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SERBAI ATSIIMA TAI. KA UŽSITARNAVĘ
SI KARTĄ ITALŲ spauda KVIEČIA TALKON1QLIS SALA YRA PRANCOZIIA NE

ATAKUOJA JUOS

Maskva siūlo rtiilžinišką
kariuomenę Phancūzijai

t ------------
RYMAS, lapkr. 23. - Kaip, PARYŽIUS, lapkr. 23. — 

prieš 20 metų serbai sukėlė’Vyriausybės išlaidų sąmatos

SOCIALISTAI IR BE KVIE
TIMO SUSIJUNGS SU 

KOMUNISTAIS
BERLYNAS, lapkr. 23. — 

Maskvos komunistų interna-

APTOŠTEJOSI | MOKĖS SKOLŲ
VYSKUPAS MATULIONIS RYTO) SV. 

JURGIU BAŽNYČIOJE
t““ ”“a “"“' Garbingasis Svečias laikys

LAIKOMA lyginimo pontifįkalinės sv. Misiąs
NE\V YORK, lapkr. 23.—, PARYŽIUS, lapkr. 23. — į BRIDGEPORTAS. — Rytoj, lapkričio 25 d. Šv. Jur-

Ellis sala, kuri yra žinoma Amerikos paraginimas Pran-1 Par- bažnyčioj įvyks nepaprastos iškilmės. 11 vai. ryte

didįjį karų, taip ir šiandien 
jie. ima to siekti.

Už karaliaus nužudymų jie 
atakuoja Vengriją, Austriją 
ir Italija. Ypač nuo jų daug 
tenka Vengrijai.

Italų spauda atsako ser
bams tokiomis pat atakomis. 
Pažymi, kad serbų vyriausy
bė Jugoslavijoje pati yra 
daug nusikaltusi minėtoms 
trims valstybėms.

Dar ir šiandien Jugoslavi
joje turi prieglaudą koletus 
tūkstančių nacių, kurie sukė
lė revoliuciją Austrijoje ir,
nieko nepešę, paspruko Jugo-r 
slavijon. Serbai atsisako iš- L

referentas šiandien parlamen 
te pirmą kartą iškėlė aikštėn, 
kad Maskva siūlo Prancūzijai 
milžinišką savo kariuomenę, 
jei pasireikštų konfliktas 
prancūzų su Vokietijos na
ciais.

Iškėlus aikštėn šią įdomių 
žinių, Prancūzijos vyriausybė 
tuojau paskelbė, kad tas yra 
daug “išpūsta,” ir kad Pran 
čūzija nebeturi jokios milita- 
rinės sutarties su sov. Rusi
ja. Girdi, tos rūšies sutartį 
padaryti turi imti ilgus me- , 
tus.

Tas pat referentas, be to, 
sov. Rusijų atvaizdavo galin-

cionalas per komunistų Belą į kiekvienam ateiviui, kelinti 
Kun atsišaukia į Vokietijos metai yra pustuštė. Nežiūrint
socialistus. Juos ragina, kad 
jie susijungtų su Vokietijos 
komunistais ir tuo (laidu su
darytų bendrų frontų prieš 
nacius.

Belą Kun atsišaukime ta
čiau pažymi, kad šis komu
nistų kvietimas talkon nėra 
trečiojo internacionalo (ko

to, vyriausybė visvien ten už
laiko apie 5(K) valdininkų ir 
tarnautojų. Tarp šių pasta
rųjų yra du virėjai, kurie

elizijai, kad ji neužmirštų ino 
keti karo skolų, prancūzams 
yra didelis skaudulys, kuriuo 
norima nusikratyti, o čia jis 
atgaivinamas.

Vienu žodžiu, Prancūzija
skaitosi specialistai gaminti ' nemano mokėti karo skolų. Ji

sako, kad Vokietija nemoka 
jai karo atlyginimo. O pran-

duoti juos. O juk naciai yra • gįausįa pasauly valstybe. Sa- 
nužudę Austrijos kanclerį. boševikų ir oro laivy-

Jngoslavijoje taip pat prie 
glaudos turi ir kiti teroris-

nas yra didžiausios pasauly. 
Ir sov. Rusija taip stipri,

tai, kurie ne vienų kartų ke- į<{X(į nj<>)<as negali kėsintis 
sinosi prieš premjerą Musso- 
linį, pareiškia italų spauda.

Tad serbų vyriausybė Ju
goslavijoje tegul pirmiau pa 
ti apsivalo, ir tik paskui rei
kalauja, kad kitos valstybės 
nusikratytų tariamais tero
ristų lizdais.

Italų spauda pritaria serbų 
reikalavimui, kad T. Sąjun
ga ištirtų Vengrijos nusikal
timus. Tačiau Sąjunga turi 
ištirti ir tai, kas darosi pa
čioj Jugoslavijoj.

pnes jų.
Anot jo, 

bendrai su
tik sov. Rusija
Prancūzija gali 

užtikrinti taikų Europoje. 
Tad ir Prancūzijai 
daugiau ginkluotis.

tam tikrus valgius ateiviams, 
arba iš Amerikos deportuo
jamiems musulmonams ir in-Įcūzai finansų ekspertai pa- 
dusanis. .Šie žmonės yra rei-1 reiškia, kad karo skolų mokė- 

inuuistų) nusilpnėjimas, tik 1 kalingi specialų valgių, kurie Ijiinas iš naujo sukeltų didelę
yra noras, kad bendromis jė-į neturi būt “sutepami” arba monetarine netvarkų Europo- 
gotnis kovoti prieš sočia1 izhio palytimi nešvariomis rauko- je. 
priešus. 'mis. Bonai virėjai neturi ką

Komunistų susitaikymas su j veikti, kadangi retai kada pa 
socialistais yra galimas ir kliūva salon musulmonai, ar- 
numatomas. Jie abieji yra ha indusai.
supuvusiųjų Markso teorijų j' Ateivystės (imigracijos) 

komisionieriaus.asistentas By 
ron H. Uhi pareiškia, kad sa
los tarnantojai Šiandien pil
nai yra užimti nepaprastai

išpažintojai. VIabk . .vargas, 
kad vieni ir kiti norėtu pi r- 
mybės.

P A RYŽIUS, lapkr. 23. — 
Premjeras Flandino ministe- 
rių kabinetas reikalauja par

DIDELĖ JAPONŲ IŠLAIDU 
SIMAI A

TOKIJO, lapkr. 23. — Po 
reikia j jigų jr rimtų ginčų japonų 

i ministerių kabinetas pagaliau
Parlamentas, išklausęs to 

raporto, pripažjno visus rei
kalaujamus krašto apsaugai 
kreditus.

lamento parūpinti specialų 
supainiota deportavimų prob-' gpj milijonų frankų kreditą

To- - 
Jie

svečias vyskupas Teofilius Matulionis laikys iškilmingas 
pontifikalines šv. Mišias. Dijakonu bus kun. J. Raškauskas, 
sUtydijakonu kun. J. Mačiulionis, M.I.G., arkidijakonu gerb. 
kun. J. Jakaitis, M.I.C., ceremonijų vedėju kun. H. Petrau-, 
skas. .Pamokslų sakys J. M. pralotas M. L. Krušas. Toms 
iškilmėms tinkamų muzikų pritaikys kompozitorius p. A. 
Pocius. Dalyvaus parapijos padidintas choras, pritariant 
orkestrui. Tikimasi, kad tose iškilmėse dalyvaus gausingos 
minios žmonių.

SUVAŽIAVUSIŲ MAJORŲ 
PAGEIDAVIMAI

94 didžiųjų krašto miestų 
majorai turį Congress vieš
butyje suvažiavimą reiškė pa 
geidavimo, kad valstybės iš
laisvintų didžiuosius miestus 
iš po savo letenos ir leistą 
jiems nepriklausomai tvarky
ti savo reikalus. Ypač miestų 
pajamų ir administraciniai 
reikalai turėtų pasilikti pa
čių miestų žinioje ir valsty
bės autoritetai nesikištų į tai.

Taip pat reiškia pagei
davimo, kad miestuose susi- 
kimŠę gyvenami namai pa
laipsniui būtų retinami taip, 
kad gyventojai galėtų turėti 
daugiau oro ir saulės švie
sos.

Nurodyta, kad kaip vaikai

20 KARDINOLU BUVO 
KARO. G ASPARRI 

LAIDOTUVĖSE
RYMAS, lapkr. 23. — Per 
a. kardinolo Gasparri lai

dotuves vakar Sv. Ignacijaus 
bažnyčioje dalyvavo 20 kar
dinolų, Italijos karaliaus ir 
premjero atstovai ir diploma
tiniai korpusai.

a.

TRYS ŽUDIKAI NUBAU
STI KALĖTI

Trys jauni žudikai, J. Sol- 
dat, 18 m., J. Maciejevvski, 18 
m., ir E. Skowronski, 19 m. 
amž., teisino nubausti kalėti. 
Pirmieji du gavo po 25 me
tus, o pastarasis — 14» metui

Visi trys prisipažino kalti

karo reikalams.
Kabinetas randa, kad ka

riuomenei yra reikalingi ge
resni tankai, geresnė artileri
ja ir specialus profesionalų 
kareivių korpusas.

Podraug premjeras paskel
bė, kad jis nereikalaus, kad 
kareiviams tarnyba būtų pa
ilginta iki dviejų metų.

lema. Jis sako, kad seniau 
tūli buvo lengviau įleisti 1 ,<XM) 
ateivių, negu šiandien nusi
kratyti vienu kraštui negeis
tinu asmeniu.

Prieš 20 metų per Ellis 
salų kasdien buvo praleidžia
ma po 5,0<X> ateivių ir apie 
2,000 buvo vietos nakvoti ir Į 

visi buvo aprūpinami 
maistu. Po to salos štabas 
žymiai sumažintas, vis gi 
tarnautojų skaičius pasiliko 
diktokas. Jie visi lūkeruoja, j

patvirtino valstybės išlaidų 
sąmatą 2,210,900,000 yenų su 
moję. Iš to didesnė pusė ski
riama krašto apsaugai
kia didelė išlaidų sąmata v- 
ra pirmą kartų Japonijos is
torijoje.

’ Nepritekliaus padengimui
________ kabinetas nusprendė išleisti

LONDONAS, lapkr. 23. —lbonų la,d* 700 >'p‘

BAIGIAS PASITARIMAI 
DĖL LAIVYNŲ

BYLA PASIBAIGS BE 
NIEKO

'ŽENEVA, lapkr. 23. —
Jugoslavijos serbų vyriausy
bė atvirai kaltina Vengriją
už karaliaus Aleksandro nu- . ... . ...
v , ¥ r . 1 tirta, kad iau nėra jokios viizudvmą. Pažymi, kad Vengri, . ’

. . . ties Anglijai ir Amerikai sula globoja pas save tarptau- . . . , , .
! sitarti su japonais karo lai- tinms kriminahnmkus. i . .L .

, . , . „ i vvnų klausimu. PasitarimaiSerbų vyriausybe forma-

IŠ autoritativių šaltinių pa- nil sum°je.

liai reikalauja, kad T. Sųjun 
ga imtųsi akcijos prieš Ven
grija.

dar nenutraukti, bet iš to ne- 
I numatoma jokia nauda. Aiš- reikalauja, kad visi Reni mips 
i ku, kad japonai paneigs 1922 te troliesiai, kurių niekas ne
motais padarymą karo laivy- [apgyvena, turi būt nugriauti.

REIKALAUJA NUGRIAUTI 
TUŠČIUS TROBESIUS
Chicagos majoras Kelly 'Šiandien žymiai sumažėjo ir

Kriminaliniam teisme pasi 
kada ateivystė bus padidinta, baigė be nieko byla, kuri bu- 
kada jie turės daugiau dar
bo. Milžiniški salos mūrai ir 
juose patalpos tvarkingai už

laikomos. Prieš keletą metų 
saloje buvo daugiau darlw su 
deportuojamais svetimšaliais.

deportavimai.
Vis gi Ellis sala ir toliau 

pasižymi savo įdomybėmis.

LAIMINGAI NUSILEIDO
nų sutartį. 
Nori, kad

Jie nori lygybės, j Jis sako, kad tie apirę tro-1 Štai kad ir ta. Salos knygv-

BROOKVILLK, Pa., lapkr.' nebūtų mažesnis už Amerikos
jų karo laivynas, bėriai yra rimtas gaisrų pa-

vojus ir šiaip pavojingi žmo-
ne yra sukrauta storais klo
dais knygelių — patarimai

turi žaismavietes, taip ir su- nužudę Mrs Anna Soldati g? 
augusieji privalo turėti dau
giau įvairių viešųjų rekreaci
jai vietų.

vo iškelta Trucking and 
Transportation firmai, kalti
namai papirkimais, rakiete- 
riavimais ir kitokiais netei
sėtais darbais. Tieson buvo 
traukiama 15 asmenų.. Bylai 
nutraukta kilus ginčams tarp 
teisėjo ir kaltintojo.

O ši byla buvo nagrinėja-, 
ma 9 savaites ir apskričiai i 
kaštavo apie 150,000 dol.

Kai kurie majorai padavė 
sumanymą, kad miestams bū 
tų leista įsisteigti municipali
nius (savivaldybės) kredito 
bankus.

STEIGIAMI NAUJI VAIKŲ 
DARŽELIAI

KLAIPĖDA. — “Lietuvos 
Vaiko švietimo ir kultūros” 
draugija Klaipėdoje steigia 
du naujus vaikų darželius.

šis darbias yra laikinas. Pro- Vienas daržpli« . -^igiamas

m. amž., J. Soldato močiutę. 
Tas padaryta plėšimo tik
slais.

PILIETYBĖS KLAUSIMAS 
LIETUVOJE

laivyną. Tik Anglija, anot jų,[nėms. Šios rūšies trobesių I ateiviams. Šios knygelės
gali turėti kiek didesnį.

NUTEISTAS 14-AI METŲ

mieste yra 3,157.
23. — Iš Chicagos į New Yor 
ką skridęs keleivinis United 
Airline lėktuvas laimingai nu 
sileido.

Be vairininko Beindotfo
skrido jo pagelbininkas, pa- j TIarry Siegel, 47 m. amž., 
tarnautoja ir penki keleiviai, 'teismo pripažintas namų pa-

Skrindant apie 8,000 pėdų'degė j u ir nubaustas kalėti 14 
aukštumoje per pavojingus metų.
AJleglienv kalnus staiga sus-j ■ --------- ---
tojo vienas iš dviejų moto- į MEX.TCX) CITY, lapkr. 23. 
ras. Sumaningam vairininkui’— Meksikos vyriausybė skel- 
pasisekė didelį oro laivą lai- Iria, kad “visoR valstybės ra-
mingai atvairuoti vietos nir- tifikavo mokyklų socialistini- 
portan. Lno (bedievinimo) įstatymą.” lose.

KAUNAS. — Lietuvoje y- 
ra paruoštas teismų sutvarky 
mo įstatymo pakeitimas. Su
lig juo teismai galės skirti 
neturtingiems žmonėms advo
katus ir civilinėse bylose. Ta
čiau jais pasinaudoR tik tie, 
kurie bylinėjasi neturto tei
sėmis. Ligi šiol teismai skir
davo gynėjus neturtingiems 
žmonėms tik baudžiamose bv-

spausdintos skyrium septy
niolika įvairių kalbų. Atvyki! 
riems ateiviams duodamos 
jos nemokamai. Ant viršelių 
pažymėta, kad jos 1930 m. 
“pataisytos.”

Tarp kitko štai kas nuro
doma ir patariama ateiviams:

“Ūkininkavimas Amerikoje 
yra jums ko puikiausioji pro 
g*, kad pasidarius gerą gy
venimą sau ir šeimai. Dar
bas su geru atlyginimu gali
ma gauti miestuose. Dažnai

vincijoj gyventi tačiau yra 
toli sveikiau. Amerikon atvy
kusių ateivių didelis skaičius 
imasi ūkininkauti, arba darži 
ninkauti, ir virsta nepriklau
somais.”

Be to kitoj vietoj pažymi
ma: “Miestuose yra daugy
bė ofisų darbo suradimui. Tie 
ofisai gelbės jums. Apart to. 
įvairios gerovės organizaci
jos gelbės jums rasti darbą.”

Daugiau kaip stebėtini to
ki patarimai ir nurodymai, 
kadangi neatitinka tikrenybę.

Vyties priemiestyje žvejų vai 
karna, kitaR darželis bus įkur
tas Prezidento Smetonos alė
joje. Ta draugija išlaiko Klei 
pėdos krašte jau kelis darže
lius. Darželių steigimu rūpi
nasi draugijos Klaipėdos Rky 
riaiis pirmininkė grovienė Zu 
bovienė.

KAUNAS. — Kol nebus 
priimtas naujai parengtas pi
lietybės įstatymas, kurį dabar 
Lietuvos ministerių kabinetas 
svarsto, tolesnis priėmimas 

‘žmonių į IJetuvoR pilietybę 
yra sustabdytas. Sulig naujuo 
ju įstatymu, projektuojama 
visiems, nors ir ne Lietuvoje 
gimusiems asmenims, bet Lie
tuvos laisvės kovose dalyva
vusiems Lietuvos kariuomenė 
je, pripažinti Lietuvos pilie
tybę .be jokių sunkumų.

PRATĘSTI PARDAVIMO 
MOKESČIAI

SPRTNGF1ELT), III., lap
kr. 23. — Šiandien anksti ry
lą senatas be jokios opoziei- 

CHICAGO IR APYTJN-jjos pripažino pardavimo įsta- 
KES. — Šiandien numato-j tymo pratęsimą ir uždarytas 
mas pragiedrėjimas ir šilčiau, legislntūrog specialus posėdis.

ORAS
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“DRAUGAS”
iftetna. kaadten, ttakyrua aekmadtentua 

PKENLMEKATOS KAINA: J. Amerikon Valdybės*:
dtuni — 16.00. l’natl metų — *8.50; Trinia i n ė n Ml*mi 
— 12.00; Vienam menesiui — 75c. Kitose valdybės* 

pracumerutu lleuuun — >7.00; Pusei' metų — >4.0*. 
Kopija — .OSc.

Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negrąžina,MH neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam tlka- 

‘«1 paėto lenkių.
Kadakton'us priima — nuo 11:00 Iki 11:00 v*l.

Tat, tam tikslui yra šaukiamas Marijonu 
Kolegijos itėniėjų Seimas, kuris įvykę šių me
tų gruodžio 9 d., Aušros Vartų parap. salėj, 
Chicagoj. Keikiu laukti, kau į tų seimų su
važiuos visos Chicagos ir apylinkių patrijo 
tiškosios visuomenės atstovai, kad draugi
jos ir organizacijos nesigailės aukų, kad nuo 
to seimo prasidės kur kas didesnis judėjimas

Sesers Kazimierietes Lietuvoje

“DRAUGAS”
L1THUAN1AN DAILY FRIEND

Pnbllshed Daily. Except Sunday. 
SUBSCRiPTIONS; One Yeaj — *<.00; Slx Montba 

— **<<; Threa llontha — *2.00; One Month — 7*0.
Kurope — One Year — *7.00; 8lx Monika — *4.10; 
To py — .01c.

kdvortlalng ln ‘ DRAUGAS" brlnga best remti ta. 
Akvertislng rates on applicatlon.
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

paremti kolegijų ir seminarijų, nes seimas'ko neprikiaubonia> tik jį buvo 
sumobilizuos gausingesnį darbininkų būrį.

mokykla.
Prieš dvidešimts metų pra- sios gražų religinio atgimimo R viso Lietuvoje kuzimie- 

sidėjęs Didysis Kuras sukrėtė pavasarį atvyko j Lietuvų: riečių yru apie 120, o jos gio- 
visų Europą, bet jis pažadino generalė motina Marija, ir se- boja arti 2,CHM) vaikų. .Jau tas 
naujas tautas prie kūrybinio Į sers M. Jmakuliata, Ona Ma- rodo, kaip noriai tėvai patiki 
valstybės darbo. Ir Lietuva Ii-Į rija, M. Angelė ir M. Kotri- joms savuosius vuikus ir kaip

na. Į Kaunu jos atvyko 1920 mokiniai mielai jų įstaigas la- 
taip nuteriota, taip suvargin- ■ m. spalių 2 d., taigi šiais me- nko. 
ta. Būtinai reikėjo tuojau pra-' tais prasideda penkioliktieji

užima Vabalninku. Čia rengia- skaičius jau vargu sutalpinti 
masi steigti mergaičių umutų n uom liejamuose “Saulės” rū

muose. Būtinai reikia statyti 
rūmus. Esant erdvesnėms (Ki
tai ponis bus galima priimti ir 
tos mokinės, kurios negali pa
sinaudoti seserų auklėjimu ».’,■! 
vietos stokos.

Keikia laukti, kad gerieji 
Amerikos broliai lietuviai, ku
rie pratę yra nuoširdžiai atsi-

TAUTININKAI IR K0MVNI8TAI |dHi tautos atstatymo ! meUl jų d.;buotės Lietuvoje. I ,Tik didži»U8i» k“' ‘‘"P" i tėvyne pagalbos tau-

(Ypatingai gyvas reikalas bu- 
Brooklyno laisvamanių “V-bė” praneša, j vo jaunųjų kfrrtų tikybiškai 

kad lapkličio 13 d. buvo suiengta tautinin- jautįįkas auklėjimas. Darbo

Jos sustojo Pažaislyje, ne zimieriečių rūpesnis — pasta- ksmų, padės ir šiuo kartu. Au

DIENOS KLAUSIMAI

PADĖKIME IŠLAIKYTI SVARBIAS 
ĮSTAIGAS

gt'
apardyti kaniendulų vienuoly- 

begalės, o darbininkų buvo no rūmai ir bažnyčia. Vieta 
mažai — stigo inteligentinių graži, tik karo metu labai su- 
pajėgų. Bet štai daugelis va-' naikinta. Kūmus sutvarkyti ir 

ma ir jauki. Vakarieniaujant pasakyta visa i dovaujančių asmenų prisiminė, j iš viso seserims geriau jsiku- 
eilė kalbų, daugiausiai juokingo turinio. Ri j kaj sėkmingai gpklėjimo dar-1 rti labai daug padėjo nenuil- 
mtesnes kalbas apie jubiliato nuopelnus vi- lietuvių tarpe dirba kaži- štamas darbininkas, dabartinis

toli Kauno. Čia buvo gerokai ‘y“ l<Bun,! k“- per kazintierieSių į-

kų šului Ambraziejui pagerbti bankietas, ku 
rį aprašant, tarp kito ko “V-bė” sako;

“Bankieto nuotaika buvo be galo links

Mūsų dienraštis visuomet rėmė ir savo 
skaitytojus ragino remti įvairias lietuvių or
ganizacijas, kultūrines įstaigas ir mokyklas. 
Toji.parama buvo reikšminga ir reikalinga.

Jei mes norime išsilaikyti kaipo lietu
viai ir katalikai, turime būti gerai organizuo
ti ir veiklūs. Reikia, kad mūsų jaunimas iš
augtų sveikas kūnu ir dvasia, kad jis būtų 
šviesus ir tautiškai susipratęs.

Iš to aišku, kad į jaunimo mokymų ir 
auklėjimų didžiausio dėmesio reikia kreipti. 
Nėra sunkumų šiame krašte su mokyklomis. 
Jų yra daug ir visokių. Sąlygos beveik vi
siems prieinamos. Deja, mokykla mokyklai 
nelygi. Bendrąjį mokslų, tiesa, ir valdžios už
laikomos mokyklos duoda. Tačiau jose mūsų 
vaikai negauna te, kas mums, lietuviams ka
talikams yra brangiausia — religinio ir tau
tinio auklėjimo. Dėl to juk ir rūpinamės pra
džios ir net aukštesnių mokyklų įsteigimu ir 
jų •užlaikymu, nesigailėdami tam tikslui nei 
dalijo nei aukų.

Tėvai Marijonai įsteigė ir užlaiko ber
naičių kolegijų, kurioj mokosi apie šimtas 
jaunuolių. Toji vienuolija viskų sudėjo į tų 
įstaigų, net didelę skolų ūžųRraukė, kad tik 
Lietuvos išeivija Amerikoje turėtų tokių mo
kslo įstaigų, kuri auklėja mūsų jaunųjai kar
tai vadus ir tautos darbininkus. Iš tos įstai
gos jau išėjo visa eilė vyrų, kurie tuoj įkibo 
į visuomeninį ir tautinį darbų. Mes jais did
žiuojamės ir laukiame tokių daugiau.

Bet nedaug kas iš mūsų teturime supra
timo, kiek jėgų ir lėšų reikia, kad kolegijų 
įsteigti ir jų išlaikyti. Gražu yra iš šalies 
į jų žiūrėti, tačiau jos vadams yra sunki ir 
ntsakominga našta. Marijonų Kolegijos Rė
mėjų būrelis kol kas dar n&ra didelis, bet 
▼is dėlto jis jau daug gero yra padaręs šiai 
mūsų švietimo įstaigai. Kolegijos rėmėjai už
sipelno pagarbos ir padėkos.

Kadangi šį rudenį Marijonai įsteigė ir 
aukštųjų mokyklų — dvasine kunigų sernina- 

’ rijų, dėl to dar daugiau jėgų ir paramos yra 
' reikalinga. Kad tas jėgas padidinti, kad di

desnę paramų suteikti dirbantiems išganingų

suomenėje, ypač čia Brooklyne, pasakė dr. 
Venciui, redaktorius Pruseika ir krantuvnin

mierietės. Ryžosi jas parkvie- kapelionas kun. V. Dargis.

Dabar jų vedamoj gimnazijoj staigas Amerikoj, 
via arti 600 mokiniu, 'toks K. J. Pm natris

KAIP DIRBO G. P. U.
tik dėl to kad jo vardas (Ni- 
kolai Pavlovič) atitiko ieško
mojo nusikaltėlio vardų. Tik 
po 1S mėnesių kalėjimo suse
kė, kad tai buvo visai nekal
tas žmogus.

Kartais tyčia žmogų j ne
laimę čekistai įklampindavo. 
Taip vienam išbadėjusiam pi- 
liečiui čekistai įsiūlė pigia 

i kaina pirkti cukraus. Paskiau
... , . • ._ kiti didžiausia kaina ta cukrųvirtiną. Jau komunizmo te -Į . J

m i i o - i i i (išpirko. Tuoj po to jį suareš- vas Marksas skelbe, kad tik I 1 d 1
j tavo kaip buržujų — speku- 
I liautų.

Tarp areštuotųjų būdavo 
liet vaikų 16, 14, 10 ir net 8

Kančios, ki sujus, lavonui... 

Vienas senovės graikų pa-
sti j Lietuvų. Pradėjo plaukti i Per tuos keliolika metų se .davimas pasakoja apie jų die-

kas P. Mačys. Kiti kalbėtojai tuos pačius , per vanjenyU^ nuoširdūs pra-'serų kazimieriečių darbuoti ; vaitį Saturnų: jis rydavęs 
Ambraziejaus nuopelnus mokėjo atpasakoti įy,naj Taip kan. Prapuolenis i gerokai išsiplėtė. Pats Pažais-1 savo vaikus. Kitas vokiečių
tokioje linksmoje formoje, kad svečių juokas 
vos nesugriovė salės”. •

Karakteringa, kad tautininkai savo va
dus pradėjo gerbti tokiais juokais, kad nuo 
jų “salės griūva”. Bet įdomiausia, kad jie 
pradeda bendrauti su komunistais. Ambra
ziejaus pagerbimo puotoj šalę tautininko d r. 
Venciaus kalbėjo komunistų vadas ir jų laik
raščio redaktorius Pruseika - Vabalas. Ir į- 
spėk dabar, jei nori, ar mūsų komunistai 
pradėjo krypti į dešinę, ar tautininkai bolše- 
vizinan pašlijo.

REMKIME JAUNIMO SĄJŪDĮ

Busimąjį sekmadienį Lietuvos Vyčių na
riai Chicagoje renkasi į konferencijų, kad 
pasitarti savo organizacijos reikalais. Reikia 
laukti, kad į tų konferencijų atvyks ne vien 
jaunimo, bet taip pat visų mūsų organiza
cijų vadai, kuriems tik rūpi šio krašto lie
tuvių tautinė ateitis. •*.

Visiems turėtų būti -aišku, 'kad jei me»1nepajėgsime tinkamai suorganizuoti savo jau-

rašytojas visai vykusiai kal
ba: “Revoliucija yra kaip Sa-

rašė: “...nelaimėje apmirusi i lis atgijo: iš karo apnaikintos 
Lietuva dar gražesnė kils iš bažnyčios, atgavus stebuklin-
vargo - ašarų, o vienu iš sva- gųjį Marijos paveikslų, kurs į tarnas: ji taippat ryja savo 
rbiausių šitojo prisikėlimo vei-Į buvo išgabentas net j Rusiją, | vaikus”) 
ksnių — bus kaip tik Šv. Ka
zimiero Seserys vienuolės”.

Vyskupas Karevičius krei
pėsi į kazimieriečių motinų 
Marijų “...pripažindamas, kad 
tos kongregacijos darbai man

virto puošni, įauki šventovėj G_vve„inuWi , Kuaijos
vienuolyno sotinai ėmė augin
ti sultingus vaisius, žemė žel- 
dyti margaspalves gėles, o Pa
žaislio naujokvnas ėmė ruošti.•' - . viena yra priemone sutrum
naujas iiasišventusias mokvto-i . ..•' . . . . ' pinti senosios visuomene:

revoliucija, -tai kaip tik pat-

pavestos vyskupijos ribose bus jas, prieglauoų ir darželių ve- 
labai naudingi, atsidėjęs pra- dejas ir 1.1, 
šau Tamstos, Garbingoji Se-' Dabar kazimierietes paplitoI 
šuo, kad nors kelias seseris at- po visų Lietuvų. Jų yra net! 
siųstuin į Lietuvų, idant jos; keturiose vyskupijose, bet dau, 
pasiimtų įkurti naujų vienuo-i ginusia — Kauno. Pačiame 
lynų Žemaičių
galėtų darbuoti

merdėjimui... tai revoliueijo
1 nieriškas terorizmas’ ’.

Leninas tai dar griežčiau
, patvirtino žodžiu ir darbu.

uojau jxj revoliucijos, bū
tent, >1918 m. rudenį, holševi-

metų. Štai vienas pavyzdys: 
vienoj Rusijos daly siautė ka
ras. Žmonės pateko į kovų 
laukų. Greit ir badas pažvel-SCVJ" I

įuj;.4! gė jiems į akis. l<auke buvo 
Tačiau visi

» vyskupijoj ir j mieste jos turi savo gi.mmi- Į^. f gS jiems į akis.
otis, auklėjamos ». Ta.p pat Kaune jos laikoj. ,.,.v,)|iu,.ii„.s priešais. [,,eka8tos bul™8' 
roi.Kir., 41 b ,*u i studenčių bendrabutį, Pazais-i ' n, n.,..:!,.jaunuomenę katalikų tikėjimo 

dvasioje”.

Panašiai rašė ir kitast
susis mūsų tautos vyras, ku
rio vardas amžiais bus mini-

, .... J.. , T«s kmnisijon vardus buvo į’”)”)“ j’> Prikąst. Pasiuntė
Iv gaus,a, lanko,n, pradzio,r„zti,alka.. 8ut,.u,„. mažujį Petrelį. 8 mėty vai-

.mokvkla. Petrasiunuose ir Ka- . . _ , ...gar- . ..... , i pintai, — Čeku. Cekistaim-rmeutuose kazinnenetes moko ,.. . v ,• , įbuvo suteilka visiška laisvevaikų darželių auklėtinės,

iiinių ir jį palaikyti, žlugs visos mūsų orga-, ma*S vysk. J. Matulevičius:
nizacijos ir draugijos, išmirsime tautine mir
timi ir pražudysime didelę lietuvių tautos 
dalį.

Taigi, mūsų visų pareiga stipriai pare
mti jaunimo veikimų ir jam padėti. Ypač Vy
čiai yra reikalingi ir verti mūsų paramos.

POINCARE MIRĖ KATALIKU

Buvęs Prancūzijos prezidentas Poincare 
prieš mirtį pasikvietė katalikų kunigą, kuris 
jam suteikė paskutinius sakramentus.

Šį įvykį iš visų Prancūzijos laikraščių 
paminėjo tik vienas “Croix”. Kiti laikraš
čiai, nors surado jo gyvenimo visas smulk
menas, bet šio svarbaus įvykio nepaminėjo.

Poincare ilgą laikų buvo netikįs žmogus. 
Tik stojęs prieš savo didžiųjų kelionę į ain-

“Labai prašau, kiek galint 
greičiau, atsiųsti kiek seserų 
j Lietuvų. Daug joms rasis da
rbo ir Vilniaus vyskupijoje”.

Tik sunku buvo seserinis iš 
Amerikos išvykti, nes jos čia 
buvo taip reikalingos lietuvių 
mokyklose. Nenorėta jų išlei
sti. Tik įsikišus &v. Sostui lei
dimas vykti į Lietuvų buvo 
duotas.

Pirmosios kregždutės, būru-

pr pradėjo jie savo krauge- 
! riškų darbų.

Pažaisly globoja senelių prie
glaudų.

Telšių vyskupijoj turi Tel ! Masiniai <n( -.lai

šiuose pradžios mokyklų ir. Tuoj pradėjo gausiai suini 
gimnazisčių jiensijonatų. Že- įtariamuosius. Areštuo
maičių Kalvarijoj - pradžios davo kag tik pakiiūv0. Kartų 
mokyklų. Čia steigiamas ir <<Uielo Naroda” rP(iakci- 
vaikų darželis.

Vilkaviškio vyskupijoj —

kutį. Ji bolševikai suėmė ir 
| kaip kdkį šnipų atgabeno į 
, Maskvą, tiesiai j Lubiankos
kalėjimų.

iš visti areštuodavo taip 
gausiai, kad nė vienas pilie
tis nebuvo tikras ar dar bus 
rytoj laisvas.

Kalėjimuose

Čekistams buvo tikras var-
jos atvedė areštuotų apie 10C g&». kai reikėdavo sutalpinti
žmonių. Buvo areštuojamos visus areštuotuosius. Tekda-

jų A Panemunėj keturių ko 
mplektų prad. mok. ir vaikų menės štabai. Dažnai arės 
darželis. ; tuodavo net visai nekaltusĮ

Panevėžio vyskupijoj sesers i Kartų suėmė viena daktarų

ištisos mokyklos, ištisi kariuo vo nekaltiems žmonėms kalė
jimuose būti susikimžusiems, 
kad vos galėjo pajudėti Bū
davo atskirų kambarėlių —

GRAŽIAI DARBUOJASI
I

Mūsų bendradarbis Stasys Fitža yra Chi- 
cago American reporteriu. Būdamas lietuviu
patrijotu, jis rūpinasi, kad kiek galima dan- 

religinį ir tautinį darbų, reikia daugiau dar- . žinybę sutvarkė savo reikalus su Bažnyčia giau tilptų žinių iš lietuvių gyvenimo ir vei- 
I»ininkų ir rėmėjų sumobilizuoti. ir vienybėje su ja mirė. į kimo. Jo pasidarbavimu ne tik raštų, bet ir

Sielos Paguoda
(Tęsinys)

Tai ką gi veikti ? liet kodėl gi rei- 
i kia kų nors veikti, kodėl su tokiomis skau- 
' «mtngomis pastangomis turime ieškoti ra- 
■f. kto tai įlankai ir kvailai mįslei — gyve- 
Į nimui atspėti. Gyvenimas yra tik kova 

už būvį. Kaip niūrės yra sutvertos tam,
kad būtų vorų tinklais aprnizgoiuos ir iš 

■ Mulptos, taip žmonas — kad juos užka
inuotn ir iščiulptų iš jų paskutines .jėgas 

i susigraužimas. Bet koks džiaugsmas —
Vylius, lai s vas ir Kiaurus vylius, nes juk, 
•jei nori linksmintis, tai turi užmerkti a- 
kis visokiomis nelaimėmis. “Ad te cla- 
Miamus in hac lacrirnnruin vallc”. Bet 
kas to šauksmo išklausys, kas ir kų iš
lavins iš šios ašarų pakalnės * Perkūno 
žaibas šmėstelia prieš akis nelaimingas ir 

“baisus atsakymas — mirtis. Prie tos šiur
pulingos dievaitės meldžiasi teisiai ir ne
teisiai gyvenimo vargų nukamuotieji, pa

galbos, ramybės ir laisvės prašydami Ar . 
toji viltis yra patvari, ar jam galima pa- Į 
sitikėti! Iš kur žinome, kad mirti ęeiš ' 
kia jau neegzistuoti, arba egzistuoti; liet ( 
kažkaip jau kitaip, geriau, ištvermingi®11 
ir tobuliau* Bet kas bus, jei ši aksijoma 
pasirodys toks pats vylius, kaip ir kitos, 
nuims gerai žinomos, tiesos, jeigu ši iš
blyškusi ir žiauri šmėkla, kuria žmonės 
vaizduoja amžinų mirties šešėlį, yra toks 
pats skurdumas, kaip ir kiti žmogaus fan
tazijos padariniai, jeigu taip meluoja, kaip 
meilė, jei taip apvilia, kaip tikra tiesa,

| jei taip žydi, kaip šio laiko dora! Kas 
bus, jei, atsidavus mirties šmėklai, amži
no poilsio išsiilgimui, mes tik pereiname 
į kitų gyvenimą, j gyvenimų dar žiaures- i 
nių skausmų ir kančių ir dar neteisiu 
gesnių vargų ?

Savižudy*, priglaudęs prie smilkinio 
revolverio tūtų ir dar prieš paspausda
mas gaiduką, su kokiu kančių ir skaus
mų lepumu galvoja apie tuos, kurie dar 
(iki į laimę, meilę ir klealus, su kokiu

didžiuojasi proto aukštybe, panašumu į 
dieviškųjų būtybę, su kokiu nusivylimu 
žiūri į menkus gyvenimo vylius. O išdy- 
kelis, nusivylęs gyvenimu, įtikėjo į mirtį, 
įtikėjo į tos veidmainingos jėgos rimtu
mų ir tikrumų, kurios žmogus visai neži
no ir negali pažinti! Nes kuo gi mirtis 
yra tikresnė už gyvenimų? Ar dėl to, kad 
mūsų niekad neaplenkia, neužmiršta? Bet' 
ir gyvenimas mus neaplenkia, o jei jis 
yra betikė mūsų jausmų ir laimės treški- 
mų pajuoka, tai argi mirtis nėr® ramy
bės, kurios iš jos laukiami1, prieštaravi 
nias?

Ii kur trykšta mirties baimės vers
mė? Jei mirtis mus taip apgauna, tai ir 
baimė būtų tik juokingas vylius, nes kai 
prireiktų bijoti to, ko nėra; tačiau pasau
ly mirties baimė- ryškėja, lyg koks įgim
tas mūsų instinktas, (ir kaskart vis stip
riau ryškėja, tobulėja kartu su mūsų gy
vuliškų formų tobulėjimu, tai argi mir
ties baimė negali būti nujautimu daug

i!<>-vieno veikėjo atvaizdų jau matėme Chica
go American. Lapkričio 10 dienų S. Pieža 
parašė apie įvairių tautų Nežinomuosius Ka
reivius, nepamiršdamas aprašyti ir įdėti Kau
ne (‘sąmojo tokio paminklo atvaizdų, kuris 
išsiskiria iš visų kitų tautų paminklų savi 
paprastumu ir originalumu.

duojame, kad pasaulis už mūsų jmjūčių 
ribų yra tobulesnis už mūsų pasaulį ir 
kad busimasis egzistavimas yru aukščiau
sia egzistavimo forma? Kas įš mūsų kų 
nors žino apie amžinylMj, nepaliaigiamybę, 
kas sugebės tų nors sau išsiaiškinti? O 
jei ir yra ta amžinybė, ta nepabaigiamy- 
bė, tai tik kažkas labai menka, nešvaru, 
žemiau mūsų pojūčių, kad net menkame 
ir skurdžiame mūsų prote nėra tam nė 
mažiausios užuolandos, o tokiame l»aimės 
nujautime, nors ir neduodančiame supra
sti pajuokos ir skausmo gilumo, mus mi
rtis skandina, ardo ramybės ir tylos ži
dinį, bučiuodama mus išblyškusiomis sa
vo lūpomis. O mirtie, tu niekšinga lavo
nų biaurybe, šaldanti savo išsišiepusiu 
juoku laimingas valandėles, kaip tušty
bių tuštybes, nors tu pati esi tuštybė ir Į 
apgavikė! Tave gerbti gali tik silpnos 
sielos, kurias tavo melaginga didybė ir 
pagarba apgavo, kurios neturi drąsos iš
pažinti, kad žmogus negali turėti viltie*,

blogesnio gyvenimo, negu šis, kuris mums 1 gyvenimo ir mirties, nes pasauly ir už

narvelių, kuriam kalinys atsi
gulęs net išsitiesti negalėdavo. 
Paluby pakabir/a viena lem
pa apšviesdavo kelis tokius 
narvelius.

Kalėj imo baldui menkučiai, 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

vi Kiškas nusiminimas.
Bet jei busimojo gyvenimo sąvokų y-

ra nuolatini', nors ir jiasikeitęs skausmo 
jiavidaJas, tai kilo yra tas, kas yra, bet 
negyvena, kuo yra akmens būtybė, kuo 
yra šios žalios sofos būtis, ant kurios aš 
guliu, šio popierio, kurį aš vartau? Jei 
būsimojo egzistavimo sąvoka ir nujauti
mas yra amžinojo prakeikimo ir kančių 
sinonimas, apie kurį net nežinome, ar tu
ri jin gulų, tai argi nėra nejautri, negy
va gamtos būtybė — laimė? Bet argi žmo
gaus protas gali suprasti neabejojamas
tiesas? A K-joti reiškia mąstyti, bet.
išsižadant visokio supratimo, ar galiu aš 
nieko netrokšti ir gyvenimo skausmus ra
minti svajone, kad po manęs liks tik dul
kės ir tuštybė?

Ai!... ai!... j atleisk i te mane!... Kas 
čia?... Leisk!... Mulin!... Ar ilgai aš gal
vojau.*... ar ilgai buvau netekęs sąmo
nės?... • ♦

(Daugiau bus)karčiu smalsumu žiūri j tuos, kurie dar ] jau gerai pažįstamas? Dėl ko mes įsivaiz- I pasaulio žmogaus gyvenimas tai tik be-
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Sasnausko Vyru Choras, kuris šį vakarą 5 Calamlą renkasi j Šv. .Jurgio parap. salę praktikuoti ir' prisi
rengti prie Labdarių Vakaro — Karnivalo, kuris įvyks trečiadienį, lapkričio 28 d., Lietuvių Auoitorijoj sąry
šyje su Daily News tautų karnivalu. Šis choras yra geriausias lietuvių vyrų choras Amerikoje. Jo tik dalis

Kulys (Varg. S-gos sekr.), muz. K. Sabonis. Antroj eilėj vimiry stovi muz. S. Raila ir muz. K. Gaubis.

Marijonų Rėmėjų Aštuntasis 
Seimas Stropiai Ruošiamas

KAIP DIRBO G. P. U.

j (Tęsinys nuo 2 pusi.)

{pilni biaurių, įkyrių vabzdžių. 
Ne kartą kalėjime visai nebū
davo nei lovų, nei narų, nei siuntė 
patalinių, nei stalo, nei kėdės. 
Kaliniai gyveno ir miegojo 
ant grindų. Valgyti gaudavo 
iš vieno kibiro.

Caro kalėjimuose duodavo

maža dalelė jiems tepatekda- ARKIVYSKUPAS JURGIS 
i vo. MATULEVIČIUS. Labiau ii

Aišku, kad, taip besimai-ti-1 labiau auga pasitikėjimas .sint 
nant ir dar sunku darbą be- i šventu vyru. musą mylimu tau “Pašaukimas J Dvasinį 

(dirbant, kaliniai labai sirgda-1 tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai I LllOm^”
vo ir daug mirdavo. 1918 m. kai. kada Dievas leis jį išvys

Kun. Pr. J. VailukaatiaTagaukos kalėjime susirgęs 
tik po poros savaičių galėda
vo pasiekti ligoninę. Dažniau
siai nesulaukdami gydytojo 
pagalbos pasveikdavo arba 
numirdavo. Ne kartą pasitai
kydavo atėjusiam gydytojui Į 
matyti kameroj vieną lavoną, 
kitą mirties agonijoj, trečia 
nusilpusi, kad vargu ar galės 
rytojaus sulaukti.

Prie viso to prisidėdavo 
sielos kančios. Jokios paguo
dos. Knygų tikybinio turinio 

j visai neduodavo. šv. Raštą 
,vartodavo tik bjauriems rei
kalams. Tiesa, ii- visiems taip 
blogą būdavo. Jei pakliūdavo 
komunistai į kalėjimą, tiems 
ir valgyti, ir kambarius ge
resnius duodavo.

(Daugiau bus)

l’o revoliucijos — vieną sva
rą ir tai iš sėlenų, kažin ko
kia sūdytų tešlą. Kartais iri 
to neduodavo. Taip (1920 m. I
į Maskva vietoj duonos at-Į 

rūkščiu žaliu obuolių.!Gerbiamieji Marijonų Kole- Stumbrienė, A. Radzevičius; 
gijos ir Seminarijos Rėmėjai Tnwn of Lake — E. ir ,J. Ge- 
sumaniai ir energingai veikia, dvilai, O. Kalvaitė, J. Razba- 
aukodami savo planingą dar- dauskaitė; Brighton Park — 
bą ir išlaidas ir nori padaryti O. Navickienė, O. Bambalienė, 
šį aštuntąjį Seimą labai sek-(T. Atroškienė; Marąuette Pk.
mingu, kurs įvyksta gruodžio —B. Nenartonis; BridgeportHuon(,s P° 2-3 svarus į dieną.| šių ir truputėlį druskos. To

kiu būdu areštuotasis per sa
vaitę gaudavo mažiau, kaip 
prie caro per dieną. Dėlto ka
liniai su džiaugsmu valgvda-i 
vo ištraukę iš paplovų žuvų 

bulvių

1921 m. vasarą Jaroslavliū 
kalėjime duodavo į dieną 
svaro duonos (pusiau su avi
žiniais miltais), šeštąją dalį 
silkės, truputį džiovintų vai-

9 d., 1934 m., Aušros Vartų — J. Dimša; 18-tos - Dievo A- 
parap. svetainėje, 2323 W. 23 pvaizdos parap. — P. Valuc- 
Place, Chicago, III. kis; Archer Hei?hts— J. šlio-

Gerbiamieji Marijonų Kole- brpris; Kun. A. Andriušis 
gijos ir Seminarijos Rėmėjų šeinio rengimo pirm.
Chicagos apskričio skyrių at- musų gerb. atsto\ų įa-
stovai turėjo priešseiminį su- I,orKl paaiškėjo, kad visos ko- 
sirinkimą, lapkričio 21 d., Au- lonii°s smarkiai darb-ojasi. 
šros Vartų parap. mokyklos Į Marąuette Park skyrius jau 
kambaryje ir sustatė Seimui lurĖi° parengimą, lapkričio U 
šią tvarką* Į‘C ^urs» dėka uolių darbuoto-

1. Aušros Vartų parap. sve- •i’L
tainėjeį, gruodžio 9 dieną, 9:30' Brighton Pai*». skyrius rik£ 
vai. ryto, atvykusieji Seimo , s'a šeimynišką! pramogą 
atstovui ‘^svečiai bus papuo- Bunco. Party, pp. Navickų na- 
šti Kųlegfjos ir Seminarijos mu°se, 4538 So. Washtenaw 
aštuntojo’ Seimo ženkleliais. Avė., sekmadienį, gruodžio 25

2. Seimo, iškilmingos pamaĮ-' 2:30 vai. popiet. Visi ma
dos įvyksta 10:00 vai.,-pamok* Ibniąį laukiami dalyvauti, 
slas ir Švenčiausiuoju ’Sakra- Tovvtu-af Lake skyrius turės 
mentu palaiminimas visų Ma-'parengimą bunco party, še
ri jonų Rėmėjų, geradarių ir kmadienį, gruodžio 2 d., 3 vai. 
Seimo dalyvių intencijai. 'popiet, pp. Ogentų namuose,

3. Po pamaldų, 12:00 vai., vi So. Justine St. Nuošir
diems prielankumo bendri pie-l<‘ž*a* kviečia geraširdžius sn- 
tūs ir draugiškas pasišneku- vo atsilankymu paremti šį ki

lnųjį darbą geriems liksimus 
ruošiamą.

Archer Heights skyrius Te

kinimais ir aukomis, nes jie 
gerai supranta lietuviškos Ko
legijos ir Seminarijos mūsų iš
eivijoje reikšmę ir kokią rolę
vaidina. 'vidurius, papuvusių

Visus maloniai laukiame at-1
vykti į mūsų Seimą ir jame, e^anas’ svogūnų lukštus, net
dalyvauti.

Visus širdingiausiai priim
sime,

Seimo Rengimo Vadovybė

dilgėlių sriubą. Jei kartais gi

minės ar pažįstami pasiųsda

vo kaliniams valgio, tai tik
nrrrrrr

Chicagos Trečiasis

TAUTŲ KARN1VALAS
vaizdavimas kultūrinių vertybių dailėje ir 

muzikoje, kurias piliečiai kilę iš kitų kraštų ar 
kitašalių tėvu atneša iš tolimų kraštų.

kai, kada Dievas leis jį išvys 
ti šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu
to garbingo Vilniaus vyskupe |ir gražiai iliustruotu šventųjų 
gyvenimas. Jį sužinosime is

pažinu Knyga 95 puslapių įtalpol

neseniai išėjusios knygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS''

Knyga parašyta ne vieni 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos prolesoiių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra didele 
su stipriais kietais viešais, si 
persiuntimu kaina $1.90, <la 
galima gauti.

“DRAUGO ’ KNYGYNE
£334 So. Oakley Avė.,

Chicago, Ui.

paveikslais Tvirtais popieri 
niais viršeliais tik 25 ceninį 
vienų imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimą 5c ; o gražiai! 
audeklo viršeliais 53 centų. 

“BKAUG
2334 bo. Oakley Avė..

Arba pas palį Autorių 
8801 Saginavv A ve.,

į LIETUVĄ
(Tik \ ivn is |> rsėdnnua 

Copenhagoj )
Nuolatiniai lAplaukinvii, patogi 

kelionė, žemos kainos

G A RSIN KITĖS 
“DRAUGE"

DĖL ŠVENČIŲ

Peoples Krautuves
SIŪLO DIDELIUS BARGENUS

Ant Visokių Namam Reikalingu Dalykų!

$110.00 Namų Frieze Sekly
čioms Setai po

*59.50
$38.00 Minkštos Kėdės po

*18.95

/5

EliSKCItSIJA
Laivu

“FREDERIK VIII”
► iŠ Npw Ytrko
GRUODŽIO 8

Ekskursijos vadas
K. F Al.C K KASAU SSEN

Kalni) ir naujas Išplaukimų su
rašąs 1935 metams gaunamas pas 
autorizuotus agentus arba ofisuos

SCANDINAVIAN
AMEKICAN I.INE 

130 N. IjiSalle St.. Clilcagn

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansas turi imti
ne mažiau $100.

PARANKUS DRAUGIŠKAI 
TVIRTAS

$95.00 Kombinacijos Riešu
to Medžio Valgyklų 

Setai po
*39.50

$40.00 Buffetai po
*19.50

$35.00—95 dalių gražiausi skarvadų setai gQ

$15.00—50 dalių visokie skarvadų setai po.. $g 95
$ 8.00—32 dalių puikūs dišių setai .......... .. 95
$ L75—Didelės mieros Tosteriai po . . *1.00
$ 3.50—Stainless peilių ir šakučių setai .... $-| 95

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANKi

Halsted St. ir J9th PI.
Narys FEDERAL fl 

INSURANCE KORPORACIJOS

Sveikatos Apdrauda Nusilp- 
nėjusiems Žmonėms Apie 

3c Dienoj
NTIGA-TONR Įrodė esąs sveikatos 
apdrauda daugeliui nusilpusių vyrų 
ir moterį), ’l’ai tikras tonikas, kuris 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusll- 
pnSjusius organus. Atrodo, kad visas 
kūnas reaguoja ftj stebėtinų trytmen- 
tą. Jaunystės dvasia sugrįžta nusti
pusiems ir seniems. NUGA-TONE 
stimuliuoja nervus, raumenis ir nu
silpusius organus kurie, tapo neran
gūs arba tik dalinat aktyvūs. Nervin
gumas pabalinama, nes NI'GA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas j nervų sistemų, ft) tikrų to-- 
ntkų parduoda visi aptiekorial su 

i garantija sugražint! pinigus nepaten
kintiems rezultatais. Pilno mėnesio 
trytmentas už Vienų Dolerį. Gaukit 
bonkų šiandien. Nusistebėsite kų Ji 
Jums padarys.

Nuo užkietėjimo imkit—ITGA-SOč 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c 
ir 60c.

eiavnnas.
4. Po pietų, Seimo dalyvia

ms bus duodama proga aplan
kyti Marijonų vienuolyno koj>- 
lytėlę ir knygyną, “Laivo” ir 
“Draugo” redakcijas ir spau
stuvę.

5. Po pietų, 2 vai. Seimo po

ngia gražią pramogėlę ir 
įdėjimus, gruodžio 4 d., 
Lubertų namuose, 5537 
Nordiea Avė.

lai -

LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 
3133 9o. Halsted Street 

Įžangai 35 centai
(Pelnas Lietuvių Labdarybėins)

West Side skyrius skubiai 
sėdžių atidarymas, prezidiumo, 1 ,l<)S,a bunco party ir laimė-
inandatų, sekretorijato, spau
dos ir rezoliucijų komisijų ri 
ūkimai. Rėmėju skyrių sveiki
nimai, apskričio ir Centro va
ldybų pranešimai. Referatai, 
sumanymai ir rezoliucijų pri-

jimus, gruodžio 7 d., S vai. 
vak., Aušros Varių parap. sve 
tainėje, 2323 W. 23rd Pi.

Cicero skyrius kai tai tokio 
nepaprasto ruošia aštuntojo 
seimo namini, ypač uoliai da-

ėmimas. Seimo uždarymas 51 rbuojasi A. Valančiu
vai.

Susirinkime dalyvavo šių 
skyrių atstovai: North Side —

rmin. ir A. 
št in.

Janušauskas

Visų kolonijų gerb. Organi-
A. Bacevičius — pirm.; West Į žarijos, Draugijos ir Brolijos

IŠKILMINGAS BAIGIMAS

VISŲ TAUTŲ
CHICAGO STADIUM 

Gruodžio 15, 1934
•

TEMYK1TE DATLY NEWS DEL APRAŠY
MŲ IR PAVEIKSLŲ APIE ĮVAIRIŲ TAU
TŲ PARENGIMUS 1934 METU TAUTŲ 
KARNIVALE

THE CHICAGO DAILY NEWS

Puikiausi 1935 metų Radios. 
Philco, Crosley, R. C. A. 
Victor, Zenitli ir kiti už su 
'mažintas kainas nuo 
$-J 9,55 ir aukščiau.

Gražiausi gesiniai jieč.iai, vi
sų gerųjų išdirbvsčių, ant 
išpardavimo už bargain kai
nas nuo
*27.50 ir aukščiau.

Didelės Dovanos Kiekvienam Pirkėjui
Lengvus Išmokėjimai

Didžiausių Vertybių- Krautuvės Chieagoje.

«■■■■■■■■■■■ rB
; REUMATIZMAS"
■ SAUSGELĖ I
■
_ Nestkankykite savęs skaus- ■ 

mals. Reumatizmu. RausgSle, a
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšinn- ’ 

glu — raumenį) sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy- _
_ vybę ir dažnai ant patalo pa- ■ 
™ guldo a
■ CAPSTCjO COMPODND mos- 

tis lengvai prašalina viršutinė- ■
■ tas ligas; mums šiandie dau- _

gybė žmonių siunčia padėko- ™ 
nes pasveikę. Kaina 60c. per g 
paštų 56e. arba dvi nž $1.05. 
Knvga: ‘SAI.TINIS HVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina _ 
6 0 cent ip ™

Justin Kulis ■
3259 SO. HALSTED ST. ■ 

Chicnijo, III. ■

Side — J. Kulikauskas — rn- 
štin., T. Šaulienė, O. Pocienė,

renku delegatus į aštuntąjį Ma 
rijonų Rėmėjų Seimą su svei-

M ANUFACTUR ING COMPANY

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. Ijafayette 3171 Tek ITenilock 8400

CHICAGO, ILLINOIS

DEAFENED
HEAR

Without Ear Drums
N*w Atrtplifled AeovtNcon »«•« o oudltory 

— boo« conduChon, d«lcurin| «or drwir
<n»d middlaeor meckonitm You ron StMircoR- 
V«r«ation from o'l angl*« O "d at graator dil- 
♦ottre, eniov rod<o, church MnricM. A
hopov tylama from hnndicap*. Com«
pl»t» islatmotlos and rf** ftpofclp* D»T*at.«g 
Daaon r«qu«tt, wn»P —

ACOUSTICON
AMFIIFIED HFAHINO AIDS 

5R0 FIFTH AVg., NFW YO»K, N. Y.



D K A TT O A S
š Šmdieiiis, lupk'. o j

DVIGUBOS AMSTERDAM,
H. Y. LIETUVIO SUKAK

TUVĖS
Šiais metais, lapkr. II <1. >u 

kuku 30 melu mm i’leiginio 
6v. Kazimiero lietimų para 
pijus Amsterdame. Kadangi tų 
darbų atliko dabartinis k l< bo
sas kum d. 2ydana\iėius, tat 
sykiu paminėta ir jo 30 me 
tų darbuotės sukaktis, .lis, t ve 
rdamas parapijų, atskyrė lie
tuvius nuo lenku.

J. E. vysk. T. Matulionis 
iškilmėse

Tų dviejų sukaktuvių iškil
mėse dalyvavo ir d. K. vysk.
Matulionis, (iarbingusai Sve
čias parapijos v a r d u bu
vo pakviestas mūsų klebono 
per Kunigų Vienybės seimų 
Mariana poly jo.

Iškilmės įvvko H d. lapkr. bažnyčios dideli narna, gražias 
Tų diena atlaikyta trejos Šv.į kapines, ant kapinių koplyčių. 
•Mišios: 7 vai. laikė klebonas,! Turi savo ūki su gražiais tro- 

j bėsiais, vasariniams pasilink- 
l sininimanis gražų parkų, ten 
i pat šokiams erdvę pastogę. Pa. 
rkų puošia gražūs medžiai. 
Prie ūkio trobesių pasodinta 

į ir gražiai auga virš 400 vai- 
Isinių medelių.

Taigi amsterdamiečiai

1. Mažoji ‘•sesytė" prez. Kooseveltui sega Raudonojo Kryžiaus ženklelį. 2. C. Kings 
lord - Smitli ir kap. P. ti. Tuylor sveikinami po atlčkinio lėktuvu iš llonolulu į Oukland, 
Palif. 3. Žynius N’ew Yorko adv. E. J. Reilly paskirtas ginti B. llauptniunnų, tariaiuųjį 
Lindberglių vaiko pagrobikų.

I vienuoly nų. Iš vienos pusės di1 aukštų nuošimčiui kuriuos pa! 
di li kulnai, mejdžiais apaugę.: prastai turi užmokėti pirkę . 

Į J vakartis vienoj pusėj lygūs'jai. Koosevelt Emniture krau-Į 
liaukai, o iš kitos duros kalnai tuvė yru labui dinelė. Jeigu į 
žuliuoju. Kiek paėjus
yra gražus beržynas smėlynas 
(vadinamas) Kaganinė. Sako 
iiih, senovėj ten raganos gy
vendavo.

Ona Nausėdaitė, taipgi įne-1 miršti kad nežiūrint kokias 
ša visų savo turtų į Kretingo-1 ••dnidiis krautuve turi, jas pa

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos

ry tus ta patalpa butų jų nuo.-uv y bė (prie Šv. Antano 15c. 
tai užlaikymus atsieitų mn- < Novenu Neuerstojunčios Pa
žiausiai 10 kartų daugiau ne- gU[Į)O8.................................. ](,c
gu kad yra mokama šiais lai Novenu piio Šv. Teresėlės, 
kais nuomos. O turite neuž- ^ažo8 (jėldes antroji laida Ilk

vienuolių Pranciškonų vienui) 
lynų. Ir ji apsigyvena ten vi 
sam amžiui.

UGOiE

dengia visados ir visur pir
kėjai. Del siu ir kitokių prie- 

Juczas ž’1 d Koosevelt Emniture Co. 
įgali parduoti savo prekes žy
miai mažesnėmis kainomis. D 
tuo naudojasi tūkstančiai Phi-
eagos lietuvių.

Biznio Žvalgas

8:30 J. Eu vysk. Matulionis, 
o 10:30 — kun. d. Haštutis, 
klebono pageli liniukas.

Po antrųjų Mišių ir per tre
čias pamokslus sakė vyskupas 
kankinys. Pagyrė anislerda-i 
iniečių darbštumų, jų gilti ti 1 
kėjiinų, duosnumų, kad, vado ! 
vaujant savo klebonui, pasta Į l>**^idiilžiuot i

DIDELĖ AUKA KRETIN
GOS VIENUOLIAMS 
PRANCIŠKONAMS

monė stovėjo ant .Jūros upės 
krašto, K. Nausėda padirbo

JAUNA BIZNIO ĮSTAIGA 
BUJOJA

Viena iš didžiausių ir pase 
kinirigiausiai bizni varančių 
lietuvių rakandui krautuvių 
Pliieagoje lm abejonės yra 
Koosevelt Purniture Kompa
nija, po adresu 23.10 W

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

te taip gružių bažnyčių ir daug [ 
kitų darbų naudai parapijos1 111 I)I*ni’Idi ir apie savo
ir pakėlimui lietuvių vardo 
nuveikė. Ragino aiusterdaniie- 
čius ir toliau darbuotis Dievo 
garbei ir parap. naudai. Be 
to, ragino motinas stengtis j 
vaikučiu širdutes įkvėpti ko- 
daugiausiui Dievo, tėvynės ir 
artimo meilės.

Didelis skaičius parapijie
čių’, stalaliečių ir vaikučių dr 
jos ėjo prie Šv. Komunijos.

Koncertas

Šv. Kazimiero parapijos ir 
mokyklos vaikučių chorai va
kare A. L. K. salėj suruošė 
puikų koncertų. Komp. V. Ni
ekus dėjo pastangų, kad kon
certas kuogeriausiai pavyktų. 
Ir jam tas puikiai pasisekė.

• Koncerte dalyvavo J. E. 
vysk. Matulionis

i / i , • i • : 1 m.iti, I’" Jioresu _..iu t\ . K()iužtvankų (daili) ir pradėt.u į-. 1
i .• i- i , •- -i sevelt Koad. Tuo račių ši krau .rengti maluna, lentpiuve, vik 1
uolus kaišti 'skyrių ir ' .Inu- į1“" -i1"1""1""'1'- •"

Ilso kitko. viski, atlik,lininis su : ""-I“ lll: '*«
>S Kri'lin-i vandens jėga. I>o kiek laiko! I""'“’" l"Kh-' l»'8n»K0. kai., 

gos laišku llaihonii Zijsv laiti-i,. K NllusC.da ,'„adėju imli ger.)ėill,,s I1'1' -" •"■■")- -s">'
Pliieagoj, rašo, kad Kazimie pelnu

Ona Nausėdaitė

KALĖDŲ EkiKUllJA 
| LIETUVA

Išplaukia Iš w Ynrko

M. L. GRIPSHOLM 
Gruodžio 8, 1934 m.

Spi čia I i.i i D ttpijgi n t oh laivakorčių 
kainos. p« rk.inl i t< n ir algai (It. T.)

_ VEDŲ 
-Amerikos 

Lin/ja

ras Nausėda, gyvenantis Žvi- 
ajj ūgių pajūrėj, Tauragės apskr,, 

, visų savo turtų paveda Kre- 
Kalbėdamas klebonas neua- lin-os vienuoliams pranciško

parapijiečių duosnumų tė-vy-1 
nčs labui. Pasirodo, draugijos 
ir pavieniai lietuviai įvairiems 
labdaringiems darbams yra pa 
aukoję apie $75,000. Neskai
tant valstybinių bonų, kurių 
pirko apie už $50,000, po ka
ro išsiuntė į Lietuvų 12 did
žiausių dėžių drabužių. Nese
niai vėl surinkta apie 30 dė 
žiu. kurias klebonas išsiuntė 
vienas i Kainų, kitas i Alytų 
o kitas į ukrainiečių priegbtn 
dų lenkų okupuotam krašto, 
kur nuo šalčio ir bado netik 

i vaikai, bot net 5 seserys vie i 
- nuolės mirė.

Amsterdamo lietuviai savo 
tluosniunu viršija visas Ame
rikos lietuvių kolonijas.

Kuomet buvo renkamos au

nams

Kaip K. Nausėda praturtėjo

Laikai pasikeitė): Potvstans- 
kis ėmė smukti, o Nausėda
augti. Powstanskiui trūksta ! įduosi . Sunki;

i didžiosios pažangos paslaptį- 
[tarno, kad Koosevelt Pilnutine 
Kompanija atsidarė pači no e 
sunkiausiuose depresijos lai-

rublių, o Nausėda jų turi už
tektinai. Nausėda pradeda pi
rkti geriausius žemės {įlotus 

Laikui bė-

Koncerto pradžioj J. E. vy-Į 
akupo Matulionio pagerbimui. 
išpildyta kantata, už kų aukš- , 
tai gerbiamas Svetys viešai i

Praeities Pabyrės
Parušė ir išleido

Kun. A. Petrausko, M. I. G. 
Atsiminimai iš 11)05 — 1011 

pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 392

U2 ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c. 

"DRAUGAS” PUB. CO., 
MJJ So. Oal.lt ų Ate. C^icutjo', llL

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose. 
Dabar valandos šiokios:

MARQDETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas \Vestern ir G3rd St. 

Telefonas PROspect 1133
Panedėlio, l’tarninko, Ketver
ge ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ausinis doĮ.n sijo- 
motai.-- žmonės n< į- (engė išmo 
kėti dideles sumas pinigų už 
savo rakandus. Jie ieškojo vie
tų kur galėtų gauti daugiau 
savo sunkiai uždirbtus pini-

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

.Kazimieras buvo labui ga-Į al)le suv» {inonę 
bus vyras — paklys. mes i s.
daug metų jis pirkdavo iš Rr- įsivaro į savo kišenių,
raliskos valdžios miškų ir pu- Kiek turto paliko, nepu/.y-■ nipanija buvo tokia vieta. Jos
įduodavo vokiečiams ir žydą mėta. Galima sjM-ti apie ke-1 polkas buvo ir yra: duoti go
ms, darydamas .gerą pelnų* Įįo|įkQ šimtų tūkstančių litų. | riausios rūšies prekes už žo

Visų tų turtų Kazimieras -I minusias rinkos kainas. Kaip 
Jonas jtaveda vienuoliams prn|*r ko<lel Koosevelt Purniture 
nciškonams. Ten pat tame vie H-0, As‘*l<*.i<> ir guli atiduoti sn- 
nuolyne apsigyvena ir du bro-,Vl’ ankstos koky bes jirekes už 
liai: Kazimieras ir Jonas Nau [žemesnes kainas.’
sėdai. Cbieagoj gyvena Kaži Atsakymų rasime (ame. kad 
miero Nausėdos brolis Jzido-jši kompanija nedarė jokių ir;

vestmentų i nekilnojamas nitu

Prieš , ffmt Nausėtla ir Potvstanskį

I'l.ilisnii, in foruiaci jįj. Ii ivnkoii'ii.i, 
naujo 10 3 5 m. iiiŪHU lalvi; i.šplaukiaiu 
t \ a rkaraši'-io, kn-ipkilėn j lii’t kurį 
antorizo' į iiiūhij agcnUj. arba:

Kampas State ir 103id PI.
Telefonas PULlman 5950

, _ Seredomis iki 9 vak.
p į. ., -. .. SWEDISH AMERICAN LINE Snbatonus visa diena iki 9 v v. Roosevelt Purmture Ko- lgl N Miehigan Ave Chic^0 Ras popi(;tlJ nuo g ;ki f. ’

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Nuomodavo laukus, dobilu- 
ir pievas. Nušienavęs —■ lau
kdavo puvasurio. Taria jiar- 
vlucdamas gaudavo trigubai, 

i Bet jis vis dar nerimavo.;
I norėjo ką nors daugiau da 
l siekti.

Gyveno prie Pajūrio niies-

Tcl. CANul 0257 Office I’hone
Res. rnospcct 0051) PROspect 1028

DR. P. Z. ZALATORIS
Res. and Office

2359 So. Ix?uvllt St 
CANAI, 0700

nūs.
Itclio .li-l.-lis ponas. Poa stans. | x-k.nu„|iallls hus

GYDYTOJAS ir < 'H I Kl IlGAS
1821 SOI I II IIALSI EI) STREET 

RczltleiK-ijti 0000 So. Arti-.Man Ave. 

Valandos; 11 ryto iki 3 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro
gražus ten I savybes. namus, morgieius ir 

jok i iikis. Tas ponas turėjo ‘•ulelę: gyveni)na>. Vp- apsupa I todėl neturėjo mokėti
degtinei varyti įmonę (bravo
rų). Per daugelį metų jis varė 
degtinę. Rusų valdžiai įstei- •.

kos Lietuvos Kataliku fnive i s,us di<W' ,le«tinįs hravof’ i 
i Tauragėj, praliejo I’owstanskį i 
• spausti, kad jis turi savo deg- i 
[ tinę vesti j Tauragę išvaiy- | 
linui, nes, e.-ų, jo dirbama de-j 
igtii.ė nėra užtektinai išvalv-i

rsitetui, kaip jau skelbė šiuo 
"Draugas”, per vienų vaka 
rų jin prakalbų surinkta vir: 
$4,000.

Užsimanė am.-terdamiečiui į- i

AKIŲ GYDYTOJAI

Ofiso: Tel. I.AFayette 4017 
Reti.: Tel. HEMInck 02M

DR. A. G. RAKAUSKAS
DR. VAITUSH, 0PT.

LIETUVIAI DAKTARAI

vietiniam klebonui padėkojo.!^1’ na,,J,H >’• pe
Kantatų harmonizavo ir orke- 

Į»ri'nikė choro ve-1

kelis mėnesius surinko $4,(MM)

strai gaida? .....
L’ ckus Kori ' •’HI5r,ls -Ik* įstatymo darbą

.... , • • viskas tano išmokėta,eertu ankstai gerb. svn ms {-1 r
domavosi ir sėdinti, ris greta l;- 'us atlygina .‘mister ia

DR. J. J. KOWARSKAS
riIYSICIAN and SUItGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFEICE HOURK:

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedi-liornis pagal sutari)

O r No telef. BOLIcvard 7820 

Nainy Tel. PROspect I93O

DR. G. I. BLOŽIS
Į Tcl. CAMal 0122

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Eeavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVE.
| Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak 
1 Rezidencijos Ofisas: 2B5# W. C9lh KL 

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 
Reredomia ir Nedaliomis pagal sutarti

Tel. BOLLevanl 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS t

4645 So. AshlaJid Ave.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 Iki 8 vakar* 
8nr*doj pagal etitsrtl

DURDSŠELL
Lietuvi’ fhtriirg-i’ ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

a 1 a n d o s :
2-4 fioĮiiel; nuo 6-8 vakarais

r ei. CANal fll22

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1 — > Ir 7 — 8 vak. 

Seredounis ir NcdAliomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Ave.
Telefonas RFPubUc 7HAH

LIETdVIfl
ta. Kelio į Taurage lulvo anie: oftometricai.i.v akiu... ‘ ' i . sfeciajustaho-o s< neviskas mylia-. Po\vs-; P«.«nrHn« akių įtempimą, u u u* 

•etl priežastimi galvos skaudėjimo 
aktų aptemimo, nervuotu 

skaudama akIų karit), atltalr' I 
trumparegystę Ir tollregystp. Prlren ■ 

.. -iii I teisingai akinius. Visuose atsltl-AailSe.la, lamills prie ba-'klmuose egsamlnsvimas daromas si- 
elektra. parodandla mažiausias klal 
dea Speoialė atyda atkreipiama 1 i 
mokyklos valkus Kreivos akys atl 
taisomos. Valandoe nuo 1« iki R » 
NedSiio) nuo 10 tkl 12. Daugely ai- [ 
(dtikimų akys alllai.snntor, be akinių 

' Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVE

ir „ • 4 ••• Aiinzvn tanskio įstaiga pradėjo sinuk-1 ,va*»|,T’o1 Vargonai atsiejo ajtie $11,000.' . i t , rao #ka
ti.

K
jorų. praliejo pirkti tų įstai

, , gų (bravorą) ir nupirko. Nu
, . . •....... v.Uiir.-, Viekui nneeinms uz ta diiosnuma. Pa-1 ■ , .. . . . ..savęfc kunigams niskt AHKU t pirkęs išmeta visus degtinei

pagyrimų i.ž jo gabumus.

Klebeno kalba. Grasūs 
parapijos turtas

Baigiant programų klebonas lvario stogu ir vidų atnaujinti, 
trumpai papasakojo šv. Kaži- ! Iškilmes baigė garbingas

dčjas komp. V.
DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
I44« SO. 49th CT., CICERO, II.b.
Utar, Ketv. Ir I'.-tn 10 —9 vai. 

1147 KO. HAI44TEI) ST.. GIlICAt.O 
Pancd. Sered. Ir Subat. S — 9 vai.

lapija skolos turi vos $10.000 
Nepaisant to ir m paisant su
nkių

I . .
,>.n.u laikų,
I užsimanė uždengti bažnveia

ainsterdamiečdai

gaminti įrankius. Kadangi

miero parapijos ir jos lietuvių i 
istorijų. Kalbėdamas pabriežė, 
kad iš pat pradžių ir per visų 
laikų Amsterdamo lietuviai I 
pasižymėjo darbštumu ir duo 
antiniu taip parapijos naudai, i 
kaip ir savo brangios tėvynės ' 
Lietuvos labui. Pasirodo, kad

svečias kalba

TcL LAI ayctlr 3057

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Ave. netoli Kcdzi'c) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Serodoinls Ir nedaliomis pagal 
sutarti

Phone Boulavard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

Dienom.’ Tel. LAFayclte 5791 
Naktimis Tel. <ANai 0402

DR. A. J. JAVGIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai : 2 Ik*. 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 

Nedvlfoje pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tcl. VlRglnia 003«
Ofiso vnl.: 2—4 Ir 6 — 8 p m.

Nedaliomis pagal sutarti

amsteidamu čiai, ištikt ųjų, ve
lti pagyrimo ir jiagarbos, nes 
iki šiam laikui įgijo pnrnpi 
jos naudai turtų mažiausiai 
$15(),iM)f) vertės.

Parapija turi didelę, gražią | u 
mūro bažnyčių, mokyklą, -e-e. Lj 
TUR3 namų. kleboniją, gretn

Savo kalboje svečias ragino 
visus prie vienybės, prie mei
lės, prie tvirtinimo savyje ir 
savo jaunimo širdyse tikėjimo

Parapijai ir klebonui iŠ prio Į DR. V. E. SIEDLINSKIS
žaslies sukaktuvių linkėjo ir: oentihtar
toliau darbuotis Dievo garlwi I 
ir tėvynės labui.

Iškilmės tapo baigtos 
tuvos himnu.

Ofiso Tel.: LAFayettn 3B50
Re«. Tol.: VlRglnia 0fi«9

O A R X - R A Y
4113 ARCHER AVENUE 

Kampa* FrancUco Ave.

z/ Z/

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1.10- Rcn. Phnnc
ENGLctvood IKI • I

Office Phone
TRIanglc OOtl

Office Tcl. REPublic 70»«
Re*. Tcl. GRGvchiU 0617

7017 K. FAIRITEI.D AVE.

Tel. Ofiso KOI l^vanl 5913—14 
Ros. VICLory 2343

DR. J. J. SIMONAITIS I DR. A. J, BERTASH
2423 W. MAHQI KITĘ KOAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Tai. 8-4 Ir 7-9 yak. Kctr. 9-11 ryto 
NedėD'oj Auiiturua

OflAO vai. nuo 1-8; nūn ( 80-8.10
756 W. 35th Street

Office Tel. Wentworth 8289

Re* Tel. Hyde Park 8395

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

HPEClALISTfc
! 69*mi KOI TI! IIA ESTEI) ST.
Valandos: 1 11,1 4 pnptol; 7 iki K vak. 

ISskyrus Scrcdoins

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tegyvuoja ainstenlamiečiai 
ių klebonas! Visiems ilgiau 

u ir laimingiausių metų!
Korespondentas J. R.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

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

1801 S. ASHL.VND AVENUE, 
Platt Bldg., kainp. 18

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas ! 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00!

I vai. vakaro. Nedėliomis nėra' 
skirtų valandų. Romu 8. >

phnpe Ganai 0523 I

Tcl. LAJ-'ayctte 7 650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 8—4 ir 7—9 t*I. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
TuL GAN ai 9402

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashl&nd Ave.
I lubo*

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryie. nuo 2 Iki 4 
Tai pn pietų tr nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. NedAtlomta nuo lt tkl 11 

▼aloadal dian* 
lukoruua* uil>waj taao

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVE.
Tel. Y Aitria 099 4 

Rez.: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v ryto; 2-3 Ir 7-8 v v
Nedėtdleolal* nuo 10 iki 13 diana



r

štadienis, lupk.'. 21, 1934

CICEROS ŽINIOS
PARAPIJOS BANKIETAS

Ši sek 11 uit 1 lėni i :.ill vai. va
kare Įvylota metinis Šv. An
tano parapijos bankietus, -pa
rapijos svetainėje. Bankičle 
turėsime garbingu sveriu. .Jo 
takse. \ysk. T. Matulionį, Jo 
Alai. pralotą Krušą ii' dauge
lį kiliu

Turėsime trumpą, bet gražu 
programą, ir gerą muziką.

l’o vakarienės, kas norės, 
galė.-ile pasišokti.

Nuoširdžiai įnirčiu visus 
parapijomis, biznierius, bulva- 
riškius ir apylinkės lietuvius 
į mūsų metinį parapijos po
kylį. Jūsų atsilankymas guos 
daug malonumo.

Kun. H. J. Vaičūnas,

VIETINĖS ŽINIOS
KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOJ
Aštuoniolikieėiai rengiasi

Šv. Kazimiero Akademijos >i 
Rėmėjų 5 skyriaus bunco pa- 
rty įvyks lai,kr. -5 <L, 7 vai. 
vakare, parap. svetainėje. Ti
kimos, kad kiekviena rėmėja,

prie parapijos metinės vaka- ateidama į bunco, atsineš po 
rienės, kuri įvyks sekmadienį dovaną. Pelnas skiriamas se- 
gruodžio 2 <1. Jau daug sykių ; serų naudai.
pasižymėjusios šeimininkės,' 
kurioms vadovauja U. Auška- 
lnieiiė stengiasi svečiams su-

Visi aštuoniolikieėiai ren
gias dalyvauti Labd. Są-gos 

ruošt puikiausias vaišes. Taip vakare, lapkr. 28 d., 8 vai. 
l,at K. Sabonio pastangomis, vakare, Lietuvių Auditorijoj, 
bus išpildyta įdomi muzikali; Juu paskleista daug tikietų 
programa. į šitą metinę puo P° koloniją. Visą tą darbą va
tą aštuoniolikicciai širdingai 110 R- Valuckas. Vakaro pel- 
kviečia ne tik saviškius, bet ina* eis lietuvių katalikų lab- 
ir mūsų priedelius iž kitų ko-1 dorybės reikalams.
loniįii.

n R A IT o A S

H&StlSt J t

tl Tai klubas J. A. Y. įžymią ro ir Pauliaus lietuvių pa-

- :

V,

Ims £i

SKELBIMŲ RINKĖJO 
ŽODIS

demokratų rekreacijai t besu , lapijai 
peake Bay Jel'ferson saloje. |
Klubą neseniai atidarė prez. 
itooseveltus.

m
Mįfr - v •' '•»

rios teks bingo laimėtojams, i pi jos svetainėje įvyks choro tė, gėrėjosi ir džiaugiasi gra-
Lapkrič'.o 26 d. paskelbta metinis pasilinksminimo va-

“Sodalieijos Vakaras”. Kie
kvienos sod.dietės priede:'.?į 
būti tame vakare ir prisidėti 
prie bazaro pasisekimo. 

Sodalicijū kviečia visas i: •

karas prie geros muzikos.

Padėkos dienoj parapija 
rengia įdomų vakarą prie ge
ros muzikos. Vakaras bus tik-

Dievo Apvaizdos parapijos 
rėmėjų draugija rengia bun
co partv gruodžio 13 d., pa-( rKaites, kuri,-s dar nepnkiau-j rai įdomus, nes darbuotojai

Ateinantį sekmadienį mūsų 
parap. salėje įvyks L. Vyčių j

Klebonas 1 seimelis. Tikimės, kad šitas | raP- sveū Visas pelnas skiria-
I seimelis išjudins ir mūsų vie- nias ParaP-nau<lai-Šioje drau- ... .....
tinę kuomg kuri jau pradėjo | ^joje priklauso tik čia gintu- Padetl joms įdaryti jį sek- patenkintų atsilankusią publi- 

retai Į s*os moterys. mingu. Soda',i.elč | ką.
----- V

to, įsirašyti: taip pat kviečia;jau nuo senai rengiasi prie 
visus atsilankyti į bazarą iri visokių įdomybių, kad pilnai

žiais įspūdžiais. šį veikalą 
naudinga pamatyti meno bei 
(’iamos mėgėjams ir \isieiis 
lietuviams. Čia *visi galės pa
sisemti grožio ir pasimokini- 
mo gyvenime.

Joyce Ki.-mer Players pla
čiai žinomi Amerikoje. Yeiku-

Drift\vood” lie

K a ii.

Ciccros biznieriai, prol’esijo- 
nalai ir taip sau geri •‘Drau
go” bičiuliai gražiai pasirodė 
“•Draugo” jubiliejaus puniinė-

į apsnūsti. Susirinkimai 
teįvyksta, o ir tie neskaitlin
gi. Buvo nusitarta suruošti

buvo užrezervavęs, 
jime. Kiek man teko aplan- Keista, kad mūsų jaunimas 
kyli biznierių ir prašyti iš jų Į neįvertina tų didelių pat'.gu- 
skelbiiuų, tik visai maža da- mų savo veikimui, kuriuos tu- 
lelė atsisakė duoti, bet ne dėl-iri savo parapijoje.
to, kad jie “Draugui” nepri- ------------
tartų, tik kitokiu aplinkybių I Mergaičių Sodalicija gra-

Lapkr. 25 d. Šv. Kazimiero 
vakarą, bet nežinia kodėl jis-i Akademijos Rėmėjų 5 skyr. 
neįvyko, nors gerb. klebonas »us-n.as parap. knygyno kam-

NAOJA DRAUGIJA
ir sale baryje, tuojau po pamaldų. 

Sus-mas svarbus, nes reikės 
pasitarti apie Naujų Metų va
karienę.

Kardinolo Munuelein 25 me
tų jubiliejuje Šv. Vardo kate-

verčiami. žodžiu sakant, visliau darbuojasi.Kašjkų ne-1'lroi‘‘ ^kilmėse dalyvavo kun. 

biznieriai pasielgė džentelm’e-j čiadienį buvo surengtas soda Albavičius, kun. P. Gasiū- 
niškai. Visi sake, kad “Drau- liečiu savybės vakaras, kur. lna"’ Vardauskas, P. Iva-

gas .
remti. Kai kurie biznieriui sa 
kė, kad netoli Kalėdos

kad reikia jį i aplankė gražus jaunimo bū
rys. Tikėtasi daug daugiau,

irįjjet smarkus lietus sutrukdė. 
Antras panašus vakaras yra 
rengiamas ateinantį trečindie

Nauji Metai; kad reikės duoti 
kalėdinius sveikinimus. Žino
ma, kitam reikėjo ir pameluo-'nį prieš I’adėkos šventę
ti: sakiau, kad Kalėdų sveiki- ----------
nimų nerinksiu. Bet kur tau, Praėjusį šeštadienį įvyko 
biznieriai gudrūs, suprato ma-Į iškilmingos jungtuvės Stanis- 
im šelmystę; žino, kau ir prieš į p,vo Dargužio su Ona Laba- 
Kalėdas aš vėl juos aplanky-' naus|<aįte. Geri), kleb. kun. I, 
-iu linkdamas kalėdinius svei- Alltaviėius palaimino jų mo

terystės ryšį. Abudu yra kilę 
iš mūsų parapijos ir baigę

nauskienė. Mūs parap. buvo 
prisiųsta tik 4 bilietai.

Žinoma mūsų veikėja, O. 
Augaitė buvo išvažiavus į 
Spring Valley aplankyti savo 
gimines. Balandėlis

kiniams. Kai kurie biznieriai 
sakė, kad prieš Kalėdas bū
tinai turiu užeiti ir paimli ka-įparap. mokyklą. Vestuvių puo
ledinį pasveikinimą kostume- 
riams. Sakė, jei savo kostume- 
rių nepasveikinėiau per “Drau 
gą” Kalėdų šventėse, tai ne, 
koks būčiau biznierius. Aš iš 
savo pusės žadu daryti biznį 
lik su tais biznieriais, kurie! 
remia “Draugą” ir jame ga
rsinas, taip gi ir kitus agituo
siu, kad tik su savais žmonė
mis darytų biznį.

toje dalyvavo daug svečių. Li 
likime jaunai porelei daug 
laimės. *4sL

Lapkr. 17 d., S vai. vakare 
Skydų salėje įvyko Šv. Onos 
draugijos bunco party. Žmo
nių dalyvavo daug, buvo net 
ir iš kitų kolopijų. Komisija 
svečius gražiai priėmė ir šir
dingai dėkoja visiems atsila-

Įvyko pora1 nkusiems, taipgi Skudams už 
davimą dykai savo salės.

A t .-i prašau, kai
klaidu skelbimuose, būtent J.
Remdziaus krautuvės adresas
buvo klaidingas; turėjo būti
4903 M . 11 st., Cicero, Ilk, ir,.. , -jos saloje
Jad. Stonis, First class meatL,. •11 bicagos
and groeei ies. 4S28 W. 15 St., L,... •,. ’ilikimos,
Cicero, Te|. Cicero 95. Pasta-! vaus visos
rojo pavaro - 
atspausdinta.

Lapkr. 25 d. mūsų parapi- 
ivyksta L. Vyčių 
apskričio seimelis, 
kad seimely daly-

SOUALIEČiy VAJUS. 
DIRBS PARAPIJOS 

BAZARE
MARQlrKTTE PARK. — 

Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Šv. mergaičių sodalicija, da
rbuojasi sau ir parapijos nau 
dai, praeitame susirinkime 
paskelliė naujų nariu vajų, 
kuris tęsis iki Motinų Dienos. 
Dabar gera proga visoms me

rgaitėms parapijoje įsirašyti 
sodalicijon, susipažinti su ki
tomis sodalietėmis, smagiai 
laiką praleisti kas mėnesį su
sirinkimuose ir sau naudos 
turėti, t) pačioms sodalietėms 
gera proga gauti gerą dova
ną už įrašymą daugiausiai na 
rių. Visos j darbų!

Be to, sodalietės rengiasi 
'prie parapijos bazaro, kuris 
įvyks 25, 26, 27 ir 28 dieno
mis, parapijos salėj. Sodalie-Cliicagos Vyčių

u\o klaidingai kUOpOS Seimelis prasidės 2 j lės lmzare turės savo 
valandų popiet.

Skelbimų Rinkėjas
Įsu gražiomis dovanomis,

CHORO PRAMOGA

Bridgepcrt. Visu smurku- 
nui Šv. .lumio parap. choras 
rengiami lo didžiojo carri ir 
bunco palty, gruodžio 13 d., 
parap. >aleįe.

Dovanų bu- 
įvairiu. Bus ir 
prizas”.

Nepainu.-kitę 
silankvti į Šv.

ir labai 
< “door

tų dienų at- 
I ingio parap.

choro card ir bunco party.
C. M. ’

KEPURINIS BALIUS
Rengia

Teatrališka Dr-ja Rūtos No. 1.
ŠEŠTADIENĮ, LAPKR.-NOV. 24, 1934

JUŠKOS SVETAINĖJE, (Hollyvvood Inn)
2417 West 43rd Street

Bus skanių užkandžių ir gardžių gėrimų.
Kviečiami' visus, senus ir”jaunus, atsilankyti ir links

mai praleisti laikų prie geros orkestros, kurį grieš lie
tuviškus ir angliškus šokius.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga. 25c

Nuoširdžiai kviečia visus
KOMITETAS.

So. Chicago. — Šv. Juoza
po parapijoje susiorganizavo 
švento Vardo draugija. Gerb. 
mūsų klebonui kun. Vaitukai
čiui paraginus šio mėnesio 17 
d. susirinko gražus būrys jau
nikaičių ir tapo suorginizuotą 
virš minėta organizacija. Dr- 
joti priimami nuo 12 iki 19 
metų amžiaus vaikinai. Val- 
dybon įėjo sekantieji: V. Pili- 
pauskas — pirm., A. Leonas 
— vice-pirm., J. Stulgaitis — 
rast., V. Valantis — iždin., 'A. 
Mikašauskas — maršalka.

Kitas susirinkimas įvyks 
šeštadienį, 24 d. lapkr., 10: 
vai. ryto, parapijos svetainė
je.

Nemažas skaičius žmonių 
'susiįdomėję Marijonų Kole
gijos Rėmėjų seimu ir rengia
si jame dalyvauti. Tame daug 
darbuojasi mūsų klebonas; jis 
rūpinasi, kad jo parapija ta-' 
me seime būtų gražiai atsto-1 
vaujama. Seimas įvyks gruo- į 
džio 9 d.

Mergaičių, Panelės šv. So- 
dalieija bus suorganizuota 8 
d. gruodžio, Nekalto Prasidė- i 
jinio Panelės Švč. šventėje.

i Raporteris

TIK PAMATĘS ŽINOSI
“ Driftvvood” veikalas yra 

'požemio žmonių ir gražaus 
gyveninio atvaizdas. Pilnas 
jautrių jaudinimų ir gyveni-

Sekmadienio vakare, para- mo pamokinimų. Kas jau ma-

<7

Dr-stė Palaimintos Lietuvos
Rengia

KONCERTĄ IR TEATRĄ
Ned., Lapkr. - Nov. 25 d. 1934
CHIC. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ. 3133 S. Halsted St.

Programą išpildys KASTAS SABONIS. Pakalbės drau
gystės reikalais advokatas C. P. KAL.

PRADŽIA 6:30 V AL. VAK. TIKIETAS 40c.
Po prosframo bus šokiai prie geres orkestros.

Kviečia KOMITETAS

f

SIŲSKIT SAVO PINIGUS ANK 
STI GIMINĖMS LIETUVOJ

<1!
Keletas savaičių teliko Kalė

doms. Jums pridera sutvarkyti 
jūsų pinigų siuntimą giminėms 
kiek galima greičiau.

Mūsų pinigų persiimtimo kainos ant kablegramų, ra
diogramų, telegramų ir bankų draftų vru žemos. Varto
kite DROVEKS PATARNAVIMU, kad užtikrinus jūsų 
giminėms.

LINKSMU KALĖDŲ.

Drovers National Bank 
Drovers TkusT Savings Bank

ASHLAND AVENUE PRIE 47 to« OATV, CHICAGO

n A N KININ K AVI M() V A LA NI)()S 
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Subatomie nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

vaidins
gruodžio 2 d., Fj-r H'gh 
S' hool auditorijo;; kuri yra 
d’delė ir gražiai įrengta.- Vie
ta, AVallace St. arpe 112 ir 
i >3 Strs., du bloku: į rytus 
nuo llalsted St.

Visas vakaro pelnas eis ŠŠ.

IŠ KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMO

Brighton Park. — Susirin
kimas .Marijonų Kolegijos Rė
mėjų 35 skyriaus įvyko lap
kričio 1S d. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir padaryta 
daug nuturimų.

Iš lubdarių seimo raportą * 
išdavė D. Kazragienė.

Komisija pranešė, kad ren
giama bunco party, kad bilie
tai išplatinti ir kad komisija 
žada visus nuvaišinti skaniu 
užkandžiu. Pramoga įvyks la
pkričio 25 d., 2:30 Į>opiet, Na
vickų name, 4538 S. VVaslite- 
na\v Avė. Bus gražių dalykų 
laimingiesiems.

Išrinktu atstovai į M. K. 
R. seimą, kuris įvyks gruod
žio 9 u. Seimui bus paskirta 
auka, kurią sukalsime bunco 
party pramoga. V /

Iš apskričio sus-mo prane
šimų darė O. Kazragienė.

Raporteris

BALLOON IR CONFETTI 
ŠOKIS

RENGIA
DRAUGIJA “LIETUVOS ŪKININKAS”
Šeštadienyje, Lapkr.-Nov. 24, 1934

WEST SIDE HALL,
(Buvusioj Mcldažlo Svet.) 2244 W. 23rd l'laai*

Visi norintieji smagiai laiką praleisti, pasišokti prie geros orkestros, 
kviečiame atsilankyti į balių, nes bus daug linksmumo.

VALDYBA IK RENGIMO KOMISIJA.
J

DOVANAI
ELEKTR. DULKIŲ VALYTUVAS

IK GAUKITE DYKAI
Šį $17.00 vertės elektrik. 
valytuvų (Su juo galite 
išvalyti I’arlor Setus, lan
gų užlaidas, automobilių 
sėdynes ir ką tik panorė
site)

I

Jsigvkite šį puikų Elektr. 

DULKI i; VALYTUVĄ 

(karpetoms), kuris dabar 

parsiduoda už stebėtinai 

mažą kailių

$AA50

kaina

Šie valytuvai yra 
vėliausios mados su 
visais pagerinimais. 
Jie jums jaulės už
laikyti namus šva
roje.

SIS BARGENA3 NEILGAM — PASINAUDOKITE!

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED 

(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Pbone: SEELEY 8760

A

A



DYKAI!
.v v

Gyvi Kalakutai, Žąsys, Antys
Thanksgiving

$50,000.00 vertes Radios, Rakandų, Parlor Setų, Refrigeratorių,, Skalbiamų ir Prosijamų Mašinų, Deiman 
tų ir Laikrodėlių Išpardavimas. Nužemintos kainos, lengvi išmokėjimai.

ladb METŲ RADIOS 
kurie pagauna viso pasaulio stotis, ir 
1935 Radio Kombinacijos, kurios groja 
rekordus taip aiškiai ir garsiai, kada 
tiktai norite.

Jūsų seną radio priimame mainais. 
Radio kainos Nuo

*8.95 iki *2OO-°°

RADIO PIGUMAI

f -tūbų Crosley už ............. ......... 29.00
10 tūbų Crosley už ................... *49.00
12 tūbų Crosley už ................... *59.00
7 tūbų Westingbouse ................. *45.00
Philco Radios Midget ............... *1 7.50
Emerson A. C ir D, C............... * 7.95
(10 tūbų R. C. A. Victor ........... *29.00

5 tūbų R. C. JA. Victor ........... *19.00
Radio ir Viktrola Kombinacija . *49.50
10 tūbų Radio sn Elektrikine

Kombinacija .................... *79.00
11 tūbų Philco ........................... *69.00
10 tubij Sparton ...................... 24.00

^Tl

PHILCO 66B

SILVER Community, Rogers 1847, 
VVilliam Rogers, 26 šmotai po
$4.95 iki *19,50

ALCAZAR GESINIS 
PEČIUS

$00.00 ir aukščiau

DEIMANTINIAI ŽIEDAI, EI gi n ir Bulovą laikrodė
liai auksinės plunksnos, sidabriniai indai, parsiduoda 
įmokant tiktai 5Oc

OIL BURNER
Alcazar, Quaker ir 

American
Kainos: $39 00, $49.00 ir 

$69.00

PHILCO 89L 
$50°°

PARLOR SETAI, vertės $90.00 už $40.00
$150.00 vertės po ............................ $ "y 0.00 .

Graži lempa dykai

Rankiniai Laikrodėliai
p® *2.95 .
didelė vertybė

ALARM CLOCKS
P“ 75c
Vertės $2.00

, po*1.25

Laikrodėlis vertės $10.00
už s2.95

Piano-Akuidijonai $2 "1 *300'®®
Lengvais išmokėjimais 

25 lekcijos dykai

REFRIOERATORIAI kai-

nos sumažintos iki pusei. 
Dabar laikas pirkti

Po

$<59.00 ir $00.00

SKALBYKLOS. $90.00 vertės, 
už $40 00. Elektrikinis Prosas 

dykai.
Pasirinkimas Westinghouse, May
tag, Apex. Išmokėjimais po $1.00 
savaitei.

Auksinės Plunksnos
Parker, Waterman„ Monogram Dia
mond, kainos po 0c. 00c *r 
$1,50 Perkant plunksną, 12 
paišelių pridedama dykai. Kišeniniai Laikrodėliai

vertės $1.50 po

FURNITURE STORE
3417*21 S.Halsted St.

Tel. BOUlevard 4705 Jos. F. Buorik JEWELRY & OPTICAL CO.
3343 S. Halsted St.

šlipavoti Akiniai Prirenkami 
Per Akių Daktarų už $6.95
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VIETINĖS ŽINIOS BAIGIAMAS STATYTI ILG IAU3IAS GARLAIVIS

TAUTŲ KARNI- 
VALAS

Užsibaigus vienam pi ogi a- 
mui — puikiam anglų koncer 
tui — kitos tautus ruošiasi vi
su smarkumu prisidėti' prie 
1934 m. Tautų'Karnivalo. Sir.' 
kamivalas susideda iš eilės 
programų, kūne duoda chica 
giečiams progos gėrėtis dailės 
ir muzikos meno pasirou viliais 
visų Chieagos tautų.

Didžioji Chieagos lietuvių 
visuomenė prisidės prie Tau
tų Karnivalo savo programa. 
Rengimo komitetui vadovauja 
Antanas Kalvaitis, Lietuvos 
Konsulas Chicagoje ir Leona
rdas Šimutis, vyriausias dien
inio “Draugo” redaktorius. 

Lietuvių koncertas įvyks tre
čiadienį, lapkr. (Nov.) 28 d., 
7:30 v. v., Lietuvių Auditori
joj, 3133 S. Halsted St. Kiek
vieno vakaro pelnas skiriamas 
labdarybei.

Po gruodžio 1 <1., vienas po 
kito programai bus varomi vi
su smarkumu, užsibaigiant vi
sų tautų pasirodymu gruodžio 
15 d. Chicago Ktadiunie.

LIETUVOS KONSULAS 
KALBĖS PER RADIJO

1‘ytoj iš VVCKij radijo s'<-
>'••‘4 (J. Budrike vakmdoj),
• *n p 1 ir 2 vai. p > pietų, sva
rbiu klausimu kalbės p. An
tinus Kalvaitis, Lietuvos ko- 
naųjus Chicagoje.

PAMINĖS SUKAKTI

* ir F* -

" J iZ .

Ra

* ' *

.>•
1 171

M. A

St. Nazaire, Prancūzijoj, baigiamas statyti ilgiausias garlaivis Normandie. Laivas 1029 
pėdų ilgio.

SVARBI KONFE
RENCIJA

Rytoj, lapkr. 25 d. įvyksta 
L Vyčių Chieagos apskričio 
metinė konferencija, 2 vai. po 
jiietų, Dievo Apvaizdos para p. į 
salėje. Konferencijoje daly vau 
ja visos Chieagos ir apylinkės 
L Vyčių kuopos. Suvažiavimo 
vyriausiais kalbėtojais .bus 
“Draugo” redaktorius L. Si
mutis, dr. A. Rakauskas, A. 
L. K. K. Federacijos pirminin
kas, adv. K. Savickas ir kun. 
A. Valančius.

ROKELAND. — LRKSa 
33 kuopos 25 m. paminėjimo 
vakaras bus Visų Šv. parap. 
svetainėj, lapkr. 25 d Progra
ma prasidės 7 vai. vakare, o 
šokiai 9 vai.

Norime priminti Roselaudo 
i’’ apylinkės lietuviams, kad 
visi pasinaudotumėi La pro
ga, t. y. pamatytum"' magi- 
ko Miehael Eriek Iritsus Be 
to. išgirsite naudingų kali ų I 
Kuopos nariai nepamirškite ĮSVarbių dalykų svai 
dalyvauti i n eoipore 8 vai. 
rym iškilmingose šv. Mišiose-
per kurias cj.jjn prie Š\. Ko-į Susivienijimo Lietuvių dr- 
uiun.jos. Mišios bus lfdknmo.i — Bridgeporte niė-
u/, mirusius kuopos marius. jnehįnįs susirinkimas įvyks 27 

Jungėjai (K.O.I..) ,j lapkričio, 8 vai. vakare, Clii 
eagos Lietuvių Auditorijos sa
lėje. Visi atstovai ir valdybos 
prašomos susirinkti. Daug da 
lykų turime svarstyti.

Tam. Janulis, pirm.
M. Z. Kadzictuskas, sekr.

j ti tokių puotų vargšams, lie- Prie progos noriu priminti 
i tuviams, kokios sunku šiais Į dienraščio “Draugo” skaity 

Moterų Sujungus Chieagos'I var»° laik*is> I tojams, kad Lietuvos Dukterų
[apskritys laikys susirinkimų

Pranešimai

lapkr. 25 d., 2 vai. į>o- 
piet Gimimo Panelės fev. pa

K1 Cibas tų dienų
tiek publikos, kad 

j svetainė, bet visiems sėdynių
iap. mokyklos kambary, 67 ir i «».««*«. Klūlw» vargšus )»- 
Wasbtenaw avė. Visos kuopi, ! valgydino ir apdovanojo. Be 
delegatės malonėkite būtinai , t0> ,lar Publika suaukojo 
atsilankyti, nes tutina. |»|,ai; l"Uigi, tiek. kad vargšams už-

M.
styti

šrupšienė, apskr. ras

teks po 5c, o jų buvo vien sa-

t.

ŠI VAKARI DR-JOS 
"LIETUVOS ŪKININ

KO" VAKARAS
“Lietuvos Ckinin- 

vakarų, lapkr. 24 d.

lėj 120. O kiek komisija rado 
ligoninėse, tai aš nepatyriau, 
bet visur apėjo, ir visus apdo
vanojo.

Garbės svečias konsulas Ka
lvaitis pasakė seneliams gra
žių, raminančių kalbų. Fakiras 
Ben Ali (A. Pilkauskas) paro
dė nematytų triksų. Surengta 

, ir muzikali' programa. Vis? 
!stebėjos, kad lietuviai gali taip 
gražiai pasirodyti. Visa buvo 
suruošta Pivarūnienės pastan-

i Širdingai dėkojam klubui už 
i gomis.I
i sumanymų ir sunkų darbų ir 
visai publikai iTz aukas. Ačiū 
dienr. “Draugui” už skelbi
mus. TfliTmfiTiis labai 
deda.

sutraukėdraugija 25 d. lapkričio ren- 
ir erdvi gia vakarėlį Šv. Jurgio parap.

salėj, Bridgeporte, ir visų pe
lnų skiria Oak Forest prieg
laudos lietuviams vargšams.

Mes, šios prieglaudos įna 
miai, prašome visuomenės a 
teiti j pagalbų tai draugijai ir 
suteikti jai galimybės kurių 
dienų aplankyti prieglaudos 
vargšus, kurie labai reikalin- i 
gi visokios pagalbos. i

Jonas Rusteika, lnst. Ward į 
>2, Dak Forest, 111.

KALĖDOS LIETUVOJ

D r-ja 
kas” šį 
rengia confetti ir balloon šo
kius, buvusioj Meldažio sve
tainėje (West Kide Hali), 22- 
4$»W. 23rd Place. -Rengimo 
komisija ir valdyba deda pas
tangų, kad parengimas būtų 1 
sėkmingas. Grieš rinktinė Kii- 
ver Crechents orkestrą ir bus

KEPURINIS BALIUS

Lapkričio 21 d. įvyks kepu 
rinis balius, rengiamas Teat- 
rališkoų,draugybės Juškos sa
lėje (HoHyuood Tnn), 2417 W. 
43rd Kt. Kviečiame senus ir 

[ naujus atsilankyti. Bus gera 
muzika. Komitetas į

Gal Kalėdų sezonas primins 
jums apie mūsų senų nusista
tymų aplankyti senųjų tėvynę 
Jūsų giminės ir pažįstami su 
ilgėjimu laukia jūsų atšilau 
kymo. Tiems, kurie gali pato
giai sutvarkyti viekų, kad bū
ti su saviškiais per šventes, 
Hamburg - American Linija

laug pa’-< it rNoftW^'tjft‘rman Lki^t su
rengė uvi asmeniškai vedamas

•ekskursijas. Laivas New Ycrk pastarajai ekskursijai, 
išplauks iš New Yorko gruo-j Abu laivai pasieks Europų 

.tižiu 13 vi. Šiai ekskursijai va-1 laiku. Keleiviai turės pakam 
J dovuus p. Zinuiier. lxiivns Brs i karnai laiko tėvynę pasiekti 
'men išplauks iš Ne\v Yorko'prieš Kalėdų šventes, 
gruodžio 16 d. Jolin V olilmutli Į Kptcįuliui nužemintos rūtos 
vedėjas Trečios Klesos Depai ! turistine ir trečia klesa upri- 
tmento N’eu Yorke, vadovam botam buvimui Europoje.

TRAŪGlf KALENDORIA11935“ 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti j Lietuvą saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” mstams kai
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trin s menesiams 
$2.00; 1 menesiui ,75c. Pavienis numeris 3c.

IMTIANMŪNUMENTCflJNC.
Ir <4rMOn««ntu

Konferencijos metu trumpų į ^aug pamarginimų
bet gražių programą išpildys 
Lietuvos Vyčių Chic. apskr.

Kviečiame visus atsilanky
ti, smagiai paleisti laikų bet

“Dainos” choras, vadovybėje , pasipažinti su draugijos “Lic- 
Juozo Saurio. Po konferenei-, tuvos Ūkininko” nariais. Pra
jos, vakare, McCorniick Club 
Hali įvyksta apskr. metinis 
šokis.

džin 8: vai. vakare. J žangu 
25 c.
I-eva Lukošiūtė, finansų rast.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJ E. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

ra.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jflrėmia, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuo ja us siųsk ie mums.

i Ola nuplėšti

Gei-tilumai “Draugo- Adnilnitd.racljal:
Siunčiu au *luo Išlėk u $. ............ už kuriuos prafau kuogrcfčlausla

atdlųatl mnn aekančlun Kelionių knygua;
VYSK. P. P. BOetO KKMONP.R — 91 90 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1 -RA
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuue atsiųskite man visus tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas. Pa v. rdč .......................................................................................

..............................................................................Street

IMdtlausla pMiiiinUių «iirbiuv<
V ------•
kuvIrS 60 metų prityrlipo

------- o-------
rtrkJte tiesiai 15 dirbtuvės Ir 

laužykit, pi u 14; hm
------- o-------

Mes atUkome ilnrlių daugeliui žjm nJy CbicAKOS Lietuvių.

RADIO 527 N. WESTERN AVĖ.
arti (iraad Avė.

Sekmadieny popiet, 1. — 2 
vai., iš stoties W (' F L., pa
siklausykite Budriko krautu
vės programo.

Makalų šeimyna aplankys 
jus su savo vargais ir svar
biais gyvenimo klausimais. 
Muzikalę programo dalį išpil
dys vieni iš populiariškiausįų 
Chieagos lietuvių dainininkų: 
Ona Piežienė ir Justas Kudir- 

i ka. Gi Budriko radio orkes
tras patieks daug gražios mu
zikos. Jaunuolis

Rytoj 11 valandų prieš piet | 
stotis \\'GEK peniuos eilinį 
netiėldienio radio programų, 
leidžiamų Progress Furniturc 
kompanijos, 3224 »So. Raistai 
St. Progranie dalyvaus* žymūs 
solistai, kvartetas ir duetas 
Bus pagrota gražios muzikos, 
patiekta naudingų patarimų ir 
svarbių pranešimų iš biznio ir 
draugijinio lietuvių gyveninio. 
Todėl, nepamirškite pasiklau 
syti. J. Z.

DĖKOJAM
Oak Forest. — .Šios prieg

laudos lietuviai įnamiai norim 
dienraščio “Draugo” skaity
tojams pasigirti, ir j>er jį pa
dėkoti už paramų, kurie kuo 
nors prisidėjo ir davė galimy
bės Chieagos Lietuvių moterų 
klubui lapkričio 13 d. sureug-

* i.

Kada pasibaigia žmogaus 
kelione paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100 

2500 W. 6 3 r d St.
PUL. 4151 

10734 S. Michigan
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsą ma
lonus patarnavimas dieną ir 
naktį labai pigiai.

Visi Telefonai:
x

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
< .. • v

Laidotuvių Direktorius per 30 Metą 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORI Al
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoptflausla 
Reikale meldžiu atalieuktl. o maao 

darbu bflidte utaanėdtntl 
Tel. OĄNal 2MB arba 2612

231< W. 23rd PL, Chioa<o

1438 S. 49tb Ct. Cicero, BL
TeL OIOKRO 6*27

To.. I.AKayctte 3672

J. Liulevičius
Gra bortus 

Ir
ItalKamiAitoJ&s

Patarnauja Ubica 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži . 
Koplyčia dykai

40*2 Arrber Avė.

I.J, ZOLP
GRABORIUS Ir UAIDOTUVIŲ 

VEDiJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard 620$—»4lS

► I

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse • •• Pašaukite •••

REPublic 8340
5340 So. JCedzie Avė. 
(Neturimo aųryiių su finui 

tuo fisčia vardai

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th 00URT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė,
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAIDAMUOTOJAB 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MONroe S877

J. F. RADŽIUS
loe.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $26 00 Ir aukftčtao

Modernltka koplyčia dykai 
M* W. l*tb HL Tel CAAial 6114

_ . CMIsmo. U.___ _J
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e Padienis, lapkr. 24, 1934

ĮVYKSTA H! LaSS, 

Lietvių Auditorijoje
3133 SO. HALSTED ST.

Šokiams Gros SILVERCRECENT Orkestrą
įl

mūsų didžiausios or-
UNIZAGIJUS VAJUS

RYTOJ ĮVYKSTA LRKSA 
APSKRITIES SUSIRIN

KIMAS

VIETINES ŽINIOS
becausp their folksongs štili 
toli of the ‘maiden sent te 
bring lier niother water froro

PAUKŠČIŲ BAZARAS
-- —

West Side. — Rytoj 5 vai. 
popiet, parapijos svetainėje 
prasidės paukščių bazaras 
Bus vištų, ančių ir kalakutų.

rienė. Sv. Kazimiero Akade- Lietuvos Vyčių 24 kuopos. Jaugmu padarys, gai š dovn- voj yra 12,500 gaisrininkų ir 
mijos Rėmėjos užims šeimi- nariai-ės prašomi susirinkti j na. 1463 gaisrininkų komandos. IŠ
niūkių rodę ir tikimasi, kad Aušros Vartų parapijos salei .Jeigu draugijos ir kuopos I jų 197 komandos yra šaulių.

visi 147 veikia prie draugijų, 73 
bu

i
jos pagamins gardžių vaka- 1 valandą popiet, sekmadienj, taip uoliai dirba, tai ir 
ritme. Visos kitos draugijos lapkričio 25 t.. Iš salės 1 ;30 parapijonai atsilankys į
kviečiamos dalyvauti iii cor- 
pore šioje vakarienėje.

Lietuvių R. K. Susivienymo 
Amerikoje yra didžiausia mū
sų organizacija. Bet žinant, 
kad toli gražu ne visi lietu
viai katalikai prie jos priklau
so, dabar yra vedamas naujų 
narių prirašinėjimo vajus.

Kaip eina vajaus reikalai?
J tų klausimą atsakys L. R. 

K. S. A Chicagos apskrities 
susirinkimas, kuris įvyksta ry 
toj 2 vai. po pietų Šv. Pane
lės Gimimo parap. salėj, Afa- 
rquette Parke, Chiengoj. Kuo
pų atstovai prašomi atvykti. 
Susirinkime dalyvaus organi
zacijos centro pirmininkas L. 
Simutis.

tthe Danube river’ (Siuntė ma-f prieS ThanUsgiving I)ay rei. 
ne motinėlė į Dunojų vande I kia ,aimėti k()k; n(,rs paukštį?
nėlio Dr. red.). įo gerjausįa tai kalakutų. Mū -Į Nekalto Prasidėjimo Soda

“The Roinans new them as sų parapijos svetainėje visi licijos novena prasidės lap-
the Aestii. L’ntil the eleventh atsilankiusieji turės progos kričio 29 d. Nors sodalietėms 
century tliey were eut oft . laimėti kalakutų. Bus ir kito- M novena skirt?., bet prie no-į

in corpore vyksim j Lietuvos 
Vyčių Chicagos apskričio sei
melį, kuris įvyksta 2 valandų 
popiet, Dievo Apvaizdos pa 
rapijos salėje.

J. Glebauskas, rast. i

žarų. Nepamirškite dienų. So-' 
kmadienį bazaras prasidės 3 
vai. popiet, o kitomis Areno
mis vakarais 7 vai. Zuja

>

Irom contact with outside peo- 
ples hy the rivers, the vast 
forests and the swamps of 
northem Europe. The sea was 
likewi«e a barrier. Then tliey 
contacted the Slavonian peo- 
ple.

“In tlieir language are root Į 
words from the Sanserit, a 
language 4,(XK) years old; in 
it, too, are Greek and Latin 
fonus in nll tlieir pristine pu- 
litv.

“Leonard Simutis, editor of 
the Lithuanian Krienu and 
Antanas Kalvaitis, Lithuanian

------------------------ I eonsul in Chicago, who is ho
IIITLS11A EI IA Ll CniVinDC norarv ęhairtnan of the com LITHuf.NlAN FDLKlOdI niitteė, both promise that on 
! Wednesday evening, Nov. 28. 
nt the colony’s auditorium, 
3133 South Ha'sted street, stu- 

! dents of folklore will be ricli- 
ly repaid for
carnival”.

venos kviečiami prisidėt visi
------------ i parapijonai, kad pamaldos

Metinė Parapijos Vakarienė atn<*tų visiems Marijos pa- 
Sekmadienį, gruodžio 2 d., 'laimų, kurios globoje visi e- 

įvyks metinė parapijos vaka- šame.

kių įvairenybių.

/r

HAS ROOTS IN SANS- 
KRIT, GREEK AND 

LATiN
attending tlieir

Progress Furrtiture Co.
KRAUTUVĖJE

DIDIS THANKSGIVING

Išpardavimas
SPECIALIAI SUMAŽINTOS KAINOS

DUODAMA DIDIS " •" U.C
KALAKUTAS AR ŽĄSIS PYKAI

i
Šį didelį ir g r a ž į Kalaku
tą gausite DYKAI su pirki
mu bile Rakandų Setą, Pečių, 
Radio, Plovyklę ar Refrigcra- 
torių

KETURIU DIENŲ BA
ZARAS

MARQUETTE PARK. - 
Visos draugijos ir kurpe? pu 
rapijoje sujudo ir dirba, kad 
padarius dauginus pelno pa- 
raji-įai. Mat, lapkričio 25, 26. 
27 ir 2.8 dd. bus parari,jos ba 
žaras. Kiekviena drav.gi.ir be. 
kuopa pasiryžo padaryti ne, 
nu.žiausiai po šimtinę. Kur.

PARDAVIMUI barai ir ledaunė 
tavernai. Naujos mados. Parsiduo
da pigiai. Atsišaukite: Box

“DRAUGAS”
2551 X. Oakley Are. Canal 7790 

Brnn.tw.ck 2945

KIEK LIETUVOJE 
GAISRININKŲ

Surinktais daviniais Lieta-

geležinkeliečių, 28 karių, 7 
prie fabrikų, 4 savivaldybių 
(Kauno, Panevėžio, Ukmer
gės ir Telšių) ir dvi mišrios. 
Visos- jos turi 522 rankines ir 
124 motorines mašinas gais
rui gesinti.

SKAITYKITE IR ULATIN 
rvlidl “DRAUGĄ’į

Tokia antrašte Daily News 
įdėjo straipsnelį apie lietuvius Jaunime, nepamiršk, kad tų 
sąryšyje su Labdarių Vakaru patį vakarų bus ir šokiai, kr. 
— Karnivalu, kuris įvyks lap- riems gros labai gera orkestru 
kričio 28 Lietuvių audito- Visi prušomi atvykti, pasilink 
rijoj. ■ . I sminti ir lietuvių labdarybę

Straipsnelis tokio turinio: paremti.
“Chicago’s 1<)0,00<> Lithua-j------------------------

nians wlio liail from ‘ The 
land of aniher” sca, boundcl 
by Germany, Rusia, Poland 
ant* Latvio, liave a history 
that is ridi in folklore.

“Back in the dim mists of 
tinie the Lithuanians came o.it 
of Indo - E rope. During their 
wanderings tliey passed 
through t Ik* defiles of the Bal 
kan mountains and north Komisija kviečia ir iš kitų

MARIJONŲ KOL. RĖMĖJU 
BUNCO PARTY

Brighton Park. — Marijonų 
Kolegijos Rėmėjų 35 skyrius 
rengia bunco party lapkr. 25 
d., 2:31) vai. popiet, Navickų 
name, 4538 S. \Vashtenaw avė

* _ • YII" IS

r<" T *
vietiniu lietuviuKalakutai ir žasvs vra imama iš č.ia, 

bučeriu

the Baitic. Kor a time tliey 
rested on the Danube river,

kolonijų rėmėjus atsilankyti. 
Bus visokių dovanų. K.!

$85.00 Seklyčioms Setai ................... . imi

$65.00 7-nių dalių Valgyklų Setai ..........
$80.00 Miegamų Kambarių Setai ...............
$40.00 5-kių dalių Breakfast Setai ..........
$75.00 Stalo Mados Gesiniai Pečiai ..........
$65.00 Naujos Drabužių Plovyklos ...........
S0KO.OO Naujausi Radios.................................
$110.00 Refrižeratoriai .................................
$45.00 9x12 Gražiausi Kaurai ....................
$80.00 Alyva Kūrenami Šildytuvai ...........
$85.00 Kombinacijos Pečiai......................... .
$70.00 Seklyčioms Setai ...............................

DYKAI DYKAI
Didelis ir gražus gyvas ar nurėdytas Knlaki tas dykai su 
pirkiniu iš minėtų prekių.

Šis pasiūlymas tik trumpam laikui
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

<44.50
<36.50

<22.50

<69.50

<47.50
<48.50

P. CONRAD
POTOfiRAPAf 

Ataldnrė nuosavą, mo
dernišką studio su Hol- 
lywood AvIpkohiIk.

420 WKST A3tU RT. EiikIcwo<m1 5X10--- 5MM.3

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valundos Kasdien nuo H iki 6 

Paneilėlio, Ueredoa ir Pėtnyčlo,
vak&r&fs S Iki 9 

Telefonas CAIfal 1175 
Namai: 6459 S. Kockwell St.

T., loto.i h* ptrp.ihiir aano
Daug Šilumos - mažai pelenų; geras 

užvaduotojas dėl Pocahontas; Black 
Clold, lump arba egg. $6 00; Mine ron, 
$5.75; screenings $4.75.

GRINDY MINING COMTANY 
Ccdiut-rest t liti

ANGLIUI Kum mokėti ankstas 
kalnas, kada galite pirkti g rlau- 
sius tiesiog IS mainų. Screenlngs. 
$4.75: Mine Itun, $5.75; Lump or 
egg. $6 00........................................................

NORTHERN COAL CO. ) 
l«wn<lale 7:$«« Merrtmac 2524 .

2 Olas Metinis Jubiliejus
RAUDONOS ROŽES KLUBO 

LAPKR.-NOV. 29 D., 1934

LIETUVIŲ LIUOSYBES SVET.,
14 Street ir 49 Court,

CTCERO, TLL.

Programas prasidės. 5 vd. vakare 
Šokiai 8 vai.

Įžanga 50c su pa»idėjimu drabužių

VISIEMS UŽTIKRTNTA “GOOD TIME.”
KOMITETAS.

3222-24-26 So. Halsted St., Chicago, UI. 
Vieno aukSto balta prieka namas 1

J. KALEB1N8KA8, vedėjas. 
Telefonas VICtory 4226

Paaiklausvkite mūsų gražių ratuo programų kas nedėl- 
dienį 11-tų vai. prieš piet iš WOE8 stoties

Crane Coal Co. 
5332 8o. Long Avė.

Cbtcago. 111.
TTu REPCRI.iC «4ir»

Katrie perkate anglie Ik 
draiverlų, siųskite Juua ) 
CRANE COAL CO. (Jausite 
geresnes anglis, už mažiau 
plnfgų.

THE BRIDGEP0RT 
KNITTING SHOP

Nerta Plonus Ir Stonis Vilnoniu*. 
Hvedertus liet Vjrų. Moterų, 

Mergaičių ir Vaiku 
NERIA VlliNONEK PANCIA- 

KAK DF.L MOTKItų III 
VYRŲ.

Talao senus avederlus

F. SELEMON A VICIA
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vlctory B48«

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais.

Gerkit ir Reikalaukit

BUKITE VISI LINKSMI! 1
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavirno. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREK CO.
Urmu — Avbolesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 ----------- arba------------- Boulevard 7179
"K-

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.
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