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Gen. Schleicher’is — Vokietijos kancleris
KARO SKOLOS TURI BOT MOKAMOS, 

SAKO GARNER’IS
SOVIETŲ RUSIJAI ŠIĄ ŽIEMĄ 

GRĘSIA BADAS
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CHICAGO DAILY NEWS APIE 
LIETUVIU DIENĄ

LIETUVIŲ PROGRAMA VIENA 
GERIAUSIŲ

NAUJAS VOKIETIJOS 
KANCLERIS

Chieagos Daily News Va- ‘I AVintered Beyond tlie Seas’ 

šingtono įr Kęstučio sukak- anu “The Sunrise,” by the

tuviu paminėjimo iškilmes von,an s chorus; ‘Dark 

Night”, “I Fed the Bay Hor-

iSt”,
Lithuania, France and Sv-'and 

ria added their contributions Floįvs,” by the mixod chorus 

to the seeond annual Camival and “A Blacksmith Ballad” 

of Nations lašt night and tliręe by Kastas Sabonis were other 

more sell-ont performanees featured numbers of tliis old

Kongreso žemesniųjų rūmui ^"l—v ere uritten into the historv v.’orld program. 

j ir.nininkas Garner’is parriČ-t ’• Andai Roni°j ^'įdarytas Mussotini fornm’as. 2. Seno septintojo Xew Yorko pulko „f chicago’s great charity; Frank B. Mast gavę some 
.. ..L k.,, paradas, surengtas bedarbių Šelpimo naudai. 3. Niagara falls krioklys kilus pirmiems sal-1 fcstival i imeresting sideliglits on the

SKOLOS TURI BŪT 
MOKAMOS 4 "f**:

BERLYNAS, gr. 3. — Nau- AVASHINGTON, gr 

ja Vokietijos kancleriu paga-Krašto vyriausybė gavo ir 

linu paskirtas krašto apsau-1 Prancūzijos notą. karo skobi 

gos ministeris Įeit. gen. Kurt klausimu. Prancūzija siūlo J. 

von Schleicher’is.

Kalbama, kad prezidentas 

Hindenburgas taip padarė, 

kad išvengti militarines dik

tatūros.

Naujam kancleriui yra prie

šinga fašistų partija. Priešin

gi ir komunistai.

Valstybėms prailginti 

skoloms moratoriumą.
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paminėjimo 

taip aprašo:

•M 4iO

karo

kia, kad karo1 skolos turi būt 

mokamos. Kongresas griežtai 

nusistatęs už skolų mokėjimą.

mams.

RUMUNIJA ATSIPRAŠO

RUSIJAI GRESIA BADO 
PAVOJUS

ROOSEVELT’AS Už SKO
LŲ MOKĖJIMĄ

BUKAREŠTAS, gr. 2. — 

Rumunijos užsienių reikalų 

ministeris vakar apsilankė Ve

ngrijos pasiuntinybėj ir asme

niškai atsiprašė už įvykius 

Ciuj’e, Transylvanijoj, kur ru-

CH7CAGOJE
KARO SKOLŲ KLAU

SIMAS

‘‘I Loved Yesterday” 

“Wliere the Šešupe

t J

BOST'ON, Mass., gr. 2. - NEW YORK’ f- * Žurnale 

Grįžęs iš Rusijos Harvardo u- ^OU1 National Leader-

rdversiteto prof. Bruce Hop-sl,iP” Pafl6tas Prezidento elek’ 

per pareiškia, kad šią’žiema lto Ro^evelt’o straipsnis apie nūnai išdaužė vengrų konsu- 

ta kraštą ištiks badas. (karo skolas. Jis pareiškia, kad lato langus. Žadėjo kaltmin-

‘ Badas numatomas dideIgse karo skolos turi būt mokamos..kus traukti atsakomybėn ir 

srityse, kadangi bolševikų va- Valstybės turi jaustis, kad jos nubausti.

Ūžia panaikino teikiamą be- turi šioki¥ tokil> Parei^ ki’| ’-----------------------

toms valstybėms. Kitaip gi iš-į BUDEPESTAS, gr. 2. —

NORIMA SUTAUPYTI 
MILIJONUS

festival.

j Songs, folk dances and cho- career of George Washington 

i ruses charmed more than 2000 and A. Kalvaitis, consnl for 

įinterested patrons as the Lith-'Lithuania, extended a warm 

j uanian program unfolded at greeting to the audience and 

St.

nue and Rockwell street. j their cooperation in the wort- 

Girls of St. Casimir’s aea- hy cause to which the Carniv- 

danees of ai of Nations is dedicated.

Story of Prince Told

VYASHINGTON, gr. 2. An-;”1, A#nes’ Bali, Archer avė- expressed his appreciation for

g’ija savo notoje J. Valsty 

bėms karo skolų klausimu be 

kitko pareiškia, kad išbrau-I derny interpreted 

(Jook’o apskrity pradedama Rus Raro sko,as> j Valstybių l«ncient Lithuanian origin in 

rimčiau dirbti, kad sumažinti' pyventojanis nebūtų didesng ithree beautiful numbers titl- 

cia gyvuojantį, nepaprastai di--nnkenyb. už Rokią yelka Įed “The Mushrooms,” “Mer-

U™*’ vakk.ių Anglijos gyventojai. Kitos va- Go-Round and “T M antteresting story regftrding the
skaičių. Jų skaičiaus sumaži Anglijai taip pat la- 7° Eo ^eeP’ ’ Yke ^as^[ prince of Lithuania in cotn

Dr. A. M. Račkus presented 

a particularly fitting and in-

mmu per metus būtų sumažin- Laį' d&ug skolingos ir skon„į. dance is the traditional good-

darbianis valstybinj šelpimą. 

'Girdi, “piatilietkos” metu da 

rbo turi būt visiems pakak

tinai.

DUJŲ NEGALIMA PA 
NAIKINTI

ŽENEVA, gr. 2. — Nusi

ginklavimo konferencijos eks

pertai randa, kad būsimuose 

karuose nebūtų praktiška pa

naikinti nuodingųjų dujų nau

dojimą.

REVOLIUCINIS STREIKAS
ISPANIJOJ

MADRIDAS, gr. 2. Supla

pyktų pasitikėjimas ir drau-Vengrijos vyriausybė ir parla- 
gingumas. » jr.ientas yra nepatenkinti Ru-

Europos valstybės po karo uranijos- atsiprašymu. Tuo la- 

daug pelnė, kad ir kolonijo- kiau, kad vakar Rumunijos 

mis. O J. Valstybės — nieko, parlamentas minėjo 14 metų 

Karo skolų išbraukimas būtų Transylvanijos prijungimo Ru 

labai neteisingas daiktas. munijon sukaktuves.

tos iki 20 milijonų doleriu iš-i , . . , ...

laidos. Nors tas neišeitų po

litikierių naudon, bet mokan

tieji mokesčius gyventojai lai

mėtų.

night gesture of guests at Lith

mernoration of his death which 

greatly appealed to the au-

Yalstvbės nenorėtu
v ere accompanied by the St. 

panaikinti karo skolų, tada ir Casimir’s string orchestra. 

Anglija reikalautų savo sko-! Migs Nausėda in Hit

uanian parties. The dancers Į dįenee. Two duets, by Anta

neta Feraviciute and Ona Si-

BANKO PREZIDENTUI 
BOMBA

liniukų, kad jie atsilygintų be Miss Felicita Nausėda scor- 

jokio atidėliojimo. Pagaliau ir td one of the evening’s liits

kara and by Jonas Romanas 

and Antanas Čiapas, and folk 

songs hy Ona Butrimas com- 

pleted this most attractive of

Tik dabar iškelta aikštėn, 

kad praeito lapkričio 9 d. No

rthern Trust Co. banko pre-. didesnis ekonominis slėgimas 

Lzidentui Solomon A. Smith į pakiltų.
NEW YORK, gr. 2. - S,o „aa negras sugavo dviem gal-|nam09 pa8iyBta bomba

SUMAŽINTAS ATLYGI
NIMAS

DVIEM GALVOM ANGIS
COLUMBIA, S. C., gr. 2. 

— Edgefield’e apskrity vie-

pati Vokietija būtų priversta with a song tagged“The Clay all Lithuanian fetes eVer stag- 

atnaujinti reparacijų mokėji- "Lig.” It was a huuiorous little cd in Chicago.

nų. O tada visam pasauly dar ,tale ,liat h,‘r ’°Pra"° re,ated 14 was » P™*™ «•»*

and the audience fairlv loved tl an lived up to its promise

I Justas Kudirka, once of the

miesto laikraščių spaustuvių vom apie 30 colių ilgą angį? p . • "R i • • v * i Pasitikėjimas ir kreditas ne Lithuanian national opera,
darbininkams unistams suma-j Gaivos yra abiejuose angies (jdarg^ dėžutę įvyko" sprogi atSa*v*ntas, kol ne- sang and sang well “The Pal-

žintas 10 nuoš. atlyginimas. Igaluose. Si ypatinga angis pa- maa nMuieids ir jo
dėžule. Įvy ko _sprogi- bug nutrauktos pastangos pri- con” and a folk song. A greet-

Dienos metu darbininkams bus \ estą šios valstybės universi- kb 4e;b;n nenadarė 

-.mokama po 58.50 dol. per sa-.teto profesoriui J. A. Craw- Ltų prieš kalną.

Paskiau gautas grasinantis

laiškas, kuriuo reikalauta ke-

versti kapitalą, kad jis plau- mg song and “Mother o’

po Ptt.an tioi. per sa- telo profe

nuota tomis dienomis paskel-J vaitę, o iki šiol mokėta po ford’ui. 

bti revoliucinį streiką visoj G5.(X) dol.; o nakties darbinin-

Mine”, by the man’s chorus; tkrough.

of being one of the best in 

the entire carnival, and Leo- 

nard Simutis and the memb- 

ers of his committee are to be 

congratulated on the splendid 

job they conceived and saw

Ispanijoj. Šio streiko prieša

ky yra sindikalistai. Jiė norit 

slreikan patraukti ir įvairaus 

plauko socialistus. Sis strei

kas, sakoma, turi tikslo iško

voti didesnį darbininkams at

lyginimą.

kailis — 
68.09 dol.

61.50 dol. vietoje SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGI

Misijinis katalikų veikimas 
Japonijoj plečiamas

lių tūkstančių dolerių.

Tas įvykis buvo slepiamas,

nes policija mėgino sučiupti 

piktadarius. Kadangi kaltinin

kai nerasti, šis įvykis paskel

btas viešumon.

ZURICHO EŽERAS - 
VIEŠOJI SAVASTIS

TOKIJO, gr. 2. — '■ Prane-Į Tokijo mieste atidaryta’’ 

ša, kad katalikų misijų dar- jknrmeličių vienuolynas ir lau

kas Japonijoj plečiamas, ne- kiama atvykstant vienuolių, 

įtaisant mažo skaičiaus jano- Beuron’o benediktinai taip 

SPRINGFIELD, UI., gr. 2. nų patraukimo katalikų tikė- pat planuoja praplėsti savo

- Valstybinių mokesčių ,sky- jiman. veikimą.

rimo komisija paskelbė, kad j Kanados pranciškonai, kn- 
valstybėje turtų apkainavimas iie dirba Kagošima npaštališ- 
už 1932 metus bus apie vieną koj prefektūroj, savo misijų

SUMAŽINTOS IŠLAIDOS

Lake apskrity yra nedidis 

ežeras Zuricli. Jo pakraščiais 

daug žmonių turi įsigiję na

melius vasarojimui. Iki 1929 

metų vasarotojai laisvai ežeru 

naudojosi. Tais metais paga-

A. Labutis iš Bridgeporto - ant
roj vietoj “Draugo” vajuje

PRALENKĖ ŠVILPAUSKIEN?, STAŠAITĮ IR KITUS IR 
DABAR VEJASI STANCIKĄ

Vajaus stovis kasdien kei- čių, St. Staniulį, S. Stašaitį ir 

A. Švilpauskienę, ir iš aštun

tos vietos įsiveržė į antrąją

čiasi. Pirmiau Švilpauskienė 
turėjo viršų, tada Stancikas

SUMAŽINTAS TURTŲ 
ĮKAINAVIMAS

bilijoną dol. mažesnis palygi-Juanius atidarė už prefektūros 
iras tai su 1931 m.

------------------------------ liau atsirado du asmenys, ku- pralenkė ją ir pats užėmė fro- vietą. Jis žada neužilgo užim-

Cbicagos aldermonų taryba rie pareiškė, kad ežeras yra ntą. O dabar P. Labutis daro ti pirmąją vietą, 

nusprendė už 1932 metus su- jų savastis ir be jų leidimo didelę pažangą. Jis pralenkė Štai lenktynės! O kas jas 

šešis kontestininkus: K. Ser-i laimės, tai niekas nežino. Ar 

petį, Pr. Balčiūną, A. Valan- kas Cicero nugalės, ar ne?

mažinti kai kurias išlaidas niekas juo negali naudotis, 

daugiau kaip 4 milijonais do

lerių, kad tuo būdu sumaži

nti skiriamus už tuos metus 

mokesčius.

Šis klausimas pateko į teis

mus. iš pradžių teismas pri

pažino, kad ežeras nepriguli I 

navigacijos rūšiai ir tcrslėl ne- {

Nors atvertimų Japonijoj y- 

ra menkas skaičius, palyginus 

su kitais pagoniškais kraštais, 

bet japonai vis daugiau do

misi katalikų misijonierių vei

kimu ir jų nepaprastu pati-

rifų — miestuose Tokijo ir 

Nagasaki. ,

Trapės vienuolės, kurios iki 

mobiliu važiavusį dr. M. J. šioliai dirbo Ynnokawa, žk-į aukojimu. Ypač apšviesfesny- 

I<ostrzewskf. Atėmė laikrodė- nių Japonijoj, pasirengusios sis japonų elementas daug do-

Trys plėšikai sulaikė aute-

lį, palaidinį, 25 dolerius ir au- savo namus atidaryti viduri-

tomobilį. Inėj Japonijoj.

misi katalikų 
krikščionybe.

misijomis ir

AVASHINGTON, gr. 2. — PANAMA CITY, gr. 3. —

Generalinis karo laivyno boar- Vakar Pa"»mn’ respublikos 

prezidentas pasirašė įstatymą,
gali būt vieSas. Dabar apy-j^s nusprendė, kad Šio kraS- knriu() dralulžiama į re8pnb.

gardos teismas nusprendė, kad , to karo laivynas turi būt 39 Hką įleisti kinus imigrantus.

Zuricbo ežeras yra viešasis e- .... . _________________

, ; naujais laivais padidintas per* --------------
žeras. Jis priklauso ne kam ,

dviejų plėšiką, kurie jį užpuo- Į kitam, tik valstybei. Juo ga- ft|'<Yinan^iUB ketverius metus.

Ič ant vieškelio, arti Oak Ii naudotis visi žmonės, lygiai 

kai viešuoju parku.

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
Municipalinio teismo baili- 

fr.F Hastings nušovė vieną iš

Lawn miestelio.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLIN- 

Tam tikslui išlaidą numato- KĖS. — Šiaftta numatomas 

ma apie 259 inilijmi Į dol. Krnžu« oras; šalčiau.



2 DRAUGAS
“D R A U G A S”

Ueln* kasdien, Uskyrus sekmadienius
PKEKUMKRATOB KAINA: Metams — 96.06. Pu
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■kelblmų kalnoe prisiunčiamos parelkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

priežastis yra aiški ir visiems gerai žinoma 

O ta prežastis, tai žmonių nepasitikėjimas 

socialistais. Žmonės j socialistų prakalbas 

susirenka ir pasiklauso jų senųjų pasakų. O 

tos jų pasakos taip senos, kaip patsai socia

lizmas, kurio teorijos mūsų gadynei netinka. 

Pasiklausę žmonės palinguoja galvomis ir tik 

apgaili, kokiems galams dar ir energija eik

vojama. i • '

Jurgis WasteRgtoias

“D R A U G A S”
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SUB8CRIPTION8: One Tear — 90.00. Slz Months

— 9B.6O. Three Months — 99.00. One Month — 76o 
Burope — One Tear — 97.00. Slz Months — 96.00 
Copy — .09a

Advertlslns ln "DRAUGAS" brlngs best resulta 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chieago

(Tęsinys)

Kelionė į Bostoną
Jurgis AVashington išrink

tas Kontinentaliame Kongre

se Philadelphijoj vyriausiu A- 

merikos armijos vadu turėjo 

keliauti į Bostonų, kur mūšiai 

tarp amerikiečių ir anglų jau

DIDELIS NUSIVYLIMAS

Ne viena partija skaudžiai nusivylė po 

įvykusiųjų J. Valstybėse rinkimų, lapkričio 

mėn. 8 d. Tačiau skaudžiausia nusivylė šio 

krašto socialistų (menševikų) partija, ši 

partija kas ketvirti metai stato savo kan

didatų j prezidentus. Ir niekados nepadaro 

jokios pažangos. Seniau jos patentuotu kan

didatu būdavo mirusis vadas Dembs. O da

bar jo vietų užima Norman Thomas.

Šiemet priešrinkiminėj kampanijoj šis 

kandidatas — Thomas, tikrai daug dirbo. Jis 

daug miestų ir pramonės centrų apkeliavo. 

Visur sakė energingas prakalbas. Visur į sa

ve patraukė gausingas darbininkų minias. Y- 

pač šiais ekonominio slėgimo laikais socialis

tams buvo gražios progos padidinti stipru

mų partijos.

Socialistų vadas ir kandidatas Thomas 

labai gerai žinojo, kad milijonus bedarbių 

nėra sunku patraukti į savo pusę nepapras

tais socialistiškais žadėjimais. Ir jis prieš pat 

rinkimus drųsiai visur ir visiems tvirtino, 

kad šiemet socialistų partija balsavimų die

nų būtinai laimės ne mažiau 3 milijonus bal

sų. Tiek balsų laimėti, tai būtų nepaprasta 

partijai pažanga. Tada partija, kuri po karo 

buvo kone visai išnykusi, galėtų ir vėl drą

siau visur šūkauti apie Markso teorijų vyk

dymų. Laimėję kelis milijonus balsų socialis

tai iš tikrųjų būtų pasakė, kad tik Markso 

mokslu remiantis galima kraštui grųžinti ge

rovę.
Tačiau kaip kandidatas Thomas, taip vi

sa ši socialistų partija labai skaudžiai nusi
vylė. Per rinkimus jos kandidatas nelaimėjo 
nė vieno milijono piliečių balsų. Tas reiškia, 
kad šiai partijai ne tik pažanga sulaikyta, 
bet ji pati dar gerokai atgal atblokšta.

Po šių nepasisekimų, žinoma, kaip Tlio- 
> mas, taip kiti visi socializmo šulai nurodo 

j gyvenimo aplinkybes ir į įvairias priežas

tis. Suprantama, ieškant dažnai galima ir 

įsivaizduoti tas ar kitas priežastis. Tačiau 

tikriausioji socialistų partijos nepasisekimų

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Gv. Margarita Marija 
Alaanpie

Širdis reiškia meilę. Širdies gerbimas, 

tai A^iešpaties Jėzaus meilės (kurių mums 

parodė ir davė) garbinimas. Ir krikščio

nims reikia pagerbti tų meilę, kurių mums 

davė Ariešpats Jėzus Kristus, už kurių di

desnės niekas neturėjo ir niekas neparo

dė, o kuri susilaukė taip mažai dėkingu

mo iŠ žmonių pusės.

Kai pradėjo reikštis dievotumas prie 

Viešpaties Jėzaus Širdies, Katalikų Baž

nyčia dėl atsargumo nesiskubino su pa

tvirtinimu, bet tyrė, kokioj prasmėj tas 

dievotumas yra reiškiamas. Kuomet gi 

paaiškėjo, kad Vieši«fies Jėzaus Širdis 

yra reiškiama, kaipo Viešpaties Jėzaus 

meilės ženklas, simbolis, būtent, toje pa 

čioja prasmėje, kaip sakoma kalboje, kad 

iirdfe yra gera, jautri, gailestinga, tada 

Bažnyčia patvirtino tą dievotumą, kuris,

Šeštadienis, gruodžio 3, 1932

nešimų apie pakrikusias kari-įkalnio vyrams suriko, kad Žu- 

nes jėgas. Cambridge’iuje AVa-[vintų ežeru, Buktos miškų li- 

shington apsigyveno Craigie nkui, plaukia kaž koks vel- 

name, kur vėliau gyveno Lo-Įnius. Tuojau 4 laiveliais aš- 

ngfellow ir rašė savo eiles ta-[tuoni vyrai pasileido jį vytis, 

me pat kambary, kur Wash-!Prisiviję tikrai pamatė iš van- 

iiigton rašė savo pranešimus, dens kyšančius didelius, šako- 

įsakymus kariuomenei ir kito-'tus ragus, ir kaip jaučio snu

kius raštus. Ikį. Bematant už ragų jie pri-

Nuo pat pradžios savo va-)r’s0 vh'ves ir pradėjo jį trau- 

dovybės ir per visų karų AVa-kti- Tačiau tas taip pasini ur- 

slnngton turėjo kovoti su ka-^*’ katl ne^ vua laiveliai ap- 

reivių pabėgimais, maištais, Į-?11'10, ^uo ^arl,u I),a* ežero bė- 

sakymų nepildymais, neištiki-[&° būriais žmonės, nes kaž kas 

Gavęs atsakymų, kad taip,'mybe. Turėjo bėdų ir su kari- -jiems pasakė, kad uz tokio gy- 

pasakė: Įninkais, kurie turėjft visokių jvano pagavimų kiekvienam

“Tai mūsų krašto laisvės y- kivirčių savo tarpe ir grasin- PIot’* Ivanauskas duosiąs po 

davo atsistatydinimu. Washin-į litų. Krizio laikais tokia 

gtono kantrybė, išmintis ir rei!lanigų suma tai ne juokas.

ladelphijų. Kurjeras žodžiu ge 

nerolams papasakojo, kad bi

rželio 17 d. prie Bostono įvy

ko Bunker Hill mūšis ir kad 

anglai tapo visiškai supliekti. 

Kurjerui truko šešias dienas 

iš Bostono pasiekti Philadel-Yra aišku, kad socialistų partija šiame

krašte niekur nenueis ir nieko neatsieks. Ne- r ........... *........... .*“* P!:,JU-
tolimoj ateity jai teks susilieti su komunis-amelĮkieČių ir angų jau, pįrinas jurgi0 AVasbingtono 

tų partija ir kartu su ja “didvyriškai” žūti \)UVO PJasahję. Jis jau ha\o jjaugįniag kurjeruį buvo: 

kovojant už kraugerio Lenino idėjas. ,
tartis su Massachusetts gube

rnatorium Shirley. Dabar jis 

Į keliavo “aplankyti” savo se-

n . ,. ..~Z ... ...... !nų draugų gen. Gage, kurs
Organizuotieji Chicagos lietuviai katali- , . ., . . . v , , . .y, buvo vyriausias Anglijos ar

kai dar vienų gražų darbų padarė. Jie iškil

mingai paminėjo Jurgio Vašingtono ir Kęs

tučio reikšmingas sukaktuves. Kadangi prie 

tų iškilmių buvo prijungta ir Chieago Daily 

News rengiamas tautų karnivalas, angliškoje 

spaudoje lietuviai gavo plačių publikacijų.

Gruodžio 1 d., iškilmių dienoj, Chieago Dai

ly News pirmame puslapyje, žymioje vietoje

pastebėjo: “Not in Chieago, certainly, and (susipažino ir susidraugavo su 

perhaps not even in the United States, lias gurgiu AVasliingtonu. Nelai- 

greater care been taken in preparing an ob-J^bigame mūšyje su franeū- 

servance of the AVashington bicentennial. ”, za^s indijonais leit.-pulk.

Ištikro, tai graži lietuviams reklama ir taip Gage komandavojo kariuome- 

pat malonus komplimentas rengėjams. Tas ilas avangardų. Jisai buvo su- 

pats dienraštis toj pačioj savo laidoj prana- j žeistas, bet paėmė visai ka- 

šavo: “The results of ther efforts tonigbt: riaomenei vadovauti, kuomet 

will bring fresh lionor and new glory to £en" Braddock mirtinai buvo 

Lithuania and to its people.” Taip ir bu- [pjautas. Jisai sulaikė kariuo- 

vo. Didesnio tautinio entuziazmo nebuvo ga-,111011? nu<> panikos, jisai su 80 

Įima sukelti, kokį sukėlė programe dalyva-• kareivių atlaikė francūzų ir ngtono ypatybės. Jisai pasiti

kėjo savimi, buvo drąsus, ne-

Jbuvęs Bostone prieš 17 meti), „Ar milicija muSfci.

! to

GRAŽUS DARBAS

mijos vadas Amerikoj.
Jurgis AVashington su gen. 

Gage jau senai pasižinojo. Ge

ner. Gage buvo leitenantas- 

pulkininkas nelaimingojo gen. 

Braddocko armijoj, 1765 me

tais. Leit.-pulk. Gage tąsyk

ra užtikrintos.”

Jurgis AVashington tokį

klausimų statė dėlto, kad jis 

žinojo, kad jam reikės suda

ryti armijų iš naujokų. Nors 

pirma žinia apie milicijų bu

vo raminanti, bet Washington 

turėjo tūkstančius kliūčių pe

rgalėti, kad sudaryti discipli

nuotų kariuomenę. Po pusant

ro metų laiko po Bunker Hill 

sėkmingo mūšio, persikėlęs 

per Delaware upę apie savo 

kareivius pasakė, kad tai, gi

rdi, ne vyrai, o avys.

Taigi Amerikos laisvės to

li gražu dar nebuvo užtikrin

tos po Bunker Hill mūšio.

Amerikos laisvę ir neprigul

mybę užtikrino Jurgio AVashi-

kalui atsidavimas buvo išban

dyti iki dugno. Pabėgimai bū-

aišku, kad kiekvienas jų no- 

įotų užsidirbti, o lyg ir gera

ciavo nuolatiniai. Kareiviai ši- proga pasitaiko, 

ratais susimislydavo ir apleis- Įvykio vieton dar išplaukė 

«iavo tarnybų, ypač prieš di- 4 laiveliai su 8 vyrais, kurie 

deli mūšį. Tada karininkai pasiėmė daugiau virvių ir sta- 

bandydavo sulaikyti juos pa- tinęs, traukiant virvėms už-

žadais algų pakėlimo. Dažniau 

šia tokie pasiūlymai būdavo 

atmetami. Naujokams už įsto-

vynioti. Dideliais vargais jie

ms pavyko “velnių” dar su

rišti ir į krantų jau suraišio-

jmių į kariuomenę būdavo mo-|tų ištraukti. Krante jį apspito 

karna po $750 ir $1,000. Tar- apie 150 žmonių.-Visa ši mi- 

nybos terminas būdavo nuo nia suraišiotų gyvulį atvilko 

penkių mėnesių, už kurį bū-!į tvartų, kuriame paleido, dū

davo mokama $150 ir devynių ris kartimis užramstę. Apie

mėnesių, už kurį būdavo mo

kama $1500. Kadangi už įsto

tai tuojau pranešę prof. Iva

nauskui, o kol nuo jo atsaky-

vusieji. Tas programo išpildymas ir cntuziaz- jindijonų atakas prie upės, kol

mas paveikė ir į svetimtaučius, taip pat ir j < supliektos kariuomenės liku- bi jojo mūšyje būti pirmutinis 

laikraščiu atstovus, kurie gruodžio 2 d., Dai-J5! perbrido. 1773 metais Jis nebuvo Cezaris arba Na- 

ly Nevvs parašė: “Ir vvas a program that,taR Pat leit.-pulk. Gage, tąsyk'poleonas, kad atsistojus armi-jojimo mokestj. Panašių bė- 

more than lived up to its promise of being Jaa generolas, buvo Nevv Yor-'jos priešakin ir įgijus jos pa-budavo Įr su ankstesniais 

ikc. Tais pat metais į Nevv Yo- klusnybę, varytis prie garbės, karininkais ir generolais. Ka

rkų buvo atvykęs ir Jurgis [turtų ir viešpatavimo. Jis ne- r0 metu 18 generolų išėjo is
one of the best in the intire carnival...”

Tomis iškilmėmis daug kų atsiekta. Pa

minėta šio krašto tėvo ir Lietuvos didvyrio 

sukaktuvės ir gražiai išgarsinta lietuvių var

das svetimtaučiuose. Taip pat reikia pasi

džiaugti, kad tose iškilmėse buvo labai daug

jimų taip brangiai būdavo mo'mo susilaukė, tvartų lankė vi- 

karna, tai daugelis ėmė įstoti,,'sos apylinkės gyventojai. Nie

kad gauti įstojimo mokesti; 1 vienas norėjo keistų žvėrį p?.

paskui pabėgdavo ir išnaujo 

įstodavo, kad išnaujo gauti į-

maty ti. Žiūrėjo lubas prasiplė 

šę, nes bijojo durų atidaryti. 

Kai kas žiūrėjimu nesitenki

no ir pagąsdindavo nelaisvį. 

Šis gąsdinimo taip nemėgo, 

kad ragais voždavo i sienų

AVashington. Taigi seni drau-.'turėjo tos nuodėmės, dėl km jtarnybos už įvairius prasiže- j taip smarkiai, jog sąsparos

g*u suėjo ir prie gausių pie
tų atnaujino draugiškumų ir 
apkalbėjo senus laikus. Cįen. jir turi baimės, kad jų vadai 
Gage, atlikęs savo reikalus|Mivertę karalių šiekštų, (kaip

lios angelai puolė. ngimus. Nors kolonijos buvo žiopčiojo. Vienam gąsdintojui

Kitos tauĮos vis turėdavo pasižadėjusios remti karų žino ragu .pataikė į rankų, kurios 

r.ėrois, pinigais ir reikmeno- de'no mėsos bematant kaip 

mis, bet savo kvotos nei vie-voratinkliai, pakibo.

Prof. Ivanauskas pranešėmusų jaunimo. Taigi, Gruodžio Pii moji vi- Yorke, išvyko Angį i jon, pasakoj pasakojama) neužso-ina neišpildė.

sais atžvilgiais pasisekė ir patrijotiškoji Chi-1 jurgjs AVashington į savo (lytų ant sosto karalių Gand- (Damrian huA

cagos lietuvių visuomenė dai vienų giazų tjvara neį nenumanyda- rų. Amerikos tautai nereikėjo

darbų į Amerikos lietuvių veikimo knygą 

įrašė.

SIŪLO IŠVEŽTI ŽYDUS?

Iiietuvos laikraščiuose įdėta tokia žinia: 

Amerikoj gyvena labai stambus laivų sa

vininkas, kilęs iš Lietuvos žydas Galevi. Ne

seniai įvykusiame Naujorke laivų kompanijų 

savininkų susirinkime Galevi pasakė, kad A- 

merika turinti atidaryti duris Lietuvos žy

dams, vadinasi, juos įsivežti pas save. Jis iš 

1 savo pusės sutinkąs juos laivu dykai pervežti, 

i Tai labai panašus projektas į žydo Monte- 

fiori pasiūlymų, kuris dar prieš karų Rusų 

Į carui pasisiūlė išpirkti Rusijos žydus. Anas

kaipo koks gaisras apėmė visų katalikiš

kąjį pasaulį. ♦

Prie to dievotumo išplatinimo ypa

tingai prisidėjo Šv. Margarieta Marija 

Alacoąue, Vizitiečių Paray le Monial vie

nuolyno Seselė, gyvenanti Prancūzijoje

XVII šimtmetyj.

Kai Katalikų Bažnyčia, gegužės 1.3 

dienų, 1920 metais, kanonizavo Marga- 

rietų Marijų Alacoąue, kuri karštai my

lėjo ir garbino Viešpaties Jėzaus Širdį, 

susilaukė Paties Išganytojo patvirtinimo 

ir gausiausių malonių pažadėjimo Šven

čiausios Jo Širdies garbintojams. Jos ka

nonizavimas buvo ženklas, kuriuo Dievo 

Apvaizda paskatino piaplatinti Švenčiau

sios Jėzaus Šinlies karaliavimų po visų 

pasaulį. Jos šventumo vainikas patraukė 

tūkstančius dievotų ,sielų; ji išpildė savo 

pasiuntinybės misijų, kurių ji buvo priė

musi iš Viešpaties Jėzaus, kai Jis tarė: 

“Aš noriu, kad tu tarnautum, kaipo įran

kis patraukti kitas širdis prie Mano mei

lės.” Taigi, šv. Margarieta Marija Ala

coąue, kurių Švenčiausioji Jėzaus Širdis 

aprinko būti Jo apaštale, geriau yra ži

arų nei kieK nenumanyda-,rų. Amerikos tautai nereikėjo

L e .....
mi kas bus po .poros metų. turėti tos baimės. Tai neįkai- 

I’o iškilmingo bankieto Ju-Jnojanias Amerikai palikimas
įgis AVashington Philadelpbi- nuo Jurgio Washingtono.
jų apleido penktadienį birže

lio 23 d. Garbės palydovai jį 

lydėjo penkias mylias ir per-

Artyn prie Bostono
Birželio 27, 1775, AVashing

ton su gen. Lee iškeliavo iš

Kaip Dmkai Ežere 
“Velnią” Gaude

siskyrė. Su Jurgiu AVashing- 'New Yorko. Nevv Havene jis 

tonu jojo gen. Lee ir gen.[apžvalginėjo Yale kolegijos 

Schuyler. Trys vadai nenujo- j studentų miliciją. Toliau ke- 

jo nei penkiolikos mylių, kai havo per Hartfordą, per Soti- 

susitiko karjerų iš Bostono, ngfieldų, per AVorcesterį, pei 

lekiantį su karšta žinia Į Phi- AVatertovvn, kur jau gavo pra

siūlė‘Carui po 3 rublius už kiekvienų žydų. 

Anam būk pagailę Rusijos žydų skurdo. Ne

žinia kas šitam parūpo: ar Lietuvos žydų

noma tuo žvilgsniu, kad per jų turėjo 

daugiau ir plačiau išsiplatinti tikrasis die

votumas prie Švenčiausios Jėzaus Širdies 

tarp sielų, kurios aukotųsi Jo Širdies ga

rbinimui. t , 1
Šv. Margarieta Marija Alacoąue gimė 

liepos 22 dienų, 1647 metais, A’erosvrese, 

Charolaiso kaime, Prancūzijoje, kur jos 

tėvas užėmė notaro vietų. Praėjus trims 

dienoms po užgimimo ji buvo pakrikštyta. 

Nuo pat kūdikystės dienų kilniausia ma

lonė viešpatavo jos širdyje. Jauna, kaip 

ji buvo, jos kalba visada bydavo apie 

Dangti, nes ten buvo jos turtas ir jos 

širdis.

Birželio 20 dienų, 1671 metais, ji j- 

stojo į A’izitim'ių Paray le Monial vienuo

lynų. Tų pačių metų rugpiučio 25 dienų, 

ji gavo vienuolvnį abitų ir Išganytojas jų 

pripildė beribiu džiaugsmu, kad novici- 

jato melu ji galėtų atjausti Jo meilės 

saldumų.

Lapkričio 6 dienų, 1672 metais, jos 
profesijos dienų, Margarieta Marija Ala
coąue, Dieviškojo jos Mokytojo vadovy-

i bėję, pasirinko tobulybę ir sutvirtino sa

Iliūdnų žinių, kad jie pagavę 

jbijfdį, kuri reikių tuojau pa- 

|l»'isti. Nors briedis buvo pa

plūstas, bet abejojama, ar jis 

•išliko gyvas, nes toj linkmėj, 

įkuria jis nubėgo, girdėjosi šū- 

i viai. Dėl to kai kas ir abejo

ja, kad vargu briedis ar iš-

Už jo sugavimą tikėjosi gauti vengs mirties.

200 litų. Vietoj pinigų — Policija visa tai patyrus pra 
gali gauti pabaudų ^ėjo tardymą. Dabar jau pra- 

________ Įsidėjo briedžio gaudymo liūd-
Neseniai čia kilo tikras su- >ji dalis. Į Simną ji iškvietė 

judimas. Kaž kas Aleknonių A'i^us gaudymo talkininkus, ku

'rių buvo apie 150 žmonių. Ap

sunki būklė, ar jų pinigai. (link policijos nuovadų Simne

P-nui Galevi reiktų palinkėti pasisekimo ta dienų buvo žmonių suva- 

ko greičiausia savo sumanymų įvykinti. žiavę, kaip į turgų. (“M. R.”)

vo pobūdį, kurį išlaikė per visas gyve

nimo dienas. Nėra galima išreikšti visų 

vidujinių pranešimų, kuriuos šventoji ga

vo iš Meilingojo jos Sužiedotinio, nė ne

galima apibūdinti visų regėjimų, vizijų. 

Visas jos gyvenimas be pertraukos buvo 

ištisa antgamtinių dovanų eiga/kuriomis 

ji buvo apdovanota. Net prieš Švenčiau

sios Jėzaus Širdies apsireiškimų, Išgany

tojas jai apreiškė nesuskaitomų antgam

tinių regėjimų daugybę. ,

(Daugiau bus)

TIES DRAUGŲ 
KAPAIS.

Kada matau uš, kaip jauni 

Draugai — tėvynės darbininkai - 

Kits po kitam į kapą eina, 

Nutraukė vos pradėtų dainą — 

Ilgesys kyla toks many,

Ir nuliūdimus toks apninka,

Jog nei išreikšti negaliu 

Tų savo sielos sopulių,

Žinau tiktai, jog širdį varsto...

Man rodos, savo šermenų

Matau procesijų tai griaudžių,

Ir paskui savo juodų karstų 

Draugų Jonyje aš einu...

Ir taip gūdžiai varpai man gaudžia, 

lr liūdnas Libera me liejas 

Plačia banga lig pat skliautų —

Ir geduluose stovi tu,

Drauguže mano, lyg Nijobė,

Ir tavo flėrą draiko vėjas,

Ir nematai, kaip mano duobę 

Užpylė duobkasys ramus...

Kuris iš mū“’? Kuris iš mūs’.'

Nauja taps giltinės auka?

Kų pirmų pasirinks ji? Kų 

Rytoj lietuvninkai šarvos?

Gal man tai metas ir eilia 

Skaičius pabaigt jau su dalia, 

Pabaigti vargt dėl Lietuvos? —

Tos mintys graužia širdį jaunų,

Ir graužt niėkumet nepaliauna...

L. Gira 17. V. 1912

Arfa bc stygų — pagalys, moterišk

be širdies mėsa. PiroinikoTM
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NOVENA gražiai paskambino pija-

X Praeitą antradienį, lap
kričio 29 d., 7 vak vakare į- 
vyko parapijos Federacijos 
mėnesinis su-mas. Nutarta su- 

senųjų meti} išleistu-į engti

v. Mišių prasidėjo prie Šv. 
’anelės Nekalto Prasidėjimo

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Padėkonės dienoje buvo la-

SŠ. Petro ir Povilo bažny-Inas mokinys, mikliai naudo- imtuvems smagūs šokiai, 
ioje, lapkričio 30 d. tuoj po ja smuiką ir gerai visus pa- 

lhiksmino sugriebdamas porą 
keliančių dvasią gabalėlių.

Novena, Kuri baigsis gruodžio Stanislovas Pilipaitis, Šv. To
ri. po sumos. Novena kiek-Įmo High Scliool mokinys, pa-'bai gera vakarienė... Užtekti- 

ieną dieną laikoma prie įsla- įkankamai gerai pagrojo armo-jraĮ buvo vakarieniautoji} ir 
yto Švenč. Sakramento ir duo Į nik u tris linksmus gabalėlius.
amu palaiminimas. Sakoma Katarina Noreikaitė, parapi-
amokinantieji pamokslėliai. 
Sesutės mokytojos su vaikų

kiekvienas gerai pasisotino... 
Virėjos virtuvėje taip pat bu
vo patenkintos... Daugumoje 
buvo storos, ne aukšto ūgio,

jos vargonininkė ir gabi pi
ji nistė, Adeliai Misiūnaitei a- 

įokykla suranda galimybės ir Loinpanuojant pijanu, žavėja- tykios ir darbščios bei sutar- 
liko dalyvauti minėtose pa- radai gražiai padainavo solo,Įtinai visos veikė. Savo darbą 
aldose. Žmonės turintieji ge-|kau net buvo išaukta antrą 1 palikusios, pora šių ramiųjų 

ą valią taip pat naudojasi kart. Arą viltis, kad ŠŠ. Pet-j virėjų virtuvėje puikiai šoko1 
ikiamomis Dievo malonėmis, [ro ir Povilo parapija, trumpu/kadrilių, polką, rumbą ir ki-' 
k ne visi. Apystovos pato-j laiku, suruoš gražų koncertą tas joms tinkamus šokius. So-
ios, darbo turi neperdaugiau- ir suorganizuos savąją orkest-
įa, privalėtų ir jiems dail
iau pagalvoti savo išganymo 
simu ir naudotis Dievo įna
mėmis.

rą. Geriausio pasisekimo.

MOKYKLA

VAKARIENĖ
ŠŠ. Petro ir Povilo parapi

jos mokykla ruošiasi visu uo
lumu išpildyti gražiu, turinin
gą kalėdinę programą gruo
džio 26 d. vakare. Seselės mo
kytojos turi užtektinai šun

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi- 
»s įprastoji vakarienė daly
kas metas padėkonės dieno-

kuri ši metą išpuolė lap-j kaus darbo vaikus mokyti mo 
ličio 24 d. pavyko gerai. T-
idę rengėjai sugebėjo parin
gti pigia kaina gerą vakarie- 
*. Išlaidų padaryta mažai, o 

carienė iškelta karališka, 
nonės atsilankę, ir net sve- 
mtaučiai, kurie dalyvavo .%«•

, kad tai nepaprasta vaka- 
enė.
Vakarienės komisijos nariai 
uvo V. Karvelis, S. Keliotis, 

Marmienė, Ieva Kulvins- 
litė. Virtuvėje darbavosi O. 
armienė, Valiulienė, Misiū- 
enė, Čepulienė, Kulvinskie- 
, Pilipaitienė ir Bagdonienė, 

urios visos sutartinai darba- 
osi ir gerai pagamino val
us. Prie stalų patarnavo Ie- 

Kulvinskaitė vadovavo, M. 
agdonaitė, N. Bagdonaitė, K. 
atkiūtė, A. Butkiūtė, J. Ko
jinaitė, A. Misiūnaitė ir A. 
asiūnaitė. Šios kuklios, ma
mos šypsenos mergaitės liū

liai patarnavo ir linksmino 
rečius-vakarieniautojus.
Po vakarienės visus sužavė- 

> įdomi programa. Viktorija 
eltuvaitė, gabi pijanistė, tik 
metą baigė aukštesnįjį mok-

l.ykloje, nes jos yra tik trys, 
o mokykla turi aštuonius sky
rius ir dar tas pasunkina mo
kytojavimą, kad vaikai moko
mi ne vien lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai, vienok jos su
geba ir gerai atlieka mokyto
javimo užduotį ir to priede 
pasišvenčia surasdamos laiko 
vaikus lavinti gražiai atlikti 
įvairios rūšies programus.

Programo paruošimui daug 
išaikvojania jėgų, daug reik 
įdėti darbo, triūso, sumanumo, 
nuov

dalietė-s padėkonės dienoje sa
vo dovana, suteikta neturtin
gai šeimai viršijo choristus... 
M. Šliauteraitė ateinantį sek
madienį, Sorialiečių sus-me i- 
sirašys į draugiją. Praeitame 
pirmame Adventų sekmadieni 
SLA. turėjo vakarą ir šokius, 
kuriuose dalyvavo kai kurie 
mažai susipratusieji jaunimo 
ir vedusiųjų mūsiškiai ir tuo 
piktina pačius SLA. Du syk 
verti papeikimo... Laikas jau 
susiprasti ir nesekti tų švie
suolių, kurie besišviesdami vi
sai sutamsėjo.* Akis

KENOSHA WIS.

SODALIEČIŲ “SOCIAL”. 
— KVIEČIA Į PRAMOGĄ

Lapkr. 21 d. sodalietė-s buvo 
suruošę “sočiai” vakarą’. Re
ngime pasidarbavo p-lės G. ir 

,argio, kantrybės ir pasi-jT- T^, . , ... TV. -.v ,, .. J * Dv. Klevickaites. Is pradžių bu
aukojimo. Programas bus gra
žus, įdomus, mūsų vaikai ji 
išpildys; tai mūsų yra grie
žta pareiga remti savo daly- 
i avimu ar prisidėjimu ruo

šiamame programe. Tikietai, 
sulyginus su visų tuo, yra la
bai pigūs. Būtų labai gerai, 
kad tikietus kiekvienas iš an
ksto įsigytų.

ŽINELĖS

NAUJOS KNYGOS

TŪKSTANTINĖ MINIA VAŠINGTONO
IR KĘSTUČIO SUKAKTUVĖSE

___ ✓

AKADEMIKĖS, SASNAUSKO IR 
JUNGTINIS CHORAS VISUS 

SUŽAVĖJO
Didžiulė St. Agnės audito

rija gruodžio 1 d. buvo liu

dininkė masinio Chicagos lie

tuvių patrijotingosios dalies 

suplūdimo pagerbti Jurgio 

Vašingtono 200 m. gimimo ir

komp. bei buvusio garsiausio 
benų dirigento Sousos “Stars 
and Stripes for ever”. Voka
le programo dalį išpildė visa 
eilė mūsų įžymių solistų: K. 
Sabonis, O. Biežienė, Nausė-

Kęstučio 550 -m. mirties su-.daitė, Kudirka (solo); A. Fe-
kaktis ir tuo pačiu sykiu su
šelpti lietuvius bedarbius jų 
sunkioj būklėj. Prieš sukak-

ravičiūtė ir O. Sikara; J. Ro
manas ir A. Čiapas (duetu); 
dvigubi mergaičių ir vyrų kva

tavęs daugelis kaip ir abejo- lietai, vyrų Sasnausko choras, 
jo, kad rengiamosios iškilmės į jungtiniai mergaičių ir miš- 
pavyks, kad jos sutrauks žmo-irus chorai. Be to, solo daina- 
nių, ypatingai šiokią dieną.'vo ir programoj nepažymėtas 
Ir abejojantieji stebėjosi kai svečias Nakrošas, kuris tačiau 
8 valandą auditorijos apačia dainos mene išlepintai Cliiea-
ir galerija buvo pilnos lietu
vių iš visų Chicagos ir apy
linkės kolonijų, skaičiuje 2000.

Pirmose eilėse matėsi daug 
Įžymių svečių: prel. M. L 
Krušas, kun. A. Skripkus, 
kun. Vaičūnas iš Cicero, Ilk, 
kun. Albavičius, “Draugo” a- 
dm. kun. Mačiulionis ir daug 
kitų dvasininkų, Lietuvos ko
nsulas Kalvaitis, Susivienymo 
centro pirm. A. J. Sutkus iš 
IVaukegan, Ilk, mūsų “oro 
paukščiai” kap. Darius su Gi
rėnu, Chicago Daily News at
stovai, visa eilė įžymių mūsų 
biznierių, profesijonalų, veikė 
jų ir daug kitų.

Programas
Programą atidarė Rengimo i 

Komiteto pirm. p. L. Šimutis. 
Šv. Kazimiero akademijos or
kestras sugrojo Amerikos hi
mną ir žymiausio Amerikos

gos publikai nepadarė įspū
džio.

')

h

Padaro
Kavą

Geresne!
Galima.
gauti

Grocernėse
ir kavos 
Storuose

jicnR.FRflncKsonik
FUJtHINC.HV-

kus, taip pat konsulas Kal
vaitis ir Reng. Kom. pirm. L. 
Šimutis.

Gražiausi numeriai
Gražiausi, įspūdingiausi iš

kilmių programo numeriai bu-
St. Agnės auditorija staty- v0 sesu?i? Stradomskaičių ko

tą sportui, o ne koncertams, hmijalis šokis Vašingtono lai
dė] to be jokios akustikos. G,e-ikl? kostiumuose, p. O. Butri- 
riausias mūsų vyru Sasnaus-iIn’en^s (Auškalnaitės) dėklė- 
ko choras tokiomis dainomis, n,a<''-ia “Kęstučio mirtis,” yy- 
kaip “Močiutė mano,” “Lie- rkl Sasnausko choras ir šv. 
tnva brangi” arba jungtinis Kazimiero akademijos figūri- 
500 balsų choras “šėriau žir- ll’a’ šokiai: Grybai, Suktinis 
gelį” ir “Kur bėga Šešupė” *r ^O1’n ni’eS°-
galėjo lubas “kilnoti”, boti Ponios Butrimienės dekla- 
ją halsų galingumas dingda- jmacija visiems darė nepapra- 
vo scenos “draperuose” ir au- sto įspūdžio. Tr profesijonalas 
ditorijos aukštybėje. jai ristas vargu būtų geriau at-

r, v. . n . -r vaizdavęs Kęstuti kalėjime, joGražias prakalbas apie Va- ... ' .
v- . , . „ ,r ., sielojimasi Lietuva ir sūnumsingtoną pasakė prof. Mast - į ■'

as, apie Kęstuti dr. Al. Rač-i (Tąsa 5 pusi.)

Peoples
Furniture Co.

Kratuvės

Ivo trumpas susirinkimas dėl 
“bunco party”, kuris ruošia
mas gruodžio 4 d. Įžanga bus 
tik 25c. “Bunco” prasidės 
2:30 popiet. Kviečiame visus į 
šią pramogą.

Po susirinkimo p-lės Klevi- 
ckaitės pavaišino gardžiais už
kandžiais. Vakaras buvo link

smai praleistas.
Sekantis “sočiai” vakaras 

bus pas p-les R. ir V. Bitau- 
Sodalietė

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 

EK0N0MING0S

Sekcija

Miestas pilnas $1.88 mlllnerlų atla
pomis, bet nei viena nelygsta ver
tės kurią rasite pas FENZAU’S. 
Vertė — nepergalima., vertė — ge
riausia materija, begalinis pasirin
kimas naujų rudens kepurių už 
$l.8S. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 Ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour $2«95
Ragam Intos už $7.50.
KITOS KEPURĖS.. $3.95 

Galvų sizai nuo 21 iki 25 col.

TRYS SAVAITĖS 
IKI KALĖDŲ

t
Bet dar yra laiko pasiųsti 

Pinigus i Lietuvą 
Kablegramais ar Radiogramais 

Litais arba Amerikos Doleriais

Pinigai dabar siunčiami pasieks 
jūsų gimines dar prieš 

Kalėdas
žemiausios Kainos

Matykite Mr. Stungis, Manageris, Foreign Exchange 
Dept.

X Praeitame sekmadienį, la 
pkričio 27 d. įvyko Tretinin
kių sus-mas, kuriame nutarta 
surengti gruodžio 11 d., 4 vai. 
po pietų parapijos svetainėje 
“bunco party.” Kiekvienas at
silankęs gaus dovaną, ir to

Ką tik atspausdintos, nau- priede bus dar duodamos do- 
ingos knygelės, ir visiems vanos laimėtojams 
ai artina viena kita iš jų įsi-
vti. Jų kaina visai nedidelė.

[okestį galite siusti krasos 
iašto) ženklais (stamps).
Gyvybės Šaltinis, parašė 

un. J. Vaitkevičius, kaina 10c 

Mąstymai apie šv. Jėzaus 

jrdį, vertė J. Vaišnora, M. I.
Turi 208 puslapius. Kaina 

Dc.
Jėzus Kristus Karalius, pa-

ašė kun. J. Vaitukaitis, kai- 
a 10c.
Žmonijos pradžia ir galas,

, .. .. , . d.io 11 d., 8 vai. Kv. Mišioseaudinga pasiskaityti, kainai , . . . . ... .
•Sv. vardo dr-ja, visi vaikinai 
ir vyrai dalyvauja bendrai 
prie šv. Komunijos.

X Sekmadienį, gruodžio 11 
d. tuoj po sumos L. R. K. A. 
S. 137 kp. įvyksta mėnesinis 
su-mas. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti. Šios organizacijos 
nariai, ypač valdyba daug pri
sideda savo darbu parapijos 
gerovei.

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

NATIONAL BANK 
TRUSTtfSAVINGS BANK 

HALSTED IR 42-RA GATVĖ

Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj 
9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

ATVIROS KAS VAKARĄ
IKI KALĖDŲ

ČIA EINA
DIDŽIAUSIAS 

PRIEŠ KALĖDINIS

IŠPARDAVIMAS
Mažiausiomis Kainomis

Visokių Namams
Reikmenų ir 

Kalėdiniu Dovanų

RADIOS
PIANAI
PEČIAI

KAURAI
LEMPOS

ŠLAVIKAI
RAKANDAI

PLOVYKLOS
ŠALDYTUVAI
LAIKRODŽIAI
VEIDRODŽIAI 
PAVEIKSLAI 

VAIKU 
ŽAISLAI 
ir tt. ir tt.

Duodama puikios 
dovanos

su kiekvienu pirkimu
Lankykitės čia ir 

Taupykite pinigus!

PEŪPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER 4VE.

Lafayette 3171 

Chicago, III.

X Sekmadienį, gruodžio 4 
ri., S vai. Šv. Mišiose visos So
dalietės, mergaitės ir moterys 
eina bendrai prie šv. Komu
nijos. Tuoj po Mišių Sodalie
čių bendri pusryčiai ir su-mas. 
Suma bus prie įstatyto Švenč. 
Sakramento. Po sumos įvyks 
Mot. Są-gos mėnesinis su-mas. 
Visos kviečiamos dalyvauti ir 
Dangiškame Pokylyje ir susi
rinkimuose.

X Kitą sekmadienį, gruo-

Oflao Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul. 6240

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Nedėliomis 10:30 iki 12.
756 West 35th St. Chicago, IlL

Chlcago’s Flnest, I/irgcst Sclectlon 
US10-1H W. 47U», St 

Three Stores in One—Just W. of
• Ashland

TEL. PROSPECT 7960 61

<*■■■■

:ie
Su Baltu Nuometu, pilės, pa

išė J. Augustaitytė, naujas 
l.ilykas, vakari} rengėjai gali 
)a> i naudot i. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

;auti:

“DRAUGO” KNYGYNE•
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, III.

NMlkankyklt* akzua-
m.li. Reumatizmu. Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba MėMunglu 
— raumenų sukimu: nea akau- 
d ėjimai naikina kūno ryryb* 
Ir dainai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMFOTJND mo- 
atla lengvai praftallna rlrtml- 

I n ė ta llgaa: muma tlandla dau- 
I rybė imonlų siunčia padėka- 

▼ones paavalke. Kaina B«e per 
I pasta SSo arba dvi ui tl.S*.
| Knyga: "S A ETINIS 8VET- 

KATOH” augalais gydytloa. kal- 
1 na (• oontų.

; Justin Kulis
I «25» 80. HAL8TED HT.
I Chieaga. m.

PATARNAVIMAS
dėl viąų piliečių 
visados vienodos

TEISINGAS
—I4CITACIJA: kišeninė liga. iš

gydoma—Jei vartojama
—S4J VILTIMI geri vaistai.

Matykit mus.
—ROI.RKni(MSMR: nuslhankru- 

tljuslų bankų procen
tus, morgičius, vekse
lius, notas, kontraktus 
lr taip toliau.

Matykit mus.
—-APBRAIJDA- nuo ugnies—na

mus, rakandus, auto
mobilius Ir kitus reik
menis, atliekame

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus Ir kitokios 
rųSles dokumentus. 

Visados kreipkitės:
Public Service Office

81# W, »5th STREET 
. Phone Boulevard 9122

itlas Fuel Company
Lietiniu Augliu Yardas

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pačių.

Poeahontas, betluminės. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialus kainos, mokant cash.

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

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.
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Congressman Sabath Addresses Basketball Fans
RECEIVES HEflRTY RECEPTUI FROM 

KNIGHTS OF LITHUANIA

Bridgeport Girls Lineup fust playing. YYho’ll stop Ci- niises to be a tbriller. 
Aldona Grigonis — Guard eerof 
Mary Balsutis — Forward

Tlie ,
i ; 1 laistei! Street battle betveen .

By Konnie Savickus inistrations. The Knights ot 
Lašt Sunday, at St. pj, ii-! Lith uania express their appre- 

lip’s gyiniiasiiini our
basketball fans vere lionored
vith the presenee of Congress- i’11 oul organization, aml for 
man Adolpli J. Sabath. He,tlie klegant championship tro- 
addressed the speetators iri an
informal niaijner expressing a 
cieep interest in the progress 
of Lithuanian youtli. liis vas j 
rot a campaign speeeh, the 
eleetions liaving long sinee be
en. decided, būt one evidene- 
ing a eonstant regard for the 
veliūre of our Lithuanians.

K of L /‘li'tion to Congressman Sabath 
for the interest lie lias sliovn

SPECIAL ATTRACTION!

Bridgeport Girls Team Plays 
Institute Boys

Ann Albertas — Center 
Della Juronis — Forvard 
Estelle Nedvar — Guard.

SPORT SHORTS

This vili be the greatest tion too.

■ Providenee and Bridgeport] This meeting vili be lield 
į vili also be a close contest. iat AVest Side, 23rd Place and 
Remember the special attrac-

------------------ ----- iSorprised by the redskins’
TOWN OF LAKE DEFEATS year in K of L basketball i

MARQUETTE IN OLOSE ,1 istory. With five tearus fight- 
BATTLE ing for first plaee, the inter-
_________ |est of tlie speetators is alvays

Marąuette denionstrated, in k* on edge. ln addition, the 
f ne of the best gailies ever eomnūssioners promise that 
p aved at St. Phillips, that it,something nev vili be pres- 
is arnong the strongest teams jcnted every Sunday as an ad- 
in the league both on offense attraction.
and defensft. in its contest
vith the st?.r Tovn of Lake 
team. The convent bovs beld* I
a commamJing lead at half-jnre fortunate

Oakley Avė. A report on the 
progress of athletics vili be 
given and eleetion of officers 
vii; be lield. Every council 
mušt liave at least one repres- 
.entative. The young ladies in 

When you undertake to do'our organization are also re-
nnything, do it uitll all theh<u«sted to be Present 
zest and enthusiasin you can 
muster vithin yourself, or 
don’t start at all. You inay 
be likę many otliers, all afire 
v ben a project is begun būt 
vhose interest subsides and

SPORT MEETING FRIDAY Per pertrauką Povilas šal- 
itimieras perstatė svečią pub
likai. l’-us Sabatli sveikino 
Vyčius ir jų draugus, pagil
damas energiją įr išsilavini
mą sporte, ypač basketball. 
Be to žadėjo lygos laimėto
jams didelę trofiją. Žadėjo da
žniau dalyvauti Vyčią žaidi
muose. Sukelta didelės ovaci
jos.

Vyčią žaidimai- yra intere
singi ir sutraukia daug jaui 
nimo. Kiekvieną nedeldienį 

I per visą žiemą, 1:30 vai. p 
piet, mūsą Vyčią tymai iš vi
su Chieagos koloniją žaidžis 
:St. Philip’s salėje, Jack-on 
'Boulevard ir Kedzie Avė. i 
dimai baigsis kovo mėnesi; 
Sienas iš tymų bus pripažin-

The date is Dec. 9th, time 
8:36 P. M.

CONGRESSMAN SABATH 
VYČIŲ BASKETBALL 

ŽAIDIMEWe need one or tvo movė
guls likę “Gene.’ The boys fajes avay be fore the task is 

th^y 'acconiplished. The better rule 
to follov is to start slovlv

A novel feature for to-nior-
rov’s basketball gailies vili be ix. .. a T K 4, , , ± , tune of 10 to 4. In the second'have Severai leaders, būt a
the contest betveen the girls

in that

„ A „ ’period Tovn of Lake slioved mong tlie girls it is Gene vho
team Irom Bridgeport, and tlie i ..n n ai •vi. 1 ,. a little more team vork vinie slioulders all the responsibil-
iighung, claving, tiger-men ,, ,»'•* w i • i. i j-i1le./,ti- L t. r. , ,a , t Marąuette liandicapped įtseif ,ity. \\e adnjire her splendid nOf finish at all.it „m if10in the Deaf and Dumb In- . , x. I , • ,

vnh necessarv substitutions. achievenients.

Jie urged the team niemb- 
eis of all councils to contiuue 
their participation in 
mate sport, pointing out the s|įĮUte. Tliese hairy-cliested, 
facl that such competition rav-ineat eating stalvarts 

play būt three minute 
ąuarters, because of their frail 

the

and finish strong rather than Į 
ihegin full of eagerness and

Žadėjo įteikti čempijonams 
trofiją

buiids good character and as- Sviii 
suręs 
gaines 
accord

health. Uis visit at the

Praeit,, nedėldien, St. Pini- i*“ 
jlip’s gyni. į Vyčių basketball j Praėjusiais metais čempijo- 
žaidinią atvyko kongresmonas natą laimėjo Cicero. Kas šį- 
A. J. Sabath, kad pamatytų, 'n^t laimės? Atvažiuokit Šj ne
kaip mūsą, lietuvią, jaunuo-1 tridieni ir pamatysite mūsijj 
menė stovi sporto srityje. Į lietuvius žaidžiant basket had

Jis sakė, kad lietuvių kumš- .dėl čempijonato. 
tininkai yra “tougli”, bet 
norėjęs pamatyti, kaip jie žai-

The fine playing of Yanzanai- 
lis, vho had the fast Laurai
tis baffled, vas a pleasure to 
beliold. AVatcli Marąuctte a-vas made of bis ovn

and as be explained, team įs comprised of deaf 
the.e vas alvays time tor liini niembers too, it is mostly just 
to see hov bis youngsters p]ajn Jun)b. ()Ur fans have not 

had the pleasure of meeting
any niembers of this aggrega- Krauciunas L. F. 1 

tihn. Their reputation as play- 
evs of ability is International 

Sabath seope, būt tlie Institute 
Ihaving recently suppressed

constitutions. TTiough

vere getling alon

KAS FINE REOORD

Congressman A.
įs a Democrat, and bas serv- 
ed the atli District of Illinois nevspaper publicity, vili pres- 
tor 26 years in tlie 1 nited ent tlieni to us as comparativ-
States House of Representat 
ives. Previous to bis duties as 
a Congressman, lie served as 
Judge of the Municipal Court, 
and at present is senior memb- 
er of a leading lav finu. The 
district vliich be represents 
indudes the largo Lithuanian 
paiishes of Providenee of God 
and Our Ladv of A’ilna.

elv dark-horses that lean to- 
vard the mule family. A brief 
resuine of the team vili serve 
as an introduetjon.

Puteli Palooka, vho is a 
three letter man (ABC), lias 
played off some of the lead-

tably Notre Dante and Stan- 
fonl. lie, has already broken 

As Congressman be advoc- įt.vo of Caruso’s records. Plays 
ated American recognition ofjstanding guard to-morrow at 
tlie Republic of Lithuąnia. Jie a b ei gi it of 5 feet 2% inclies. 
coutinues to lead the figlit for ]s a lover of listerine and a 
a li iie rai imniigration ąuota confirmed user of ivory soap.

gainst Cicero Sunday.

Tovn of Lake 20
G. F.T. P.

F. AVaiekus R. F. 3 10

F. Barskis C.
Lauritis R. 'G,.
Karchauskas L.
Substitutions: Matuz at R. F.,
Sherman at L. F., Sereikas at 
C., Chernauskas at L. G.

G.

0

Marąuette 17
G. F.T. P.

Mikužis R. F. 
Yanzanaitis L. F. 
P. Beinoris C. 
Raginis R. G.
E. Beinoris L. G.

ing teams in the country, no- ^ubstitutions: Norvilus at C., 
Al. Juozaitis at L. G.

BRIDGEPORT 17, WEST 
SIDE 12

A customer retumed to the 
AYatcli Stumblin’ Joe fall shov-room of the liigh pres- 

ail over the playing floor, look suie automobile salesman and 
pathetically at the referee and'said, “you sold me a car a- 
yell “foul”! Someliow or o- bout tvo veeks ago and no v 
ther, the officials fail to see I vant you to tell me every-
the opposing players mistreal- ]tning you said about the carĮ^'*3 ^as^etball. Tą dieną bu- organizaciją yra ir L. K. blai 

vo keturi smarkūs žaidimai, vybės Draugija. Ji Įkurta bu-

A'ilniuje tarp kitu lietuvią

iug poor Joe. Probably be 
falls just a little too hard.

STANDING OF TEAMS

Brighton Park 
Tovn of. Lake 
Cicero 
Marąuette 
Bridgeport
North Side/ «
Providenee 
AA’est Side 
Indiana Harhor 
Gamės to-morrov at

1:30 P M., St. Phillips’s gvm-

all over again. 1’:a gettmg

t'iscouraged.” Brightonparkiečiai nugalėjo vo dar 1912 metais, vadinas,
Aštuoniolikiečius, 25 prieš 23; lygiai prieš 20 metą. Po ka 
Cicero supliekė Indiana Har- ro veikti pradėjo tik 1924 me- 
bor, 24 prieš 14; Bridgepor-
tiečiai, pasipuošę naujomis u-

tais. Nuo šių metų ji gana 
gyvai veikia iki šiol. Dabar- 

nit'orinomis, liko laimėtojais'tinę draugijos valdybą suda- 
prieš AVest Sidę, 17 prieš 12 ro: kun. K. Čibiras, kun. K. 
ir Tovnoflakiečiai ant galo Rašt utis, V. Budrevitius, R. 

vos nugalėjo Marąuette Park, Mackevičius ir U. Urbanavi

Enjov yourself at every op- 
portunity you have to do so.
( )ne vay of doing so is to liuin 
a little song to yourself vlien- 
ever time grovs beavy on your 
l.ands. AVhen you’re vorking 
hard, sing that little song.
AVhenever you feel sad, sing'/-^ prieš 17, 

that bttle song. Try it , sj|nUM11WM|,||1||H||HM|lllHm„|||„||,|,ll|„|H„H„n,IH„„|m,„„„m„m„„||m 
you 11 fmd the tired teeling' = 
dtsappears and a cheerful feel- 5' 55
ing takes its place. is

čius.

Dėdė Kastuka's sako: The
nusiimi, at Kedzie and Jack-!poorest selling book of the 
son Sts. Admission is 35c. The 1 month is entitled, “VVliat a 
Marąuette, Cicero contest pro- Young Giri Sliould Knov.”

A revived AVest Side team' 
made the boys from the cov-' 
country skeptical, until the i 
lašt fev minutes of play, as,

Telefonas

CANAL
from smaller nations and is Alichael Alovsius DoCann, 
against tlie liberality sliown played rigJit end for Ben-Hur,
England in this regard. Al-' sang second bass in three of to vho vould vin. Those o- 
vays a foe of prohibition, heiVictor Herbert’s light operet-!range and black suits failed 
vili most likely be the leader,tas, and ran fourth in tlie lašt [to conunand respect, for the 
of tlie AVets in Congress this Į Kentucky Derby. Intends to ] VVest Side Confederates refus- 
session. I'Iay forvard to-morrov. Ile'ed to give up, AAe vonder

As a personai fricnd of įtkrows and eats right banded jvlicther Bridgeport vili fi-
r,w..Elect Franklin I). RooSe-innd ''an «;ve no P1®“’1'1’1® «• tish in fir8t or !‘econd Plae0- 
\elt, and as a ineniber of ca8e
Congress, Congressman Sa
bath vili continue to promote ive blomle, refused our sports 
and represent the interests of vriter an interviev because 
Lithuanians in future mitui- ] ve couldn’t meet bis 

“As an amateur in
HELGE BOSTROM

J

6059 ANGLYS
Taip, jus gra- 

lite pirkti 

sau 

Anglis

UŽ WHOLESALE KAINAS IA

NAUJOS
RADIOS

Z
SU DAUG VISOKIŲ PaGERINIMŲ 

1933 MODELIAI .

Kalncs nuo $9.00 $95.OO

Karlos G. Shepps, diininut-
BRIGHTON 25, PRO

VIDENCE 23

AVitli Bekanitis and Stunib-ternis’jris sinking baskets vhenever
,, . . k°° iv. ifhin throving distance ot

standing, said Shepps, I ,, , T» • i i, . ,, ' , the lioop, Providenee almost
vant tvo dozen gold vatehes! ,, , , „ ,, . ,

, . . overcame the lead of Brigli-

and a stick-pin or a paekage' „,. 1U,. •i „ „ , , ,, , don. The 18th Street boys vere
of a fev hundred dollar bills, 1 , . ,, . ... . .

... , :seekingi their first vietory

interviev I grant”.' „The game vas one of those

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

Per virfi 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Giltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Creain Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:

»iiiiiriiiiiiH
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiM

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu

lor any 
ĮHo vas cliosen as the most 
beautiful man on the InstituteI
Canipus, by the blind co-eds. 
The position lie plays to-nior- 
rov is kept a seeret for fear 
the Bridgeport team tnay be- 
nefit by this advance Inform
ation.

hair-raising affairs vith tlie 
inovd yelling for tlie under 
dog to vin.

CICERO 24, IND. 
HARBOR 14

Up against the hardest pnrt 
The remnining niembers of cf its schedule in its first tve 

the “Fighting Irish” team are gantes, Indiana Harbor con 
.Abraham Goldblat, llappy H. tmues to give lašt year’s first 

IS. Smoot, and Oscar I. Gohl- division teams plenly of trom
Hėlge Bostrom is captuin amnier. Tliese boys liave never ble. Cicero vorked up n good 

of the Blackhavks, C'hicago’s jbeen beaten by any team inideal of perspiration before it 
ice hockey team, and is rated the country. Tlie third ganieųuit avay scalps of tliese In- 

dians, and a week previous, 
Tovn of Lake vas somevhat

Indiana Egg ................................... $6.00
Illinois Egg.................................... 99 6.00
West Va. Lump.............................. 99 7.50
Black Band Egg .......................... 99 7.50
Black Band Lump ...................... 99 8.00
Red Ash Erie Lump ................... 99 8.50
Blue Grass Lump ...................... 99 8.50
Fancy Luinp .................................. 99 8.50
Pocaliontas Mine Run .............. 99 6.50
Pocahontas Lump.......................... tf 9.00
Pocahontas Egg .......................... 99 9.00
Pocahontas Nut .......................... 99 8.50
Pocahontas Pea.............................. 99 6.75
West Va. Be dūmų, 50% rupūs 99• • • • 7.25
Coke Range dėl furnasų.............. 9 9 9.00
Canell Block .................................. 99 9.50
Stoker Sereenings ...................... 99 5.50
Best Grade Chestnut.................... tt 15.00

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Mpr esame užbondmiotl mlentn everlkal Ir kiekvienas veilmas, kuris 
Hvailuoja IS musų yardo, turi oficialaus sverlko lenkia. Tas garan
tuoja parodyta ant tlkleto • svarumą.

VISAS TAS NAUJAS RADIOS JŪS GALITE 

PAMATYTI

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167

as one of tlie best of the puck
sere.

to-morrov will tell vhether 

their record is broken.

Gražūs Lietuvių Radio Programai Nedėliomis 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais WHFC nuo 7:30 v. vakare. 
Finansuojami Budriko Krautuvės

■HHtiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiniitumiiHHiNtiiNiiuiyiittHiii
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CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
RADIJO STOTIS H.J.J. ti ir naujų narių atsivesti. Bus 

renkama nauja valdyba.

buvo iškilmių programo paži
ba. Akademijos meno moky
tojos, vienos iš seserų padė
tas triūsas, gražūs nauji, lie
tuviški tautiniai kostiumai, fi

gūriniais šokiais, tų pačių a-

A. t A
DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
Yašingtono 200 m. ir Kęstu 

čio 550 m. sukaktuvėse, gruo
džio 1 d., Šv. Agnietės audito
rijoje ciceriečiai skaitlingai da,nos Pr*e 1’nnek‘s Nekal- naujų dalykų, kuris žavėjo ne 
ly vavo. Taip pat žada dalyvauji0 Prasidėjimo. Novelių veda J vien lietuvius, bet ir svetim- 
ii ir Daily Ne\vs kuniivale; inisijo,ūei'iiis kuu. J. J. Jakai- t šučius. 12 šokikių marguose

— Nepamirškite, kad dabar kademikių orkestrui grojant, 
mūsų bažnyčioje eina Nove tūkstantinei publikai davė

gruodžio 10 d.
;— Šv. Antano d-jos priešine,sako puikius pamokslus, 

tinis susirinkimas jvyks rytoj, 
gruodžio 4 d., 1 vai. po pietų,

tis, kuris kas rytų ir vakarų |kostiumuose, it plaštakės, le-
.ngvai, ritmingai pašoko mūs

. . . 'tautinius šokius. Jų šokius kai
-—Sekmadieni jer suma pra i , .. . , ...1 ise, dabino ritmingais plastis- 

sidts 40 valandų atlaidai. j kais judesiais, daina, tiesiogparap. mokyklos kambaryje 
Visi nariai kviečiami dulyvau- šv. Kazimiero akadeinikės , kalbančiais gestais kitas bū-
- ------------------------------------------------------------------------- ------~ rvs akademikių. Dideliu malo-TuKSTANTINĖ MINIA VAŠINGTONO IR KĘSTUČIO ‘ *

SUKAKTUVĖSE

(Tęsinys iš 3 pusi.)
Vytautu, niekšo Jogailos atsi
lankymų ir įsakymų tarnams 
pasmaugti savo dėdę. Ponia

eiTgos lietuviams, kaip geriau
sias lietuvių vyrų choras A- 
merikos vakaruose, o, gal, ir

namu, nepaprastu pasigerėji
mu publika, net kvapų sulai
kydama, sekė šokius. Ne tik 
mus lietuvius tas numeras ža
vėjo, jis žavėjo ir svetimtau-

visoj Amerikoj. Choro asamb-:c^us J^aily News atstovai
j * • - ■*. i - i’is — visi Cliit*ao'os lietuviu lo akademikių asamblį pa-Bulrimienė vra Šv. Kazimiero . 1,1 vmca„os ueiuvių * , . ,

. . i i • • i-i vargonininkai ir keletas rink- kviete savo kamivalo progra |Akad. alumne ir, būdama nm pclI»uniIiniKdl 11 I1I1K i .
kvkloje, nesvkį pasižvniėjo sce;^n^ gerais balsais vyrų. Cno-|niui*
D0.i nepaprastais dramatiniais.™ SCTai susidainavęs. Tat iri /Garbė Sv. Kazimiero Aka

Agnieška Valickienė
po tėvais Railaitė

Mirė gruod. 2. 1932 m.. 12:55 
vai. ryto, 38 metų amžiaus.

Ki.o iš Ukmergės apskr., 
I’agių parap., Žegonių kaimo, 
Amerikoje išgyveno 20 metų. 

Priklausė prie Aušros Vartų
Vyrų Ir Moterų dr-jos.

Paliko dideliame nuliudime
vyrą Petrą, dukterį Prancišką, 
du sūnus Vincentą ir Antaną, 
dvi seserį Agotą ir švogerį Ka- 
zinilerą Valickius, Kotrlną ir 
švogerį Joną Smetonus ir gi
mines Amerikoje, o Lietuvo
je motiną Prancišką, du bro
liu Antaną ir brolienę Antani
ną, Aleksandrą ir brolienę Bar
borą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4051 So. 
Richmond St..

Laidotuvės įvyks Antradienį, 
gruodžio 6, iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Nekalto Prasidėjimo 
švenč. Panelės parap. bažny
čią,’ kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose 
laidotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnai, Duk
terys L- visi Giminės.

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

DENTISTAS 
49th Ct. Cicero.
Ketv. ir Pėt ny čiomis

1446 So.
I Utar. Ketv. ir

10 — 9 vai. 
3147 S. Halsted St. 
I’aned., Sered. ir Subat.

BĮ.

Chicago 
— 9 vai.

i
Phone Boulevard 704S

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4G45 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

I Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nt.o 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

gabumais. Kaip gaila, kad nū-1. nestebėtina, kad Daily Newa deinijai! Garbė jos meno mc

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. A&hland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

j atstovai iš visų nunierų jį pir-

Tel. IAFAYETTB 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 AV. 43rd St.

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

sutarties

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Kės. #7 87 S. Artesian Avė.

TėL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1421 West Marųuetta Road 
VaL: t-l lr 7-S P. M. Ket. 9-18 AM 

Nedėlioj lusltai-u

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0402

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

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2103 AV. G3rd St., Chicago
OFFICE HOURS;

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

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto, 7 lkl 9 vakar* 

rrtu.ro. tr Ketv. vak. pagal sutarti

TaL I^ifftyetta 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: t lkl 6 po pietų. 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California A ve. 
Nedėlioja pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464, Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
PADEKONE DR. P. Z. ZALATORIS SR. A. A. ROTHTel. Cicero 1260Rytojai!

Iškilmių programas baigėt 
11 vai. vakaro. Publika skirs-

dien p. Butrimienė retai su
žiba mūsų scenoje.

Vyrų Sasnausko vardu oho-į v;i.il». Chorų veda komp. A. tesi-patenkinta, 
ras yra jau gerai žinomas Chi Pocius. J Žodžiu, Vašingtono ir Kęs-

-------------  tučio sukakčių minėjimas ko
j geriausiai ir ko gražiausiai iš
ėjo.

'iv’ausiai pasirinko savo karni- 
:valui Chicagos lietuvius atslo-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
riGIAUSIAS LIET. GRABORIUS

CHICAGOJEz
Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys
tės.

OFISAS
66 8 West 18 Street 

Tel. Canal 6174
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SŪNUS

IJETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tai. Rooeevelt SKIS arba 8611

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Coni-t, Cicero, UI
TBL. CICERO 1927

X—KAY

DR. GDSSEN
- LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 AV. 14th St. Cicero, 111.

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 
6 iki

ryto iki 4 po pietų 
8:30 vakare

Valio rengėjams! Igsas

Labanoras, Utenos aps. šie-' 
n et ruduo, kaip retai kada, j 
ilgas ir šiltas. Bar ir dabar, 
lapkričio vidury, kada papra
stai būna apsnigta žemė, miš
kuose žydi gėlės. Merginos jas 
tebeskina ir parsinešę namo 
puošia kambarius.

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
graborius

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiem: 

reikalams. Kaina prieinama. 

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

A|A
* EVA JAGIELLA
kuri persiskyrė su šiuo pasau-l 
liu lapkričio 22 d., 1932 m., Šv.’ 
Mykolo par. ir tapo palaidota 
26 d., Šv. Adelberto kapinėse.

šiuomi dėkojame Kun. Kle
bonui Svriskui už* atsilanky
mą į namus, už atlakiymą šv. 
Mišių, pasakymą pamokslą ir 
nulydėjimą J kapines. Taip pat 
dėkojame varg. p-nui Kuliui, 
grabnešiams, Mišių aukotojams 
gėlių aukotojams ir visiems 
kurie atsilankė jlaidotuves. 
Dėkingi esame graboriui Rad
žiui už mandagų ir sympatiš- 
ką patarnavimą, zakristijonui. 
Mišių tarnams ir visiems kurie 
prisdėjo prie laidotuvių. 

Nubudę:
Vyras, Sūnai, Dukterys ir 

Giminė:'-.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais tr Subatomls 
2420 W. Mamuette K«l. arti Western

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedfiliais. Seredomls Ir P#tnvčiomls 

t«2» Rn. Halated Street

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SP1NDULIAI

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
SRAJBORIUI IR LAJDOTUTIU

▼bobjai
1650 WEST 46th STREET

Kampu 4ltk lr Paulina Ita
Tel. Boulevard 6242-8412

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
,,rie manęs, patarnausiu slmpatiS- 
ltai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
titur. Koplyčia dėl Šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ/

GRABORIŲ IŠTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin

tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 

nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū

no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 

didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 

patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū

rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 

patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 

Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Oflsaa

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

i: lzb ieta Klimavičiene
. po tėvais Žeinaičiutė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkr. 30, 2:45 vai. ryte 1932
nt., sulaukus 42 metų amžiaus, 
gimus Witkes Barre, I’enn.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Kazimierą. 5 sūnus: Ka
zimierą, Antaną, Robertą, Ed
vardą ir Bernardą, 2 dukteris 
Eleną ir Antaniną, tėvą Joną, 
6 brolius: Vincą, Jubzą, Joną, 
Aleksandrą, Raymondą ir Al
bertą, 2 seseris Oną ir Eleną 
lr gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
5217 So. Union Avė.

Laidotuvės jvyks panedėly, 
gruodžio 5 d., 8:30 vai, ryte 
iš namų j Visltation parapijos 
bažnyčią, 55 ir Peorla, kurioje 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą, o iš ten bus nu
lydėta j šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. Elzbietos Klimavi
čienės giminės, draugai ir pa
žystami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutei
kti jai paskutinį patarnavimą 
i.- atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Vyras, Ru
nai. Dukterys, Tėvas. Broliai, 
St-seryt Iv Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Radžius. Tel. Victory 4088.

Tel. CICERO 234

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už >35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 5Olh A ve.. Cicero, Tli.

I

Z

aIa
JONAS JONUŠAS

Mirė gruod. 1, 1932. 5:15 vai. 
vak. 52 metų amžiaus. Kilo iš 
šviekšno Valsčiaus, Boreikėnų 
kaimo. Amerikoje Išgyveno a- 
pie 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
tris dukteris Stanislovą Ma- 
dekšia, Bronislovą Dampts, 
Mary Spitis, dvi seseris, Sese
rį M. Alfonsą š>'. Pranciškaus 
vienuolyne ir Uršulę Seperienę 
Lietuvoje, 3 žentus, brolienę 
O. Kasmauskiene ir švogerį 
Antaną Kasmauską Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3841 West 
66th St.

Laidotuvės įvyks Utarninke? 
gruodžio 6, iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas j Gimimo švenč. Pa
nelės parapijos bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę dukterys, seserys, 
žentai, brolienė, švogerls Ir gi
minė-.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Ežerskls. Tel. Blvd. 9277. '

J. J. BAGDONAS
laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

AKIŲ rYDYTOJAIl

DR. VAITUSH, OPT.

Blione Canal 6122
DR. S. BBEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCrJA:

6628 So. Richmc-nd Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7317

Ofiso vai. kiekvieną dieną iruo # iki 
J 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki S vaL vakare Utarninkais 

, Ir Ketvergais.
Rez. Tel. Hyde Park 3395

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutarti
Ofiso Trl.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1830

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted Sk 

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MARGEIUO 

PRANEŠIMAS

Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 
vietą

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

nuo 6 iki 8 vakare 
šventadieniais nuo 10 iki 12 

Thone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 15 95

DR, A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldieniala 
tik susitarus

2422 W. MAROUETTE ROAD

Res. Phono 
Englewood 6641 
Wantworth 8009

Office Phona 
Wentworth 8004

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
astl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemrnlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
jataractus. Atitaisau trumpą regyste 
tr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mus su elektra, parodančią maiiau- 
uas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRIJŲ 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tek Boulevard 7589

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii s< kmad susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALISTA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 0—•

NadėUomls: nuo 10 iki I*.

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET

Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vaktft-e 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki P vakare 
Nedel. nuo 10 lki 13 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼•L: ryto nuo 10—12 nuo S—4 po 

pietų: 7—8:24 vai. vakar*. 
Nedėliotais 14 lkl 12

Telefonas Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2274

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 1-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 p« 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 3-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stcwart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 

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

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 6918

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

< 'f.««, r, ,lo I « no., t ■*
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B leftadienis, gruodžio fl, 1932

CHICAGOJE
GRAŽIŲ ŠIRDŽIŲ — GRA- i Town of Lake. — šv. Kaži-

ŽUS DARBAS niero Akademijos Rėmėjų 1 
skyriaus priešmetinis susirin
kimas Įvyks sekmadieni, gruo 
džio 4 d., 2 vai. popiet, Šv.

Jau iš patyrimo žinome, 
kad ne tik mūsų lietuvių, bet 
nei ir kitataučių kilniosios Į-iKiyžiaus mokyklos kambary.
staigos — mokyklos, ligoni
nės, vargšų prieglaudos — ne
gali išsilaikyti be pašalinės 
paramos, t. v. rėmėjų.

Visos rėmėjos prašomos susi
rinkti, nes daug yra svarbų 
reikalų svarstymui. Bus ren
kama ir valdyba 1933 m. Na-

Šv. Kryžiaus lietuvių ligo-lrės prašomos grųžinti tikietus 
ninė, pirmoji šios rūšies lietu- Centro jubiliejinės vakarienės.
vių įstaiga Amerikoj, puikiau 
s’ai vedama ir tvarkoma Se
serų Kaziinieriečių, su gabia 
ir aukštai išlavinta savo pa
šaukime gerb. Sesere M. Al
pia, kaipov ligoninės vedėja,

Valdyba

vak. P. Kisieliaus svet., 4625 
So. Paulina St. Šiame susirin- 
1 ime bus renkama valdyba ir 
svarstoma daug bėgančių rei
kalų. , — Valdį/ba.

Town of Lake. — Dr-stė šv. 
A.gotos moterų ir mergaičių 
laikys priešmetinį susirinki
mų gruodžio 4 d., 2 vai. po
piet, šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje.. Narės kviečiamos 
ko skaitlingiausiai atsilankyti, 
nes bus renkama nauja valdy
ba. Yra ir šiaip daug svarbių 
reikalų apsvarstymui.

, Valdyba
Bridgeport. —Dr-jos Sv. 

Petronėlės priešmetinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 4 d.,
1 vai. po pietų, Šv. Jurgio pn- 

rcgalėtų tobulėti ir augti, jei j rapijos svet. Bus renkama nau
neateitų į pagalbą kilnus pa
sišventusių moterų būrys, šv.

pi valdyba 1933m. Narių parei 
ga skaitlingai atsilankyti, nes

Kryžiaus Ligoninės Rėmėjų 1 yra svarstymui svarbių dr-jos 
Dr-ja. Jos tų įstaigų globoja, | reikalų.
jai padeda ir remia. Visuome- šin()s ,u(.tus baigiaat> (lar 
nės pareiga remti j.) darbus. ,lntarta sureagti bunenj kuris

Štai, bazaras — margas, it 
genys, linksmas, it pavasaris, 
įdomus kaip nežinoma šalis. 
Jis surengtas ligoninės nau
dai dideliu rėmėjų triūsu ir 
pasišventimu. Jis baigsis gr. 
4 d. Kas anksčiau ateis, tas 
daugiau laimės. Dovanėlių ga
lybės, kainos, palyginamai, ma 
žos. Ce įb. dvasiškija, intelige
ntija, profesijonalai ir visi ši
rdingai kviečiami bazarų pa
remti.
Evervbotlv lieartilv vvelcome

X.

įvyks gruodžio 4. d. 7 vai. va-
Įkare, AVodman svet. Narės yra 
suaukojusios daug visokių pui
kių dovanų. Todėl visi kviečia 
mi atsilankyti. — Komisija.

Tou'n of Lake.—Garsus Var 
das Lietuvių dr-jos priešmeti
nis susirinkimas įvyks pirma
dienyje, gruodžio 5 d., 8 vai.

- - į; o n R
TlErKIEVVItg&ČL

RADIJO VALANDA

ŠIANDIE LAIDOJAMAS 
A. A. SEKLECKIS

Boleslovo Sekleekio laidotu
vės šiandie 8 vai. iš Šv. Jur
gio bažnyčios.

A. a. Boleslovas Sekleckis 
buvo įžymus veikėjas labda
rybės dirvoje.

Jo atminčiai Šv. Jurgio ba
žnyčioje per laidotuves bus 
kolekta trims naujiems arno
tams, kurie pirmų kartą bus 
panaudoti, bet kurie dar ne
apmokėti.

Pralotas M. L. Krušas

FRANEŠIMAI
V/est Side. — šv. Kazimie

ro Akad. Rėm. priešmetinis 
susirinkimas įvyks gruodžio 4 
d., Aušros Vartų mokyklos 
kambary, 4 vai. popiet.

Visos narės malonėkite atsi
lankyti į susirinkimų, nes bus 
renkama nauja valdyba.

Valdyba

West Side. — Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švč. Sodali- 
eija eis “in corpore” prie šv. 
Komunijos gruodžio 4 d., 9 
va!, ryto. Visos narės malonė
kite dalyvauti.

Susirinkimas Įvyks gruodžio 
5 6., pirmadienį. Visos narės 
privalote ateiti į šį susirinki
mą', nes bus renkama nauja 

•valdyba. Koresp

Bridgeport. — Simano Dau
kanto draugija laikys prieš
metinį susirinkimų sekmadie
nį, gruodžio 4 d., 12 vai. die
ną, Chicagos Lietuvių Audi
torijos svetainėj.

Nariai kviečiami būtinai da 
lv-’auti, nes labai svarbus su
sirinkimas. Reikės rinkti val
dyba sekantiems metams. Taip 
pat yra svarbus klausimas kas 
link narių pomirtinės mokes
ties ir daug kitokių reikalų.

P. K. nut. rašt.

Ryt rengiamas gražus radi
jo programas, kuriame daly
vaus didysis “Dainos” choras 
po \adovyste J. Saurio. Taip
gi dainuos Kazys Pažerskis ir 
kiti solistai ir duetas. Piie to 
Budriko radijo orkestrą, po 
vadovyste M. Juozavito, pali- 
'nksmins visus savo harmoni
nga muzika.

Programas bus duodamas iš 
stoties AVCFL, 970 kil., nuo 
1 iki 2 vai. po pietų lėšomis 
Jos. F. Budriko radijo ir ra- 
įkaudų krautuvės, 3417 S. Hal- 
sted st., kuri dabar turi paro
dų naujausių radijų ir impor- 
ituntų daiktų. Visi atsilankiu
sieji gauna dykai gražų kalen- 
dorį. P.

jos. šiuo sąsiuviniu jau api
mama 895 puslapiai pirmojo 
,tomo. Be būtinų enciklopedi
nių žinių, gausiai įliustruotas, 
įdėta daug mokslininkų ir vi
suomenės veikėjų biografijų.

Dar neužsisakiusius kviečiu 
me neatidėliojant stoti į tų ku
ltūrinio darbo talką, būtent, 
užsiprenumeruoti Liet. Enci

klopedijų.
j Taip pat siūloma kų tik iš 
,spaudos išėjusias knygas: 1) 
j “Sodžiaus Menas” 4 tomai 
tik $3.50. 2) Lotynų-Lietuvių

kalbos žodynas apie 800 pusi. 
Į$2.00. 3) Anglų-Lietuvių kal
ybos žodynas apdaruose $1.50. 
4) Šventas Raštas Šen. Įstat. 

įalskiras tomas $2.25. 5) Vys.
Į Paltaroko “Sakyklai Vado
vas” 3 tomai $3.00. 6) kun. 
K. Jasėno “Visuotino Meno 
Istorija” 2 tomai $1 1.00.

Per mus užsakydami kny
gas, gausite tų pačių kaina 

jkaip Lietuvoje ir išsimokėji- 
( mui. J. Kriščiūnas,

L. Ene. p. įgaliotinis A.
917 W. 34 St., Chieago, Tll.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia lr senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naują, mokinimo būdų 
Išnokinama Į trumpiausią laiką ang
lų lr lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 

Į gvedystės, stenografijos, pilietystės, 
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir 
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p, J. P. Olekas, yra senas lr daug 

i prityręs, kuris gražiai lr visiems su- 
[ prantamai dėsto mokslo dalykus tr 
j kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei- 

' kitę ir Įsirašykite šiandien. MOKSLO 
[ VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
i pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla 

3106 So. Halsted St.

Naujas Liet. Encik
lopedijos sasiovinis
Išėjo jau septintas sąsiuvi

nis Lietuviškos Eneiklopedi-
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g Siunčiame piriigus j Lietuvą lr* J visas šalis;
= Parduodame laivakortes ant greičiausių ir geriausių laivų:

' S Prirengtam Įgaliojimus Lietuviškus, lenkiškus ir visokius doku- g
mentus.

| SS Išpildome visokias blankas ir Suv. Valstijų pilietybės aplikacijas.
— Apdraudžlame namus, baldus — forničius ir kitų turtų, nuo ugnies X

IS ir vėtros. 35
' ĮS Taipgi apdraudžiamo automobilius; S
1 = Išverčiame visokius dokumentus; 5
S Perkame Lietuvos paskolos Bonu-j ir mokamer cash. Atsilankyk ~

asmeniškai arba prisiųsk per paštų apdraustame laiške.

John J. Zolp (
= 4559 SO. PAULINA ST. TEL. YARDS 0145 S
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P. CONRAD, Fotografas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hbllywoode musų studijoj ir vaka
rais Imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip lr suulėtoj dienoj. Del ap- 
poinBmentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEIVOOD 5840

Kva. 780 W. #2ii(l SI.

^MORTGAGE BAHKERSJk |

REAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th St

Bučernė ir Grocernė turi par
siduoti trumpu laiku. Priežas
tį sužinosit ant vietos.

JOE BOJUNAS 
1501 So. 49th Ave.

CICERO, ILL.
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jMARQUETTE|
g WET WASH LAU N DRY g

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIE* =
| NINTĖLĖ LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. |
1 Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių dėl = 

išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu = 
HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų 5

Ę bundulį.
6551-53 South Kedzie Avenue 
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JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius Ir Muzikalių Instrum. Krautuvininkas 

DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dideliausis pasirinkimas 
žiedų, deimantų, visokios rūšies 
laikrodžių ir muzikalių instru
mentų. Taipgi taisome visokius 
laikrodžius, muzikalius instru
mentus ir akinius pritaikome. 

Turjs 2h metus patyrimo.

4216 Archer Ave. 2049 W. 35th St.
Tel. Lafayette 8617 Tel. Lafayette 8815.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčios 
vakaj-ais 6 Iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9

'-eonas Republic 9600

Bl PINKUS TAISOM
i Atliekame Plasterio — Plytų — Cp. 
i mento darbus. Kaminus statom — 
I taisom. Plasteruo.iam sklinutiis — 
f Caiifornijos tinkavimu. Darbą atlie
kant už pusę kainos

Tel. \Vest Side WEST 0fl»3 
Tel. South Side V'R»»S 6488

JNO. LYNCH
5O» AVĖSI’ 471h STREET 

2652 MEST .MADISON STRF.ET

Geriausia casli kairia už mo
rgičius, bondsus ir deposjt ce- 
rtifikatus. 134 No. T^iSalle St. 
Kambarys 316. Atdara vaka
rais.

GERAS UŽDARBIS
Reikalinga — vyrai ir moterys, — 

n-es turime nanią išradimą, kuria 
lengvai parsiduoda kiekvienoje šlu
boje. Galite dirbti pilnai arba liuos- 
lnikiu. Patyrimas nereikalingas. 
>1.00 užstato už sampelius bus s'i- 
grųžir.tas. Kreipkitės nuo 9 ryto iki 
8 vat. vaknro.

6812 So. Western Ave.

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės ) Urane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ......... $8.50
Poeahontas lumps ....$9.00 
Summcr Creek lump . .$8.00

M

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
Užlaikome dideliausių pasirinkimą 

žiedų, dalinanti], laikrodėlių ir kitokių 
Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos 
dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius
3255 So. Halsted St.

AR NORIT SUTAUPYTI $25,00 Į METUS
Apsaugosit jūsų sveikatų, sutaupysite 4-tų dalį anglių, 
suląikysit Dulkes, Šaltį, Vėjų, Lietų ir Sniegų, įdėdamas 
į jūsų langus ir duris “Oro Drožles” (IVeather Strips). 
Kviečiame atsilankyti į mūsų krautuvę, pamatysit ji Į- 
dėtų ir persitikrinsit. Taipgi užlaikom įvairius Langus, 
Duris, Lumber, I’laster Board, Blekes dėl lubų ir t. t.

PATĖMYK MUSŲ KAINAS:
Ąžuolinės grindys (flooring) 100 sq. pėdų..........$3.50
Stogams popiera Slate eoat No. 1 rolė 75 svarų $1.75 
Stogams popiera Slate eoat No. 1 rolė 85 svarų $1.85 
Stogams popiera Slate eoat No. 1 rolė 90 svarų $1.95
Aspbalt Brick Sidings 100 sq. pėdų už.......... . .. $6 00
Renės (Gutters) už pėdų .................................  6 centai
Storm Windows nupiginta kaina .................. $1.00 irj)
ir daug kitų prekių pigiau negu kitur, greitas patarna
vimas didelis ar mažas. Atsilankykit ar šaukit,

BUILDERS SUPPLY
3553 SO. HALSTED ST. PHONE YARDS 3037 
Veltui Apskaltliavimas Atidarą Vakarais

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofiaaa 77 W Washlngton Rt. 
Room 906 Tel. Dearborn 7961

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

ČEVERYKAI
Tai Gerinusia Dovana Kalėdoms

Besiartinant Kalėdoms, beveik kiek
vienas žmogus mano pirkti kam nors 
kokių dovana. Todėl, mes dabar ir 
parduodamo Įvairios rūšies čevery
kus su nupigintom kalneli, kaip 
tai už $2.05 ir aukščiau. Mes užlai
kome geriausius čeverykus ir turim
dideliaus, pasirinkimą visai šeimynai: vyrams, moterims ir vaikams.

UNIVERSAL SHOE STORE
Z.ALESKI J|{ MARTIN, Savininkai

3235 SO. HALSTED ST. TEL. VICTORY 6576

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERINfcS VANOS IR EI.EKTROS 

T R E A T M E N T A I
švediški maukšlinimai ir elektros masažas

Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
lr taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

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

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

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552
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WOOD ST. DEPARTMENT 
STORE

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.
ši dideiiauai aprėdalų —• drabužių krautuvė Jnu perėjo Į lietuvių 

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

Wood Street
DEP’T. STORE

| 1800 W. 47 Street
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Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— « Iki 9 vsl

4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 7997

Namų Tel. Hyde Park 9996

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 RT. prie MICHIGĄN AVE. 
Tel. Pullman 6950—6377

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

1(# N t,A RAI.LE RT—pagal 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, Dl. 

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausios rųšies 
lr patarnavimo. Sau
kit.

GREEN VALLF.Y 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

3' 
51

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABI0NA8, Sav.

IWEST SIDE EXPRESS GO.
/ Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Iloyne Avenue 

Chloago. Tll.

BUDINK US TAISOM 
Atliekame Plasterio — Plytų — Ce
mento darbus. Kaminus statom — 
taisom. Plasteruojam skliautus — 
CaJfornijos tinkavimu. Darbą atlie
kam už pusę kainos

Tel. West Side WEST on»8 
Tel. South Side YARDS #188

JNO. LYNCH
509 WF,ST 47th RTRF.FT

Town of Lako. — Moterų 
Sąjungos 21 kuopos priešme
tinis susirinkimas įvyks gruo
džio 4 d,, šv. Kryžiaus moky
klos kambary, 1 vai. popiet. 
Visos sųjungietes prašomos su 
surinkti, nes daug yra dalykų 
svarstymui. Be to, bus renka
ma valdyba 1933 metams.

Valdyba

Mes pakartotinai kreipiame jūsų atydų į įvairų pa- 5 
tarnavimą, kurį mūsų įstaiga teikia:

Priimame mokesčius gazo, elektros, telefono, van
denio bilas ir morgičių kuponus.

Išrašom gaisrų visokias apdraudas.
Darome pirmus morgičius ant namų.
Perkame Lietuvos Bonus ir išmokame kuponus. 
Parduodame Foreign Kxchange ir čekius.

UNIVERSAL MORTAGACE & INVESTMENT CO. I
Not. Tnc.

3320 S. Halsted Street Tel. Yards 5215 į 
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PAUL M. SMITH & CO.
Real Estate - Loans - Insurance

T irime pardavimui Ir mainymui Visokios rfištes properčių, biz
nių, įlotų Ir fnrmų. Jei męs negalėsime Išmainyti, niekas negalės.

A|Mirnii<los dalykuose stovime pirmoje eilėje. Turime artimus 
ryšius su stipriausiomis ir didžiausiomis apdiraudos Įstaigomis.

Kolektuojamc morgičius, notas ir bilas. Padedame namų sa- 
\in’inkams surasti tuos, kurie yra pirkę morgičius ant Jų pro- 
parčlų bankose, kurios užsidarė.

Atsilankykite mūsų rašttnėn visokiais reikalais nr tai biznio 
ar .patarimo, kuris bus veltui sutelkiamas. Bus Jums ant nau
dos.

4425 So. Falrfield Avenue Tel. Lafayette 0455

Jsl manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš rečiausių rūšių automobi
lius — STTIDEBAKI'.l:. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu tr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia knlns
MIDLAND MOTOR SALES

4499 ARCHER AVENITIB 
Talepbone Lafayette 7199
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