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P-LES E. MiCKUNAITES KONCERTAS RYTOJ 3=15 P M
ARTISTĖ VAIDINO 12-OJE OPERŲ 

LIETUVOJE IR ITALIJOJE
DAUGELIS IR SVETIMTAUČIŲ SUVYKS 

PAKLAUSYTI LIETUVAITĖS 
DAINININKĖS

AMERIKOS DARBO FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIME 

KALBĖJO ARKIVYS
KUPAS

CH’CAGOJE

ALKSTANČIŲJŲ ŽYGIAI

Dr. Oscar Gintas, naujas Ku 

bos respublikos ambasadorius 

J. Valstybėms. Jis jau vra AVa 

sbiilgtone ir eina savo parci-

Rytoj 3:15 popiet . Eighth Street teatre įvyks artistės 

p-lės Emilijos Mickūnaitės labai gražus ir turiningas koncer

tas, kokį ji nesenai turėjo Philadelphijoj ir apie kurį Phila- 

delphijos anglų laikraščiai gana plačiai ir gražiai rašė.

Emilija mokinosi Romoje 4 metus pas žymiausius muzi

kos mokytojus ir dabar jau antri metai kaip dalyvauja di

džiose operose. Italijoje ji vaidino svarbias roles penkiose 

operose, o Lietuvoje pereitais metais — net astuoniose.

Artistės malonus koloratūros sopranas traukia visų šir

dis prie muzikos ir girožės. Ne vic/i tik lietuviai rytoj važiuos

į Eighth Street teatrų, bet, girdėt, kad ten vyks ir labai Fas 

daug svetimtaučių, kad pasiklausyti lietuvaitės gražaus balso.

P-lė Emilija Mickūnaitė atvyko į Chicagų ketvirtadienio 

rytų ir numatoma, kad ji turės grįžti atgal į Philadelphija 

pirmadienį. Kada ir vėl teks proga chicagiečiams pasiklau

syti žymios artistės, nežinia.

Lietuviai myli gražias dainas. Ypač chicagic čiai yra. pa

sižymėję muzikos meno srity. Be abejo, šimtai lietuvių rytoj

i“Zk.S_- Ei.?htt..Sirėe\\ed!'-.i5.tartU ,a ’TO‘tatoa®*:» P»- maisto. Ūkininkai be galvijų.

Viską užgrobė sovietų vyriau- 

švbė. Yra' didelis nusikaltimas

CINCINNATI, O., lapkr. 25 

— Amerikos darbo federacijos 

suvažiavime kalbėjo vietos ar

kivyskupas McNicholas.

Jo Ekscelencija aiškino, kad 

Katalikų Bažnyčia pripažįsta 

teisę darbininkams organizuo

tis j unijas, Jei unijos, sakė 

arkivyskupas, šiais laikais bfi 

tų gausingesnės nariais, gal 

jos neleistų taip daug nege

rovei didėti.

Arkivyskupas ragino darbi

ninkus burtis į amatų unijas, 

imtis priemonių, kad į visas 

pramones įvesti penčių savai- 

iRI

Iš viso krašto į AVasbing- 

tonų vyksta alkstančiųjų be

darbių būriai. Juos organizuo

ja ir ten siunčia krašto beda- 

įbių organizacija. Gruodžio 4 

ir 5 d. jie nori ten turėti vai

kštynes ir demonstracijas. 

Gruodžio 5 d. bus atidaryta 

kongreso sesija. Demonstran

tai reikalaus apdraudos neda

rbo metu ir greitosios pinigi

škos pagalbos.

MUSU LAKŪNAI VAŠINGTONO IR 
KĘSTUČIO PAMINĖJIME

- Į - _ . • n/,3. »I

PATRIJOTIŠKOJI VISUOMENĖ TOMIS 
REIKŠMINGOMIS IŠKILMĖMIS 

SUSIDOMĖJO

Antradienyje visų chorų generaline repeticija

Kapitonas St. Darius ir lakūnas St. Girėnas 1933 m. pa* 
vasarį rengiasi skristi per Atlantikų. Jie pasiryžo iš New 
Yorko nuskristi į Kaunu ir tuo būdu mūsų tautos vardų dar 
labiau pagarsinti pasauliui. Tai drųsus ir patrijotiškas žygis!

Šie drųsuoliai sužinoję, kad gruodžio 1 d. St. Agnės 
auditorijoj rengiama dviejų didvyrių sukaktuvių paminoji-

AUTOMOBILIŲ VOGIMAS | Ilias> mielu noru sutiko atvykti į retas iškilmes. Jiedu pa
žymėjo, kad Amerikos lietuviams brangus yra Vašingtonas,

RUSIJA TURĖS SUNKIĄ 
ŽIEMĄ

MASKVA, lapkr. 25 

sijos gyventojams ateinančioji 

žiema bus labai sunki. Nėra

Per 10 mėnesių Chicagoj j šiam kraštui davęs laisvę, bet brangus ir Kęstutis, Lietuvos 
1-1 j , . • .pavogta 30,435 automobiliai, i kunigaikštis, kuris dėl Lietuvos gyvybės savo gyvybę pra-
vvi avo, a ar įnin ai gau- 26,810 rasti. Tačiau jų rado. Kap. Darius ir lak. Girėnas pastebėjo, kad kiekvieno

tų didesnius atlyginimus, kad janglimas be jankų, be bate- lietuvio patrijoto pareiga dalyvauti Amerikos ir Lietuvos did- 
durbininkų šeimynos galėtų

tės dienų darbų. Taip! pat rei-

rojų ir be kitų dalių, kokias vyrių pagerbime. “Būsime ir mudu ir jei reikės, apie savo
— Ru-1 nftUd°tlS reikallflgais gyveni' tik galima atplėšti ir parduo- kelionę ir jos tikslų papasakosime” — pareiškė jiedu

mo patogumais.

sidžiaugs savo tautos lakštingala.

Eighth Street teatras yra ties AVabasli ir Eighth Street.

HINDENBURGAS IEŠKO KANCLERIO; 
HITLERIS ATMESTAS

----- ---------- J

Meksikos bedieviai naikina šventųjų vardus. 
Maskva kviečia Prancūziję pasirašyti preky
bos sutartj. Numato daugiau naujų šiam kra
štui mokesčių

VYSKUPO KUNIGYSTĖS 
SUKAKTUVES

a-a—

VATIKANAS,, lapkr. 25. — Ja 

j ūkininkui valgyti mėsų. Ųl .Seattle, AVasb., vyskupijos vy- 

ti nedaliai Rusijos gyventojų sjiUnas O’Dea prieš porų die- 

yra laimingi. Jie gali dar mai-i nų minėjo savo 50 mėtį ku- 

tintis duona, bulvėmis ir ko- nįgystės sukaktuves. Šventasis

pūstais. Tai viskas, kų gali įsi
gyti.

KALBĖDAMAS APALPO

KINDENBURGAS IEŠKO 
KANCLERIO

BERLYNAS, lapkr. 25. --

Tėvas Pijus XI pasiuntė vys

kupui sveikinimų.

U Visa patrijotiškoji Chicagos lietuvių visuomenė, taip kaip
ir mūsų drųsuoliai lakūnai, gruodžio 1 d. rengiasi gausingai

! Šis vogimas ir toliau vyks- j dalyvauti Vašingtono ir Kęstučio sukaktuvių šventėje. Daug 
|la. Policija spėja, kad vogimo Į žymių žmonių kalba, kad jei mes 1930 metais iškilmingai 
.priešaky-yra organizuota rrv , Vytautą mirti as sukaktuves, taip pat iš

kilmingai turime minėti ir Vytauto tėvo Kęstučio sukaktu
ves ir jo atmintį pagerbti. Didis buvo Vytautas, bet didis ir 
Kęstutis. Negalime nepaminėti ir Vašingtono, kurio iškovota 
laisve ir mes, lietuviai, šiame krašte naudojamės.

Antradienį Šv. Jurgio parap. salėn susirenka visi mūsų 
chorai Į generalę repeticijų. Jie sudarys chorų chorų ir drau
ge galingai užtrauks keletu gražių dainų Vašingtono ir Kęs
tučio pagarbai. Atskiri chorai dainas jau išmoko. Chorvedžiai 
rūpinasi, kad tik daugiau savų chorų dainininkų patraukti.

ŠAUKS MAJORĄ LIUDYTI

Plėšiko J. Varecha advoka

tas J. Nosek pranešė, kad by

los nagrinėjimo metu jis teis

man liudyti šauks miesto nia-

KEIČIA MIESTELIŲ 

VARDUS

PARYŽIUS, lapkr. 25. - 

Buvusis premjeras Painleve ii 

gai kalbėdamas vakar parla- 

rnente staiga apalpo. Atgaivi- 

' irtas negalėjo tęsti prakalbos.

REIKALINGA TIESIOGINĖ’jorą, kurs po areštavimo plč- žiūrėsime> kuris iš gausmu pasirodys.
VYRIAUSYBĖS PAGALBA |8|kų matė ir galėjo patirti apie, Patrijotiškoji lietuvių visuomenė taip pat džiaugiasi, kad

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 

25. — Krašto Katalikų Gero

vėm konferencijos socialės ak

cijos departamento direktorius

Ji pakeitė premjeras Herrio- kun dr j A R pareiskiai

tas.
VERA CRUZ, Meksika, la- 

Vokietijos prezidentas Įlindę- pkr. 25. — Šios valstybės vy- 

nburgas ieško naujo kanclerio, riausybė paskelbė įsakymų,

Jis nori, kad naujas kancleris kad apje 200 miestų, mieste-'

pripažintų sias sąlygas: lių ir sodybų šventųjų vardais'/ . . .

Kad parlamentas sutiktų pavadinimus pakeisti kitokiais' a..Ta1^8 vienas 11

Trūsijų pakeisti Vokietijos fe vardais. Daroma išimtis tik P'nK “ pG1 1U. 10 ’piast°. gat" 
derales vyriausybes (reicho) šiam miestui ir valstybei, ku-, v
, v, . . . , . ,T i sužeidė, kol pavyko ii nutve-kraštu. ri taip pat vadinasi Vera1 ’ , . /

Kad parlamentas nesikesin- Ciuz. Bedieviškoji vyriausybė / 1 ir 1 &1 u0 1- 

tų varžyti prezidento teisių del nenori girdėti apie šventųjų Į

skelbiamųjų jo specialių įsta- vanlus. 

tymų (dekretų).

Kad parlamentas neturėtų

nieko bendra su užsienių ir 

apsaugos ministerių skiri- 

mais ir tai paliktų prezidento 

nuožiūrai.

DAUGIAU MOKESČIŲ

kad šio krašto bedarbiams y-

PAKVAIŠĖLIO DARBAS

SEATTLE, AVasb., lapkr.

BALTIEJI RŪMAI SAU
GOJAMI

AVASHINGTON, lapkr. 25.

WASHJW1TON, lapkr. 25. ~ Vakar P°liciia saug0J° Ba

Senato finansų komiteto pi-įltaoBius ««">“»»«» “ba’la»- 

■” demonstracijų. Su-rmininkas šen. Smoot numato, (

Su fašistų .vadu Hitler’iu kad susirinkęs kongresas su komunistai.

nesutarė prezidentas ir Ilitle- kels dar daugiau naujų kraš- 

r’is neteko kandidatūros į ko-Į tui mokesčių. Valstybės išlai- 

r.elėriuš. Naujo kanclerio Iii- dos kadangi menkai kuo ma- 

ndenburgas ieško centro par- žinamos.

tijoje. j ----------------- t----------------

MOBILIZUOJĄ KARIUO
MENĘ

SKOLOS BUS MOKAMOS

PAKVIESTA Į MASKVĄ

PARYŽIUS, lapkr. 25. - QUITO, lapkr. 25. — Ekva-

jo proto stovį. Varecha teis

me bus ginamas beprotybės 

pagrindu.

TRIS SUĖMĖ

Policija suėmė tris įtaria-

ra reikalinga krašto vyriau- nius plėšikus langų daužvto- 

svbės pagalba.’ Ir apie tai ne- .lns- Suimti sakėsi, kad jie

guli būt dviejų nuomonių.

JAPONAI NUŽUDĘ 
2,700 KINŲ

ties viena parduotuve sustoję 

Irai o lankų taisyti. Deja, poli

cija jų automobiliuj rado re

volverį ir keletą plytų.

šANGHAJUS, lapkr. 25. — 

Nankingo kinų vyriausybė pa

skelbė, kad šalia Mukdeno ja

ponai tomis dienomis žiauriai 

išžudė apie 2,700 kinų vyrų. 

moterų ir vaikų.

Japonai tai nuginčija. Sako, 

kad tai prasimanymas.

EKONOMINĖ KOVA

SUVAŽINĖJĘS MOTERIŠ
KĘ NORĖJO PASPRUKTI

Krank Abrams, 49 m. amž., 

Monroe ir AVinchester skers

gatvy suvažinėjo Mrs. Jean 

Sweetman, 19 m. amž., ir su

žeidė kitas dvi mergaites, ir

visas Gruodžio Pirmosios dienos pelnas yra skirtas lietuvių 
bedarbių šeimynoms šelpti, čia irgi gražus, labdaringas ir 
podraug patrijotiškas darbas.

Vašingtono ir Kęstučio sukaktuvių komiteto susirinki
mas bus pirmadienio vakarą, 8 vai., Aušros Vartų parap. 
salėj, West Side. Visi komiteto nariai ir visi norintieji prie 
to kilnaus darbo prisidėti, yra prašomi atvykti.

UŽ MOKESČIŲ MAŽINIMĄ skaitąs. Pamatys, kad mokės-

-------------------------------čiai labai mažai sumažinti.

Piliečių komitetas del vie- ----------------------------------------------

šųjų išlaidų imasi priemonių

mažinti mokesčius už 1933 me

tus Cook’o apskrity.

LONDONE NUBAUSTAS 
BOLŠEVIKAS

LONDONAS, lapkr. 25. -

1930 metų mokesčių, kurios “Russian Oil Products” kim

šiandien dar renkamos, yra o- panijos 29 m. amž. bolševikas

pie 290 milijonų dolerių. Iš jų ekonomistas J. Volodarsky 20 

apie 45 nuošimčiai dar neiš-Į dolerių papirko “Shell Mox 

rinkta ir, matyt, nebus išrink- |oil Co.” vienų valdininkų už 

ta. Toki dideli mokesčiai ga- kai kurių informacijų suteiki- 

lėjo būt pakenčiami gerovės

laikais, bet ne šiandien, ftian-

mėgino pasprukti. Bot augau-'dit'n iio -"okeačiai perpus tū

tas. Mrs. Sweetman mirė ligo- ba‘ Nebuvo kam

tuo pasirūpinti.
nineje.

ŲUBLINAS, lapkr. 25. — 

Airija ir toliau veda ekonomi

nę kovų su Angliją. Airijos' 

vyriausybė vakar nustatė net

ŽMOGŽUDYS VAIKAS 
APKALTINTAS

Minėtas komitetas dabar rū 

pinasi, kad nors už 1933 me

tus mokesčių būtų ne daugiau

AVASHINGTON, lapkr. 25

— čia spėjama, kad didžio- nuoš. muito už įvežamas , Cb. B. Amold, 16 m. amž., ba 31 nuošimčiu mažesni už 
sios valstybės skirtu laiku ““ ijg Anglijos bulves. iš Riverside vakar “grand ju- 1930 m.
gruodžio mėn. 15 d., mokės J. J 
A’tlstybėms karo skolas.

GAISRAS HARVEY’E

Už tai Arolodarsky patrauk

tas teisman ir nubaustas 250 

dolerių pabauda arba 31 die

nų kalėti.

SAKO SIŲS NAUJĄ NOTĄ
PARYŽIUS, lapkr. 26. —

kaip 200 milijonai dolerių, ar- 'Kalbama, kad Prancūzijos vy

riausybė planuoja siųsti į AVa- 

sbingtonų naujų notų karo sko 

lų klausimu.ry” apkaltintas ir patrauktas! Ar jam pasiseks tikslas at-

GRĮŽO GEN. PERSHING AS1 tieson. Jis anų vakarų mžu

dė savo pamotės motiną.
Prancūzijos vyriausybė pa- dori o vyriausybė mobilizuoja NEAV YORK, lapkr. 25. —
kviesta į Maskvą pasiųsti kariuomenę tikslu, sukonevei-1 Gaisras sunaikino Harvey Grįžo iš Europos gen. Persbi- 

olstovybę pasirašyti prekybos kti numatomus savo priešų su- miestelio teatrą. Nuostolių — Jng’as. Jis sako, kad naujas 

sutartį. 'kilimus.

Plėšikai užpuolė mėsos par
duotuvę, 840 E. 63 gat., ir pa- 

apio 25 tūkstančiai dolerių. karas Europoje nenumatomas, grobė 2,195 dol.

•siekti, negalima žinoti. Nes iš- 
laidieji politikieriai nepalau
žiami. ,

Bus daug naujo triukšmu 
kada žmonės po Naujų Metų

ORO STOVIS

CHICAGO IR AFYLIN 
KĖS. - Debes totą; numato-

gaus 1931 metų mokesčių są- mas sm. gus; šiandien šalėinu.

į

- —-j — ___   . . ■>
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DIENOS KLAUSIMAI

ADVENTAI

turtas nelygiai, nekrikščioniškai padalinamas 

tarp žmonių, kad jis sukraunamas i kelių 

rankas. Sakysim, Jungtinėse Valstybėse mai

sto ir visokių gerybių pilna, visiems turėt 

užtekt, tačiau turime žmonių ir badų ken

čiančių.

Čia pakeltos mintys turėtų būti* nuodug

niai apsvarstomos šiuose Adventuose. Visiems 

reiktų įsigilinti į Kristaus nurodymus ir eiti 

Jo Bažnyčios rodomu keliu.

LIETUVOS OPEROS ARTISTĖ 
CHICAGOJ

ko, “suprantame, kokia yra AR ŽINAI, KAD

Dievo valia,” būtume dezer- -----------------------------

tyrai, jei šituos įsitikinimus Žodis Akron grekų kalboje 
viešumoje neskelbtume ir in reiškia aukštai. Ii- žiūrėkit ko-

Bkjmes Kai* Hmntii^i
“Taigi, žiūrėkite, bro-itodėl turi prasmės ir svarbūs, 

liai, kaip atsargiai turite J kad žmonijos gyvenimas ir ge-

elgtis; ne kaip neišminti- 'rovė susijęs su tvirtais ir ne- ,x« x-.v. v, ... v.. . . .

. , , , . .v ... . I . . . . , , . XT , , • • . . ,. ,. P'Uų aukščiau jūrų pavirsto.ngi, bet kaip išmintingi;'atmainomais įstatymais. Neat-— Butų neteisinga tvirtinti,1

nesi laikyt ūme.

“Kokia yra Dievo valia

ii-- supuolimas. Miestelis Ak- 1 A
,, iron, Ohio valstybėje, guli 1000

gerai naudokitės laiku, 

nes dienos yra piktos. To

dėl nebūkite neprotingi, 

bet supraskite, kokia yra 

Dievo valia” (Efez. 5, 15- 
18).

Šis Pauliaus paraginimas yi- 

sada tinka. Kiekviename šimt

metyje, kiekvienai bendruome

nei, kiekvienam krikščioniui. 

Nes visais laikais yra išmin

tingų ir neišmintingų. Visais 

laikais buvo žmonių, kurie ga-

Kad Amerikos lietuviai daro pažangų ne 

tik sporto srityje, bet ir dainos meno atžvil

giu, matome iš to, kad visa eilė amerikiečių 

artistų dainininkų yra Lietuvos operos ar

tistais, būtent: A. Sodeika, Rakauskaitė, J.

Kudirka, Katauskaitė, J. Butėnas. Ilgokų lai

kų operoje dainavo a- a. O. Pocienė. Pasku-

tiniame sezone I.ieluvos operoj dainavo p-lė Mav0 Mtt vienaia ir ki,ais’

Emilija Mickūnaitė ii Philadelphia, Pa. sianllien P™ i™lntingų, ry- 

toj ar užporyt vėl prie neiš-,

mainomais, kaip dėsniai, pagal kad didelė žmonijos dalis bū !

kimiuos tvarkomas žvaigždžių Į t ų atradusi negarbingas tie-Į

judėjimas. Paika yra svajonė, sas ir netikrų kelių ir kad ne-!

kad mūsų astronomai galėtų'maža tiesos ieškotojų iš prie-į

suprasti tuos dėsnius ir juos š'ngų krikščionybei liogerių

“pagerinti,” su jais daryti krikščionybėje nebūtų atradę

bandymus ir pakeisti žvaigž- tiesos. Nes kiekvienas galvo- , , . ,

jv. , tj- . * • . ,. v. , i x-. •• bar randasi Kolumbo palaikai,dzin kelius. Kų astronomai ne- 'jautis žino, kad tik ji mums '

gali padaryti su dangaus kū-j duoda tiesų ir kelių ir kad vi

liais, tai įvairūs pranašai bau- si joje gali rasti tiesų ir tik- 
dė padaryti su žmonija, nore-irųjį kelių. Tik padaužos — jų 

darni suteikti jai gerovės, lai-(skaičius, deja, apgailėtinai ne-

Amerikos atradėjo Kolumbo 
palaikai pirmiausiai buvo pa
laidoti Ševilėje, Ispanijoj, pa- 
saIi: perkelti į San Domingo 
o is ten į Havaną ir pagalios

il899 m. vėl i Svelię. Kur da

link as nežino.

P-lė E. Mickūnaitė tikrai yra gražiabal

sė lietuvaitė. Savo balsų ji lavino ne tik Phi- 

ladelpliijoj, bet ir dainininkų krašte — Itali

joj. Visur ir visų mokytojų ji pripažinta 

kaipo gražiabalsė dainininkė ir talentinga

Šio krašto miestų gyvenimas greitas ir 

.vairus. Žmonės, besirūpindami šios žemės 

dalykais, bekovodami už būvį, dažnai pamir

šta savo brangiausio turto — sielos reikalus.
Adventų laikas ir yra tam, kad žmonės ' artistė. Taip pat ir Lietuvos spauda jos ga- 'pne blogo.

mintingų. Visada buvo mome

nto mėgėjų, kurie nė vienais 

nė kitais pakankamai neapsi

džiaugdavo. Tačiau prie gero 

jie mažiau išsilaikydavo, negu

dvasiniai pakiltų aukščiau materialinių daly- 

kų, kad pasiruoštų tihkamai sulaukti Kris

taus gimimo švenčių — Kalėdų.

Prieš du tūkstančius metų, žmonės ken

tė skurdų, persekiojimus ir vergiją. Žmonija 

laukė, kad kas nors jų išvaduotų. Ji laukė 

Išganytojaus. Ir sulaukė. Kristus, atėjęs pa

saulin, panaikino vergiją ir visus žmones pa

darė lygiais Dievu akyvaizdoje. Tiesa, dar ir 

šiandien ne visur įgyvendinta lygybės ir bro

lybės idealai, bet taip yra dėlto, kad ne visur 

žmonės eina tais keliais, kuriuos yra nurodęs 

Kristus.

Žmonės, kurie atmetė Dievų, kurie pasi. 

ryžo neiti Kristaus nurodytais keliais, ieško/ 

jo kitų kelių, mėgino rasti ‘pasitenkiiupių ir 

išganymų medžiaginiuose dalykuose, tačiau 

apsivylė. Beieškodami vien tik žemiškų malo

numų, sveikatos netenka, į nusiminimų įpuo

la, yra tokių, kurie nusižudo; bekraudami tu

rtus, pamato, kad ir turte laimės neranda ir 

tol nenurimsta, kol savo sukrautais turtais 

kokį nors gerų darbų Dievo garbei ir žmonių 

gerovei nepadaro. Kristus pasmerkė gobšu

mų, pasmerkė tuos, kurie kitų skriaudomis 

sau turtus krovė, bet laimino beturčius ir 

prispaustuosius.

Dabar kaip tik gyvename tokiais laikais, 

kada reikia įsigilinti į Kristaus mokslų. De

presija daug žmonių įtraukė į didelį vargų. 

Daug ir turtingesnių žmonių neteko turto ir 

šiandien baimingai į savo ateitį žiūri. Mili

jonai žmonių neturi nei darbo, nei pragyve

nimui galimybių. Tai vis dėl to, kad nesilai

koma krikščioniškojo mokslo nuostatų, kad

bumus pastebėjo ir plačiai rašė apie jos dai

navimų operoje.

Toji mūsų artistė dabar lankosi Cliica- 

Artistės Emilijos Mickūnaitės koncer-soj

ls tikrųjų, visais laikais y- 

ra taip, kad neišmintingieji 

garsiausiai būgnija ir gražiau 

šiai trimituoja. Jei sriuba nė

ra pakankamai gera, jie deda 

jon po didelę porcijų pipirų ir 

druskos ar cukraus, kad ne

būtų blogas skonis. Blogo pro

pagandistai kiekvienų blogy-

tas įvyksta rytoj, Eiglith Street teatre, vi- 

dumiestyje. Ta proga dainų mėgstancioji 

visuomenė džiaugiasi, nes galės pasiklausyti 

Lietuvos operos artistės ir įsitikinti, kad mū

sų jaunimas ne tik kumštynėmis ir panašiu

sportu, bet ir dainavimu yra pasižymėję ir bę ir kvailybę apvelka gražiu

savo tautos vardų garsina. P-lė Mickūnaitė 

tariasi'~su Metropolitan Opera, New Yorke, 

vadais ir gal būt netrukus- ji savo balseliu 

džiugins Amerikos visuomenę. Tur būt ne

rasi lietuvio, kuris jai nelinkėtų tu pasi šo

kikio. ltytoj gi atvykime. į p-lės ifackfrnrfltės 
koncertų su ja susipažinti ir jos dainavimo 

pasiklausyti.

* — — ■

NAUJI SOCIALISTŲ UŽSIMOJIMAI

Pastaruoju laiku lietuvių socialistų laik

raščiai ypatingu būdu pradėjo pulti katali

kus ir kunigus. Tai daroma norint atitrau

kti daugiau žmonių nuo tikėjimo ir pagerinti 

savo smunkantį biznį.

Socialistų laikraščių redaktoriai gerai 

supranta, kad žmonės mėgsta sensacijas. Dėl 

to jie sensacijomis savo laikraščių skaityto

jus ir maitina, nesiskaitydami su teisybės ir 

padorumo dėsniais, nė su žurnalistine etika. 

Jiems nesvarbu, kad ir geriausį ir garbin- 

giausį žmogų apšmeižia bile tik savo šlamš

tų daugiau gali išplatinti ir katalikybei pa 

kenkti.

ir nekenksmingu Vardu. Su re
ligija “nekovūjfeiha, ” bet tik

mės ir tarpimo. Ir stebisi žmo

nija, kad visuomeniniame gy

venime tiek daug baisių į vy

lių, prieštaravimų, griuvėsių 

ir toks didelis vargas. Kas 

prekiauja sugedusiais įr blo

gais maisto produktais, tas 

baudžiamas ir turi nukentėti; 

kas skelbia sugedusių gyve

nimo išmintį, tas gali būti ir 

profesoriumi. Kas kitam ka- 

von nuodų pripila, tas apšau

kiamas galvažudžiu ir nubau

džiamas; kas nuodija šimtus 

tūkstančių sielų, tas gali lai

mėti Nobelio premijų už lite

ratūrų ar filosofijų... Nes fi

losofija yra mokslas, o litera 

tūra — menas. Ir mokslas ir 

menas gali būti laisvi, nors 

tūkstančius yra sugadinę. Taip

mažas — žaidė ir tebežaidžia 
su išmintimi ir tiesa. Gerie
siems išmintis ir tiesa visada 
bus rimčiausi, šventi dalykai j 
ir svarbiausi gyveninio kiau
šeliai. Tos deginančios proble
mos tikintiesiems krikščionims 
yra aiškios. Tikrai tikintiesie
ms krikščionims nėra nežino-
mi žodžiai:

Maiijm Kolegijas Sestojo 
Seimą Protekotas

(Tęsinys)

11. Blaivininkų —M. Rinkevičiūtė, R. 

Kairienė ir M. Balčiūnienė.

Šv. Kryžiaus —(Toun of Lake)

1. Nekalto Prasidėjimo P. Šv. Mari jos 

8odalioija $5.00 — S. Matuzutė, J. Paukš

tutė ir A. Mažeikaitė.

2. Šv. Pranciškos Rym. $5.00 V. Ka- 

tauskienė, J. Jesulaitienė E. Navickienė, 

S. Paukštienė ir S. Kanapeckienė.

Šv. Kaz. Akad. Rėm. I skyr. $3.06

— J.-Čepulienė, B Kalvaitėir A. Mažeikai

tė.
4. Labd. Sų-gos I kp. $3.oo — M. Su- 

dtikienė, J. Saudvitienė, B. Kalvaitė, O.
Navickaitė ir P. Durša.

6*
Šv. Mykolo Par. — (North Side.

1. Šv. Mykolo Ark. Draugija $5.00

— T. Mačys, A. Bacevičius, K. Klivickus.
2. Šv. Juozapo Globėjo Draugija' —

^V. Rėkus, J. Lebežinskas, V.« K a valiaus

ia^ KaL Mėta. 2 ykyr. —Pi

ir A. KumUytis.

kolaitis.

5. Šv. Kazimiero Brolių ir Seserų dr.

— M. Kilekevičienė, O. Rutkauskienė, P. 

Bieliūnas.

Gimimo Panelės Švč. (Marąuette Pk).

1. Lietuvos Vyčių 112 kp. $3.00— Br. 

I’aliliuniutė, J. Juozaitis irP. Balzekas. 

2. Šv. Kazimiero Karalaičio $4.00

— J. Sloksnaitis, S. Staniulis ir 8. Ston

kus.

Dievo Apvaizdos —(18-tos)

1. Susivienijimo Brolių ir Sės. Liet.

— A.. Grišius, A. Balnis ir M. Bankevičius.

2. Šv. Jono Evangelisto — J. Dimša, 

P. Macijauskis, M. Bankevičius.

P'ederaoijos 15 sk.— A . Grišius, Z. 

Valačka, O. Zdanevičiutė.

4. l/ibd. Są-gos 4 kp. — A. Valuckie- 
nė, Valuckis K. Rimkus.

5. Šv. Vardo — A. Šalčius.

Šv. Antano —(Cicero)

1. Apaštalystės Maldos $5.00 — Ona 

Rašinskienė, P. Kasulaitienė, K. Kava

liauskas

2. Dievo MoUm>s Sopulingos $5.00

— P. Mažonienė K. Andrulaiticnė.
3. Ealeracijos )2 sk. $5.00 A. Valan

čius, J. Matikaitis, B. Jenkauskas.

4. Moterų ir Vyrų Visų Šventų $3.t J)

— M. Dambrauskas, V. Petrauskas, O.

Kairienė O. Simą n ai t ienė ir B. UtauMeuė.
5. Gyvojo Roiančiasu $3jO0 — K. Va* 
lua. K *

Afrikoje kai kuriose vietose 
al'rikonai už prijaukintų ir "io 
kančių skinti riešutus (coco- 
nuts) beždžionę moka ligi 10 
dol. o tuo tarpu žmonų afri
kietis gali nusipirkti už dvi 

(ožkas, kurios kainuoja ne dau 
giau kai 6 dol.

iš esu pasaulio i
šviesa” ir Aš esu tiesa ir ke
lias.” Ieškojimas tiesos ir ke
lio tuo įgyja naujų prasmę. Ir 
ta naujoji prasmė reiškia nau
jės uždavinius: “Supraskite, 
kų mano ir nori Kristus.” Ki
ti ieškotojai nežino kaip reik 
ieškoti auksas ir kur jo ieš
koti. Krikščionis žino, kur y-

Ledas ant vandens l*/> sto
rumo išlaiko žmogų, 5 colių 
storumo — 84 svarų kanuoię, 
10 coliu storumo — bile kokiaV v

armijų, o 18'colių storumo iš
laiko traukinį.

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau- 
ngos knygelės, ir visiems 

ra auksas. Tikras, gryniausias'pakartina viena kita iš jų įsi- 
auksas. Čia yra auksas, čia gyti- Jų kaina visai nedidelė, 
yra tiesa. Jis turi labiausiai [Mokestį galite siųsti krasos 

(pašto) ženklais (stanips).
Gyvybės Šaltinis, parašė 

kuri. J. Vaitkevičius, kaina 10c 

Mąstymai apie Šv. Jėzaus 

Širdį, vertė J. Vaišnora, M. I. 

C. Turi 208 puslapius. Kainu 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa

rašė kun. J. Vaitukaitis, kai

na 10c.

žmonijos pradžia ir galas,
naudinga pasiskaityti, kaina

S 'oro5c.
Su Baltu Nuometu, eilės, pa

rašė J. Augustaitytė, naujas 
dalykas, vakarų rengėjai gali 
pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti: -

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 Sc. Oakley Ave.,

Chicago, IH.

yra beprotiška pasauly! Ir

daug yra žmonių, kurie iš iš- t?k viena daryti, iškasti auk

Neveltui Krist* įspėjo san- “SČi“,?*(*la> k“JU,Žin°’ kaV«- kitais žo,lžiais’ tas ,iesas’ 

f O blo ^ra t0*)1’ garsl0Jl knyga ir (kurios yra Kristuje ir tik Ja- 

(kad jos autorius1 su savo nedo- me, į jas įsigilinti, suprasti

letiKrų pranae, .ffiKūjo i,™''?8“!’ * “a<“K1"gaiS tc‘įir dingai pritaikinti kas- 

mokai, in iŠ tiknįjy r)an™ala tlk ’>™<iy‘«Jaa- dieniniame gyvenime ir darbo, 

nrl iU <™li na. Nesiduokite apgaunami!, “ Supraskite, kokia yra Dievo
“Nebūkite neprotingi,” rašo valia”. Čia jis turi patikimiau 

na tik savo tanhįMk raoko?,?U'iuk Turėkite dr^os niek- si, pamatę atskirti, kas tikra, 

o žmonės j, klauso. Ir tie pra- ,t‘]ngUS dal3jk"S :kas ne,,kra; išganingas ir pra-

našai gražiausia iškalba skel-1!!'1™*8 Varda,S' Krikščionybės žūt.ngas pažiūras, tikruosius 
Ma savo įsitikinimus. ’ y"'”1*'“ a«°s«klafi Evango- ,r netikruosius pranašus. Jei

b jos pritaikymas daugeliui mi-[jo tikėjimas yra tvirtas, joks 

Jodei yia lubai sunkus uz-ibjonų žmonių yra tuscias dfl- kvailys negali jam įpiršti be- 

davinys atskirti išmintingi nuo lykas, viduramžių kvailybė, a-[protybę vietoj tiesos. “Š.” 

bepročių, kitais žodžiais, tie- įgyvenęs daiktus. Ir tarp pa

ša nuo kvailybės. Kas yra tik- čių tikinčiųjų krikščionių pa

ra, kas netikra? Iyas tiesa, kas įtaiko tokių, kurie krikščio- 

klaida! Kno seikėti tiesa ir Us tiesas‘nemoka pridera. vandenpuoli, lietus niekad ne 

klaida? Ar tikėti gražiakal-, ... .A A. ... ihja ir vietos gyventojai neti-

biais? Ar žmonėms jų nepai- |nclal Pri 81 1 gy5,6111111111 ir pa(į kituose kraštuose van-;
santiems? laiko sąlygomis. Jei esame įsi-[ju& kristų iš aukštumos. Va-j

Klausimai, k$s tikra, kas nėt&’nę, kad žmonijos gerovė ndens jie parsitraukia iš Nilo 

t kra, kas tieša, kas klaida, tik čia, kad, kaip Paulius sa- giliais grioviais.

ji aiškinama.H

•goti s netikrų 
ginusia yra tiaS? 
kių netiknj pranašų 

savo

no, kad jie galį žmonijai pa 

dėti. Yra tokių, kurie tesirflpi-

Egipte tarp žemutinių Nilo

G. Šv. Vardjo Jėzaus $2.00 — A. Stat

kus, P. Jesikaitis, (F. Vaišnoras A. Šileikis 

J. Rakauskas, M. Kubilius P. Šileikis.

7. Šv. Antano iš Padvos Dr-ja — J. 

Mikolainis, J. Stašaitis, P. Gudas.

8. A.L.R.K. Moterų Są-gos 2 kuopa, 

— A. Johnsonienė ir E. Vasiliauskienė.

9. Labdarių 3skyr. — J. Vilkas, V. 

Šemetulskis, A. Šimulis ir J. Janušauskas.

žeikaitė, B. Kalvaitė, A. Nausėda, Z. Ged

vilas.

Šv. Kazimiero Akadenv. Rėm. C. $5.00 

— E. Plekavičiutė, O. Vašvilienė, K. Naur 

skaitė.

L.R.K. Federacijos $3.00— Dr. At

kočiūnas, A. Žvirblis, L. Krekščiunas, B. 

Nenartonis ir Daugėlienė.

Liet. Vyčių Chic. Apskritis, — Br. I’a 

liliunaitė, S. Šimulis, V. Rėkus ir J. Juo-Kenosha Wis.

1. Šv. Vardo $5.00 — P. Marčulaitis, zaitis.

P. Urbikas. j Finansų Komisijos vardu Antanas

2. Mar. Kol. Rėmėjų sk. $5.00. —M. j Bacevičius praneša, kad iš draugijų su 
Stankienė, S- Stulgaitienė, O Valauskienė atstovų mandatais Kolegijos 

D. Ališauskienė.
3. Apaštalystės Maldos $5.00 — M.

Duršienė. (
Tretininkų $5.00 — R. Bytautienė, Per J. Šiauliemę pietaujančių aukos 42.00 

O. Valauskienė. j Per kolektų aukojo po $5.00: Dr. A.
J. Lietuvos Vyčių 38 kp. $2.00 — P. G. Rakauskas, adv. K. Česnulis, ir M. 

Marčiulaitis, J. Kiserauskas. , Rimkevičiūtė, po 2.00: Dr. P. Atkočiūnas

ir O. Tareškienė; po $1.00; J. Matekaitiš.

Į naudai gauta...............................................................    .$265.50

Seimų asineniai sveikinant ......................$185.00

j laiškais pirsiųsta . <....................................................$352.55

Melrose Park, IU.

1. L. R. K .Moterų Są-gos G0 kp. $7.00. 

— A Švilpauskienė, M Janušauskienė, F. 

Bacevičienė, K. Žvirblienė, J. Gėdis.

Archer Helghts, Chicago.

1. Mar. Kol. Rėm. 41 skyr. $5.00 — d. 

Lubertas, P Lubertienė, M Stankienė J. 

Šliogeris.

... .Shenandoahf Pa, —Azniinojo Rožan

čiais Draugija $8.00

i Mrs. Johnson, W. Šemųįulskis, M. Duršas, 

,J. Mikulėnas, A. Kazlauskas, A. Kumšly- 

tis, A .Janušauskas, F. Balčiūnas, S. ši

mulis, V. Rusteikis, M. Stankevičienė, J. 

Vilkas, M. Jasnauskas, Yunuonalis, ,T. Ga- 

ruckas, F. Macijauskas, A. Rokas, S. P. 

Mkžeika, F. Šliogerienė, 0. Dočiuliene, P. 

A. Nausėda, B Naujokienė, N. Janušaus

kienė, RadomekMuė, A. Šalčius, Dargelie- 

nė, Kodulienė, Stankienė, J. Kulikauakas,

dauskienė, E. Pautienė, A. Bernotaitė, O. 
Dackevičienė, J Bitinienė,. Smulkių au
kų $4.48. Viso gauta $909.53.

Kol. Rėm. apyskaitos metuose yra 
mirę: 6 garbės nariai, jų tarj>e trys ku
nigai: a. a. Tėvas Kudirka, kun. Petras 
Saurusaitis ir kun. Longinas Kavaliaus
kas; trys amžinieji, vienuolika metinių ir 
ir dviejų Marijonų klierikų tėvai; už kiek
vienų mirusį buvo atlaikyta po dvejas šv. 
Mišias ir dabar Seimo pirmininkas pak
vietė visų Seimų sustoti ir pasimelsti už 
įnirusius. Maldų sukalbėjo Tėvas Provin
cijolas kun. V. Kulikauskas. Seimas baig
ta 6 valandų.

Prezidiumas;

Dr. A. G. Rakauskas,

Adv. K. česnulis,
Dr P. Alk ;očinnas.

Sekretorijatas;
Apliek. F. Petrauskas,
Stud. B. Palilinnaitr.

P. S. Tuojau po Seimo buvo gražus 
koncertas, kurį išpildė; Sasnausko Vyrų 
Choras, komp. A. Pociui diriguojant, Wc- 
st Sidės kvartetas, Žilių iš NVaukegan'o 
duetas ir solistai; M. Janušauskienė, K. 

Sabonis, A. šiauliutė, J Kudirka ir iš Ke- 

noslios viešnios, E. Bukauskienė ir G. 
Klevinskaitė.

7:00 vai. vakarienė ir bažnyčioje iv. 
rožančiau* .panaai"



r •h 1 •n'-r. 23 a.. 1932 fitnnnis
rmąja savo stočių pasirinko | Na kas čia dabar guli būti, 

Kenosha, Wis. Kelionės prie-[“keleivis pamanė.’’ Ir pasiek- 

inone pasirinko didžiulį, grei- j ti Čikagą, nepavyko taip sek

tąjį busą. Nuvežė iki Beloit ironingai, 

liepė išlipti, ir laukti kito bu- “Na kad dar tik pirmąjį 

so. Po V/2 vai. nekantraus lau

kimo pagaliau atsirado ir ki-

BLAIVYBĖS DIBVA

čia matome kap. St. Dariaus ir lakūno St. Girėno lėktuvą, ku

riuo-jiedu skris per platųjį Atlantiką' iš New Yorko į Kauną. Mūsų 

drąsuoliai lakūnai gruodžio 1 d. dalyvaus Vašingtono ir Kęstučio su

kaktuvių. paminėjime, kuris įvyks St. Agnės auditorijoj. Jie sako, 

kad mielu noru tose reikšmingose iškilmėse dalyvaus, nes juk ir sa

vo skridimu per Atlantiką norį parodyti, kaip artima yra Vašing

tono žemė Kęstučio žemei, per keliasdešimts valandų pasiekiama. Ši 

vakarą gi yra rengiamas balius St. Agnės salėj, kad mūsų drąsuolių 

žygį medžiaginiai paremti.

-r

ROCKFORDO LIETUVIU 2INI0S
ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

BAZARAS

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi

jos bazaras baigėsi trečiadienį, 

lapkričio 23 dieną. Bazaras 

pavyko gerai. Parapijos drau

gijos ir pavieni nariai lenkty

niavusi, kuris galėtų daugiau 

padaryti pelno. Reik pažymė

ti parapijos komisija ypatin

gai daug 'darbavosi bazaro pa- 

vvkimui. V. Karvelis, S. Ke-

liotis, J. Pilipaitis komisijos 
įdėjo uolaus da-nariai daug

Siiprėjimas daug pareis ir nuo 

t-;, kad Ameriko j prohibici jos 

dabartinė padėtis yra tam tik

rų politinių situacijų išdava. 

Geriausias kelias į prohibici- 

ją yra nuoseklus priešalkališ- 

kas visuomenės, ypač jauni

mo auklėjimas.

Alaus šaly
visų šalių Bavarijoj galB

kaip iškarto manė.
100

mylių keliauju, o jau tiek tru- būt daugiausia pagamina a- 

helių atsitiko, geriau grįšiu lauš. Paskutiniu laiku atsi ra,

i tas busas. Na, mano sau k e- namo į Rockfordą” nutarė ke- <į0 toks didelis alaus krizis,

leivis dabar jau ne ims daug,būvis. Del nepavykimo kelio- kad leista namuose pardavinė- 

laiko Kenoshą' pasiekti. Po.nės busu ir automobiliu, pa- ti alų pigiau nustatytos kai-

ilgo važiavimo sustojo busas ėmė geriausią ir suaugusią su-į nos. Po atpiginimo buvo pri'-

ir liepė keleiviams išlipti. Vi- sisiekimo priemonę — trauki- eita prie to, kad pradėjo gir- 

sgi susisiekimas nėra toks blo nį. Bet kas tau, pusiaukelvje tauti ne| pradžios mokyklą 

gas, keleivis pamanė, Bei oi t e sugedo traukinio “inžinas ’ ir lankantieji vaikai. Priešalkoli- 

turėjome laukti, bet dabar |turėjo laukti kol pataisė. Pa- nėms draugijoms atkreipus j 

greit atvykome Į Kenoshą. taisius pradėjo važiuoti ir ne- tai vyriausybės dėmesį, daro- 

“Už valandos atvažiuos kitas toli Rockfordo rado kitą trau-.ini žygiai padėčiai sureguliuo- 

busas ir nuvež Jus į Keno-įkinį kuris išvažiavo iš Chica- ti

slią”... “Tai kas čia?...” ke- gos 2 vai. prieš mus. Tas na- 

leivis nustebęs paklausė. “Rn- bagas negalėjo nei iš vietos 

pasikrutinti. Sustojus ir paė

mus keleivius iš ano trauki

nio tęsė- kelionę į Rockfordą.

noslią pasiekti. Savo pirmąjį l’o trijų valandų sunkios ke- šo Tarptautinio Priešalkolinio 

kelionės tašką, keleivis pasie- lionės, dasigavo į Rockfordą Biuro Lozanoj narys M. Her-

cine” gavo atsakymą. Šofe

ris nemelavo. Už valandos lai

ko gavo kitokią priemonę Ke-

Prohibic-ijos problema
Faktai nukreipti prieš pro 

hibieiją Suomijoj ir Amerikos 

Jungtinėse Valstybėse, — ra

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VATtTOK WF,TDONA TABLETl S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių “History of Rhe- 
umatlsm” dykai. Kreipkis J:

VEbDONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

ir baigė kelionę į namus pėk- cod,— dar nereiškia, kad pro- 

ščias. ihibicija, iš viso, būtų negali-

Keleivis manė per 2 dienas!”“’ Hk par‘,do’ ka<’ tCn b'"° 

pasauli apkeliauti, het vos pa- -pn? ’0s eita įtinkamu keliu, 

sišekė 200 mvliu apkeliauti, Pa*alian prohibici

per tą laikn. Keleivis džiau- .» nepasitenkinimas yra kilęs ■ 

ginsi sveikas namus pasiekęs da”«Iau d51 pohtinuj sitdaei.

keliauti atei. ir.alko,io hiznieriij sukelto 

Ididelio triukšmo. Dabartinis 

Jungtinių Valstybių preziden- 

i tas Hūveris (Hoover) yra pro- 

hibicijos šalininkas, o elektns 

prezidentas Roosevelt’as, — 

jos priešininkas. Prohihicijos

kė į 6 vai. laiko ir atliko ke- 

lionnės apie 80 mylių.

Pasivaišinęs gerai Kenosho- 

je, keleivis nutarė tęsti savo 

kelionę toliau. Bet įkyrėjus! 

keliauti busu, keleivis pasiri

nko šį kartą greitesnę priemo

nę — automobilių. Del nepa-

Colds
Parap. choras sutaisė didelį 

bušelį, maisto produktų, kurį

kainą iki 6c už kvortą vie-jfi,lleikg neturtingai lietuv ių ’ lankaus oro, kelicng nesisekė 

toj buvusių 9c. Toks sumazi-) -eimai. . Garšva, Labunsky _ . .... • 1 1 •

nimas kainos atsiliepia į pie-. ?,akery. Naujūnienė, Grabelis, 6 *U °m° 1 , S1BU °

nines, ir jos dabar planuoja' Ragdonienė ir Misiūnai prisi- 1 ClkagJ* automobilius mome- 

panaikinti pieno išvežiojimą. ,ųgj0 prje sutaisymo tos dova-

ir galvoja 

ty?

kuo

Keleivis

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins į 5 
minutas Musterole, “counter-irrit- 
ant”! Panaudotas sykį kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas dAktarų lr 
slaugytojų.

F.et' farmerių stiprios .pieno 

stotys, dar daugiau atpigino 

pieną. Už pieno gorčių ima Lik 

lūC. ,

KALĖDŲ SVEIKINIMAI Į 
, LIETUVA

nos... Ypatingai Garšva pasi

žymėjo savo dosnumu... Žiūrė

damas per plyšį į virtuvę, ma

čiau kaip P. Misiūnienė, P. Če

pulienė, Bagdonienė, S. Valiu

lienė, O. Marmienė ir O. Pili- 

paitienė išsijuosę dirbo reng

damos parapijos vakarienę... 

O Sodalietės skalbėsi baltas 

priejuostes... Mat jos patar

naus prie stalų... Pereitą še§-

ntaliai, vidury vieškelio, ap

sisuko atgal į Kenoshą.

GARSINK1NTES
“DRAUGE”

Pašto įstaiga įspėja gyven- 

rbo ir net išlaidų parapijos tojus, fcad nesivėlintų su Ka- 

gerovei. Gera ir malonu suta- ledų pasveikinimais. Kalėdų 

rtinai dirbti. O kur yra suta- pasveikinimai, laiškai ir kiti j tadienį parap. salėj įvykusia- 

rimas vienybėje darbuotis, ten siuntiniai siunčiami į Lietuvą, Į nie “Trijų lietuviškų šokių” 

turi būti išsiųsti iš Rockfordo vakare publikos atsilankė vi- 

veliausiai 7 dieną gruodžio, dm;miškai... Kadangi orkestre 

jei norima, kad jie butų gau- nemokėjo grajinti reikalingųjų

u Dievas laimina.

Dar šie asmenys prisidėjo
aukomis prie bazaro: Pp. Pie- 

t<;riai, Garšvai, Grabeliai, Žu- 

1 lis, Mogolai, Gricius, J. Ja

nėnas, Deltuvai, Čepuliai, Ku- 

neai, M. Karvelienė, Budvilai, 

Yvanauskai, P. lsinkauskas, 

Butkiūtė, Labunskai, Bara

nauskai, Ieva Kulvinskaitė, O-

ti Lietuvoje Kalėdoms.

EANKAI NUMUŠ NUO
ŠIMČIUS

ir kitais 
gauk gydantj 
saugus. Aptiekose. 
$1 00.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

odos negerumais. Tik 
antiseptiką Žemo— 

35c., 60c..žemo
FČfRįLŠj TATĮJ ® N W

šokių, tai priziniu šokiu buvo 

Polka... Dovanos už geriausią Į 

pašokimą 'suteiktos sekančio- ' 

ms poroms: V. Sakalauskas— 

E. Rumčikaitė, J. Paškevičius 

— E. Butkiūtė ir S. Ivanaus- 

las—N. Ivanauskienė... Reika-

Rockfordo bankai rengiasi 

numušti indėlių nuošimčius.

ilki šiol buvo mokama 3 nuoš. ipnga papeikti mūsų jaunimas 

l ienė, Mis. Yait, Kat. Remen- Dabar gi rengiamasi padary- knris Šeštadienį atėjęs prie Pa-

į.a Marmienė, Kaz. Psikovs-

cienė, Dunduliai, Miklotonai, ti tik 2*/o nuoš 

V. Šakalius, J. Padeleckas, O 

na Balčytienė, Škiemai, Levic

kai, S. Kačiutis, V. Lapinskas,

Keliotienė, S. Kalatka, Miller

ŽINELĖS

X Šiomis dienomis Rockfo- s

rap. salės durų įkišę galvą ap

sidairo ir grįžta namon... Ne

žinau kokias priežastis tam 

randa... Sekančią dieną jie nu

ėjo į kitą svetainę į lietuviškų

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie
Atsidaro Didžiulė Nauja Krovinių Stotis New Yorke

4 PROBAK Rl

I-atton Baking Co., Keik Sle-:r.iiĮ aplankė iš Chicagos sve. iM5evikn rengiamą Sokj.„ Tr 

vena Bukink t „ Ieva Kuly,- fai: buvęs klebonas, kun.

rskiene ir Rockford V hole- Urbanavičius ir dvi seselės' nu: t>_
.ale Gro. Co. .. •

Visiems aukavusiems, dirbu 

siems atsilankiusiems, ar kuo

mi nors remiantiems parapi

jos reikalus, širdingai ačiū.

K. ir K.
Parapijos vakarienė bus a- 

teinantį Šeštadienį aprašyta.

narės ir kiti... Roekfordieciai

‘džiaugiasi Ad. šrrtito laimėįi- 

■ X Ateinantį sekmadienį, la- mu “Draugo” Turnamento... 

pkr. 27 d. tuoj po sumos į-

Kazimierietės.

PIENAS ATPIGO

Kovodamos su taip vadina

momis pieno stotimis, kurios 

pardavinėjo pieno kvortą po 

5c, Rockfordo pieninės numn

LaHi Baker?
Kepam sknnlauaią lietuviški}, ru
ginę lr baltą duoną, taip pat vi
sokius keksus Pristatom Į visus 
miesto dalia. Kepam bandukes ba

liams.

411 Lincoln Ave.
Forest 6223

ROCKFORD, ILL.

vyks 6Š. Petro ir Povilo dr- 

jos bei tretininkių susirinki

mai mokyklos kambariuose.

X Kitą sekmadieni gruode AniJ dieną ig Rockfordo, iš- 

žio 4 d., 8 vai. ryto Mišiose: 8įrengė žmogus pasaulio pa- 

sodalietės ir visos mergaitės !riatytį. Sako šitokiuose mode- 

bei moterys eina bendrai prie rajJkuose laikuose, į porą die- 

šv. Komunijos.

X Ateinantį trečiadienį, la

pkr. 30 d. po šv. Mišių pra

sidės Novena prie fiv. Pane

lės Nekalto Prasidėjimo ir 

baigsis gruodžio 8 d. po ra

inos.

X Padėkos dienoje vietos 

.klebonas pakrikštijo tėvų Ha- 

)rol<l M. Rvley ir Amilijos Ry- 

ley (Šiauteraitės) kūdikėlį.

Krikšto tėvai buvo Pranciš

kus Budvidas ir JoRefina Šliau 

teraifcė. Lai Dievas laimingai 

įaugina jaunąjį kataliką.

KUO ANT GALO KE
LIAUTI?

nų ir bus atlikta kelionė. Pi-

Viršuje yra atvaizduota veikimo 
vaizdas neseniai atidarant naują 
Union Iuland rreight Terminai of 
the Port of Nevv York Authority 
siuntinių stotį. Stotis, kuri apima 
miesto bloką, turi viso 265,000 kvadra
tinių pėdų grindų pločio, skiepe, že
mutiniame ir pirmutiniame aukštuose, 
Port of Nevv York Authority Com- 
merce penkiolikos aukštų namo, kuris 
randasi prie 8-os Ave. ir 15-os g-vės, 

• Manhattan. Prirengta vienu kartu 
aptarnauti apie 250 sunkvežimių, Si 
nauja stotis yra pastatyta ypatingai 
palengvinti aptkrnavimą mažiau kaip
vagonas įkrovą.

Naujoji stotis duoda gvlimybės 
priimti vienoje vietoje išvežamas 
mažiau kaip vagonas įkrovas se
kančiais geležinkeliais: Baltimore-and 
Ohio; Central of Nevv Jersev: Dela- 
ware, I.ackawanna and VVestern; 
F.rie; T.ehigh Valley: Nevv York 
Central: Nevv York. Nevv Haven & 
Hartford; ir Pannsylvania (ir Long

Island). Tuo, šis apeina reikalingu
mą gabenti krovinius j 40 atskirų 
geležinkelių stočių Manhattan saloje.

įvežami mažiau kaip vagonas 
siuntiniai het kuriais aštuoniais gele
žinkeliais bus aptarnauta šioje sto
tyje, jei adresuota Union Iuland 
Freiglit Station No. 1. Pirmas išve
žamas siuntinys, aptarnautas šioje 
stotyje, susidėjo iš Lucky Strike 
cigaretu. Daug Luckics išsiuntimų 
yra daroma kas savaitė į skirtingas 
šalies dajis, ir todėl jūsų krautuvi
ninkas visuomet turi naujų cigaretu. 
šie populariški cigaretai yra vienin
teliai, kurių išdirbime yra vartojama 
garsus spragininto procesas.

Luckics išdirbėjai pripažįsta tiesą, 
jog Gamta savo žalumoj retai švelni 
ir lengva, ir todėl Luckics nesiranda 
žalio tabako. Nors išdirbėjai perka 
tik puikiausi naminį ir turkų tabaka, 
kokį galima gauti del Luekies, jų 
pastangos pagaminti puikesnį, leng

vesnį ir grynesnį cigaretą čia tik 
prasideda. •

Po to, kaip šis puikus tabakas yra 
tinkamai pasendintas ir išnokintas, 
yra perleidžiamas per pagerinamą 
spraginimo procesą, kuris įima varto
jimą ir ultra-violctinių spinduliu. Iš 
priežasties to, I.ttrkies neturi žalia 
tabako ir štai kodėl žmonės visose 
Jungtinių Valstijų dalyse ir kitose 
šalyse pripažįsta Lucky Strike tikrai 
lengvais cigaretais.

Apžiūrėjimas, kuriuo Luekies yra 
apkraunami, nesustoja užsibaigus jų 
apdirbimui. Lygiai tokie pat veikianti 
metodai vartojama cigaretu pakavime 
ir jų ptirengime išsiuntimui. Jie yra 
suvynioti po dvidešimt į pakelį auto
matiškomis mašinomis ir gerai užda
ryti cellophane, kuris juos užlaiko 
šviežiais. O patalpinti į kartonus, jie 
yra parengti pradėti sunkvežimiais, 
kaip parodyta šiame paveiksle, pirmus 
savo kelionės žingsnius į jus.

S

0CT

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. ut 
dantų mostĮ. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 35c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25e
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Bridgeport Beaten in K of L Basketball Upset
SEASON GETS UNDER 

WAY

bv
Konnie Savickus

The K of L basketball sea- 
son vvas formully opened lašt 
Sunday at St. Phillips gyni at 
Kedzie and Jackson Blv’ds., 
v ith four gailies being played 
and dancing offered during in- 
termissions.

, The first ganie of tl e 
iternoon indieated that

-f

SPCRT SHORTS

Bud riek donat- 
for the second 

place team of the K of L Ims
it will be o".

BRIGHTON START3 
RIGHT

Air. Jos. F, 
e 1 a t roplį y

Dig’.i-
ton and North Side had not l-.etball league. 
praeticed enougli for the can- display in the įmniediate fut-. 
tęst. Only at intervals vvere ure.
there flashes of brilliant of- Į ---------------------
feusive and defensive plav.! The girl’s teanis have start- 
The long sliots by Brighton ed play and will most likely 
proved to Le North Side’s un-'ehange the loeation of tbeir 
doing. Coplevl vvith this nu-'playing t'ield next month for

Overconfidence on the part eauny sliooting of its oppon-jthe sake of harmony.
of Bridgeport cost the team tnts, the North Siders failed i--------------
a victory. Marąuette played a to take advantage of innumer- j Our Sports Association me- , 
surprisingly consistent and de- able scoring opportunities by ets the second Friday of the ’ 
tęrmined ganie for four pe- failing to sink free throWs.! month at West Side, 23rdĮ 
riods and retained the lead Score: Brighton 22, North Place and Westem. The elec-'
until the gun vvas fired. The Side 14.
ncore vvas 20 to 18. Tbe aces 
of the yards, Joie Kluchins 
kas and Ed. Jessen, vvere not 
sent into the ganie until late 
in the third period. Tlieir com 
Lined efforts vvere insufficient 
to slave off defeat or the Alar
ąuette lads vvere inspired vith 
victory in siglit,
to be denied. t,.- .de all nnderstand

This loss nieans
deal to the chainpionship as- out fouling.
pirations of Bridgeport, for j -----
it vvill he necessary that they i
defeat the evidently strong į ------------
Cicero and Tovvn of Lake j V’itli a conifortable lead es- 
teams to overconie tliis eariy Tablislied in the first period 
season handicap. Marąuette is iof playing, Cicero denionstrat- 
a coiner, and vith the addi- ed to the fans just vvhy they 
tion of one or tvo more good are the league champions.

Players on both teams vvere 
.irked by the constant calling 
of fouls by the referees. Tliese 
officials vvere very strict imt 
eased up a hit as dėsi red, 

gailies
v ere played. Slidi application 
ot the rules assures clean play- 
jing and eliminates roughness.

vihėn tbe

and vvvre not

tbat

tion of officers vili be had in 
December. Every council, vvlie- 
thcr in Chicago or Indiana, 

'mušt have at least one repres- 
e.itative or give us tlieir rea- 
son for failing in that regard.

Basketball managers mus* 
have tlieir players fulty paid 
up to and including the month 
of May, for Sundays’ gailies,the Į^ — o

, . , j . ... in acėordance vvith Center re-a great ganie can be played fast vvith-
Įeoros. Only one team, Cicero, 
i — i,.„.. completely

Alarąuette vs Brighton 
Bridgeport - Bye

Decembsr Į4th 
P-righton v s Bridgeport 
Marąuette vs Cicero 
I'rovidence — Bye

December 21st 
Cicero vs Brighton 
Providence vs Brighton 
Marąuette — Bye

December 28th 
Bridgeport vs Marąuette 
Providence vs Brighton 
Cicero — Bye

January 4th
Providence vs Marąuette 
Bridgeport vs Cicero 
Brighton — Bye

January lith 
Marąuette vs Brighton 
Cicero vs Providence 
Bridgeport — Bye

January 18th 
Marąuette vs Cicero 
Brighton vs Bridgeport 
Providence — Bye

January 25th
Providence vs Bridgeport 
Cicero vs Brighton 
Marąuette — Bye

CHICAGOJE ntestui prirengti duodamos le- E. Bartušicnė, O. Skevėriūtč, 
kcijos už specijaliai žemesnę A. Čiupus, Peoples radijo kva- 

i kainų. - rietas ir duetas. Dainavo jžy-
' KULYS SCHOOL OF MUSIC programų, publikos susi- mių kompozitorių dainas, 

linko vidutiniškai ir išrodo,PROGRAMAS 1,i,,w ' '"“‘“i i. is.™..,,, f()< kalb6jo; b šimutis
------------- l;ad viai buvo pasilenki.,,, pro- lQ CaHs Kepur6 pnpas.,koio

Kortll Side. - Lapkr. W d., «'anlu' UnkStnta Kulys Beito- w>raa,, įdomybh,. p, „g,,,,,,:, 
lląndin Petito svetainėje įvy. °* ^‘.sir įstaigai ir toliau pU(>ka jr graįj tiesiška iin.z--

tęsti kultūros darbų Ex.ko programas surengtas Ku1/ 
of Music mokiniu.

Programų atidarė mokyklos
i vedėjas N. Kulys. Programas 
smidėjo iš orkestro, duetų ir Į 
solų vokalių ir instruinentalių | 

i Programo dalyviai buvo pri I
Įrengti smuiko mokytojos Miss le’ sto^es AVtiES, Peoples m -: kiauSySįme,
j K. Klopman ir p,' N. Kulio. Furniture Kompanijos pašiau- -----------
i piano mokytojo. Orkostrui 'di

Fdioo
GRAŽUS RADIJO PROC 
RAMAS ŽAVĖJO KLAU

SYTOJUS

ka. Gaila tik, kad nespėjo at- 
Įvykti iš Nevv Yorko pasižadė
jus operos dainininkė panelė 

j Emilija Mickunaitė. Bet pra
nešėjas pasakė, jog tikisi, kad 
ji dainuosianti sekančio antra-

Praėjusio antradienio vaka- vakare radiio. T(J

gomis buvo duodamas labai
įrigavo p-lė E. Klopman; ins- ^1<l"us “ radijo pro-

šalt's

CICERO SH0WS STYLE

is more or less 
paid up as reąuired. The man- 
r.gers are v.arned not to sleep 
on Ibis point.

DOLL AND BALL00N 
DANCE

KONNIE’S KAMPAS

trumentalistams akompanavo 
p-lė \V. Klopman; vokalistams 

įmok. vedėjas p. N. Kulys.
I Bendrai imant, programas 
•buvo sutvarkytas ir tinkamai 
i išpildytas, už kų kreditas pn 
klauso mokytojams.

Baigiantięs programui, bu
vo pranešta, kad Kulys School 
of Music- (1619 N. Damen A- 
ve.) atida:o piano skambini- 
ijo kontestų. Kontestan gali 
įstoti bernaičiai ir mergaitė- 
nuo 6 lyg 14 m. amžiaus. Ko-

gramas.

ŠĮ sykį daina, v Romam

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

players vvould prove itself the 
class o f the league.

Mest Side fouglit hard būt Erighton Park. The big
event is fast approacliing.

-« -3> -- * »didn’t manage to diek right
m"“- r -ii 1 i + • AVl.at big event? The Boll andTlieir tune vvill come later m ! b

INDIANA HARBOR 
SCRAPPY

ItLe season. Balloon Dance given by tiieu-n, būt vve got liamburger.

’Those of you vvlio failed to ’dessert. He came back vvitliĮ 
attend the Boxing Champion.-,’. įh p })ones thinking the man-! 
Bampiet, missed an enjoyable agement could send them out į 
Įtvening. You didri’t have to i to the fanu, plaut them, and j 
į come to the buiiąuet. The raiše some more cliicken. This 
dance aftervvards cost būt fif- would bave been excusable if 
ty cents. I sat at tbe Ham- Tt vvere a giri, būt a fdlovv, oh 1 
burger table. Every otlier nercv!
table vvas served vvith cliick-

Dėdė Kastukas-sako: Don’t

NELAUKIT
Tik keturios savaites iki Ka- 
iedy. Dar yra laiko siusti pi
nigus i Lietuvą.

Mes cauntiame pinigus;
KABLEG RAMAIS 
RADIJ0GRAMA1S 
PERLAIDOMIS 
DRAETA1S

Litais arka Amerikos Doleriais jūsų giminėms Lietuvoje. 

Žemiausios Kainos — Saugus ir greitas Perleidimas.

us
|NĄnONAtBAIWt 
fRUSTS-SAViNGS BANK 

HALSTED IE 42-RA GATVĖDrovi
NATIONA

ibdsi&sau

B. Y. M. girls, Saturday, Nov- ĮY.'hy? because vve brought our Įe?:pect much appreciation foi Bankinės valandos: kasdien 9 ryto 3 v. v., Seredoj

Tovvn of Lake found more 
difficulty then it had antici- 
pated in defeating Indiana 
llarbor. \Vith the return of 
some of its former members, 
tie Jloosiers have a vvell ha- 
lanced team vvhicli is very 
strong on offense. It looks likę 
the best team llarbor has eve; į 
had. This victory by Tovvn of , 
Lake is an eariy indication! 
that the fellovvs are aiming 
to take avvay the crovvn of 
glorv from Cicero.

Score: Tovvn of Lake 37, 
Ind. llarbor 22.

■6.
Score: Cicero 30, West Side Cmber 26, at the Parišk Audit- 

, _ j oriniu, at 44 and Fairfield.
j Tbe nieager sum of .34 cents.

ovvn sandvviches and th.us sav- 
ed a doilar and a ha’L Ves 
mani, it’ vou’re not Iixed Pi-

aoing good vvork 
t’one for notliing.

vvhen it’s 9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

GAMĖS T0M0RR0W

1. Providence v Brighton
2. Cicero v Ind. llarbor
3. Bridgeport v VVest Side
4. Tovvn of Lake v Alai- 

ąuette
North Side Bye. 

ei.

Įl'nne 7:54. The orchestra Met- nencially, and you'v 
i riek and bis bovs.

x'ie gailies start at 1:30 P.
M. Admission is 35c. The com- Evenyone is vvelcome.

Amuse- vvill, vvhy vvhere there’s a vvill 
ments vvill be arranged to — you’ll find relations.
vvhile avvay the time during! -----------
the intermissions. A beautiful' Tliose eating milk-fed chick- 
doo>- prize avvanled to the lu- < n vvere in a terrihle tix. Ine- 
cky one. Service. jrv time someone took liold of

A very enjoyable time is tlie delicious niorsel vvith kis 
promised to all vvho attend. fingers, tlius breacliing rules

Come of etiąuette, tke liead vvaiter
'r.ittee urges you to come dovvn and get acąuinted vvith jblevv bis vvhistle and yellcd, 
uov.n and spend a pleasant us
ai'fcrnoon at the gyni.

STANDING

TEL. PROSPECT 79c0 61

Atlas Fuel Company

WINNING TEN-MILER % Won
Marąuette 1

Brighton 1
Tovvn of Lake 1
Cicero 1
North Side 0
Vest Side 0
Ind. Harbor 0
Bridgeport 0
Providence G

Lošt
0
0
0
0
1
1
i
iX
o

AVe count on meeting vou “i'ovvl”. There vvas the a<lded 
a * i

there. d-inger of having your pietun- |
Nosy Roscy of the B. V. LI. snapped vvhile holding tke

Gratefullv vours, jehieken in vour kand. Oi’
Helen Martinkur, course, that vvould he terrible,

būt then a bird in the kand Į
K OF L GIRLS BASKET 

BALL SCHEDULE
is vvortli a dozen on the plate.

Paul Munday, of the Nati- 
v:iy C. C. in Philadelphia, 
ihovvn vviiiiiing the ten-mile
Itional chainpiondiip racc at

November 30th
Bridgeport vs Cicero 
Providence vs Alarąuette 
Brighton — Bye

December 7th 
Cicero vs Providence

Į One of the fellovvs, at tke 
j table next ours, vvrapped kis 
ci.icken in a napkin and vvalk- 

Įti! out of tbe dining room. Ik 
'sa'.d he vvas going out to li- 
nii.li bis meal in conifort, and 

j that he’d return in time for

Lietai Anglių Vardas
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 

taupumo sųskaita. Jūs negalite pra 
laimėt: pinigų investuojant juos j 
jums reikalingas anglis.

Alės parduodame įvairios rūšies 
anglis — dei Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Poeahontas, beduminės. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Alillers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash.

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

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

jBILLY'S UJtCLE
^Gt.vo -e.v^ ?\
’VAONt K'tV 
, OP VJOVV5 

. -nĮAč.
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Šeštadienis, lankr. 26 d.. 1932 DRAUOA S

j tų. Parapijos choras gerai pa

siruošęs gražiam programui. 

___________________ __________________:Visus atsilankiusius žavės nau

North Side. — Šv. Xlykolo! Sparčiai ruošiamos prie me- J0111*8 dainidėmis.
Arkangelo parapijos bažnyčių- tinęs parapijos vakarienės, ku * Lapkr. 28 d. mūsų baž- 

je, 1644 Wabansia Avė., Cld- ri įvyks lapkričio 27 d., para- 11>?'1°je PraaW«da Misijos. Pra 

cago, Ilk, prasidės. Misi jos la- pijus svetainėje, 7 vai. vakare. Į c-iusi sekmadienį klebonas is 

pkričio 28 dienų ir baigsis Visi kviečiami ateiti. Bus la- ,saiiykl°s kvietė visus sios apy- 

gruodžio 4 dienų, 1932 metais, bai gražus programas, kurį iš- lietuvius pasinaudoti

Joms vadovaus Tėvas Ignacas pildys didysis ir vaikų cho- tomįs Dievo malonėmis ii 

Abromaitis, lasaletas. j rai. Bus įžymių solistų, gerų dingai lankytis į misijas.

Misijos tik vienos savaitės!..'kaibėtojų. Bilietai prieinami! X Malonu pranešti, kad 

Tnunpas tai laikas; bet jis)visiems’ ‘iktai 50c- Viri tat a- taip ilgai laukta vietinio Fe-

KVIETIMAS NORTK SIDĖS ŽINUTĖS

bus pilnas reikšmės, pilnass ga-

riu,Šiuši, ypač komitetas deda bas tikisi šį-tų gauti iš prieš neg žino, kad ne kitur, tik čia 

pastangų, kad viskas pasisek- rinkimus duotų pažadų. Klu- galima sutaupyti savo sunkiai

—Ai

bas gerai gyvuoja. Kas iisri j uždirbtus centus. Kiekvienas 

įsirašyti, kviečiamas ateiti į lietuvis turėtų pasitikėti šia 

sus-mų, kurie būna kas pirmą

'pirmadienį kiekvieno mėnesio.
Lietuvyt s

Iš VIETINĖS SPULKOS 

VEIKIMO.

“spulka”, kuri pastatyta ant 

tvirtų pamatų. Juk dar nebu

vo gardėta, kad nors viena 

lietuviška, “spulka” būtų su- 

bankrutijusi. Bankai vienas po 

kito žlugo, bet mūsų “spul

kos” stovi nepajudinamos ir 

drųsiai žiūri į ateitį.

Čia noriu priminti northsai-

teikite ir paremkite parapijų d oracijos skyriaus užsakytoji 

Rengėjai Lietuviškoji Enciklopedija jau 

----------------------- ---------------------- i parėjo (6 sąsiuviniai). Kas
lės, teikiantis progos išgirsti

Dievo žodi, pagalvoti apie am- 

finas tiesas ir susirūpinti šie- ^Prasideda Gruodis, kuria- tik norėsite, galite atsilanky 

los išganymu. O t» padaryti vls"s d™ugijos laikys prie- ti į vietinį knygyną ir pasi- 

yra būtinas reikalas, nes ir Si,l<‘tlnius susirinkimus ir ri- skaityti. Taipgi pareina dan- 

iats Išganytojas apie šį daly nks kitieme metama valdybas, gelis įvairiausių lietuviškų lai 

ka šiaip kalba: “Kų žmogui ,Vi»« vis* dral,RW narini tu- kraščių, kurių visuomet gali- 

padės, kad jis ir visų pasauli.’«« tu0 susirūpinti ir į vai- ma rasti atsilankius , knygy- 

paveldėtų, jeigu jis savo šie- |d>’bas ,Srlnk“ ‘skanius asine- nų.

lai nuostolį paneš!” Taigi, nis- Nes nu0 valdybos nriklau-

NQRTH SIDE. - Visi, ku 

rie atsilankė į praėjusį “spul 

kos” susirinkimų, ar kokiai;., 

reikalais į “spulkos,, raštinę.!dlečlams’ kad kurie tik nori " 

gavo metinę atskaitų. Pavar-'taui>yti sav0 sunkiai uždirl>t,ls 

čius atskaitų pasirodo, kad ši cen,UB’ a,eiki,€ bi,e kur> penk

“spulka” sąžiningai,-atsargiai 

ir sąmoningai vedama. Nariai

tadienį į “spulkos” raštinę ir 

tapkite jos šerininkais. Ir po

turėtų džiaugtis ir būti d'ėkin- mažai ‘aupant’ dau« 8®Hnia 

sutaupyti. Vienas Komisijos.

mieli parapijonai, northsidie-
so didesnis ar mažesnis drau

giai, lygiai ir kaimynai, paša- 
liečiai, kviečiu visus susirū

gi jos veikimas.

X Praėjusius krašto rinki

nes laimėjo demokratai. Mū- 

ų vietinis politikos klubas vi-

TOWN OT LAKE ŽINELĖS

Ipos mėnesinis susirinkimas į- 

v\ks lapkričio 27 d., 1 vai. 

popiet, Šv. Kryžiaus pamp. 

mokykloj. Visi nuoširdžiai 

kviečiami atsilankyti; turime 

Į daug svarbių reikalų svarsty

ti. Nepamirškite naujų narių 

atsivesti.

X Apaštalystės Maldos drau 

gija rengia bunco party lapkri 

čio 27 d., 7 vai. vak., parapi

jos salėje. Kiekvieno atsilan

kymas bus labai įvertintas, 

nes visas pelnas eis parapijos 

naudai. Darbščių komisijų su

daro pirm. E. Gedvilienė, V. 

Katauskienė, O. Srubienė, J. 

Sauavitienė ir Ogintaitė. Ko

misija iš širdies darbuojasi, 

kad vakaras pavyktų.

X Kontestininkui, plaAiai 

žinomam veikėjui V. Stanci

kui sekasi darbuotis “Drau-

—---------------------- go” platinime. Vincai, nepa-

X Sunkiai serga Ieva Miko siduok! Laikykis pirmoj vie- 

laitienė, 4434 So. Hermitage

CHICAGO HEIGHTS, ILL

ATLAIDAI

X Ateinantį sekmadienį į- Tuomet stovėjo už demokratus 

pinti sielų išganymu, atlikite 'vyksta metinė parapijos vaka- ir kai kuriuos vietinės wardos 

Misijas. !rienė, prio kurios visi para- valdininkus net įdorsavo, to-

5pač kviečiu, ir prašau, jus, 'pįjonai jau iš anksto smarkiai dėl dabar, jiems laimėjus, klu- 

kurie daugelį metų kaip ne- -.................. -

lankote bažnyčios, atlikti Mi-! 

sijas. Jos jums yra labai rei 

kalingos. Ateikite bažnyčion 

pasinielskite, paklausykite pa 

mokinimų, atlikite išpažintį ir 

susitaikinkite su Dievu.

Song Recital

gi “spulkos” direktoriams, 

kurie bendrovę veda tokiu at

sargumu, kad nesibijo nei bai

sios depresijos, kuri ne vienų 

finansinę įstaigų nubankruti- 

jo.
avė. Ji yra narė Šv. Kaz. Ak. 

Kiek teko girdėti, kurie ko-!pJimėjų } skyr ir Apaštalys- 

kiais tai sumetimais buvo pa-į tės Maldos. Narės, nepamirš- 

liovę mokėti arba ištraukti sa-;;;įte aplankyti. Gydo dr. A. R. 

vo pinigus, bet dabar, pamatę McCradie. Dieve, duok jai 

ir įsitikinę bendrovės saugu-1 glTit pasveikti.

mą, vėl grįžta į šėrininkų eiles, x Labdarių Sųjungos 1 kut

PART II

toj.
X Moterį} S-gos 21 kuopos 

vakarinius kepimo, virimo ir 
siuvimo kursus lanko daug 
moterų ir mergaičių. Painokos 
būna kas antradienį, Davis 
Sųuare Parke. X. Y. Z

X Šv. Kazimiero parapijos 

bažnyčioj lapkričio 27 d., per 

sumų prasidės 40 valandų at

laidai. Tikime, kad šio mies- 

Į to, Ilarvey ir Steger lietuviai 

katalikai skaitlingiausiai lan

kysis į atlaidus.

X Buvusieji Šv. Kazimiero 

parap. vakarai, spalių 30 d., 
ir lapkričio b d., labai pavy

ko. Gryno pelno liks suvirs 

$400.00.

Per tuos du vakarus buvo 

moterį} ir merginų populariš 

kas kontestas. Kontestų laime 

j jo p-lė U. Sebutaitė. Antrų 

daugiausiai balsų gavo p-lė Gv 

Meškauskaitė.

X Kun. A. Martinkus ir 

adv. AV. Bi Maske rengia ne

paprastų kortų ir kauliukų lo* 

šunų gruodžio 1 d., 1:30 vai. 

.vakare, mokyklos kambaryj.

I

Rap.

Kas-gi įs jūsų tokio gyveni

mo, ir kokią naudų iš to turė

site taip gyvendami f Patys ge

rai žinote, kad negerai daro

te. Pataisykite jį ir gyvenki

te taip, kaip priklauso kata

likui gyventi.

Gal kai kurie iš jūsų paša į 

kyšite: “Mes nedrįstame eiti į 

bažnyčion, nes daug metų jo- j 
je nebuvome; taip pat ir išpa- j 

žinties negalime atlikti, nes 

daug visokių nuodėmių papil

dėme; o apart to, dar ir mūsų 

draugai ir draugės mus pa

šieps. ’ ’

Ant tokių jūsų apsakymų 

trumpai atsakau: Eikite baž

nyčion ir niejio nepaisykite; 

klausykite pamokinimų ir at

kilkite išpažintį, o užtikrinu, 

kad nieko blogo jums neatsi

tiks.
Jeigu kas kų nors ir saky

tų apie jus, atleiskite jiems, 

ir pasimelskite už juos, ištar

tais kvbančiojo ant krvžiaus' 

Išganytojo žodžiais: “Tėve, at 

leisk jiems, nes jie nežino kų ! 

daro.”

Ilgas laikas nebuvimo prie; 

sakramentų skirtumo nesuda- i 

rys, tas tenebaido jus. Kad irj 

50 metų nebūtumėte buvę, ei

kite išpažinties. Jeigu bus ga

lima, kunigas duos išrišimą, o 

jeigu ne, tai jis duos patari

mą, kas reikia padaryti. Nesi

bijokite.

Baigdamas šiuos kelis savo 

rašto žodžius, primenu jums 

tiesą, kad Bažnyčia turi galės 

atleisti žmonėms visokias nuo

dėmes. Kristus jai tą galę su

teikė, kada Jis tarė Apašta

lams: “linkite Šventųjų Dva

sių: kam nuodėmos atleisite, 

tam jos bus atleistos; o kam 

sulaikysite, tam jos bus sulai

kytos.”

Misijų tvarkų pats misi jo- 

nicrius paskelbs lapkričio 28 

dienų, 7:30 vai. vakare, 

lieku gerbdamas jus visus ir 

pasitikėdamas pamatyti baž

nyčioje laike Misijų,

EMILY MICKUNAS

Coloratura Soprano

y
I

ASSISTED BY l

PHILIP WARNER, Pianist

r

November 27, 1932
3:15 P. M.

y

EIGHTH STREET THEATRE
Wabash & Eighth St.

PART I

2.

3.

Nina.............................................. Pergolesi

Villanelle ........................... ...Falconieri
• •

My Johann ................................. ./..Grieg

Una voce. poco fa, 

from “Barber of Sevillc”... .Rossini

Tyluma ..........................................Šimkus

Rods parpulčiau..........................Banaitis

Burtai .................................... Gruodis
Lithuanian)

PIANO *

(a) ftoeturne in F. Sharp___ Chopin

(b) Ritual Fire Dance.......... Di Falla

5, A Memory............................................Ganz

Voices of Spring......................... Strauss

6. Serenata......................................... Romano

Estrellita............................................ Ponče

The Answer.......................................Terry

7. Dovė l’Indiana bruna,

from “Lakmė” ........................ Delibes

P-lė EMILIJA MICKUNAITĖ 

dalyvavo sekančiose operose:

Lietuvos Operoj.

1. Fra Diavolo

2. Rigolctto

3. Traviata

4. Sevilijos Kirpėjas

5. Zar Saitan

6. Ugonotti

7i Romeo ir Giulietta >

8. Don Pasąuale

Italijoj:

9. Lucia di Lammcrmoor

10. Bfarbiere di Siviglia

11. Kliši r d’Atnore
/

12. Rigolctto

Eighlh Street Theatre
VVabash & Eighth Stpeefs

NEKLIOIE, LAPKR. 27,3:15 P.M.
P-lė Emilija Mickūnaitė sekmadieni, lapkričio 27 d., 

3:15 P, M., Eighth Street Teatre išpildys ilgoką kon

certą, 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 
Lietuviu muzikos dvasią.

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

................  $1.65 Ine. Tai
........ $1.10 Ine. Tai

Balcony ............................ $0.55 Ine. Tai

Tikietus galima gauti “Draugo“ Ofise 2334 So
Oakley Avė., Tel. Roosevelt 7790.

įžanga: Malt) Floor
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laikosi ohalsio “savas pas sa- 

'v". Keikia apie tai pagalvoti.

Bet šiaip ar taip parapija 

pt it išaugo ir subūrė 600 šei-

Klebonu nuo pat pradžiom lalikybės tvirtovė šioje koio- 

tebėra kun. A. P. Baltutis. Į nijoje. Per savo gyvavimo 5 

Ganyto javinio darbe jam pildė-J metus ji įvykdė daug didžiu 

davo pradžioje kunigai mari- ' ii naudingų visuomenei dar- 

jonai, kun. Jusevičius, o nuojbų ir turi taip pat daug gra-
mynų (apie 2000 žm.). Ne

skaitant atskirų fundatorių11931 m. komendorium tebėra žiu užsimojimų ateičiai. Tad 

bei aukotojų, parapijų nuolat jaunas kun. Katauskas, kuris palinkėkime jai ir jos vadui 

įremia šios draugijos: šv. Ka-[gerai moka liet. kalbų ir yra k i. kun. Baltučiui patvaros ir 

zimiero, šv. Barboros, šv. Te gabus pamokslininkas, kaip ir j ko didžiausio pasisekimo vi- 
'rusės, šv. Rožančiaus, Maldos Į pats klebonas. Jiedu yra po- silose kilniuose darbuose, ku- 

ė-paštalavinio, tretininkų, šv. puliarūs ir kolonijos mylimi Iriuos telydi Apvaizdos palai*

Kazimiero akad., rėm 8 sk., dvasios vadai. Todėl jiems ir ina! 

moterų s-gos kuopa, LRKSA [sekasi sėkmingai tenkinti ko- 

263 kp., Am. piliečių kliubas; Jonijos dvasios reikalus ir va- 

jaunimo — Angelo Sargo, me-jdovauti tautiškam kolonijos 

rg. Marijos Vaikų, Vyčių M2 j veikimui, kuriame dalyvauja

l:p, mergaičių sodalieija, šv. 
Vardo, šv. Vincento P. labd.,

20 įvairių vietos liet. dr-jų.

P. Jurgėla

AR ŽINAI, KAD

Netoli San Franciseo yra A- 

merikos milijonierių ubagv-

Retas šeštadienis ar sekma- [nas, kuriame gyvena buvę la- 

vaikų ministrantų ir kt. Yraldieais par. svetainė nenaudo jbai turtingi, vėliau nusigvve- 

du gerai išlavinti par. chorai,'jama dr-jų susirinkimams, va- nę žmonės. Tame ubagyne šia- 

kuriems vadovauja p. Janu- kerams, ko/ ortams ar mitin- 'ndie gyvena 300 žmonių.

Šv. Panelės Gimimo par. bažnyčia ir mokykla. Rytoj vakare ši parapija mini 5 metų sukaktį.

šanskas.
Šioj kolonijoj daugelis liet. 

gydytojų ir advokatų turi sa

vo ofisus. Čia yra šv. Kazi

miero vienuolynas su merg. 

akademija, Holy Cross hospi- 

tai, Peoples Furniture Co. pa

rduotuvė, ir daug įvairių biz

nio ir real estat’o įstaigų, lie 

tuvių valdomų. Čia taip pat 

gyvena beveik visi liet. kon- 

traktoriai.

ganys.
Taigi, mūsų parapija yra ti

kra ir stipri lietuvybės ir ka-

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ

SULIG MADOS
EKONOMINGOS

ŠV. PANELĖS MARIJOS 
GIMIMO PARAPIJOS 

PENKMETIS

šiemet sukanka 5 metai šiai

Trijų aukštų mokykloje mo

kosi 140 vaikų, gyvena moky

tojos (seserys kazimierietės),

goms: lietuviams turi lietuviai 

statyti namus.

Parapijonys yra dosnūs sa-

Pilnutė

S 1.88
1-am aukšte yra svetainė, ku- ’vo brangiai ir neperskiriamai 

ri sutalpina 600 žmonių. Ta-[įstaigai — bažnyčiai ir moky-

gražiajai mūsų parapijai. Iš čiau mokykloje yra vietos 600!kiai. Daugelis aukojo po 60, 
\is j Chicagos lietuvių parapi- vaikų. Gaila, kad dar ne visi [100, 200, 300 dol. ir daugiau, 

.jų Šv. Panelės Gimimo para- šios kolonijos lietuviai yra (Bažnyčios ir mokyklos staty- 

pija yra gražiausioj vietoj — tautiškai susipratę — dar nejba atsiėjo apie 140,000 dol., o 

Marąuette Parke. Miesto pa- visi siunčia savo vaikučius įį mokyklos įrengimas 15,000 

krašty, toli nuo fabrikų, tyras lietuvišką parapijos mokyklą, dol. Visa parapijos nuosavy- 

oras, gausybė saulės šviesos, Eitose kolonijose lietuviai gai- bė yra apie $250,000 vertės, 

kurios dangorėžiai neužstoja, lįsi, kad neturi savos mokyk- Parapijonių aukos ir klebono 

— žodžiu, gražiausia kolonija. Jos arba esamoj mokyklos vie- biznieriškas sumanumas jau 

Taip pat ir jauniausia. Dat tos vaikams trūksta. Bet ma

ne taip senai čia buvo tuščia, iketparkiečiai yra laimingi-.

1912 metais įkūrus čia šv. Ka- turi gražią, švarią, gerai įren- 

zimiero vienuolyną, labdarių ų-tą mokyklą saulėtam tyram 

sąjunga supirko daug žemės ore. Argi angliškoje aplinku- 

sklypų (lotų); ir jau 1919 m. moję nutautę mūsų tautiečiai

pradėjo dygti namai, — pir- bijo tikybinio ir dorinio vai-

iria mediniai,

niai.

paskiau mūri- kų auklėjimo savoje mokyk

loje, kur vaikai išeina vald-

Apsigyvenę čia naujakuriai žios nustatytąją mokslo prog- 

lietuviui pasigedo šventos įstai ramų ir geriau išmoksta lie* 

gos dvasiniams reikalams. Pra tuvių kalbos, o taip pat pra

dėta rūpintis parapijos stei- deda lietuviškai giedoti ir dai

giniu, ir jau 1927 m. gegužės rutoti.

22 d. buvo laikomos pirmosios BaSnyiio.3j mokyk)os ir kte. 

pamaldos šv. Kaa.rn.ero vie- bonijos (1(m ]n } statyboa da. 

nuolyno koplyčioje. Kleboną lbus tvarkė mfls|Į tauli„tis in2 

bnvo paskirtas kun. Aleksa... mbit „ kleboniią

dras P. Baltutis. Energingas t,a(- tgip pgt |ietuvis konb.

ir sumanus klebonas stropiai 

ėmėsi parapijos ganytojo da

rbo, suorganizavo būrį dosnių 

parapijonių ir netrukus pasi- ^uiiiiiiiiiiiiiillllllllllllilllllllllll  
statė mokyklą su laikinąja ba- | 

žnyčia, kuri buvo pašventinta 5 

Ii 29 m. birželio 9 d. Bažnyčia Ę 
graži, šviesi, erdvi — sutalpi

na 900 žmonių. Didžiajame al

toriuje yra labai vertinga pa

ties klebono kun. Baltučio au

ka: Šilavos Šv. Panelės ste

buklingojo paveikslo kopija, 

pagaminta Lietuvoje. Meiliai1 

žvelgdama iš šito didingojo 

paveikslo, Švč Dievo Motina 

klausosi pamaldaus parapijo

nių šauksmo ir suramina juos, 

užtardama jų reikaluose prieš 

Aukščiausiąjį. Ir matome, kad 

Dievo palaima nuolat lydi šią 

parapiją: jos nariai gerai, gra

žiai gyvena ir net sunkiosios 

depresijos laikais ne taip jau 

s! undžiasi, kaip kitų vietą jlHI 

žmonės. Tai yra tikra Dievo ii 

malonė. Be to, rūpestingas it i'HI 

geraširdis klebonas parūpina 

pašalpos skurdo ištiktiems be

darbiams.

D. Gricius. Tai pavyzdys vi

soms mūsų parapijoms ir štai-

daug skolos atlygino ir pade

ngia p-jos įstaigų normalias 

išlaidas. Dabar skolos liko dar 

apie 140,000 doJ.

I’arapijonų daugumas — da

rbininkai ir biznieriai; jie su- Į 

kūrė parapiją ir ją išlaiko, i 

Nors šioje kolonijoje gyvena [ 

daug inteligentų, bet dauge

lis jų kažkodėl neremia para

pijos. Jeigu jie mažai naudo

jusi bažnyčios patarnavimu, 

tai turėtų nors lietuvišką mo

kyklą remti ir rūpintis jos gy

vavimu, jeigu ir jiems rūpi 

lietuvybės palaikymas jauno

je mūsų kartoje. Neremiant 

tokių svarbių ir reikalingų 

liet. visuomenės įstaigų, ne- 

pridera nė skųstis tokiu reiš

kiniu, kad lietuviai ne labai

imimiiiimiuiiiimiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi!." *

MARQUETTE
WET WASH LAUNDRY
Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIE- = 

NINTELC LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. Į
Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių dėl i 
išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu = 
HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų E 
bundulį.

6551-53 South Kedzie Avenue 
«iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii3

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
Užlaikome dideliausią pasirinkimą! 

žiedų, daimantų, laikrodėlių ir kitokiųĮĮ 

Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos^ 

dabar numažintos.

Taisome visokio* rūšies laikrodžius.

3255 So. Halsted St.

KALĖDŲ

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ!

Vandens keliu į KLAIPĖDĄ
(per Kopenhagą) S. S. FREDERIK VIII — iš 

New Yorko gruodžio 9-tą — iš Chicagos 

specialiu traukiniu 

gruodžio 8-ta — 9:30 vai. ryto.

Specialūs pasilinksminimai Kelionėj visose Klasėse 

Rengiama

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
i

Įgaliotas Agentas
“D R A U G A S”

2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Tel. Roos. 7790

Telefonas BB IB B H VA BF Ta-lp» Jus ^a“
CANAL llteP‘rkti

9 HIlULVd z,

UŽ WHOLESALE KAINAS Iš

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

Per virš 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 

Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 

Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių Storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg.................................................... ... ................... tonas $6.00

Illinois Egg........................................................................................ ” 6.00

West Va. Lnmp............................................................................. ” 7.50

Black Band Egg .................. ” 7.50

Black Band Lump .............................................................. ” 8.00

Red Ash Erie Lump ...................................................... ” 8.50

Blue Grass Lump .............................................................   ” 8.50

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

Pocahontas Mine Run ... „........ ” 6.50

Pocahontas Lump...................................................................... ” 9.00

Pocahontas Egg ...................................................................... ” 9.00

Pocahontas Nut ...................................................   ” 8.50

Pocahontas Pea............................................................................. ” 6.75

West Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25

Coke-Range dėl furnasų .............................................. ” 9.00

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

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

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

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Men esame užbondsuotl miesto sverlkal Ir kiekvienas vėlimas, kuris 
išvažiuoja iš musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklų. Tas garan
tuoja parodytų ant tikleto svarumų.

Sekcija

Miestas pilnas $1.88 miiinerių sha- 
p-omis, bet nei viena nelygsta ver
tės kurių rasite pas FENZAU’S. 
Vertė — nepergalima., vertė — ge
riausia materija, begalinis pasirin
kimas naujų rudens kepurių už 
$1.88. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour $2.95 
Pagamintos už $7.AO.
KITOS KEPURĖS.. $3.95 

Galvų sizai nuo 21 iki 25 col.

Chicago’s Finest, Largest Selection 
1040-48 \V. 47tli. St.

Three Stores in One—Just W. of 
Ashland

PATARNAVIMAS
dėl viųų piliečių 
visados vienodas

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

gydoma—Jei vartojama
—SU VILTIMI geri vaistai.

Matykit mus.
—KOLEKTUojAME: nusibankru- 

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

Matykit mus.
—APDRAUDA- nuo ugnies—na

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

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
rųšies dokumentus.

VlsaddS kreipkitės:
Public Service Office

819 W. 35th STREET 
Phone Tloulevard 9122

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul. 6246

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 iki 12 ryto. 1 Iki 5, 7 
iki 8:30 vakare.

Nedėliomis 10:30 Iki 12.
756 West 35th St. Chicago, I1L

4 ■■■■■■■■■■■»
^Reumatizmas sausgėlėį
■ Nealkankyklta savus skaua-
g mala. Reumatizmu, Sausgėla, " 

Kaulų Gėlimų, arbaf Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu: nes skau- _
■ dėjimai naikina kūno ryvybų

Ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 
CAP8ICO COMFOCND mo- ■

■ stls lengvai praAallna vlrlml- _
■ nėta ligas; mums žtandls dau-
g gybė žmonių siunčia padėka- ■ 

vones pasvslkų. Kaina l»c per g
■ paštų tie arba dvi ui $1.11.
g Knyga: “BALTINIS 8VEI- ■ 

KATO8“ augalais gydytina kai- ■
■ na lt esntų. —

; Justin Kulis Z
1269 80. HALSTED 8T. •

g Chioago. 111. ■■ «■■■■■■■■■■■

T ! K 
ŠIĄ SAVAITĘ 

SIŪLOMA

BARGENAI
ANT

Pečių, Rakandų, 
Matrasy, Kaldru 

ir Blanketų

j

ŠILDOMI PEČIAI
Naujos mados, pilnai par
celiuoti dėl visokio kuro. 

Verti $28.00 dabar už
SI 4.95

Labai platus pasirinkimas 

visokių išdirbyscių.

4 svarų baltos vatos mat- 
rasai verti $6.50, po

$2.98
Naujos, tvirtos ir gražios 
vatinės kaldros vertos $3,

$1.55
Maišytų vilnų dubeltavi 
blanketai, verti $4.75, po

$2.48

Nauji, tvirti, gražūs Parlor Setai, 
dengti sn aukštoe rūšies Jacųua- 
re arba Tapestry, vertės $75.00 
tik .................. *29.50
Nauji, labai gražūs tikro Mobair 
Setai, verti $90.00. šių

.......*38.50

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400

4177 83 ARCHER 4VE.
Lafayette 3171

Chicago, III.



lienis. lapkr. 26 d.. 1932 D R A U O A S

CHICAGOJE D A K T R A
nulis visas choras, kvartetai,
'duetai ir solo, taipgi bus su-

-----  —— postas gražus veikalas (drama
Mo sezono atidarymo kon- ar komedija). Lietuviai, nepa-I 

certas pavyko visais atžvu-1 minkite vasario 19 d., nesi 
guis. 1 adengus dideles išlai-ibus kas nors nepaprasto. Bei 
Jas, liko kelios dešimtys do- to, 1.. V. Dainos choras rūpi-! 
lerių pelno. Choras labai dė- naši ir pats savim. Štai, lapkr.
Ringas Chicagos lietuvių vi- 26 d. ruošia vien savo naria- 
suomenei už gausų atsilanky- ms šeimyniškų vakarėlį, kū
mų. Iriame ketina būti gardūs už-

Dabar choras visu smarku-1 kandžiai, gera muzika, prie 
nui pradėjo ruoštis prie šven- į kurios bus galima smagiai pa
lojo koncerto, kuris įvyks ko-įsišokti. Vakarėlis įvyks Lie- 
vo mėn. 12 d., Kimball Ha!!. Į tu\ ių Auditorijoj, žemutinėj 
Koncertui muzikas Sauris yra svetainėj. Visi choro nariai ne 
palinkęs gražų veikalų (kan į pamirškite jame dalyvauti, 
tūtą), kurios kiekvienas lietu-j Koriu pažymėti, kad chorui! 
vis turėtų pasiklausyti. Todėl priklauso veikliausia Chicagos ' 
visa Cbicagos lietuviškoji vi- l-etuvių katalikų jaunimas, ku 
suomenė iš anksto prašoma į ris myli lietuviškų dainų ir; 
ruoštis pamatyti naujų veika kalbų. Nors čia laiko ir pasi- į 
lų. i šventimo reikia padėti, bet jis i

Toliau L. V. Dainos chorai ! visuomet linksmas, gyvas ir Į 
yra pakviestas, ir pasižadėjo,!energingas. Ir, ištikrųjų, pa- 
išpildyti Lietuvių Auditorijos tekęs į tų taip gražų jaunimo
Bendrovei gražų programų. I būrį, jautiesi kaip savo šei_______________________________________________
Aukuras įvyks vasaiio 19 d., i toje. Nors jau dabar yra ga-,|e ateiti ir įsirašyti. Visi bū- vysto gražų ir švelnų elgimų- 
1933 m., Lietuvių Auditorijo- na didelis choristų-cių būrys, Įsįte maloniai priimti ir visi si. Lietuvytis
je. Prie to koncerto choras .b>'t dar, kurie norėtų plikiau- svkįu suglaustomis eilėmis že-

IŠ VYČIŲ DAINOS CHO 

RO VEIKIMO \

jau smarkiai ruošiasi. Daly- '.syti šiam chorui, nesidrovėki-

G R A B O R I A

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS PIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

lel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO

Vai.: 10-.* 1 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

ANTANAS S. POCIUS

Įžymus kompozitorius, Beethoveno konserva
torijos direktorius ryt Šv. Antano bažnyčioje, Ci- 

ceroje, per šventąjį koncertų galingais vargonais 
išpildys klasinį bažnytinį kurinį, taip pat vado
vaus vargonininkų Sasnausko chorui.

Phone Boulevard 7 04i

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7o89
Res. Hemlock 7 C91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakar© 

'±©1. Cicero IZūU A.—1LA.Y

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir oeredomis susitarus
4847 W. I4th St. Cicero, 111.

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIHUUGAS

X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis ir nedėliomis pagal

sutarties

| Office Phone 
Prospect 1028

Res. »nd Office 
2359 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2103 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS;

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

"Ir. s. a. dowiaFOfisas Tel. Grovehill 9617
Rea 6787 S. Artesian Avė. _ . _ . .e.

TeL Grovehill 0617 GYDYTO JAS ir CHIRURGAS

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IH CHIRURGAS 

1428 West Marąuette Road 
VaL: 2-6 lr 7-9 P. M Ket 9-11 AM

Nedėlioj susitaręs

TEL. LAFAYETTE 7 660

DR. F. G. VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0402

5147 WEST 25th STREET 
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662
lr

2924 W WASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Waahlngton Blvd. 

4:89 — 6:80 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba 

Cicero 662. Rea. teL Cicero 2888

Iet, Latayetie 67 08

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: » iki a po pietų. 7 iki 0 rak. 
Office: iiby S. Culiforiua Avė. 

Nedeiloje pagal sutarti

J Tel. Canal 0257 Res. Prospect ->9 (OflSO: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei urai.-lli.-.ila šaukite Central 74tt4DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas ' 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

ngsime Lietuvos Vyčių idea
lo keliu, kuris veda į skaistų 
laimės rytojų. Kas myli dai
nų, tas-visuomet drąsiai gali

Dr. C-K. KliaugaKAS NAUJA WEST SIDF,

DENTISTAS 
Utarninkais, Ketvergaia ir Subatomis
242(1 \V. Alarųuette Kd. arti H'otern 

Avė. Pliuue Meni lock 7828
Panedėliais, Seredomis lr Pėtnyčiomia

žengti šiuo audringu gyveni- , parap. choras rengia buneo ir .____įsais,r~t
mo keliu, kurio nei didžiau-;c;lid parties, par. salėje, 7:30 Tel. Republic 2266

X Rvt, lapkr. 27 d. didysis

LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
pigiau negu kiti .o-(Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tai. Roosevelt 8616 arba 1619

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
i o itfUt W*at- .15 
' ’^Tel, Canal 6174

SKYRIUS
3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muši) patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dvkai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

2314 W. 23rd PL, Chicago

1433 8. 49 Court/ttcero, UI
TEL. CICERO 6887

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

šia vėtra nepajėgs iškreipti; vai. vakare. Visi parapijiečiai 
iš doros kelio. Ir didžiausios kviečiami atsilankyti. Pareiit- 
g\veninio kliūtys lengvai bus'hjme chorų, kinis kas: sekma-

Turiu automubilias visokiems' 

reikalams. Kaina prieinama 

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

nugalimos.
Juk lietuvių tauta išsilaikė 

gyva tik dėka skaisčiai ir gra
žiai dainai. Lietuvos pačia il

gėj sušvitus laisvės spindu- priešmetinius susirinkimus, li
pams, savanoriai-kareivėliai, ,n^s valdybas 1933 m. Pra var- 
žengdami į karo laukų, visuo- atkreipti nąrių dėmesį į tai, 
Liet stiprinosi galingąja dai- ^ud katal. draugijos, rinkda
ma, kuri jiems pridavė drųsos ,mos 'uldyhas, naiius į \ahly- 
ir ištvermės, kad, patys apie '"‘-1 rinktų katalikus. Iki šiol 
save užsimiršę, stoję į kovų su ’ ai burių musų pašnlpinių

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREETdienis bažnyčioje mums gra
žiai gieda. Phone Hemlock 2061

X Ateina gruodžio mėnuo.
A įsos mūsų draugijos darys

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

6558 SO. \VESTEKN AVĖ.

dau.' skaitlingesniu priešu jį valdybose jau kelin

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street 

Telefonas Yards 3557

X-SP1NDULIAI

l’bone Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
• REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7S68

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Ikt 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare ItarulnLuK 
lr IketvergaLs. '

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus 

Specialistas odos ligų ir »

veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted Sk

Kampas 3lst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. r. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

ti Lietai buvo ne tik neprakti 
1-nojantieji katulikai, bet net 

odei ir mes, brangus lie- piiešingųjų Kat. Bažnyčiai se-( 
tuvių katalikų jaunime, mvlė- į.į,, nariai. Tai nepateisinamas1 
kinie dainų ir, progai Pa'dai- įataiįjij;į|.yjų dr-jų apsileidi- 
kilis, priklausykime prie para- llias> nepildymas konstitucijos, 
pijinių chorų, o ypač prie ga-j Gruodžio 15 d., parap. 
rsaus L. \. Dainos choro. N’ie- sajgj bus suruogta įdomi bun 
kas kitas, tik daina atskleid- co party, kurios pelnas eis 
žia žavingus horizontus ir ve- Bernaičiui Kolegijos Thomp 

sporto reikalams. 
Buneo iniciatyvų paėmė žymi 
nūs veikėja biznierka p. S. 

Balčiūnienė. Visos dovanos 
bus rankų darbo daiktai.

visuomet nugalėdavo.

I. J. ZOLP
ORABORJUi IR LAJDOTUVTŲ

▼RDRJAi

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4ltk lr Paulio* Bta.

Tel. Boulevard 6288-8411

NulIudlmo valandoje Kreipkitės Ja ].j|nįų j(Įea|n keliu bei iŠ-\ ... <« '
>rie manęs, patarnausiu simpatiš- c *■ ‘vuim.,
cal,, mandagiai, gerai lr pigiau negu
titur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

DIl. MAHGE1UO
PRANEŠIMAS

Persikėliau j erdvesnę ir patogesnę 
vietą

3325 SO. HALSTED ST.
.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

AKIŲ GYDYTOJ M’

DR. VAITUSH, OPT.

Seniausia; ir DidžiausiaLIETUVIŲ
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-

Į rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 

patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 

Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipi

Į sitės kur ldtur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisą.

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

Tel. CICERO 2C4

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $3o.0O 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 501 h Avė., Cicero. Th. GRAŽIAI VAIŠINO

A.
t

A.
ANTANAS P. 

BAGDONAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Ijrpkr. 23 d.. 1932 m. 3:45 vai. 
iš ryto. 4 4 metų amžiaus. Gi
męs Lietuvoje, Kamtgalos pa
rap., Hkurdėnų kaime, Panevė
žio apskr. Amerikoje Išgyveno 
25 metus.

Paliko dideliame nuliūdimo 
moter) Oną, seser) Uršulę Ba
rauskienę ir ftvoger) Joną Ba
rauską; švogerj Juos. Rimkų Ir 
Uršulę Rimkienę, o Lietuvoje 
seną motinėlę ir 4 seseris Anns- 
tuziją švarllenę, Marcelę Tamo
šiūnienę, Jagasę Vlrbieklenę, 
Alpunę fivarllenę lr švogerlus.

Kūnas pašarvotas .mndnst 17- 
50 H. Union Avė., Chicago, III. 
Laidotuvės (vyks Pirmadienyje, 
Iaipkr. 28 d., 8:30 vai, IS namų 
bus atlydėtas J Dievo Apveiz
dos par. bažnyčią, kurioje |- 
v.vks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą, IS ten bus nuly
dėtas | šv, Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antano Bagdono gi
minės, draugai Ir pažystami e- 
šute nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse lr sutelkti 
Jam paskutlnj patarnavimą Ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. Moteris, Se
serys, švogerfai Ir Giminės.

Llidotuves. patarnauja gr.ih 
Butkus Co. Tel. (.‘anai 3161

Lapkričio 17 d. įvyko M. S. 
55 kp. choro pamoka pas cho
ristę biznierkų O. Budavičieuę. 
Po paii’okos visos choristės bu 
vo pp. Budavičių vaišintos ska 
nia vakariene. Per vakarienę 
taip pat pasidalinta gražiomis 
mintimis. K p. ]»irm. S. Saka- 
lienei pakvietus iš eilės kalbė
jo M. Aitutienė, A. Sim*vičie- 
nė, A. Linkevičienė, S. P»alčiu- 

! nienė, R. Labanauskienė ir 
I choro mokytojas p. J. Brazai
tis. Visi džiaugėsi gražiu suė
jimu. Ant galo kalbt'sjo ptys 
šeimininkai. P. Budavičienė 
džiaugėsi prisirašiusi prie Mo
terų Sųjungos ir gėrėjosi sų
jungiečių veikimu, gražiu na
rių tarpe susiklausymu.

Padėkojus maloniems šei
mininkams už gražias vaišias, 
visos išsiskirstė kupinos grt. 
žaus ūff). 7 a puri.

į— — ■

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių {tempimą, kurta 
aatl prležaatim galvoa skaudėjimo, 
ivaigitno, akių aptemmlo, nervuolu- 
mo, skaudamą aklų karštj. Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpą regyatę 
ir tolimą regyatę.

Prirengiu teisingai akintus visuos* 
štailikimuose. egzaminavkmaa daro
mas au elektra, parodančią mažiau- 
ua9 klaidas. >

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams. ' .

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atltaleomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi- 
gekiiės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Teh Boulevard 7589

DR, M. T, STRIKOL’IS
GYDYTOJAS (lt CIHRIHGAS 

OFISAS
j 4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
I iki S vaJ. vak. Nedėliomis pagal

sutarti
Ofiso Tel.: Uouicturd 7820 
Namų ’iei.: Prospect 193(1

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

18UU M EST 471 h STREET

I’HONE GROVEHILL 0027 
Valundos: 2-4; F. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J, W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. \VESTERN AVĖ. 
Chieago, III.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. I. DUNDULIS
(Adytojas IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE

Tel. Virginia 0036

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

rei. Grovehill 1595

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

rieredoinis po pietų ir Nedeldiemata 
tik susitarus

2422 W. MARmUETTE ROAD

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 8000

Office Phone 
■Weutworth 3uu»

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenuood 6107 
Valardos:

Nuo 9 iki lt valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidal vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė *
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10— 4; nuo 6—8

X* >14 IK

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 19—13 nuo 1—4 pe 

pietų: 7—8:29 vai. vakar*.
Nedėliomis 19 Iki 11 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V, SJARES
(NaryatAkas)

OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 W*at Murųuette Road

VALANDOS:
9 iki 17 ryto. 7 Iki 9 vakar*

tr ffc.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antraa ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai : nuo 8-4 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak. 

fiveuladienlais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON ,
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro.

Ofiso ir Rea. TeL Boulevard (912

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STR
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
feVENTAS KONCERTAS si rinkimas bus lapkričio 27 d , 

į parapijos mokyklos 8 kamba
rio sekmadienio vakare fiv. rvje, 1 valandą po piety. Visą 

Antano bažnyčioje įvyksta la i draugijų atstovai kviečiami į 
bai turiningas šventas koneer- 'susirinkimų. Yra daug reika- 
tas. Jį išpildys Chicagos var- Ją svarstymui. Ypač kviečiami 
gonininkai, vadovaujami ko- j jaunimo draugijų atstovai. Sis 
mp. A. Pociaus, įžymūs solis-i susirinkimas yra labai svar- 
<ai-ės ir parapijos choras, ve- bus. Nepamirškit, 
damas Mondeikos vargor.inin
ko. Taipgi kurie esate paėmę

Pamokslą sakys K«,b. kun. “Baidyklių parodos”

•ffcst Pnllmano iPO'davinf.ti, prašomi ko grei- 
Jčiausiai man sugrųžinti. Aš

l'o koncerto bus palaimini. s"l’ras,i. 'įniko žmonos
Švenčiausiu Sakramento. |luiko P“ ™ve-tikietus arba 

pinigus. Juk tie pinigai turi 
būti grąžinti tam, nuo ko pa
imta tikietai. Komisija turi pa 
daryti atskaita. Prašau tat vi
sų grųžinti man pinigus, arba 
tikietus, labdarių vakaro, ku
ris buvo lapkričio 22 d.

Linkus,
Liebonas.

P 
mas

Nuoširdžiai kviečiu visu* 
šios kolonijos ir apylinkės lie- 
tuvius.

Įžangos nebus. Bus liuesą 
auka, kolektos formoje.

Kun. H. J. Vaičiūnas

CICEROS SOLISTĖ
P-lė Kutaitė, įžymi Šv. Grigaliaus cho

ro solistė (sopranas), lapkričio 27 d. Šv. 
Antano bažnyčioje per šventąjį koncertų 

giedos solo. •

Federacijos 12 skyriaus su- A. Valančius,

CHICAGOJE

riame dainavo St. Rimkus, du
etas ir Budriko štabo kvarte
tas.

bo mėnesinis susirinkimas į-✓
vyks sekmadienį, lapkr. 27 d., 
2 vai. po pietų, parapijos sve-

JAPONIJOJ NEPAPRASTAS 
SKANDALAS

visur ieškojo ir nerado. 
Dabar statomi klausimai:

Kų teisėjas už tai pelnė! Kaip 
gali teisingumo ministeris ski-TOKIJO, lapkr. 26. — A p 

sidirbusi su valstybės sąmata'rti teisėjais tokius žmones!
'japonų vyriausybė dabar ė-

L-,imsi tyrinėti įvairius krašte!SKAITYKITE IR PLATIN
kilusius skandalus.

Vienas tų skandalų toks:
Atsistatydino teisėjus Nobu- Geriausia cash kaina už mo-

'ro Ozaki. Susekta, kad prieš rgičius, bondsus ir deposit ce- 
l koletą mėnesių jis savo na- rtifikatus. 134 No. I^aSalle St. 
linuose turėjo paslėpęs vienų Kambarys 316. Atdara vaku- 
komunistą, kada policija jc ruis.

į I’er visas didesnes šventes'tumėje. Malonėkite visi nariai 
Budriko korporacija visados pteiti į šį susirinkimų. Bus sva =

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖ- žmona daug vargo jį slaugy-' palinksmina lietuvius su gra- rsloma daug svarbių dalykų.
JE KETURIS-DEŠIMTIS i dama. Iškilmingos laidotuvės i biais ir įvairiais radijo prog-' Valdybą
VALANDŲ ATLAIDAI įvyks pirmadienį lapkr. 28 d. rainais, todėl jo krautuvė yra-------------------------------------------

--------- i X Aštuoniolikiečiai žada;Ms^ bizniškai remiama. s i MOKSLO LAIKUI
Gruodžio 27, 28 ir 29 dienų, skaitlingai dalyvauti Keistu- 
Šv. Mišios 6 valandų ryto. ėio ir Vašingtono paminėjime.

1 aiaiminiinas t valandų vaka- Jau tikietai platinami po visų 
kolonijų. Pagerbkime šituodu Į

PRANEŠIMAI
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypa S A- 
merikoje. Mokytis reikia ir senes- =

KITĘ “bPAI'GĄ.'1

Standard Oil StationI
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite
RED CROWN GESĄ IR ALYVĄ,

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

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.
5854 S. Western Avė.

N. W. Comer. TEL. REPUBLIC 7417

WOOD ST. DEPARTMENT
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.
ši dideliausl aprSdalų — drabužių krautuvė jau perėjo } lietuvių 

rankas. Čia rasite didelj prekių pasirinkimų: vyrams, moterims, taip
gi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama žemiausiomis kainomis.

Wood Street
1 DEP’T. STORE /
I 1800 W. 47 Street j
frrii||!!lllll];il!lll9milllllllllimil]lllllllllllllllll!lllll!lllllllllllllllllllllll!llll.!llllllllljf

rę.
Nuoširdžiai

a'siiankvti.
visi kviečiami didvvriu. Ašt.'

niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naujų mokinimo būdų 
i.GUioklnama 1 trumpiausių laikų ang-

DIEVO APVEIZDOS PA^. 
ŽINUTĖS

X

RADIJO VALANDA

Moterų Sųjungos Cliic. Aps-
1 t ities nriešmetinK susirinki. I1^ ,r lotynV ka,bos' aritmetikos, kny-lailies pilLbineilIllh SUSU ĮIIKI- , ffvedystės stenografijos. pilietystės,
nins ivvks lnnkr 97 ,1 An laiftkų raSymo, abelnos istorijos, irĮIIIH8 liipKi. z.1 tl. OV. AIl-.k)tlĮ mokslo Sakų. Mokyklos vedėjas
tnr.ti nnran salė i Cicero I II P- J- p- Oleka8- yra senas ir daugjano parap. baiej, cicero, «i'-, j prltyręs> kuris gražiai lr visiems su-
2 Vai popiet prantamal dėsto mokslo dalykus ir

Ryt dienų vėl girdėsime lie
tuviųdainų ir muzikos gražų, ------------ ------ -------klte lr )8,raSykltėJ_________  ______
radijo programų iš stoties WC 1-Uopos atsiųsti atstovus į su- balandos: »9 «yPo

Prašomos
I kiekvienų labai patenkina. Dabar,
I prasidėjus mokslo metams, pats ge- i 

fisOS Cllicairos ! riausias laikas pradėti mokytis. Atei- ' 
" kitę ir Įsirašykite Šiandien. MOKSLO

FL, nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
l.urį. (juoda Jos. F. Budriko 
radijo ir rakandų krautuvė,

Sekmad. lapkr. 27 d. į- 
v y ksta Dievo Apveizdos par. 
vakarienė. Darbščios šeiminin
kės per ilgų laikų uoliai ruo
šiasi gamindamos šitų metinę >3417 S. Halsted st 
parapijos puotų. Ne tik para
pijonai kviečiami dalyvauti, 
bet ir mūsų prieteliai iš to
liaus. Geri- klebonas ypatin 

•gai kviečia mūsų “old time- 
rius.”

X Praėjusį trečiadienį mirė 
mūsų kolonijos senas gyven
tojas Antanas Bagdonas. Jis

si rinkimų. Bus renkama valdy
ba ateinantiems metams.

Kurios kuopos dar nėra į- 
nešusios į Apskritį mokesčio,

Radijo dainininkai palinks- J -iasomos tai padaryti šiame 
mins vjsus gražiomis daino- susirinkime. Be to, bus isduo- 
mis, o Budriko radijo orkes- ta sportas iš buvusio apskii- 
tras pasirodys su naujais mu-|^es kųncerto.
zikaliais numeriais. , Valerija Petrošienė, pirm.

Padėkos Dienoje irgi Buri ri
ko korporacijos buvo sureng
tas gražus ir įvairus radijo

R. Mazeliauskienė, rašt.

ilgui sunkiai

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

3106 So. Halsted St.

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th Stprogramas iš stoties WHPC tie Park Liet. Am. Piliečių klu

sirgo, todėl jo nuo 7:30 iki 8:30 vakare, ku-

U2 VIENĄ DOLERĮ
Jūs gausite per ištisus 1933 metus gerą, katalikišką 

laikraštį „Žemaičiu Prietelius.”

„Žemaičių Prietelius” yra katalikiškas žemai
čių laikraštis ir išeina kas savaitė žemaičių sosti
nei Telšiuose. Tačiau jis plačiai skaitomas visoje 

"Lietuvoje.
„Žemaičių Prieteliuje” r.asite įdomiausių žinių 

iš visos Lietuvos, o ypač iš žemaičių krašto.
„Žemaičių PrletelJus” deda gražių straipsnių 

apie tikybą, mokslą, ūkį, istoriją, sveikatą; rasite 
gražių apysakėlių, kelionės įspūdžių, įvairenybių, 
galvosūkių, juokų, vaikams pasakėlių ir kitų įvai
riausių dalykų. Jūs, porą numerių perskaitę, tikrai 
nebenorėsite su juo skirtis, kaip tūkstančiai kitų 
žmoniu padarė.

“Žemaičių Prietelius” atsako per laikraštį į 
skaitytojų .atsiųstus teisės, sveikatos ir kitus klau
simus ir už tai nieko neima.

„Žemaičių Prietelius” rašo lengvai, visiems 
žmonėms suprantamas ir įdomus.

„Žemaičių Prietelius” siunčia vieną ar porą 
numerių kiekvienam susipažinti, kas prisiunčia sa
vo adresą.

„Žemaičių Prietelius” kaštuoja metams 3 li 
tai, pusmečiui pusantro lito. Latvijoj metams 6 li
tai, o Amerikoj ir kitur 1 doleris.

Tamstos galite užsakyti ir Lietuvoje gyvenan
tiems giminėms „Žemaičių Prietelių,” nes jiems kaš
tuoja tik 30 amerikoniškų centų.

„Žemaičių Prieteliaus” redaktorius-lediėjas 
Kazimieras Berulis.

„žemaičių Prieteliaus” adresas: Lithuania, Tel
šiai, Kalno g. 20. * :

Argi tad jūs pagaflėtumėt dėl tokio gero laik
raščio VIENO DOLERIO PER METUS?

Stuoinl Tamsioms patariam pirkti 
anglis M “URANE (KRF.IN) CO AI,” 
Kompanijos. tai- yra vienintelis yar- 
(tiis Chieagoje, kuris užlaiko Ir par
duoda geriausias anglis už žemesnę 
kalni)., negu kur kitur.

niurk Band Lump tiktai $8.50 to
lias. Muši) ofisas atdaras nuo 5 vai. 
lyto Iki 9 vai. vakare.

Crane Coal Co.
Lietuvių Anglių Kompanija

5332 So. Long Avė.
Tel. Republic 8402

PERKAME skolas (Acc- 
ounts) notas, bondsus, Re
al Estate popieras.
SECURITIES D1SCOUNT 

CORPORATION 
155 N. Clark Street

Room 818
Matykite — Mr. Gross

P. CONRAD, Fotografas
Turime tokias pat Šviesas kaip 

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai ĮSeina tokie gra- 

. žus. kaip ir suuiėtoj dienoj. Del ap- 
j poinUinentų ir sempellų paSaukit mus
I telefonu: ENGI.FYVOOD 5840 

Bes, 730 W. 62ud St.

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

S' Valandos 9 ryte iki 5 popiet
| West Side: 2151 W. 22ttd St.
SI Tanedėlio. Seredos ir Pėtnyčios 
2 vakarais 6 iki 9

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

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

T irime pardavimui ir mainymui visokios rūšies properčių, blz- 
' nių. notų tr farmų. Jei mes negalėsime Išmainyti, niekas negalės.

Apdi*aųdqs dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su šliprlausiomis ir didžiausiomis apd.raudos įstaigomis.

Kolokluojanic morgičius, notas ir bilas. Padedame namų sa- 
\ įninkame surasti tuos. kurie yra pirkę morgičius ant jų pro- 
parčių bankose. kurios užsidarė.

Atsilankykite mūsų raštinėn visokiais reikalais ar tai biznio 
ar patarimo, kuris bus veltui sutelkiamas. Bus jums ant nau
dos.

4425 So. Fairfield Avenue Tel. Lafayette 0455

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashlngton St. 
Room 906 Tel. Dearborn 7964

Valandos: • ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvergals 
— 4 Iki 9 vai.

4141 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park >196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN A VE. 
Tel. Pullman 6950—4377

4400 S. WO(W ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

Marąuette Park. — Maroue-

£įiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit&
Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydą į įvairų pa- | 

= tarnavimą, kurį mūsų įstaiga teikia:
Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van- 

5 denio bilas ir morgičių kuponus.
Išrašom gaisrų visokias apdraudas.
Darome pirmus morgičius ant namų.
Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. 
Parduodame Foreign Excliange ir čekius.

UNIVERSAL M0RTA6A6E & INVESTMENT 00.
Not. Tnc.

| | 3320 S,. Halsted Street Tel. Yards 5215 
s mmimiiiimmiimiimmmiiimmmiiiiiiuiiiimmimimiiiiiimiiiiimmmiiiiiii'ir

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFF.RINCS VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
švediški mankštlnimal Ir elektros masažas 

Treatmentai vlaoklų ligų. reumatizmo, nervų atitaisymo. Haičio
Ir taip toliaus, au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ilgų.

Kambariai dei pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampa* Ro. Paulina Rt. TcL Boulevard 4552

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

Lietuvių dainų ir muzikos radio programa Sek- S 
| madieniais iš stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų S 

ir Ketvergo vakarais iš stoties WHFC nuo 7:30 v. 9
| vakare.
< iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiimiiiiiiiiiniiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiimmiiti~

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKA8)

laikrodininkas, Aiiksorlm Ir Muzikalių Inslnim. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS
Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir mnsikalių instru
mentų. Taipgi taisome akinins, 
mentų. Taipgi taisome visokios 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turįs 2.3 metus patyrimo.

4216 Archer Avė. 2049 W. 35th St.
Tel. lafayette S«I7 Tel. LafayeUe 83IB.

1O N T.A RAT.T.FJ RT—pairai nutarti

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

| Phone Roosevelt 2072
STANI8LOVAS FABIONAS. Sav.

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

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago. Til.

BUDINKUS TAISOM 
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus Rtatom —■ 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
CaUfarnljos ttnkavlmu. Darbų atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST 0«03 
Tel. South Side YARDS 6138 

JNO. LYNCH
509 WEST 47th STREET

Jei manai pirkti automobili, ateik 
| pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų Iš geriausių rūšių automobi
lius —— 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu tr gražumu. 

' I Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SAKES

4499 ARCHER AVKNirB 
Telrphone lafayette 7119
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