Valandos: 9-9. Nedėlion-is 9-12 

0558 SO. WESTERN AVE.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

DU. MARGER1O

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę ir patogus.ię

vietą
3325 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 BYDYTOJAL

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
sėti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
uitaractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

-Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egsamlųavkn&a daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
<ias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 14 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, n.-gu buvo. Muaų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

<712 8. ASHLAND AVE.
• TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Vaiandoe: nuo 10—4; nuo I—

NedėUomie: Bito 18 Ikį 12.

DAKTARAI:
Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43 rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr pudėliomis pagal

sutarties

Ofisas Tel. Grovehill 4617
Rea. 67 87 8. Arteslan Ave.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2421 V* esi Marųueite Road 
TaL: 8-2 lr 7-» P.M Ket. 8-11 A-M. 

HeddlloJ susi tarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, YVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Phone Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seicdomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 4 tkl 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 
ir Ketvergala.

Rez. Tel. Hyde Park 3345

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CUUtUKGAS 

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tei.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47tb STREET

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

Trečiudieniais ii sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEIVICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, III.

- DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 14—12 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—2:24 vai. vakare.
Nedėliomis 14 iki II 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 2161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS III CHIRURGAS 
2429 Weat Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare

UtBfB. Ir Ketv. ęak. pecaį sutarti

n

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

’ Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2403 \V. 63id St., Cbicago
OFFICE HOURS:

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

DR. S. A. DO WIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 AVEST 26th STREET 
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
lr

1824 W. WAHH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:88 — 8:84 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba 
Cicero 662. Rea. teL Cicero >«8*

feL Lalayetle 678*

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: » ui b po pleių, 7 iki 8 rak. 
Office ;44oy b. Guirių r ma Ave. 

Nedenoje pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6898
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei įieatslii.-uia gaukite Central 7484

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk
Kampas 3 Ist Street 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

Tel. Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA .
gydytojas ir chirurgas 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 
tik susitarus

8422 W. MARųUETTE ROAD

Rea Phono 
Engięwood 4 s 41 
WeutworU> *009

Office Phone 
WeulaurUl *004

OR. A. R. MCGRADIE ;
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: l-« ir 7-9 vai. vakare

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

Tui. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte.
NU o 6 ik( s vaiaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. \Ventworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso ir Rez. Tei. Boulevard 8912

DR. A. J. BERTASH
73!i w. STKI.KT

GOeo vai.: nue 1-2, aeo <»a-š»»



nntntris Trečiadieni*, lapkr. 23 d., 1932

RINKTINE PUBLIKA TURNAMENTO 
BANKIETE

čiūnas. Per vakarienę kalbėjo iždo globėja ir įžymi veikėjai i oliau sekė kalbos nario Fe- ko korporacija rengia graži) j 

•prof. F. Mast, kun. J. Jakai-IAtlankę savo gimines, pažįs-|dcral Home Loan Bank iš H- radijo programą ryt, 7:30 va-

tis, A. Nausėdienė, kun. A.'tarnus pp. Paurazai prieš iš- vanston, p. John Sierocinski. kare iš stoties WHFC. Išgirsi- 

i Valančius, kun. F. V. Carco j vyksiant namo viešėjo pas ži

Daug įžymiųjų svečių. Gražus 
programas. Čempionams

“runeriams” įteikta ' 
dovanos

Praėjusį pirmadienį

ran, L. Šimutis, Paddy Kane, 

j P. Šaltimieras, Lietuvos Kon

sulas A. Kalvaitis ir kun. H. 

Vaičiūnas, kuris išdalino čc.m-

ir p. Klyczek iš Chicago Hei- 

glits, nario Ekzekutyvės Ko- 

pp. Čepulius. Be pp. Paurazųjr.iisijos Cook apskr. spulkų. 

sykiu dalyvavo p. Paurazienės; Labai gražią kalbą pasakė Lietuvių Auditorijoj bus dide 

sesuo biznierka iš Brighton Antanas Kalvaitis, Lietuvos lis dainininkų kontestas, šo

nomus mūs kolonijos veikėjus

te gražių dainų ir muzikos. 

Taipgi įsidėmėkite, kad pe- 

Iriktadienio vakare Chicagos

Visas Vyčių kuopų jaunimas 

ir mergaičių sodalicijos, narės 

kviečiamos atsilankyti. Muzi* 

jka At’Metricks ir jo orkest- 

ros. Įžanga 34c. Komisija

ir daugelio 

vietos” krūtinės pri- 

iv” buvo “Draugo” kumšty- davė bankietui aukšto tono. 

nių 1932 m. turnamento fina- Net tie patys čempijonai ir ju 

lūs. į kurį susirinko virš 31X1 oponentai kitaip atrodė; rim- 

rinktinės publikos: kone visi ti, kaip tikri džentelmenai, 

dvasininkai, biznierių, profe-į Rinktinės lietuviškosios pu- 

sijonalu, veikėju. Įspūdis bu- klikos tarpe, buvo nemaža ir 

vo visai kitoks, negu Šv. Ag- ankštųjų svečių iš svetimtau- 

nietės salėje ir C. Y. O. cen- vių tarpo: De Paul universi- 

tre. Daugelis tų pačių žmonių, toto prez. kun. F. V. Corco- 

kurie per kumštynes buvo per- ran, P. Kane iš C. Y. O. cen- 

siėmę sportišku entuziazmu, tro, clerkas-elektas Appellate 

čia išrodė ramūs, aukščiau- teismo Sbeldon W. Govier ir 

šiam mandagumo laipsny. Gra daugelis kilų.

žus laukiamieji kambariai, gra | Vakarienė pradėta malda, 

ži puotos salė, moterų įvairia- kurią sukalbėjo kun. IT. Vai-

Cong- spalvės 

re'ss viešbutv, “aukso kamba-'vyrų ‘

“ gowns”

pijonams ir runeriams dova- Parko, jųjų motina ir p. Stali

nas. Kalbų tarpe įžymiausieji kienė. Be to, dalyvavo ir ke- 

lėtas veikėjų bei M. S. 21 kp. 

valdybos narių. (P. Čepulienė 

ir

Chicagos lietuvių dainininkai 

ės A. Šauliūtė, A. Čiapas, A 

Pieržinskienė, K. Sabonis, O. yra M. M. S. 21 kp. pirm 

'Juozaitienė, K. Pažarskis, AI. 'centro valdybos narys). 

Janušauskienė padainavo iš-

konsulas Chieagoje. Ikiai su įvairiu programų ir ki-

APDRAUDA PRIEŠ 

NEDARBĄ

Paskutinis kalbėtojas buvo tokie pasilinksminimai. Įžan- 

adv. Kuchinskas, kuris rūpi- jku tiktai 25c. Šiame kontesto 

nosi spulkomis ir jų reikalais kiekvienas gali dalyvauti, kas

per praeitus 20 metų. Adv. K u 

cliinskas yra narys Illinois Bu 

Prie skanios vakarienės, ko- jdavojimo ir Skolinimo Lygos 

traukų iš įvairių operų-opero-Jkias p. Čepulienė visuomet su-Į Komiteto. Jo kalba buvo te- 

ma “Saugumas investuotų pi

nigų spulkose.” Jis nurodė, 

kad spulkos yra saugiausios 

vietos pinigams. Vietoj pirkti

čių. Pianu akompanavo komp. ruošia, pasikalbėta, organiza-

A. Pocius, S. Sabonvtė, p-lė cijos reikalais ir pajuokauta.

i .
Daukšaitė ir B. Janušauskas. Vakaras praleistas gražiai, 

Be to, neatsilankius p-lei no- smagiai. Pažymėtinas pp. Če-

ri hsidietei dainininkei F. Nau

sėdaitei jos numerį išpildė p-lė 

S. Sabonvtė piano solo paska*; 

n.blndaina klasinį La Compa- • 

nella (Liszt’o) kurini. 

Programo vedėju buvo kum

pu Iių vaišingumas. Buvęs

IŠ KEISTUČIO SPULKOS 
VAKARO

tik moka dainuoti arba bilo 

instrumentą groti. Nepraleis

kite šio linksmaus vakaro.

ŽiniU3

PRANEŠIMAI

KONCERTAS
IŠPILDYS
A p t i s t e

P-S ė EMILIJA MICKUNAITE

Eighth Street Theatre
Wabash & Eighth Streets

LIOJE, LAPKR. 27,3:15 P.M.
P-lė F-miliia Mickūnaita sekmadieni, lapkričio 27 d., 

3:15 P M.. Eighth Street Teatre išpiidvs ilgoka- kon

certą, kuri ji nesenai išpildė Philadelphijoj.

Emilija MIckūnaltč mok’nosi Komoj 5 metus 
ir dalyvavo Lietuvos Operoje vienerius metus. Da
bar ji sugrįžus Iš Europos savo dainomis gaivins 
Lietuvių) muzikos dvasią.

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

....... $1.65 Inc. Tax
........................... $1.10 Inc. Tax

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

Oakley Ave., Tel. Roosevelt 7790.

Jžanga: Main Floor

Keistučio budavojimo ir sko 

štynių turnamento iniciatorius .Krūmo draugijos 1-as masinis 

ir “Draugo” adm. kun. J. susirinkimas su koncertu la- 

Mačiulionis, kuris, priėjus p- pkričio 9 d., Chicagos Lietu 

lės Mickūnaitės numeriui, praiv^J svetainėj. Atsilankė 700, 

rieše, kad viešnia atsiuntus te- ° "*d ir daugiau, žmonių. \ a- 

lcgramų, kurioj praneša, kad, .l'-b’ba ir direktoriai Keistučio 

dėl iš anksto numatytų kliū- spulkos dėjo pastangų, kad va- 

Čių, negalėjus atvykti į ban- karas pavyktų. Taip ir atsiti- 

ldetą, kaip buvo žadėjus. į*°-

Kadangi po programo ture-, Pirm. Zalatoris atidarė su- 

jo prasidėti šokiai, tat prog- [ smukimą, išaiškindamas Kei- 

rainas (Viso 20 numerų) neuž- Į stučio spulkos stovį ir po to 

sitęsė nė valandos laiko. Jis perstatė vakaro vedėju spui- 

bmo trumpas bet gražus. G ra-, kos sekretorių p. John P. E- 

žias paruoštas kalbėtojų kai-'valdą, kuris taip pat nurodė Pavyk° 

bas sekė dainos, dainas kai- snulkų saugumą, pabrėždamas, i Direktoriai 

bos ir t.t. ' kad Cook apškr. (Chicagos a-

Po programo toje pačioje pylinkėj) buvo ir yra 442 bu- 

salėje prasidėjo šokiai į ku- davojimo ir skolinimo draugi

jos, arba spulkos, ir nei viena 

iš jų neužsidarė ir neužsida-

aaksinius bondsus, arba mort- 

'gičius, kurie šiandien jokios 

(vertybės neturi “mark ete,”

I t «
Ijis ragino visus pirkti nuosa

vus namus.

Muzikalį programą išpildė 

p-lė Garuckaitė ir p. Schultz. 

Abi gabios lietuves, gyvenan

čios Bridgeporto kolonijoj ir 

priklausančios prie Keistučio 

spulkos. Ponas Sabonis atsi

lankė su savo sekstetu ir at

Brighton Park. — šv. Mari

jos Mergaičių Sodalicija ren

gia Doll and Balloon šokius, 

lapkričio 26 dieną, parapijos 

salėje, prie 44 gatvės ir Fair

field Ave.

Per pertrauką bus 

pamarginimų.

I
vairumų,-1

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

riuos suvažiavo dar 

gražaus mūsų jaunimo 

iki vėlumos.

virš 100 

Šokta

Rap.

KAS NAUJO PO WEST 
SIDE

Šiandie paskutinis vaka-

lošė “Kurpį”. Dukrelė* p. 

Stradomškienės visus stebino 

savo nepaprastais lietuviškais, 

rusiškais ir amerikoniškais šo

kiais, o ponios Zubavičienės 

uukrelė tikrai visus nustebino 

sai o akrobatiškais išsinarsty- 

nais. Žodžiu sakant, vakaras

ir nariai Keis

tučio spulkos turi didžiuotis, 

kad savo tarpe turi tokius gir

tinus veikėjus, kurie metas 

nuo meto pasidarbuoja Keis

tučio masiniam susirinkime, 

rys, kaip kitos rūšies finansi- ^es tikimės, kad kiti metai 

nės įstaigos. Per pusmetį, bai- ^)US ^ar sekmingesni, negu šįe 

giant liepos 1, J. A. Valstybės

per spulkas išmokėjo 230 mi

lijonus dolerių nuošimčiais. Il

linois valst. per 995 spulkas

ras Aušros\ Vartų parapijie- -'išmokėjo 29 milijonus dolerių 

čiams parsinešti namo po pau- nuošimčiais. Vakaro vedėjas 

kštį Padėkos Dienai. Visi kvie stačiai pasakė, kad Bridgepo- 

Zi imi atsilankyti į parapijos rte nebuvo bankų, spulkos gy- 

i :3() vavo, buvo bankų, spulkos gy

vavo; šiandien nėra bankų ir 

spulkos gyvuoja.

1

salę. Bazarėlis prasidės 

vakare.

X “Draugo” kumštynių tu- 

ruamento čempijonus pagerbti 

bankiete AVest Side skaitlin

gai buvo atstovaujama. Gaila, 

kad bankiete negalėjo daly- 

vauti mūsų čempijonas Petru

lis. Jis būtinais reikalais bu

vo išvykęs į Wisconsiną.

X Sausio mėnesį bus ruo

šiama parap. vakarienė atsi

sveikinimui su senais komite

tais ir priėmimui naujų. Kaž

finansiniuose dalykuose ir me

tiniam Keistučio spulkos pro- 

gramui, kurį spulka rengia 

kas met lapkričio mėnesį.

Rap.

RADIJO PROGRAMAS 
PADĖKOS DIENOJE

Bayer Aspirin pašalins jūsų ke
ntėjimus be jokio pakenkimo ir j 
trumpą laiką. Nurykit tabletėlę 
su kiškučiu vandenio. Skausmas 
išnyks!

Tai yra taip lengva atsikratyti 
danties skaudėjimo; palvos skau
dė j t* n o nuo kokios nors priežas
ties. Muskulų gėlimai, paeinantys 
nuo reumatizmo, lumbago; delei 
šalčiu' ar persidirbimo, lengvai 
nuveikiami. Tie neišaiškinami mo
terų skausmai tuojau būna sura
minami

Mdde.rnlškas būdas paša’intl 
skausmą yra su Bayer Asplr'n. 
Jo veikimą daktarai užgiria. Jie 
žino. kad Tikras Aspirin yra sau
gus — negali padaryti žalos. Jis 
neveikia širdies. Dėžutė ir table
tės visuomet turi Baver Kryžių.

.Tus vi’iiomet rasite Baver As
pirin klekvienoie apt'okoie ir jei
gu jus nerskaitvsite išt'rtus nuro
dymus ir tu prisilaikysite, jus vi
suomet susi’auksife pagalbos J.us 
išvengsite daug kentėi|mO. iel"u 
Jus tik atsiminsite apie Bayer As- 
pirip tns'efes
ant dėžutės ir tabletėllų. Visi nn. 
tlekininkai turi Bayer Aspirin tab
letes.

Kad Padėkos Dieną links

mai užbaigus, Jos. F. Budri-

MOKSLO T AIKI JI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gvventt, vpnč A- 
merikoje. Mokytis relkln Ir ropes- _ 
ulėms žmonėms nė tik iannue'lems. j X 
Gerinusia lietuvi,” mokykla vi«ei Chi- S 
nngei yra Amerika“ T,l*t”.vbl Mokyk. — 
in. Cin pagal nnuia mokinimo būdą ję 
IVnklnpmn I trumpiausia l'lką ang- S 
lu Ir lotynų kn’bos. aritmetikos, knv- X 
m-e'tyatės stenografuos. nllietvstės. g; 
1al»1tn raAvmo. nbe'nos Istorijos, ir X 
kitu moks'o »nkų. Mokyklos vedėias — 
p. J P. Olekas, vra senas Ir daug X 
prltvres. kuris gražiai Ir visiems su- — 
pranfamai dė«to m-oks’o dalykus ir 
kiekviena labai patenkina. Onhnr. '

«wiiiiiiiiimiumii9imimiiiiimimiiiiiiii(iiimiiiii!iiiiiiiiiiitiimi!iiiicmiii!(iM3<j
g f___________

Nauja Elektrikinė 

skalbiama mašina

69,00
Naujas M anglius -- 

prosas *49.00

prae'dėjns moks'o motoms, nata ge- i 
1 uni-vyrams ar moterims teks riensi-s inikn* nrsdėti mokv"s *tei-

. . l-itn |r iri r*, .v'-* te Šiandien. pnTTCtT O
toji vakarienė ruošti.

X Dr. Bložis, dentistas, tu

rįs savo moderniškai įrengtą 

ofisą neapleidžia nei vieno Au

šros Vartų parap. bei draugi

jų parengimų. Lietuviai, ne

pamirškite to. Savas pas sa- 

vę'jj.

X Ateinantį sekmadienį Au

šros Vartų parap. choras ren

gia didelę bunco ir card par

ties. Visas pelnas eis gaidų 

aptaisymui bei nupirkimui 

naujų giesmių.

SVEČIAVOS PAS 
PP. ČEPULIUS

Town of Lake. — Nesenai 

Chieagoje lankėsi pp. Paura- 

zai iš Detroit, Mich. Ponia 

Paurazienė yra Detroito M. Są 

jungos (Av. Jurgio parap.) 

kuopos pirm., taip pat centro

valandos
piet” Ir pno

Nno 9 Iš ryto Iki S po 
Iki 9 ’m'. vaksi-o

Amerikos l ietuviu 
MofrvVIa 

3106 So. Halsted St.

| Sykiu $-| -J gf00
xB
5 Budrikas duoda nuo-

I laidos $5O.0O

U Z

PERKAME skolas (A^- 
notas, bondsus, Rė

pi FstMe nonįprps.

SECDp,T,F<? DISCOUNT 
CORPORATION

. 155 N. Clark Street
Room ši8

Matykite — Mr. Gross

S'uoml T»m»*n'ps pstAv’Am n’rktl 
sugils iŠ “CHANU (KHFTN1 CO U,“ 
KnnipaPi.ioB. tai vra vlsblntell. var
das ChicsgnAs, kuris užlaiko Ir nsr- 
duoda goriausias anglis už žemasnę 
kalną, negu kur kitur.

Hlsnk B»n<1 Imtim tiktai W».M fo- 
i>s« Musp nž'saa ntdsrns nuo 6 vai. 
ryto Iki 9 vai. vakare.

ta Coal Co.
Lietuvių Anglių Kompanija 

5332 So. Long Ave.

Tel. Republic 8402

ANT LENGVŲ 
IŠMOKĖJIMŲ

CINCINNATT, O., lapkr. 

22. — Čia kalbėjo Amerikos 

darbo federacijos prezidentas 

Green. Jis pareiškė, kad fede

racija pradės griežtą kampa

niją už darbininkų apdraudą 

nedarbo metu. Reikalaus, kad 

ta apdrauda visose valstybėse 

būtų privaloma visiems dar

bininkams.

P. CONRAD, Fotografas

Turime tokias pat Šviesas kaip 
Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai iSeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
polnfcnentų ir sempelių pašaukit mus 
telefpnu: ENGLEWOOD 5840

Ites. ni) W. «2nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

West Side: 2151 W. 22nd St.

ranedėlio, Seredos ir Petnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai; 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 906 TeL Dearborn 7 96*

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utaminkais ir Ketvergals 
— 6 Iki 9 vnl.

4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park (496

J, P. WAITGHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MTCHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 6960—4377

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

vak.

Parduodame

s58.OO

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Nepamirškite gražaus programo Padėldmės Dienoje 

iš stoties WHFC — 1420 k. Pradžia 7:30 vakare.

Ir gražaus radijo dainininkų — - muzikantų vakaro 

pėtnyčioje Nov. 25, Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Hals

ted St. Pradžia 7 vai. vakare.

iiiiiiimiiiiiiiimiimiiiimiiimd

ISA N LA SAl.T.E ST—nagai sntartl.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedas, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, IU. 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D8I geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GRFFN V4LLF.Y 
PROMKTTH 

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 RO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

I Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS,* Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, VVood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Cblrsgn Tll

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterlo — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus stotom — 
taisom. Plnsteruojam sklinutus — 
Ca'ifornijos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kntnos

Tel. Wert R’de WF,ST 0C.»«
Tel. South Side VAROS

JNO. LYNCH
509 ĮVEST 47th STREET

Jai manai pirkti automobtl}. ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užtaikoma 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER. kuria yra 

l pa<arsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mea turime pilną pasirinki

mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

i 4499 ARCHER AVENUE
Taiephone LAfayetta 7129
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