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Panaikinti vokiečių armiją -- sako Herriot
LONDONE PRIEŠ IŠBADĖJUSIUS 

BEDARBIUS PARENGTA 
KARIUOMENE

Bulgaru parlamento komunistai nusisuku 
prieš karalių

JAPONAI GRĄSINA MANDŽIŪRIJOS 
KINAMS SUKILĖLIAMS ULTIMATUMU

12 INDŲ MOKOSI MISI 
JONIEUAUTI CHICAGO JE

UŽ VOKIEČIŲ KARIUO- i PRIEŠ BEDARBIUS 
KARIUOMENĖ

MENĖS MAŽINIMĄ
PARYŽIUS, spal. 29.— LONDONAS, spal. 29. — Po 

Prancūzijos ministeris pinui- } vykusiųjų didelių bedarbių 
riinkas Herriot’as vakar paga- riaušių bedarbiai Hyde Parke 
bau pranešė parlamentui savo j neaptilo. J Londonu atvyksta 
vienų planų (jis jų turi kele- daugiau šių driskių. Numato- 
tąj nusiginklavimo klausimu, j1,10S naujos kautynės su poli-

Jis sakė, kad Vokietijai ne-,ciJa’ ka,la tūkstančiai bedar- 
gali būt leista turėti lygybę ,^<1 inm veržtis parlamento rū
apsiginklavime. Nes tada ji 
galvatrūkčiais ginkluotųsi ir
visai Eufopai būtų pavojaus.

Jis mano, kad geriausias 
daiktas būtų tas, kad Vokie
tijos nuolatinė kariuomenė vi
sai būtų panaikinta. Tada Pra 
ncuzija galėtų sumažinti savo 
ginklavimąsi* Ir tada, žinoma,
Prancūzija sutiktų, kad jos ir į 
kitų valstybių ginklavimasis 
būtų paduotas tarptautiniai

nių link.
Šį kartų, kaip pranešta, be

darbiai turi būti atsargūs. Vy 
riausybė parengė kariuomenę, 
kuri tuoj būtų iššaukta, jei 
kiltų riaušės.

ITALŲ KARO VETERANŲ 
PARADAS ROMOJE

kontrolei.

SUŠAUKTAS LENKŲ 
SEIMAS

VARŠUVA, spal. 29. — Le
nkijos vyriausybė sušaukė se- 
sijon seimų. Įduota jam svar
styti valstybės išlaidų sąmata 
už 1933-34 m. Išlaidų numaty
ta 2,450,000,000 zlotų.

VOKIETIJA SVEIKINA 
AMERIKĄ

[ PATNA, Indija, spal. 29. — 
į Dvylika jaunų' indų jėzuitų 
/•ja mokinasi rhisijonieriavimo 
darbo. Keliolika gi kitų lau
kia progos, kad įstoti jėzuitų 
naujokynan.

PAŠVENTINO KARMELI
TŲ VIENUOLYNĄ

INDIANAPOLIS, Ind. (per 
paštų). — Jo Eksc. vyskupas 

jChartrand čia pašventino ka
rmelitų vienuolynų

New Yorko valstybės kan-. 
didatas į J. Valstybių senato-! 
rius iš respublikonų partijos,' 
G. Z. Medalie. Šiandien jis y-Į 
ra J. V. distrikto prokuroras. Į

KOMUNISTAI DRĄSINA 
KARALIUI

šv. Mišias.

SVARBUS PRANEŠIMAS
JAPONŲ KENTĖTOJŲ 

FILMĄ

Kai kuriose Cbicagos kata
likų mokyklose rodoma labai j 
'įdomi tikybinė filmą (kruto- (UĮj 
mieji vaizdai) vardu “Dvide- 
šimts šeši Japonijos kentėto
jai.” Kai bus rodoma kur lie-
tuviams prieinamose vietose, 
verta tai pamatyti. Verta pa
tirti, kai per kelis šimtmečius 

ir laikė'JdP°nbi°j katalikai buvo žiau
riai persekiojami.

KĄ SAKO SEKRETORIUS 
MILLS

Šiandien, 8 vai. vakarų. Aušros Vartų parapijos 
klebonijoj įvyks labai svarbus Draugo Boxing Ko- 
misijoniei ių susirinkimas.

Visi koniisijonieriai yra prašomi susirinkti. Bus 
kas labai svarbaus pranešta.

KATALIKU BAŽNYČIOS ŠVENTĖS
Rytoj, spalių mėn. 39 d., y- 

ra Kristaus Karaliaus šventė.

KARDINOLAS DALYVAUS d., yra Visų Šventųjų diena. 
PAMALDOSE

Bažnyčia kasdien specialiai 
pagerbia kokį vienų ar kelis 

Antradienį, lapkričio mėn. 1 šventuosius. Tačiau danguje 
šventųjų yra didžios galybės,

Pifniadienį prieš Visus Šven-Į kurios tik Dievui težinomos, 
tuosius yra pasninkas. įjų visų pagarbai Bažnyčia y-

Kai žmonija susiduria sura nuskyrusi tam tikrų dienų, 
naujais pavojais, mūsų šven-į vadinamą Visų Šventųjų die- 

Tai 
Šių

Lapkričio mėn. 2 d., Vėlinės 
dienų, Jo Eminencija Kardi-

Mills vakar čia prakalba puo- nolas Mundelein, Cbicagos A- jtoji Motina Bažnyčia savo ma- na, lapkričio mėn. 1 d. 
lė demokratų kandidatų į pre- rkivyskupas, pirmininkaus ge- ldomis visados kreipiasi j Kri- svarbi katalikų šventė

UTICA, N. Y., spal. 28. 
Iždo departamento sekretorius

SOFIJA, Bulgarija, spal. ridentus. Jis pareiškė, kad dalingose pamaldose
29 __ Vakar atidarytas bul- SnF- Roosevelt’ps daug visko Sielų Gelbėtojų vienuolyno ko-
garų parlamentas. Karaliui za<^a- jis nors dalį tų sa- plvčioje, 1312 So. St. Louis 
Borisui pradėjus skaityti savo
pranešimų, komunistai atsto
vai sukėlė prieš jį dėmonstra-

vo žadėjimų galėtų įvykdyti,’ avė. 
tada krašte išnaktų demokra-1
tija.

rijas. Kiti atstovai puolėsi 
prieš komunistus. Kilo mušty
nės. Pagaliau komunistai iš
mesti iš rūmų laukan ir kara
lius baigė savo pranešimų skai 
tyti.

ROMA, spal. 28. — Šian
dien čia įvyko 15,000 invali
dų karo veteranų paradas. Ve
teranus peržiūrėjo patsai pre
mjeras Mussolini. Į šias iškil
mes buvo pakviesta daug sve
timų kraštų atstovų.

Šios ir kitos visos iškilmės 
yra surištos su 10 metų fašiz
mo sukaktuvėmis.

RIAUŠĖS PANAMOS 
MIESTE

PANAMA CITY, spal. 28. 
— Butų nuomininkų minia ne
tikėtai įsiveržė į kongreso rū
mų vidų. Apmušė pirmininkų

NAMAI VISAI DYKAI

MILANAS, spal. 28. — Šio 
miesto majoras kunig. Visco- 
n-i šiandien pavedė penkis 
naujus po vienų butų namus 
penkioms, turinčioms daugiau 
šia vaikų, šeimynoms. Per 20 
metų jos tuose namuose turi 
gyventi, nemokėdainos jokios 
nuomos. Jei ši sąlyga bus iš
pildyta, tada tie namai taps 
jų savastimis.

NAUJAS PRANCŪZIJOS 
PLANAS

BERLYNAS, spal. 28. —

PARYŽIUS, spal. 28. - 
Prancūzija apgalvoja naujų sa 

ir išvaikė visus atstovus. Tas'vo apsaugai planą, jei jai rei-

FORDAS NEGALĖS 
BALSUOTI?

Šventų stų, tuo tikslu panaudodama 
naujų specialei maldai atitin
kamų titulų. Ir štai, šiais ne
ramiaisiais pasauly laikais, 
kada karo sužalotas pasaulis 
siekdamas taikos ir ramybės 
užmiršo šauktis tikrojo taikos 
Davėjo, Jėzaus Kristaus, pa- 

Reconstruction Finance Co- |Sa^0S» Bažnyčia kreipias į Jį 
rporation davė 6,303,150 dol. Mūsų Karalių, ir

DAUGIAU NEGAUS PA
SKOLOS

DETROIT, Mieli., spal. 28. paskolos Illinois valstybei be 1925 metais katalikiškam pa-
— Nesenai II. Fordas per ra-'darbius šelpti ir pranešė, kad!sauklk paskelbia naujų Kris-
dijų ragino visus, kad jie sto- Į tai viskas. Valstybei jau paa
vėtų už respublikonų partijų.'kolinta daugiau kaip 20 mili- 
Dabar susekta, kad kaip jis, i jonų dolerių.
taip jo žmona, nėra įsiregis- -------------------
travę balsuotojais. PRIEŠ ATLYGINIMO

-------------------------- MAŽINIMĄ
REIKALAUJA PALEISTI _________

JAPONUS Užvakar vakarų pieno išve-
žiotojų unijos susirinkime vie- 

ftANGHAJUS, spal. 28. Inu bajsu atmestas pieno kom- 
Hailar e, Barga srity, žiemių 'panijų pasiūlymas sumažinti 
vakarų Mandžiūrijoj, kinai su į§vežiotojams savaitės atlygi- 
kilėliai yra apkalinę daugiau1 nimą nu0 45 doL iki 35 doE>
kaip 200 japonų karininkų, kad tuo bŪTju papiginti pieną.

kareivių ir civilių asmenų. , _____________

Japonų karo lakūnai toj sri- 
Į ty sukilėlių kinų vadui išmetė 
japonų karo vadovybės reika
lavimą, kad
ponai tuojau

NUDŪRĖ UŽVAIZDĄ

Illinois Packing Co. dirbtu-

taus Karaliaus šventę. Nors ši 
šventė yra nauja, bet Kristui 
skirtas Karaliaus titulas nėra 
naujas. Karaliaus titulų Kris
tui suteikė pranašai prieš Jam

dienų visi katalikai privalomi 
išklausyti šv. Mišių.

Po Visų Šventųjų dienos, 
lapkričio mėn. 2 d., seka Vė
linė arba Uždusinę diena. Vi
si tikintieji meldžiasi už mi* 
rusius, kurių sielos yra skais
tykloje. Gelbėti sielas skaisty
kloje yra garbingiausias kata
likų darbas. Vėlinės dienų ku
nigams leista laikyti trejas ge
dulingas šv. Mišias: vienas už 
sielas skaistykloje, kitas — 
Šventojo Tėvo intencijai, o 
trečias — kunigo nuosavai in-

gimsiant. Kristus patsai liudy- teneijai. Tikintieji gali pelny
damas Pilotui sakė: “Tu kal-iti visuotinus atlaidus vargše
li! teisybę, Aš esu Karalius.”Ims sieloms nuo lapkričio 1 d. 
Paskui pareiškė: “Ne šio pa- vidudienio iki lapkričio 2 d.
šaulio Mano karalystė.” Kri
staus troškimas vra žmonių

pusiaunakčio kiekvienų kartų 
aplankydami bile kurių baž-

širdyse sukurti Savo karalys- j nyčią ir išpildydami papras- 
tę. tas sųlygas.

GRASINANČIŲ LAIŠKŲ 
RAŠYTOJA

Suimta Mrs. G.ussie Kailis, 
40 111. amž., ir jos vyras. Ši

AL SMITH KALBĖJO 
BOSTONE

BOSTON, Mass., spal. 28. 
— Buvusia New Yorko valsty
bės gubernatorius Al Smith.

čia ma- 
susirinkime. 

Sukeltos nepaprastos jam ova
cijos. Daug teisybės pasakė a- 
p;e respublikonų partiją, ku
ri žengia ir veikia susikibusi

d visi apkalinti ja- v®je> 911 W. 37 gat., gulas įriiol.eriškė kaltinama grasinan- , v v lh£'
jau būtų paleisti, darbininkas A. Gorski, 4o m. »• ]aj^ku rašinėjimu viešųjų i . . • •

• Tvėlin nndnrS ir nužudo L ?--------- ‘ Siaiam Piliečių SUSIHIVokietijos vyriausybė sveiki- iv^ko’ kada rfimuose atmestas' ketų ginklavimąsi sumažinti Priešingai gi bus imtasi griež- amž., peiliu nudūrė ir nužudė įmokykb} superintendentui Bo-
Valstybių vyriausybe, nuon,lJ papiginimo sumany- Sakoma, ji planuoja sustipri- 

’ mas. Mieste paskelbtas karo^ti žinomąjį Kelloggo—Brian- 
stovis. do paktą.

na J
kuri paskelbė didinti karo lai
vyną, jei nusiginklavimo kon
ferencija niekais, nueis.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
AUSTRALIJOJ

28.

TŪKSTANČIAI TĖVŲ IR . 10,000 žmonių ir reikėjo vienu
VAIKŲ MELDŽIAS UŽ įkartu laikyti dvejas iškilmin- 
PAGONŲ ATVERTIMĄ 'gasias šv. Mišias.

------------- Arkivyskupas Ilanna laikė
SAN FRANCTSCO, Cal., šv. Mišias katedroje, o koad-

SY<DNHY< Australija, spal pa5tą). _ jo'iutorius arkivyskupas Mitty
- Į— katedros kriptoje. VaikaiPriemiesty

pramonės centre, įvyko bedar- Eksc. arkivyskupo' Ilanna ni
r J v z. » nr •• n , t katedrą atėjo procesijomis,pėsčiu Švenc. Marijos P. ka- ‘ .. \

, . Abu arkivyskupai kalbėjo
ūdroje įvyko iškilmingosios

bių riaušės. Keletas riaušinin 
ku vadų areštuota.

tųjų priemonių.
Minėta sritis yra Sibiro pa

sieny. Japonai prašo bolševikų 
gelbėti, kad išgauti tuos ne- 
lfiisvius. Bet bolševikai stato 
sąlygas. Jie nori kai kurių 
sau koncesijų.

Kinai bijo, kad šis įvykis 
ištikrųjų bolševikų nesuarlin- 
tų su japonais. Tada Kinijai 
bVitų blogiau.

darbininkų užvaizdą B. Wal 
ker, 50 m. amž. Po to Gorski 
pats sau gerklę pavojingai 
perplovė.

BEDARBIŲ VAIKŠTYNĖS

NUSIGINKLAVIMO KON 
FERENCIJA

pamaldos dėl pagonų atverti-
KARO SKOLOS

Cbicagos policijos viršinin
kas davė leidimą bedarbių va
dams ateinantį pirmadienį tu
rėti miesto gatvėmis bedarbių
vaikštynes. Bedarbių vadai NEW YORK, spal. 28. 
užtikrino, kad bus saugotas! Micsto (Cit>’) kolegijos 300 
kokių nors suiručių. stn<k‘nt'* «a«treikavo. Reika-

lauia “žodžio laisvės.”

gan’ui ir kai kurių mokyklų 
viršininkams.

Nesenai ties Bogan’o ntimais 
susprogdinta bomba. Eksper- su įvairios rūšies fanatikais, 
tai rado, kad grasinantieji lai- Ragino piliečius stipriai laiky- 
škai yra areštuotos moteris-
kės rnštas.

tis demokratų partijos. O atė
jus rinkimų dienai, balsuoti už 
demokratų kandidatus.

STREIKUOJA STUDENTAI

į tikinčiuosius apie tai kaip
'Kristus siuntė savo apaštalus 

mo. Daugiau kaip 6,000 vaikų 'visoms tautoms skelbti Evan- 
atstovavo kone visas arkivys- geliją. Visi katalikai turi pa-

ŽENEVA, spal. 28. — La p- kūpi jos parapijų mokyklas, siaukoti šventų misijų darbui, 
kričio mėnesio 3 dieną čia bus Prie vaikų prisijungė jų tė- Dešimtys milijonų pagonų lan- 
atnaujinta tarptautinė nusigi-ivai ir daug šiaip tikinčiųjų, k'.a Krstaus mokslo ir sau iš- 
nklavimo konferencija. , Susirinko tad daugiau kaip ganymo.

LONDONAS, spal. 28.' — 
Anglijos vyriausybė sprendžia 
kad po įvyknsiųjų J. Valsty
bių rinkimų jai reikės pasiū-

NAUJI PAŠTO NAMAI

Vakar vakarą Maywood’e 
atidaryti nauji pašto namai,

300 ASMENŲ ŽUVO

PARYŽIUS, spal. 29. — 
Spalių mėn. 15 d. prancūzų

MARIJAMPOLĖJ ŽYDI 
VAISMEDŽIAI

Teko patirti, kad Marijam
polėj pastebėta žydint i antru 
kartu obelys ir vyšnios.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN-
lyti Washingtonui, kad J. Vai-.karių pastatymui išleista apie į fndo-Kinijos dalį ištiko baisi i KĖS. — Šiandien, numatomas 
slybės sumažintų karo skolas. ,85,000 dol. Iaudra. Apie 300 asmenų žuvo. liftus; šalčiau.
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sirodysime, ar pajėgsime savo atskirų pavili
jonų pasistatyti, ar kitokiu būdu pasirodysi
me. Tai pareis nuo mūsų susiorganizavimo ir 
nuo to, kiek pajėgsime parodos reikalams 
kapitalo sukelti.

Kad parodoj reikia dalyvauti, nieks, be
rods, neginčija. Tas klausimas yra jau išriš
tas. Reikia tik pradėti darbų. O kad tinka
miau parodoj pasirodyti, reikia susiorgani
zuoti. Dar nėra visai vėlu.

Spalių 27 d. buvo sušauktas draugijų 
susirinkimas. Bet jis dėl tam tikrų priežas
čių buvo negausingas. Nutarta šaukti kitų 
susirinkimų už dviejų savaičių lapkričio 11 
d., Lietuvių auditorijoj. Šiame susirinkime 
reiks perorganizuoti parodos lietuvių ekze- 
kutyvį komitetų, kad tuoj būt galima pradė
ti darbų. Visų draugijų valdybų pareiga ta
me susirinkime dalyvauti, nes visos mūsų

SU BAŽNYČIA Prašau Į Mano Kampelį

DIENOS KLAUSIMAI
PASAULINĖ PARODA OHIOAOOJR

1933 m. Cliicaga mini šimtmečio sukaktį. 
Ta proga rengiama pasaulinė paroda, kuri 
prasidės birelio nėn. 1 d. Prie to reto įvy
kio Cliicaga rūpestingai rengiasi. Pakviesta 
yra toj parodoj dalyvauti ne tik visos šio 
krašto valstybės ir visokios žymios pramo
nės ir prekybos įmonės, bet taip pat ir viso 
pasaulio tautos ir valstybės. Iš gaunamų pra
nešimų matyti, kad gana daug Europos ir 
kitų kontinentų valstybių dalyvaus. Tas ir 
pada-rys Chicagos jubliejinę parodų pasauli
ne ir labai įdomia.

Daug parodai namų, pavilijonų jau pa
statyta. Dėl to jau dabar galima numatyti, 
kad 1933 m. Chicagoje bus didelis sųjudis, 
kad paroda bus tokia, kokios šiame krašte 
dar nėra buvę. Jį patrauks milijonus žmonių 
iš visų Jungtinių Valstybių ir visų pasaulio 
kraštų. Tai bus geriausia proga tautoms pa
sirodyti, kų jos yra sukūrusios, kaip aukštai 
kultūroje pakilusios, kų turi pasiūlyti pasau
liui parduoti.
J O kaip bus su mūsų, lietuvių tauta? Ar 
ji toj milžiniškoj parodoj bus atstovaujama, 
ar ne? Į tų klausimų dar ir šiandien negali
me duoti teigiamo atsakymo.

Prieš keletu metų mus džiugino Lietuvos 
užsienių reikalų ministerio dr. Zauniaus laiš
kas, prisiųstas p. J. Elijošiui, pažadant, kad 
Lietuva parodoj dalyvaus ir paskiriant p. 
Elijošių parodos komisijonierium. Bet praė
jus metams ar daugiau, pasirodė, kad Lietu
va parodoj nedalyvauja ir kad tas laiškas 
buvo tik paprastas neapsižiūrėjimas ar šiaip 
jau įsišokimas.

Visas parodoj dalyvavimo reikalas pa
likta Amerikos, teisingiau sakant, Chicagos 
lietuviams. Bet kadangi ir blogi laikai užėjo, 
ir neturėjome veiklaus lietuvių parodos ko
miteto, nieko ligšiol dar nėra padaryta ir dar 
galutinai neišrištas klausimas, kaip mes pa

Dndešifflts Pakili Meto 
Sokaktms

I J Rašo Tautietis

(Tęsinys)
Rugpiūčio 23 d. 1907 m. buvo labai 

įspūdinga diena Omalios lietuviams! Ma
tote, tų dienų jie džiaugėsi savo darbų 
Vaisiais. .Jų bažnyčia buvo šventinama. Iš 
anksto susitarė sutikti Jo Malonybę vys
kupų R. Seannell. Taigi, paskirtu laiku 
jie suorganizavo visus ir išėjo sutikti vys
kupų. Visos draugijos dalyvavo vyskupo 
sutikime. Keletas vyrų. jodami gražiais 
baltais arkliais lydėjo procesijų. Ne tik 
lietuviai, bet airiai, lenkai, čekai ir kitos 
tautos lietuviams padėjo švęsti tų dienų. 
Diena buvo labai graži. Tam kartui vys
kupas buvo pakvietęs lietuvį kunigų skai
tyti evangelijų ir sakyti pamokslų.

Po pamaldų tų pačių dienų parapijo- 
nys turėjo balių Olovieokio svetainėje. Pa
maldos bažnyčioje ir balius svetainėje da-

Suklerusian šių dienų pa
saulio valstybių gyvenimo 

' sukurin metę akylesnį žvilg
snį, greit pastebėsim, kad 
daugelio didžiųjų nelaimių, 
vargų ir krizio priežasčių 
priežastis yra nutolimas nuo 
Amžinosios Tiesos, kurių skel 
bia Kristaus Vietininkas že
mėje — Baltasis Romos Se
nelis.

Nepaisymas Dievo duotųjų 
įsakymų skaudžiai plaka žmo 
nijų, kuri vaitoja ir blaškosi

bet ne ardymoje kūrybos, 
pradus

Šiandienų dažnai girdime 
iš vakarų pusės triukšmau
jantį, karingų tautiškumų, 
nešantį į tautų nesantaikų ir 
mirtį, nes jis mina po kojų 
Kristaus skelbtas tiesas.

— ■ ■ Ražo prof. Kampininkas
GROMATA PROT. KAMTI- pai uatys ir žemai pasiklonios, 

NINKUI Iš SENO KRAJAUS o dėl ėjimo 
simelsti, tai kaip jūsų orga
nizacija negriešna, tai didelis 
būtų nusižengimas prievarta, 
organizuotai, visus varyti j

1 bažnyyeių pa-

Rašau vožnų gromatų pro- 
'fesoriui Kampininkui iš seno 
'krajaus ir slauno Jezno nac
isto (Alytaus ap.). Aš manau,'bažnyčių. Geriau sako visiems 
kad ponas profesorius senai duoti laisvę, kaipo laisvoje ša- 

, Bet grožis yia apgaulingas. nuo manęS Jauki groinatos, y-ilyje; kurie bus griešni, galės 
l ai pabaltinantis musų am- Jptitįngaį kaipo profesorius lau, eiti, o šventesni, kad laiko
žiaus žmonijos karstas,kuria

me pilna jnūvėsių ir kirmėlių.

Tat rinktis tenka. Arba 
paskui karstų keliausime, ar-

pati save naikindama. Štai ba paskui pergalės religijų

draugijos ir organizacijos neša atsakomybę i musū 
prieš visų lietuvių visuomenę, nes nuo jų valdena 
daug pareis, kaip mūsų tauta pasirodys 1933 
m. parodoj Chicagoje.

Parodos reikalais turėtų dėmėtis visi A- 
merikos lietuviai. Ir susidomės, jei tik dar
bas bus tinkamai pradėtas ir gyvai dirba
mas.

PASTABĖLES

“Draugo” kumštininkų turnamentas su
kėlė visuomenėje, ypač jaunuomenėj, daug 
susidomėjimo. Mat, tai pirmas toks įvykis 
lietuvių istorijoj. Reikia pasidžiaugti, kad 
“Draugo” turnamentų gražiai garsina visi 
Chicagos dienraščiai. Associated Press ir kai 
kurios radijo stotys pažadėjo savo pagalbų. 
Vis tai prisideda prie mūsų tautos vardo iš
garsinimo.

Nesenai buvo paskelbta žinia, atėjusi iš 
Maskvos, kad bolševikų valdžia neima Sovie
tų pinigų iš Rusijoj gyvenančių svetimšalių. 
Tai reiškia, kad Sovietų pinigai menkų ver
tę teturi. Galų gale “rojuje” pinigai visai 
neturėtų būti reikalingi.

* * *
Tautininkų vyriausybė Lietuvoje būk tai 

ruošia naujų bažnyčios įstatymų. Kų tai reiš
kia? Ar tik neinama prie to, kad dar labiau 
katalikų veikimų Lietuvoje suvaržyti, taip 
kaip Meksikoj ar Ispanijoj.

* * *
Nors Anglijos valdžios priešakyje yra 

socialistas MacDonald, tačiau į darbininkų 
reikalus, matyti, nedaug tekreipia dėmesio. 
Tas aišku iš įvykusių Londone milžiniškų 
bedarbių demonstracijų, riaušių.

♦ • •
Bolševikų šlamštai šaukia: “ruoškitės 

alkanų maršavimui.” Vadinasi, per keletu 
dienų nevalgykite, tada prie tokio niaršavimo 
būsite pasiruošę.

atmintyje dar tebesi- 
didžiojo karo gais

rai, tebegirdėti aimanaviiųai 
milijonų širdžių iš karo lau
kų ir iš Maskvos požemių, o 
nutolusios nuo'artimo ir Die
vo meilės, tik pinigo ir gar
bės trokštančios valdytojo 
sielos, vėl ruošia naujas -sun
kenybes vargstančioms pla
čiosioms liaudies masėms.

Tokių santvarkų pasaulio 
gyvenimo šiandien kiekvienas 
matome. Dažnam mūsų taip 
pat tenka su tuo susidurti.

Tokios būklės akivaizdoje 
ir maišų kraštui tenka sunkus 
uždavinys: išlaikyti savo sa
varankumų ir sutartį galin
gi! pajėgų įvairiems netikė
tinumams atremti.

Mūsų krašto istorija .rodo, 
kad sunkiose senosios mūsų 
valstybės įkūrimo dienose, 
tautos stiprumo kertiniu ak
meniu buvo to laiko gilus Jie-j įvykiai parodė, kad įvairūs iš

eisime.

Mūsų krašto dauguma tu-

ki svarbių žinių, kas dedasi 
sename mūsų krajuje.

Kad žinoaun, sename mūsų 
krajuje dedasi tai, kos nei vie
noj kontrėj nėra: viskas ver
da konkuliuoja; universitetų 

■ atidaro ir uždaro, o tų kongre-
ri pasirinkusi pergalės religi- sų devynios galybės, bent po 
jos kelių, erškėčiais klotų, I kelis kas nedėlių. Vienus lie- 
atriais akmenimis nusėtų, [tuviškas guvernionas leidžia, 
Juo eina Katalikų Bažnyčia,! o kitų, kurie guvermanui ne
tikėdama savo Ganytojaus žo-; košer, neleidžia
džiams: Aš esu Tiesa, Kelias 
ir Gyvenimas.

Pasiryžkim ir mes visuomet 
visur iš to kelio nekrvpti, 

nes čia glūdi paskiro žmo
gaus laimė, tautų gerovė ir 
žmonijos pažanga.

Eisime su Bažnyčia.

n

Mus Lietuviu 
Kunigu Vienybes 

Pranešimas

GARSINHNTES
“DRAUGE”

tuvių religingufaias. Tiesa, tas 
religingumas pasireiškė tada 
senųja mūsų tikyba, nes Kn

islaus religijos švesa dar ne
buvo pasiekusi tamsiųjų mū
sų girių. '

Vytauto Dįwojo gadynėje, 
kuri laikoinj P pavyzdingiau
siu valstybės gyvenimo laiko
tarpiu, į kurių* remiasi ir litu
kų himno žodžiai: K praųi- 
tiėg tavo sūnūs te stipr0>ę 
semia, neatidėliojant buvo 
pasukta prie Gyvojo Vande
ns šaltinio — krikščionybės.

Jis mums dįįivė tiek stipry
bės, kad baisius sukrėtimus, 
vargus ir nelaimes tauta iš
nešė ir nežuvoį nesutirpo ga
lingose kaimyninėse tautose. 
Mat krikščionybė . ugdo tikrų 
tautiškumų, kuris turi savy-

ve
ltui bažnyčioj nesugaišintų, ga 
lės taip kur nors pažiopsoti. 
Toks dvasiškas klebono išvi- 
rožijimas stolyčios paslui ir 
prezidentui patiko.

Toliau jie prašė dar kito iš- 
tlumočijimo. Sako, mes atve
sime viso Alytaus miesto žy
diškų pažarnų kamandų su vi
som dūdom ir paipom ir mes 
norim juos ant viškų užinu- 
fyti, kad pūsdami dūdas per 
mišias sujudintų visų griešni- 
nkų širdis ir kad žmonės ilgai 
galėtų atsiminti jaunyklių lie-

Vienas tokių košer didelių 
kongresų buvo jaunyklių lie
tuvių taukininkų jaunimo (pas
mus juos taip vadina, ba dau- tuvių kongreso pamaldas. Kle-
gelis jų turi riebias vietas) 
kongresas spalių 2 d., Jezne. 
Sakau didelis, ba buvo viso 
Alytaus rujos kongresas: iš 
devynių volasčių prisiųsta net 
dešimts kumelių, ale ne bet 
kokių kumelių: jos buvo per
pūstos tautiškomis juostomis 
ir dar atnešė po jaunyklį lie
tuvį.

Jaunykliai lietuviai, kaip 
geri tautiečiai, savo kongresų 
pradėjo pabažnai. Iš vakaro, 
sukatoje, spalių 1 d., net iš

bonas atsakė — mielu noru su
tikčiau visų jūsų pažarnų ko
mandų su visom dūdom ir pai
pom ant viškų užniufyti, jei 
dūdos ir paipos būtų nors kiek 
mažesnės ir viškų stulpai- -pa- 
spyriai stipresni, ale dabar b:- 
jau, ba kai papus iš tokių di
delių dūdų į žmonių širdis, 
bijau, kad nepajudintų viškų 
įtalpų ir nepadarytų bažny
čioje katastrofos. Sako, ge
riausia ir tinkamiausia vieta 
dėl pažarnos komandos bus

Kadangi praeities gyvenimą ^;e|uvos stolyčios Kauno pas-įsusi°ti an^ miesto pleciaus, 
las su Jezno jaunyklių prezi- !nes ten, kaip jie grajįs, tai ne 
dentu atėjo pas klebonų pasi- [Lik girdės tie, kurie eis į ha- 
rodavoti, kur jiems būtų ge- jžnyuių, ale ir visi miesto žvde- 

įriau bažnyčioje su savo karu-įtiaL Sis klebono ištlumožijimas 
išnaudodavo Amerikos lieVavių noI)i-|s stov-tį; ka(Į vįsį g;detų :taip pat labai patiko stoly- 
katalikų gerumų ir neš vėliau i utyti> kaip jie meldžiasi. Gi-/'‘M* ir prezidentui, už

Lietuvos atsilankantieji Ame
rikoje visuomeniniais reikalais 
.svečiai dažnai tenjenoijiniai

Lietuvoje savo paskaitose ir 
raštuose amerikiečius tam tik
rais išrokavimais pažeminda
vo, Kunigų Vienybės metinia
me seime, Rugpjūčio 9, 1932 
metais, nutarta nuo šios die
nos daugiau nei vieno iš Lie-

kliai lietuviai yra labiausiai 
negriešni katalikai ir jų karū
nos šventos. Klebonas ižviro- 
žijo stolyčios paslui ir prezi
dentui, kad geriausia vieta bus
su karūnomis atsistoti prie 

tuvos svečio visuomeniniais, Svcntoriaus vartlJj nes kiek.
vienas, eidamas į bažnyčių jas

rdi, mūsų organizacijos jauny- klebonui padėkojo ir išei
dami prižadėjo laikytis klebo
no nurodytos tvarkos.

paskaitų, ar šiaip ausipažini 

ruo reikalais nepriimti ir į sa

vo tarpų neįsileisti be Lietu

vos Episkopato arba Katali

kų Veikimo Oenire rekomen

dacijos. Kunigų Vienybė taip

gi parašo Lietuvos Episkopato 

ir Katalikų Veikimo Centro 

rekomenduoti tiktai patikimus 

asmenis.

šį kunigų bendrų nusistaty
mų nutarta paskelbti spaudo
je.

KUN. K. A. VASYS,
Kunigų Vienybės Pirm.,

KUN. P. M. JURAS.
Kunigų Vienybės Rast. '

(Daugiau bus)
Jaunylftių Prietelis

ČIA GALIMA GAUTI

MarqUi'ttparkieč.iai gali prie 
bažnyčios gauti tikietų į Drau 
gas Boxing Contest. Kad ne
reikėtų ilgai prie svetainės sto 
vėti, geriausiai tikietų įsigyti 
iš anksto. Klauskite laikraš
čio pardavėjo, kokių kainų y- 
ra tikietai. Rap.

džios parapijos iki bažnyčios pašventimo 
mūsų žmonelių buvo suaukota $3,414.63 
vė parapijai gražaus pelno. Nuo pat pra- 
centai. Tais laikais, kai darbininkas ir 
medžiaga statybai buvo pigi, tai buvo 
gražus ramstis naujai parapijai.

Dar nėra kunigo
Jau bažnyčia buvo pastatyta, bet dar 

lietuvio kunigo nebuvo. Žmonės labai daž
nai važiuodavo pas vyskupų prašyti lie
tuvio kunigo. Dvasios reikalais jiems pa 
tarnaudavo kun. Mugan, girys. Žinoma, 
jis galėjo tik šv. Mišias lietuviams laiky
ti. Kitais dalykais jis negalėjo lietuvių 
reikalų aprūpinti.

Lietuviai, kad ir neturėdami savo ku
nigo, per šv. Mišias lietuviškai giedojo. 
Vargonininku buvo Albinas Jokubka, o 
jam gražiai pritardavo merginos ir vai
kinai.

Jau yra kunigas
Pagaliau atvyko lietuvis kunigas, 

Juozas Krasnickis. Jis tuojau sušaukė pa
rapijos susirinkimų vasario 9 d., 1908, iš
nuomavo namą, supirko baldus ir pradė
jo rūpintis Iv. Antano parapijos reikalais.

Jis buvo energingas ir stengėsi vie
kų pagerinti parapijoje. Jis sukolektavo 
150 dolerių, nupirko monstrancijų, kuri 
po šiai dienai vartojama šv. Antano baž
nyčioje. Jis nusipirko stacijas už $150.00 
bažnytinius rūbus, ornatus, albas'ir kitus 
dalykus bažnyčiai reikalingus. Vargoni
ninkas padarė grabų. Jis aptvėrė bažny
čių ttora. Geležiniai vartai prie tvoros 
dar ir dabar vartojami. Jis ėjo po namus 
su Juozu Šviežausku, prašydamas aukų, 
kad sumažinus skolų. Visi parapijonai bu
vo nutarę sekančiai mokėti. Vedusieji po 
$5 į metus, o pavieniai po $3.

Kai viskas žmogui gerai sekasi, tai 
Dievas siunčia ir kryželių. Taip ir čia. 
Vyskupas liepė kun. Juozui Krasniekui 
eiti į Šv. Marijos klebonijų ir tenai gy
venti pas vietinį kun. Mugan. Be to rei
kalauta, kad ir kasa būtų pas tų klebonų. 
Toks dalykas kun. J. Krasniekui nepati
ko, nes lai buvo labai nepatogu. Taigi 
jis gražiai vyskupui padėkojo už malonę 
ir greitu laiku apleido Omahų. Dabar vėl 
lietuviams buvo didelis smūgis. Neteko 
savo dvasios vada

Vyskupas neturėdamas lietuvio kuni
go, paskyrė lenkų kun. Pranų Valiuškevi- 
čių. Jis čia klebonavo,tik keletu mėnesių. 
Paskui buvo paskirtas tik įsišventinęs 
kun. Mykolas Šluba. Ir jam neteko čia 
ilgai būti. Jis čia buvo apie devynis mė
nesius. Šitįe kunigėliai, kad ir geraPėjo 
savo pareigas, tačiau jie nebuvo mūsų 
tautos ir tokiu būdu negalėjo lietuviams 
tinkamai patarnauti. Dėl to, mūsų žmone- 
liai dar vis ėjo pas vyskupų ir prašė ieš
koti lietuvio kunigo. Vyskupas jiems lie
pė kantriai1 lankti, nes seminarijoje turė
jo lietuvį klierikų, kurio dar nebuvo lai
kas šventinti. Tas klierikas buvo kunigas 
Jurgis Jonaitis, kuris po išsišventinimo 
tapo paskirtas šv. Antano parapijos kle
bonu ir čia gana ilgai klebonavo.

(Daugiau bus)

Juo žmogus doresnis, juo mažiau tiki 
į kitų nedorumų. Ciceronas

« « •

Tikėjimas, Viltis ir Meilė — tai trys 
dukros išminties, kur sako “Pažink pat
sai save/*

VUrakti
Yra viena tik valandaz

Vidur nakties,
Kada padangių žvaigždynams 

Tyliai meldies.
O spindulingoji erdvė 

Tokia skaidri,
Kad rodos pats visas žvaigždes 

širdy turi
Visa buitis — tiktai vieni 

Melsvi skliaustai —
Ir pats į mėlynas gelmes 

Tu paskendai.
Nebėr daugiau šventos maldos 

Nė nuodėmės:
Kų tik ištars geismi širdis,

Dangus laimės. Putinas

Turėkit omeny, kad nežinojimą; 
kuomet nedaro bloga: pragaištinga; 
tik paklydimas. O klysta žmonės n 
to, kad nežino, bet dėl to, kad v ai z t
•1 viskų žūų. J. Bemat
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ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
X Parap. choro aktoriai-mė 

gėjai rengiasi prię pastatymo 
komedijos “Nelaimės ir Lai-

— Mme.
X Ping-Pong klubas gyvai 

veikia. Teko nugirsti, kad a- 
Praejusi pinnad. šv. Petro įturi jokio susiorganizavimo Ple vidurį lapkričio mėn. bus 

ir Povilo bažnyčioj prusidėjo Rockfordo politiškame lauke.

MISIJOS į 8 d. Tame skaičiuj nedaug v- 
Ira lietuvių. Lietuviai dar ne-

Misijos, kurios užsitęs visų sa
vaitę.

Misijas duoda Tėvas J. Ja
kaitis, M. I. C. Misijonierius 
pasižymi ypatingai gražia ir 
visiems suprantama iškalba.

Jo turiningi pamokslai ly
giai suprantami kaip seniesie
ms, taip ir jaunimui.

Lankiusieji misijas įsigvs 
daug dvasiškos naudos.

Misijos užsibaigs sekmadie
ni, spalių 30 d., 4 vai. p. p. 
visiems bendrai.

Gerėja darbai?
Vietiniai anglų laikraščiai 

rašo, kad praėjusį mėnesį Ro- 
ckt'orde darbininkų padaugėja 
2,0 nuoš. (beveik 3 žinonėi 
nuo 100). Tiesa, kai kurios di
rbtuvės, ypač kojinių, dirba 
po 7 dienas savaitėj (ir 7 na-

suruoštas turnamentas dėl pa
rapijos čempijonato. Dabar 
dubas veikia kiekvienų ant
radienio vakarų parapijos sa
lėj. 1 !

Bazaras
Parapijos bazaras jau čia 

pat. Draugijos su dideliu pa
sišventimu rengiasi prie jo.

ktis). Arba kitose dirbtuvėse i Visur didžiausia darbymetė.
kaip Paper Mill Co., darbiniu-Į Biznieriai aukoja daug gerų 
kai priversti dirbti 13 valau- (daiktų. Neatsilieka nei farme- 
dų paroje. Jeigu dirbtuvių sa- riai ir šiaip jau duosnūs para- 
vininkai turėtų širdį, sutrum-;pijonys. Pav. pp. gkiemai, Iš
pintų ilgas valandai? vieniems 'viekienė, Mikletonienė, Alko

Spalių 31 d. ir lapkričio ] jr turėtų darbo dar naujiems, j čienė, Balčytienė ir kiti duo
ti. (\ isų Šventųjų) Dienoje) Bet jie to nedarys, nesne žino 
bus padaryta specialiai misi- nių reikalai jiems rūpi, bet
jos jaunimui.

Jaunimas privalo pasinaudo 
ti šia didele proga ir skaitli
ngai atsilankyti.

Eastsidiečių žiniai
Pataisius Kislnvaukee gat

vę, atsidarė miesto autobusų 
linija, kuri dabar pasiekia net 
llarrison gatvę ir be persėdi
mo galima atvažiuoti į South 
Rockfordų.

Tai yra didelis susisiekimo 
patogumas lietuviams gvvena-

nuosava kišenė.
18,000 žmonių reikalingi 

pašalpos
Apie 4,0(X) šeimynų, (suvirs 

18,000 žmonių) randasi Rock-

da dideles ir naudingas dova
nas. R—is

ŽiŪRINT PER PLYŠĮ

Ištikro praėjusiam sekma
dienį, Sodalicijos rengtame ko- 

forde, kurie reikalingi pagal- stinmų šokyje turėjome užte- 
bos iš labdaringųjų dr-jų. Jau jktinai svečių... visi buvo pa- 
pradėta vajus tikslu surinkti įtenkinti... o Sodalietės atrodė 
$225,000 labdaringiems tik.du
ms.

labai gražiai savo ‘ ‘ kostiu-
niuose...’

Margarita Bagdonaitė yra 
patenkinta pasisekimu, nes 

pirmininkė...

Žinelės
X Praėjusį sekm., parap. 

salėj, įvykusiame, merg. soda-jkaip žinom ji
ntiems toje apylinkėj ir norin- Įlieijos šokyje svečių buvo ku-jlr maskaradas praėjusio šeš
tiems naudotis savo lietuviška'pina salė, Tai dar pirmą kar- ladienio vakarą... Adelė Misiū
bažnvčia.

Balsuotojai
tą šįmet teko matyti tiek pu- 

I blikos mūsų salėj.
Rockfordo mieste yra 35,(KIS i X Parap. choras, spalių 29 

užsiregistravę balsuotojai, ku- d., parap. salėj turės privačią 
rie turi teisę balsuoti lapkr. “Halloween I’arty”.

naitė atrodė labai gražiai bo- 
landiškame kostiume... Lygiai 
taip pat atrodė ir Nellie Bag
donaitė “colonial” kostiume.. 
Ar dar Petras Spiekis vis te-

(belaukia gatvėkario... šokių 
salėj... Kažin kada Bronius M i 
siūnas pradės priimti “bai- 
kas...” Katrė Noreikaitė, ga
lėtų daryti savo “dates” ki
tais Kakarais be ketvirtadie
nio... Ant. Pažėra su J. Mali
nausku turėtų įdomiau klau
sytis pamokslų... Ona Eytalytė 
su Morta Malinauskaite užim
tos ruošimu “Halloween” ba
liaus... o visi taip laukia...

Iki pasimatymo!

tik gaudamas vienų nientutėlį 
“toucli down”, ir tai, maž
daug netyčiomis, per paskuti
niąsias tris dešimtis sekundas 
ai.trojo žaidimo periodo. Iš
tiesi) tai didelė sarmata, jog 
jie negalėjo mūsų neišlavin
tų jaunuolių labiau supliekti.

Todėl negalima sakyt, kad 
šie išlavinti laimėjo, bet prie 
šingai, mūsų stiprūs, karšti 
lietuviai bernaičiai, kurie pa-

Akis jėgė taip gerai atsispirti. Ypa
tingai gerai žaidė: Juozas 
nauskas, Vyt. Baubinas, Juo
zas Kuprevičius, B. Ivanauo- 
kas ir keletas kit. Tadgi, va 
lio lietuvybės gynėjai!

Yra sakoma, jog nebuvo gi-
Moksleivių steigiamasis sei- r(1Ha al. kien0 nors sapnu0. 

mas, kuris įvyko šioje Jietu-^ ta, kad lietuvis kada nors lai- 
svai pasiduotų. Jaunuoliai!

Lapkričio 29 ir 30 šv. An
driejaus bažnyčioje atlaiduose 
{pamokslai, Pliiladelpbia, Pa.

Lapkričio 28 d. ligi gruod-

Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie
nos savaitės misijos Šv. Juo
zapo bažnyčioje, So. Chicago, 
III.

žio 6 d. rekolekcijos ir ketu-I ,r. .. ,, j Misijoms vadovauja marijo
nų dešimtų valandų ŠŠ. Sa
kramento Adoracija Cicero,

THOMPSON, CONN,
KOLEGIJOS ŽINIOS

vybės tvirtovėje, padarė labai 
didelį įspūdį visuose šių me
tų naujai atvykusiuose stude
ntuose. Visi pasiryžo remti vi
sa, kas lietuviška ir vengti vi 
sa to, kas nelietuviška.

Futbolininkai pralaimėjo 
Mūsų futbolo ratelis, kuris 

įsisteigė keletu savaičių atgal, 
pralošė savo pirmų žaidimą 6
—0. Buvo tai sunkus smūgis Spalių 24 d. ligi 31 d. vie- 
jauniesiems futbolininkams. į nos savaitės misijos Rockford. 
Bet ką, tu varge, padarysi, i TU.

Lietuviai! Parodykite kų lie
tuvis gali! Ant. Jezulie-.as

Tėvu Marijonu Misi
jos rudens motu

III.
Lapkričio 30 d. ligi gruod

žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Novena Cambri- 
dge, Mass.

Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te- 
iresės novena šv. Andriejaus 
įbažn., Pliiladelpbia, Pa.

nai misijonieriai: T. Antanas 
Petrauskas, M- I- C. ir T. Jo
nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne
seniai grįžę iš Lietuvos. 
Aleksandras Bublvs, M. T. C.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE.”

jiems nebuvo lemta laimėti. 
Ar kada nors girdėjote, jog

(futbolo ratelis, kuris ’susitve- 
I . ...rtų dvi savaiti pirm žaidimo, 
| galėtų sumušti kitą futbolo 
| ratelį, prie kurio priklauso 
jfutbolininkai virš dviejų deši- 
I lučių metų ir kurie keturis mo
jus ar daugiau lavinosi? Žino
ma, tai neįmanomas dalykas, 
{visgi šis išlavintas ratelis iš- 
laimėjo vos 6—0, ką tik, ką

Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už- 
dūšinė oktava Aušros Vartų 
bažnyčioje, Chicago, III.

Lapkričio 10 d*. lig? 23 d. 
misijos Kenosba, Wis.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 
vienos savaitės misijos Lo\v- 
ell, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
Keturių dešimtų valandų ŠŠ. 
Sakramento Adoracija Pitts. 
burgb, Pa.

MILŽINIŠKAS MASSMITINGAS

Lietuvių Respubl. Centralinę Organizaciją
jau pripažino COOK COUNTY, Statas ir Wasbingto- 
nas. Su šiuo laimėjimu rengia milžinišką lietuvių 
massmitingą, Šv. Jurgio parapijos svetainėj prie 33- 
čios ir Auburn Avė. Nedėlioj, Spalių (Oct.) 30 d., 
1932 m. Pradžia 2 vai. po pietų, šiame mitinge kalbės 
nacionalis kalbėtojas,

Len Small, kandidatas j gubernatorius,
Otis F. Glenn, LT. S. senatorius,
Wm. H. Thompson, Ex-Majoras,1
John A. Swanson, States Attorney 

ir kiti svarbūs kalbėtojai, taipgi bus muzilakiška pro
grama.

Kviečiame visus Chicagos ir apylinkės lietuvius 
atsilankyt, čia bus aiškinama kas dabar reikia dary
ti, kad pagerinti dabartinę padėtį, taipgi turėsite pro 
gos susipažinti su virš minėtos organizacijos nuveik
tais darbais, ir ką ji mano nuveikti ateityje lietuvių 
naudai.

Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti minėton vie
ton. ‘ VALDYBA

ĮiiniimiiiiiiiiiuniinniiiniRHiiuiiiiiminiiiniuiniiirnunHniiiiiiiiiuihiiiuiiniiiiiiiiiiui
I *

Į Draugui’ Reikalinga 200 KontestininkųAgentu
R

“DRAUGO VAJUS” JAU PRASIDĖJO

AR NORI DARBO?
STOK Į “DRAUGO“ VAJAUS KONTESTĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do- 

vanomis.
Agentas noužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas į “Draugo” Vajaus Kontestą daug gero padarysi sau ir vi

suomenei.
“Draugas“ yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.

PARAPIJOS—DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirūp’na bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo” 

Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie

ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininką įstatyti j 
“Draugo” Kontestą.

DO VA NOS:
I. Laivakortė ir Geležinkelio tkletas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau 

kaip 3,000,000 balsų.
* ii. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Provi- 

dence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) YVashington, Philadelphia, 
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, YVaterbury, 
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant šv. Marijos Kolegiją,) YVorcester, Boston, 
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kap 
2,000,000 balsų

III. Tik automobiliaus Ekskursijos Išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.

IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininką nuopelnų.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000 balsų gaus $150.00. 
Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Į— r-

š Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
■į, __ ' ' K
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DRAUGAS BOX1NG NEWS
BRIDGEPORT FIGHTS ON ony arai figliting spirit, is en- 

NOV. 3 tered in the 147 lb. ciass. lie
shifty fighter, hard to

by Al. Kumskis, C. Y. O.
Swim. Dir., Phys. Dir. Litli.

Catli. G radę Schools
St. George’s Boxing Teain, 

vvhicli is entered in tlie Drau
gas Boxing Tournament is 
rounding up into Champion- 
sliip forui. They have daily 
Avorkouts in tlieir well equip- 
ped gyrnnasium in the Pariedi 
Hali, where the bovs get the 
best of training not only in 
boxing būt in basketball, gym- 
nastics and other forms of ex-

iš a
hit and he Ropes to bring the. 
welterweight title to St. Geor-

Johnny Bakutis, the heavy- 
vveight representative, paeks a 
mean puncli and has a good 
head.

Vineent Satkoff, a district 
finalist in the C. Y. O. Tourn- 
ament, is an improved 147 lbs. 
of figlit and is a leading con- 
tender for this title in the 
Draugas Tournament.

Johnnv Stuparas, a 135
ercise as vvell. In this, gyni I pounder is a good prospect. 
eųuipped, hall one can alvvays Yictor Kudeckus is making 
find the boys working hard headway in the middleweight 
to acąuire more knowledge a-' ciass.
bout the fundamentais of 
figliting. Ali classes of figlit- 
ers froni the flyweights up to 
the heavyweights are repres- 
ented in this tournament and
in eacli ciass there is a serious . middlevveight who is expected 
oontender vvaiting for the to hring home the bacon.

Mickel Tanke, a light hea- 
vy, vvitli lots of experienee 
siiould reach the finais.

Markevičius, the lęne fly- 
\veight is being groomed to 
a T. Watch him Nov. 3rd. 

Ben Kazlauskas, 175 lbs. of

Krank Kuzminskas another 
169 lb. candidate is liable to 
start doing tliings any day 
itow.

Albert Ranis is a tougli

gong.
At this tinie 1 vvant the 

Bridgeport figlit fans to knovv 
and to be acąvtinted vvitli the 
yonng man who is responsible 
for St. George’s liaving a teain 
of this caliber. Being captain
and coa-oh he has the respect musele, and Krank Bockus, a 
of the fighters to a point' middleweight vvith lot of abi- 
where he beiieves the boys are'lity, will be hard nieu to bet.

I
going to figure way up in the j 
vvinning column. This leader' 
is Jolinny Barauskas, runner-

This eompieces the li-st of 
Boxing Team who have enter
ed the Draugas Boxing Tourn
ament with the one idea in 
inind and tliat is to coine out

,r , , , . . . the winners on Nov. 3rd at
He has sliown lns ability to . ,, . ,_ , J St. Agnės Gyrnnasium and
become one of the best amat- L, , . , ,,„. . then to knock over all opposi-
enr fighters m the City. Being Lq , ,. ,° J the boxers ot the St. George’s
a personai fnend of John s, L- XT , ,, „ ,T_ * , , ’ tion on Nov. 1 7th at the C. Y,
1 happen to know something
of liis earlier life. As a

up in the C. Y. O. tournament 
and alternate on the C. Y. O. 
team tliat vvent to California.

You’-re very welconie, būt trv
and get past the front door!
Vfitliout the dime. This invost-
ment entitles you to coffee and
donuts, plūs the chance to
swing or sway, as you desire
me, to the best music in the
country. The tunes will coine 

- Idirect frohi Neiv York, būt | 
tise radio will he in the way. j 
lhere’11 be plenty of licat;- 
vve’ll tune in some of the po- į 
lilical candidates during ręst į 
periods. lf you know wheie 
you can get more for the dime 
tliat night, let us know, vve’ll 
drop our affair and go along 
vvith you.

Then coiues Wednesday, No
vember 16th and Nortli Side’s 
annual dance at 35c per head. 
Those vvithout Iieads, no 
cliarge. A glorious night at 
St. Michael’s Paradine Bali- 
room, 1644 VVabansia Av. I 
don’t reniember ivhether it’s' 
one of those crvstal places or J 
not. So many niolhers have j 
requested us to send tlieir 
children home early that we 
have graciously aeoeded and 
therefore all festivities will 
cease at 11:29 P. M., so the 
brats won’t have any reason 
for staying. Those witliout 
mothers may stay as late as 
11:30 P. M., būt this does not 

jinchide bot maninias. So we 
are inviting eacli council in- 
^iividually and even go so iar 
as to say that Roseland is 
Avelcome tuo. Kilti l then put 
away at least twenty dollars 
each day for a rainy dav.

November 2 & 16

K. OF L. DANCE

Reputation is whut people 
say about you character is 
\vliut they know about you. 
You can’t order character ov
er tlie phone. lt can’t be 
bought. You’ve either got it 
or you haven’t got it. lt is sc 
of nicn. J t is so of puhlica- 
tions. Oct. 30, Council 16 liolds 
its atinual dance. Music uill 
be furnished again this year 
by two ten piece orchestras 
that have heen travelling all 
spiinner. The Blue Jav Syn- 
copators and the Famous Up- 
tmvners. Tlie bands will ai
trinate tlie dances. lnstruo 
tions will be handed to you 
at the door. Cutting in will

VISOMS LIETUVOS VYČIO 
WISC0NSIN0 APSKRITIES 

KUOPOMS

Sekmadienį, spalių 30 d. Į- 
vvks svarbus L. Y. Wiscons’- 
no Apskriti<‘s susirinkimas, 

Šv. Petro parapijos salėje, Ke-
nosim, Wis.

Kiekvienos Lietuvos Vyčių 
Wisconsino Apskrities kuopos 
pirmininkas ir atstovai turė
tų stengtis dalyvauti šiame su 
važiavime ir atsivesti naudin
gų sumanymų.

Eugenia čižauskaitė, 
Apskr. rast.

L. Y. P. C. DANCE

O. Center.

be allowed. Dancing starts at 
6:99 P. M. to midiiight. 1U 
governed by past perforiiiua 
ces and get your share. Draugas Borai; loiimaioeiit

Tickets on Sale Now!
Tickets for the Preliminarios and Kinais are 

now on sale at the Draugas Publishing Com- 
pany.

General Admission $9.55 and ringside seats 
$1.10.

Get your tickets early by applying direct 
or mailing in your request togetlier \vith 
clieck.

2334 So. Otikley Avenue
CIIICAGO, ILLINOIS

i
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LIETUVIU ST
A.A.U. CHAMPIONAS 

IIcavyweight
C. Y. O. CHAMPIONAS 

IIeavyweight

O y"
A

S. SAKALAUSKAS

C.Y.O. CTTAMP. OF 
WILL COUNTY 135 Lbs.

C.Y.O. L.II. RUNNER-UP

J. BARAUSKAS

F. KETURAKIS

youngster, John was known 
as a tougli kid in the neigli- 
borliood; not an upstart by 
any means būt a natūrai born 
leader. As tlie years Kent by 
Jolinny grew up to be a liusky 
lad who learned to take a 
sock witli a smile and to likę 
tougli responsibilities. Ile be- 
came a type that was wanted 
on all teams, especially foot- 
baii, because of bis “roaring 
to go” spirit. lt was this sport 
that made him a poįverful fi
gure among the boys of tlie 
Bridgeport neighborhood. So 
on and on into bis physical 
combats. He became a hard 
fighter ahvays giving liis best 
and it was with this spirit 
tliat lie was able to succeed. in 
the progress of boxing. Hard 
and strenuos workouts, ahvays 
keeping in good condition, he 

hvas able to win bis ivay 
through the C. Y. O. preluni 
naries and semi-finhls, only to 
lose in the finai bout to one 
wbo was more experienced and 
older in years.

Būt Jolinny noiv feels that 
he has learned a lot since then 
and can say: “I’m going riglit 
out to win that Champion- 
sliip.” So let us hope it will 
tūrn out that way because he 
oertainly deserves the title.

The ręst of the teain who 
are becoming finished fight
ers and are sliowing raphl im- 
J>rovement are as follows: 
Krank Albertauskas, a co« 
worker of Jolinny Barauskas 
ia keeping the teain m harin-

BIG D0IN S N0RTH

Hitch up yo’ f i re 
flaming youth and prepare for 
a trip to the fiftli chapter of 
the K of Ls. As bot an eve- 
ning as you erave is yours on 
VVednesday, November 2nd. 
The night will be ealled a ‘So
čiai Bvening’ in order to put 
you off your guard and so we 
vvon’t appear niercenary.

The Lithuanian Youths
Pleasure Club of Illinois, are
to have tlieir annual Ilolknv-
een Frolic Dance at the C'o
Joniai Club, in Oak Park, Illi- *
nois, this Saturdav.*

Kntree will be at 8:99 P. M. 
The Club is located at 442 

į Lake St., Oak Park, Illinois. 
lOfficers and meinbers of every 
Lithuanian organization are 
cordially invited to attend this 
Įgala affair. For any further 
įinformation friends are urged 
Ito call M r. Peter Paul Gaddy, 
'chairman at Mavwood 2654.
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BOX
T O U R N A

The Draugas Boxing Tournament Executive 
Committee is preparing a program for the two 
Boxing Shows to be held on Nov. 3rd at St. Ag
nės Gym, and the Finais on Nov. 17th at the C. Y. 
O. Center.

This program will feature the follovving:
DRAUGAS BOXING TOURNAMENT 

HONORARY COMMITTEE

Mest. Rev. B. J. Sheil, D.D., 
Auxiliary Bishop 

of Chicago

Rt. Rev. M. Krušis 1 
Very Rev. V. Kulikauskas 
Rev. A. Skripko 
Rev. H. J. Yaičunas 
Rev. O. Paškauskas 
Rev. L Albavičius 
Rev. A. Briška
Rev. L. Draugelis
Rev. A. Baltutis
Rev. J. Svirskas
Rev. B. Urba
Rev. A. Linkus
Mrs. A. Nausėda
Mrs. C. A. mintis, M. D.
Mrs. M. Vaičiūnas i 
Mrs. S. Sakalas 
Mrs. B. Bitautas 
Misa E. Mickunas 
Mrs. M. Janušauskas 
Mrs. O. Juozaitis 
Mrs. A. Pieržinakas 
MiSs A. Shaulis 
Miss Felieita Nausėda 
Mrs. K. Sriubas 
Mrs. O. Rašinskas

>1.^1 I»| mm

Hon. A. Kalvaitis, 
Lithuanian Consul

Mr. F. B. Mast 
Mr. M. P. Jonės 
Mr. P. MeFarland 
Mr. J. Ekler 
Mr. John Brenza ,
M r. C. CheKnnl 
Mr. J. P. Waitehes 
M r. J. Grish 
Dr. P. Zalatorius 
l)r. S. Biczis 
Dr. A. J. Jovais 
Dr. J. P. Poška 
Dr. J. J. Simonaitis 
Dr. F. C. VVinskunas 
Dr. O. I. Blofcs 
Dr. P. Atkočiūnas 
M r. J. Miekcliunas 
M r. F. Wydoit I 
Mr. A. Pocius 
Mr. K. Sabonis 
Mr. A. Čia pa s 
Mr. J. Krotkus 
Mr. A. ManstaviČius 
Mr. A. Žvirblis 
Mr, J. Kriukas 
Mr. J. Budrik 
Mr. A. Bacevičius 
Mr. S. Mažeika

........ ■■

5Y1LL COUNTY CHAMU. 
175 Lbs.

ELI RUNGAITIS

E N T A S
Kuriame dalyvaus vien Lietuviai kumštininkai iš visų Chicagos kolonijų ir apielinkių.

I N A R I Ė S
KETVERGO VAKARE, LAPKR-NOV 3, 1

ST. AGNĖS GYMNASIUM 8920 ARCHEK AVĖ.

P R E L I

ĮŽANGA .55 IR $1.10PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

64
Kumšti

ninkai

A V SUOS VARTŲ i’AHAP TE AMAS.

F I H A L S
KETVERGO VAKARE. LAPK.-NOV. 17, 1932

Pradžia 8 vai. vak. C. Y. 0. CENTER CONGRESS & WABASH
KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI IR PAMATYTI LIUTUVIV STIPRUOLIUS.

Įžanga .55 ir $1.10
DRAUGAS BOXINO KOMISIJA.

1* 4. * ’ e .
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CICEROS LIETUVIU ŽINIOS j Šv. Vardo Jėzaus draugijos, riaus susirinkimas. Visų drau
klubo kambarys turi visokiau 
siu žaislų, tinkamų rekreaci-

KAIP MINĖTA SPALIŲ 9 JI yra skaityti bedieviškus Įnik- jai; taip pat tun ir kny*D'njp 
vw. ,, . , ... Kambariu gali naudotis tiktai iraseius. kurių tik namuose y- . . °

ra bedieviškas laikraštis, ten,naria1’. . v.
... . . m • X Ciceras katalikai ir šįmetgyvuoja dorinis suįrimas. lai1

dideliu ūpu stoja į dienraščio

Niekas iš Ciceros nepranešė 
kai]) mes, ciceriečiai, pralei
dom spalių 9. Laukiau, bene tikras faktas. Tat, gerbiamie-
, v , . iii- i • • i • “Draugo” vajų-kontesta. Lakas parašys, bet, nesulaukda- ji, nors svki susiprasknne, pa- . . v.

v. . » L. . . .. . . . , , . rbė cieerieeiams, kad supranmas, pasiryžau si-tų parašyti, ziiikime tiesų ir nesumokime „
. v . r k L i- • - • i-- *• ta katalikiškos spaudos reiksMes, ciceneciai, spalių 9 nu- bedieviams uz nosies vedžioti, i r

gijų atstovai turi dalyvauti.

GRAŽUS LIETUVIŲ RADI 
JO PROGRAMAS KAS 

PIRMADIENIO VAKARĄ

Vienas lietuvių radijo prog
ramas leidžiamas kas pirma
dienio vakarų, nuo 8 iki 8:30 
iš galingos WSBC stoties,
1210 kilocykles, lėšomis dvie-

atlaikyta šv. Mišios su egzek talikiškas laikraštis Amerikoj.! 1 Draugo Boxing luina- ilV žymių lietuvių biznio įstai 
'ment įstojo net keli Ciceros KV “ City Furniture kompa- 

2314-16 W. Roosevelt 
Rd., Chicagoje, lietuvių raka-

kėlėm į spalių 12 d. Iš ryto “Draugas” yra geriausias ka-|

vijomis ir pamokslu, prituiki- Reikia pažymėti, kail ines, ka-, e —j- ,
ntu tai dienai. Pamokslų sakė tulikai, papratę savuosius pa- naikinai. Jie žada Ciceros lie- UJJOS» 
pats gerb. klebonas kun. 11. peikti. Taip neturėtų būti. Fra ,^uyių vardų iškelti ir tame 
Vaičiūnas. Vakare parap. sve-jstas tas paukštis, kurs savo^P01^' Bravo, vyrai!
tainėje buvo gražus programas lizdų teršia. Arba, kas per po- X Dabai mūsų parapija

namus peikia, ^ošiasi prie metinio savo pa-lW- 14th Cicero, 11L’ lletu*

ndų krautuvės ir Lipskio mu
zikos ir radijo krautuvės, 4916

ir prakalbos. Programų išpil- nas, jei savo
kuris ivvks !vul 1-adijo ir muzikalinių reik

menų įstaigos. <

gražiu, įvairiu lietuvių radijo-Malonę, Sakramentus ir Mal- 
programu. Praneškite ir savojdų, Antrasis padidintas leidi-
draugams. Radijo klausytojas mas. Vyskupas Kaz. Paltaro

kas. Kaina $1.50.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

Šventasis Raštas,
Naujojo Įstatymo, su Vulga- 
tos tekstu, Antras Tomas, plo
nais popieriniais aptaisais, 
kaina $3.00.

dė mokyklos vaikučiai- Ačiū Tai]) yra ir su laikraščiu. Mes lapijos pokylio, 
seserims kazimierietėms, ku- 'turime savo laikraštį skaityti lapkričio 20 d., parapijos sva
rios taip gražiai išmokino vai-j ir kitus kalbinti, kad skaity-, tainėje.
kučius dainuoti ir deklemuo- tų, tada būsime tikri katali • X Kazimieras Žilvitis, pa
ti. Šv. Kazimiero seserys nie- kai. Dėl to kviečiu visus užsi- rupijos komiteto narys randa- 
kad neatsisako mums padėti sakyti dienraštį “Draugų.” si ligoninėje; serga. P. Žilvi-
tautos darbe. Ačiū ir varg. Mo Mes ateisime į jūsų namus. įtis yra labai darbštus ir su- tautinės kultūros mūsų pačių 
ndeikai už gražų primosimų Štai, vardai Cieeros kontesti- ,namus žmogus. Jis visur ir pa- tarpe. Programai susideda iš į 
dainų, pritaikintų tai dienai, ninku: A. Valančius, O. Ra- Į rupijos ir draugijų darbuotėje ‘gražiausių lietuviškų daine’ių. I 
rengimo komisijai, gerb. kle- šinskienė, A. Janušauskas, A. energingai darbavos. i šokių, muzikos rinkinių ir į-
bonui, ir kalbėtojams: ativ. Stuiginskas, P. Jankaitis ir p J Melskime Dievų jam sveika-įvairenybių. Karts nuo kartoj 
Mastauskui ir p. Šimučiui. Pa- Stašaitis. įtos. Nenuliūsk, broli Kazimie-.dalyvauja'rinktiniai meno mė

Tikslas lietuvių radijo pro
gramų yra išgarsinimas mūsų 
lietuvių vardo ir meno kita- 
aueių tarpe ir pakėlimu mūsų

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

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga, Pamokslai apie Dievo

Šventasis Rastas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket- 

Senojo virtas Tomas, kaina $4.00.
Viršminėtas knyfcas dar ga

lima gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, Ilk

COLUMBUS, O., spal. 27. 
— J. Downing kituomet už 
vienos moteriškės nužudymų 
buvo teismo nubaustas kalėti 
iki gyvos galvos. Po 7 metų 
jis paroliuotas. Dabar jis nu
žudė kitų moteriškę ir vėl su
imtas.

minėjimų ruošė Federacijos 121 
skyrius.

Federacijos 12-tas skyrius 
laikys susirinkimų spalių 30

Garbė ciceriečiams, kad su- d., 1932, Šv. Antano parap. 
pranta. savo tautos-reikalus ir 8-tam mokyklos kambaryje, 1 
juos remia aukomis. Viso au-valandų popiet. Bus labai sva- 
kų tų dienų surinkta 15 dolJrbus sus-m*s. Kviečiu visų 
Aukojo kleb. kun. H. J. Vai-'draugijų atstovus atsilankyti.
čiūnas $2.1X1, Miliauskis $1.00. 
Kitos smulkiais. Aukos paski
rtos labdarybei.

Rast. A. V Mackaus

RADDO A. G. Z.

Dabar, kas nauja mūsų Ci
ceroj. Naujas dalykas, tik ma-

re, mes, ciceriečiai tavęs, nepa
miršime!

X Šį sekmadienį, 1 valan-

gčjai. Programai vedami V 
Ed. Pajaujo.

Atsukite savo radijo kokt

Pasiskubink jeigu 
nori vieną gauti!

100% VATOS 
MATRACAI

PIRMI AUS $6!

99 Coil Springsai 100% 
Matracas Panel LOVA$^ 
Viskas kartu

vatos

dų popiet bus labai svarbus pirmadienio vakarų 8 vai. ant 
katalikų Federacijos 12 sky- WSBC stoties ir pasigerėkite

8f ■3X1

X Moterų Sąjungos Chiea-
v . . , gos Apskrities praeita 'sekina
mai apie tai rašoma. Dabar Ci-i. v, A*r . dieni suruoštas Cicero je, para-
ceroi prasidėjo “Draugo va-1 • - " ..... ,. . . . pijos svetainėje, koncertas vi
jus, kuris eina visu smarku-1 • v • • , , . .. • . .. . . sais žvilgsniais labai puikiai
mu. As manau, kad ir vėl ei- ,• v . • . i pa vyko,ceneciai laimės pirmųjų do-1
vunį, nes turime gerų kontes-, Crogranuį išpildė ponai či-

8£

GEORGE F. LA PINSKĄ, Sav.

CLUB BARBER SHOP
6651 S. Artesian Avė.

Visuomet prisirengę patarnauti. Su mokyta aty- 
da kerpame moterų ir vaikų plaukus."

KOKIE PUIKUS! Minkšti 
kaip pūkas, nauji vatos ma
tracai.. Visokio didžio.

VIDURINI SPRINGSAI

Mat
racai

Atlankykite
Peoples Furniture Co. 

Krautuvių
17-tą Metini

Išpardavimą
Ir pasinaudokite žemiau

sių kainų pasiūlimu 
visam mieste.

GERI VARTOTI PIANAI
didis pasirinkimas tik po

12.50/15,00, $18.00
ir augščiau

9.75
ubų Consolo

33.00

Nauji Midget Radios $ 
pilnai įrengti, tik 
Naujos Mados 7-nių tūbų Consolo 
radios, verti S
$80, po ....

Naujos mados kombinacijos radios, 
su gramafonu, 
verti $120, po. 48.00

tininkų ir dar daugiau jų ieš
kome. Būtų gerai, kad mes, 
ciceriečiai, galėtumėm suda
lyti kokį penkiasdešimts kon- 
testininkų. Tat, ciceriečiai, ne- 
snauskit, stoki! į “Draugo” 
kontestų, gausite gražių dova
nų ir dar sau užsidirbsite. Juo 
daugiau, tuo geriau. Gal kas 
pasakys, kad jei bus daug, tai 
mažai bus galima pelnyti. Ne
tiesa. Pernai buvo net penki 
ciceriečiai ir visi gavo dova
nas, ir dar pačių pirmųjų. Šį
met mums ^ra,geresnė proga,

žauskai iš Detroit, Mieli., po
nia Pieržinskienė, p. Janušau
skienė ir p. Sabonis iš Chiea- 
gos. Panelės O. Skiriate, p. 
Janušauskas ir Sabouiūtė bu
vo akompanistai.

Visos šios dainininkės-ai ir 
muzikai savo dalis labai pui 
kiai išpildė, ypač ponai Čižau- 
skai. Ciceriečiai ilgai atsimins 
šį koncertų.

X Šv. Antano parapijos žmo
nės reikia tikrai pagirti už 
gražų užsilaikymų svetainėje 
per koncertų. Carinė cicerie-

40 METŲ JUBILIEi 
VAKARIENĘ ir BaEIŲ

RENGIA

SĮMANO DAUKANTO DRAUGIJA

Ned. Spalio-Oct. 30, 1932
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 

3133 So. Halsted Str.

Pradžia 6:30 v. vak. įžanga: 75c yp. į šokius 35c yp.
Kviečia visus KOMITETAS.

99 Coil Springsai 10 metų 
garantija. Byle 
didžio. Specialiai 2 DIENŲ SPECIALS, Penktadie

ny ir šeštadieny.______________
TREJOPAS STUDIO COUCH 

Visokių Spalvų $O QO
SPECIALIAI ........................

Paduikos Skyrium.____________
Visi Mohair Parlor Setai po $39.50
7-Š«. Valgamo Kambario Setai $39.50 

4 Kambarių Įrengimas $ 198.00

plathensomi ŠILDYTO J AI
Riešuto spalvos enameliuotas, apšildys 
3 kambarius 43 inčų augštas, 18 inč. 
platus, 18 inč. gilus.

S14.9I
Riešuto spalvos etiameiiuoias, didelis 
16 inčų kaštuotos geležies šildymui in
das. Specialė kaina!

519.9!
Riešuto spalvos enametiuo.as magazine 
šildytojas, laikys šilumą per naktį. 18 
inčų šildymui indas už

nes Chicagoj, didelės koloni-'čiai.
jos turi tik po vienų kont., o į X Šį sekmadienį, vakare, 
kitos kolonijos visai neturi. Šv. Antano dr-ja duos skanią

.. .............................................
5 CONSERVATIVELY MADE FIRST MORTGAGES | 

I BOUGHT & SOLO Į
| Gas, Electric, Telephone and Water Bills Collected 5 

Insurance of all types placed.
High-est prices paid for Lithuanian Liberty Bonds | 

Collection of coupons effected

$27,91
Įstatynlas DYKAI

GERAS DĖL MINKSTtYS IR KIETOS 
ANGLIES. x

Paskiausio modelio su riešuto spalvos era m ei i not u trimingu. Naujos 
konstrukcijos. Sunkus geležinis vidus. Visos dalys tvirtai su cemen
tuotos su asbesto. Su didele dėl durnų skaurada. Nučtkiuoti draftui 
damperių užpakaly combustion skyriaus. Durys mekaniškai groun- 
dintos ir tvirtai pritaikintos.

GRAŽIOS DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

FLOSSMORE MATTRESS CO.
2460 WEST 47th STREET, kampas Campbell Avė.

Sutaupyk 75c ant Dolerio, pirk DIRBTUVĖS KAINOMIS

GARANTUOTOS RAO1O 
TŪBOS

Vertos nuo $1.00 iki 
$1.50, po ..................... 39c

R. C. A. Conningham. ir Philco 
Tūbos, parsiduoda už I trečdalį 
sumažinta kaina.

Tat mums gera proga laimėti 
pirmųjų dovanų. Mes galėsi
me apsukti visas didžias Clii- 
cagos kolonijas. Tik reikia 
daugiau darbininkų. Tat, dar 
sykį kviečiu daugiau cicerie- 
čių į kontestininkus, yi>ač ku
rie nedirbate. Stokit į “Drau
go” kontestų ir užsidirbsi!. 
Niekad nereikia sakyti, kad aš 
negaliu, arba nemoku. Kai at
važiavom į Ameriką, nieko

vakarienę, parapijos svetainė
je. Bus ir gražus programas 
ir dovanų dalinimas.

Šv. Antano draugija kas 
met suruošia puikių vakarie
nę. Šįmet, sakoma, bus ypa
tinga ir skoniu ir valgių gau
sumu. Vyrai kukoriaL 

X Šio sekmadienio ryta 7 
vai. mišiose Knights of Coiu- 
mbus, Cardinal Council eis in 
corpore prie šv. Komunijos

nemokėjom: nė kalbos, nei ».la-,mūsų bažnyčioje. Mat, mūsų 
rbo. Dabar viskų mokam, klebonas yra narys minėtos 
“Draugo” konteste nereikia draugijos. K of C Cardinal 
didelio mokslo. Reikia tik ei
ti pas lietuvius ir kalbinti,

I Unimsal Mortgage & tostai 
Companv, Not. Ik.

3320 S. Halsted Street
5 W. M. Antonisen Jomes P. Doody G. A. Šukys
»iiitimiiimniNiimiimmiimHiiiiniiiiiwwiiiiiiiiiNiiMN«r *A

Dūlis bargenas kablrų Ir Manketų
Gražios, pilnos mieros, $3.00 ver
tes kaldros 
po............................ ’1.69
Šilti ir dubelt. Rlan-$ 
ketai, $2.75 verti 1.48

PILIETYBĖS PAMOKOS
Susipažinkit su Mos šalies įstatymais kas lU>k pilietybės. Pamo

kos prasidės Lapkričio (Novra.ibci*) 3, 1982, Ir kiekvieną ketvirta
dienio vaJsarą per dešimtį savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare. Prašau ko greičiausiai užsiregistruoti.

JOSE P H d, GRISH,
4631 S. Ashland Avenue, Telefonas: Boulevard 2S00

kad užtdisakytų “Draugų,” ar

Council turi apie devynis šim
tus narių.

X Mūsų klebonui darbuoja-
ha nusipirktų gerų knygų. Fž- nties ir leidžiant Šv. Vardo 
sirašęs katalikiškąjį laikraštį j Jėzaus draugija įruošė sau
žmogus žinos kas pasauly de
das. Bolševikiškus laikraščius 
reikia šluoti iš savo namų, nes 
juose yra vien šmeižtai ir ne- 
kentimas katalikų. Jei katali
kus žmogus suprastų, koks iš
tikiu jų yra bedieviškas laik
raštis, tai nei į rankas neim-
tų. Be to katalikui nuodėmė j ir dar keli.

“clubrootn”, kurį patys nariai 
išdekoravo, papuošė ir reika
lingus kambariui rakandus į- 
rengė.

Dekoravimo ir įrengimo da
rbe ypatingai paaižymėjo: ži- 
rgaitis, Šileikis, Petrauskas- 
“inusty”, Cauble, Nekrošius

A F. CZESNA’S BATHS
TUKMIAMoa, lU'MMCOS sriJTOBINftfl VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
fcvediški m&nkštinlaiai Ir elektros masažas

Treatmental vtaokių ligų, reumatizmo, narvų atitaisymo, šalčio 
Ir taip tollaUK. au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

MineraMnės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi <alima išsigelbėti nuo visokių Ufų-

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

1657 W. 45th Street

LAIKAS BftGA greitai. 
Užeina šalta žiema. Ne
laukit, kada jau termo
metras rodo zero.

Apsirūpinkite su ang
limis dabar. Pirkdami 
dabar sutaupysite daug 
pinigų ir gausite geres
nių anglių.

Lietuviai darykite biz
nį su saviškiais. Pirkit 
anglis iš

GKANIWORKS COAL YARŪ
16th Street ir 49th Court, Cicero, III. 

ADOMAS BERNADISIUS, sav.
Pristatome į visas miesto dalia, kaip Ciceroj taip ir 

Chicagoj.
Tel. IkMiievnril 4A52

Gražūs, tvirti, naujos mados sek
lyčioms setat. pasirinkimas Moqu- 
ette, Tapestry arba Mohair, vertės 
nuo $60.00 iki $80.00 dabar

$28.95
ATSILANKYKITE ŠIANDIEN 

GATAVI PiRKTit

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS

2536-40 W. 63rd STREET
Ilemlock 8400

4177 83 ARCHER 4VE.
Lafayette 3171 

Chicago, III.



DRAUGAS šeštadienis, spalių 29 d., 1932

20 METU SUKAKTUVIŲ VAKARIENE SU PAMARGINIMAIS
DR-STE ŠV. ANTANO IŠ PADVOS, IŠ CICERO, ILL. 

Rengia

SEKMADIENYJE, SPALIO-ŪCIŪBER 30 D.. 1932

ŠV. ANTANO PARAP. SVETAINĖJE, z *■
15th ir 49th Court gat. Cicero, III.

Pradžia 7:30 va. vak. Įžanga 75c ypatai

C H I C A G O J E
KĄ REIŠKIA PILIETYBĖ? j apie pilietybę suruošti pamo-

------------- j kas. Painokos tęsis per deši-
Šis klausimas yra atkarto-Imti savaičių (sykį į savaitę)

jamas ypatingai 
dento rinkimus.

savaičių
prieš prezi- pradedant lapkričio (Noveinb- 

er) 3, 1932, 7:30 vai. vakare,
25 metai atgal, kada lengva '4631 S. Ashland Avenue (te

buvo įsigyt pilietybės popie- lefonas Boulevard 2800).
ras, šimtai pasinaudojo proga. 
Bet daugelis praleido progų ir 
šiandie jaučiasi padarę klaidų, 
nes nepasinaudojo tų laikų le
ngvatomis.

Šiandie valdžios reikalavi
mai dėl įsigyjinio popierų yra 
truputį sunkesni, bet vistiek 
prieinami ir galima tapti pi
liečiais.

Per keliolika metų dauge-

Joseph J. Gnsh

MOT. S-GOS 1 KPS. JAUKI 
PRAMOGĖLĖ

BR1BGEPORT. — Trečia
dienio vakare, spalių 26 d. į- 
vyko ‘‘card and bunco par
ty” surengta M. S. I kps. Re
ngimo komisijoj vadovavo pi
rm. 1 kp. H. Nedvarienė, F.

liui nebuvo galima gauti pilie- Burba, Ručinskienė ir Ambra- 
tybės popierų iš priežasties, zienė. Be didelių skelbimų, be 
kad valdžia nesurado per kokį į“ varymo” žmonių j pramogų

Taigi bus gražių dovanų, im tų atvyko j šj kraštų ir vė- 
Kurie turės pasisekimų, gaus linu buvo įtrauktas į lietuviŠ- 
tas dovanas. Kvieslys kųjį veikimų.

t

| 1923 metais vedė jaunų p-lę

ŠVELNUMAS IR LENGVU
MAS YRA PAGEI

DAUTINA

RŪPINAS VARGŠŲ 
ŠELPIMU

MARQUETTE PARR. — 
Spalių 10 d. Šv. Vincento De 
Paulo dr-ja metiniame susiri
nkime išrinko visų 'senųjų val
dybų.

Sus-me kįlo sumanymas, ko
kiu būdu padidinus dr-još iž
dų, kad galima būtų sušelpti 
daugiau vargšų.

Gerb. kleb. kun. A. Baltu
tis, dr-jos direktorius, patarė 
padidinti darbuotę.

Nutarta kreiptis į biznierius 
ir šiaip žmones, kad paremtų

Kazimierų Volteraitę, su kuria 
gražiai gyvena ir augina gra
žių šeimynėlę. Kone visų lai
kų gyveno Marąuette Park 
kolonijoj.

Dabar turi

Laukinių žvėrių kovose ra- 
indasi daug puikiausių pavyz
džių tiesoje, jog gamta savo 
žalumoj retai švelni ir lengva. 
Kuomet, pavyzdžiui, piktasis

gražų nuosavų /tigras ir kraujo ištroškusi juo-

taip žalias tabakas yra ne sa
vo vietoje cigaretuose. Lucky 
Strike cigaretų išdirbėjai nie
kuomet neapeina šios tiesos, 
ir iš priežasties to, žalio taba
ko nesiranda Luckies, leng
viausiuose cigaretuose, kokius 
kada rūkėte, kadangi Luckies 
tabakas yra spragintas.

I
Lucky Strike yra spraginti 

žalio tabako, štai kodėl taip‘bungalow”, '6210 So. Talman doji pantera susitinka džiung- 
ave. Patartina visiems, reika- lėse savo ginčą išspręsti su daug rūkytojų surado Luekiuo
lui esant, nepamiršti savo tau
tiečio.

Remkime savo biznierius.
, Rap.

RADIJO PROGRAMAS

dantimis ir nagais, pasigailė-[se to lengvumo, kurio vyrai 
jimo nėra laukiama nei šutei- ir moters ieško cigaretuose. 
kiama. Tokiuose laukiniuose
žvėryse švelnumas būtų ne sa- 

!vo vietoje.

Žinoma, Lucky Strike išdi
rbėjai, šių mėgiamų cigraetų 
lišdirbiine, vartoja tik puikiau-

ir lengva. Todėl, šis puikus 
tabakas, jį tinkamai pasendi
nus ir išnokinus, yra perlei
džiamas per Lucky Strike’ 
garsų pagerinantį valymo pro 
cesų, kuris yra išreikštas saki
nyje “It’s Toasted.”/

Spraginimas duoda Luckies 
tų malonų lengvumų, kuriuo 
lepūs rūkytojai greitai išreiš
kė pasitenkinimo, kadangi jie 
žino, jog pasiėmę Lucky jie 
gali pasidžiaugti cigaretų, ku
riame nesiranda žalio tabako.

(Advertisement)

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

Pilnutė

$1.88

Betgi, kaip kiekvienas rū- sį tabakų. .Jie superka dėl Lu- 
kytojas žino, švelnumas ir len-jekies tik rinktiniausį namini 

yra pa-į ir turkiškų tabakų. Bet ten 
kas kuo gali. Kas duos didės-A1 niief^1? lietuviai turės r.:a- geidautina. Lygiai, kaip švel 'jie nesustoja, nes jie pripaži
nę aukų, bus įrašytas į garbės Jonumo pasiklausyti gražių numas būtų ne savo vietoje,,ta tiesą pareiškime, jog Gam- 

Kiekvienas aukotojas Į dainų ir muzikos per radijų iaukiniuose džiunglių žvėryse, ta savo žalumoj retai švelni

Ryt dienų čikagiečiai ir k’-Įgvumas cigaretuose

narius.
uostų ateivis Įvažiavo. Kong- (Visgi susilaukėm daug svečių. įgauna gausius atlaidus. Stoš-jls stoties WCFL, nuo 1 iki 2

resas priėmė įstatymų, kad tie įžanga į 
ateiviai, kurie atvažiavo piim 
birželio mėnesio, 3921 metais,

kus ir Birgelis išrinkti perei-|vak I>o pietų. Programe daly 
Kaip visuomet, į 1 kp. at- ti per kolonijų. Čia turiu dar vaus v*s4 mėgiami daininin- 

vyksta puikų svečių, tikrų po- pastebėti, kad kas prie baž- kai ir dainininkės: Elena Ra-

‘bunco” buvo 25c.

’bus leidžiami įsigyti registrą-ik veikėjų, štai iš Mar- nyčios perka “Draugų,” “Lai- 
cijos kortelę, kuri kainuos 9uette Pk. atvyko net pora au- 
$20.00. Žinoma yra formališ- toinobilių: Gricienė, Trust, .la
kumų, kurie turi būt atlikti, giello, Jonaitienė, p-lė Danes

vų,” arba knygų, gautasis nuo 
jų pelnas eina Šv. Vincento 
De Paulo dr-jai.

“Draugo” Draugas

JUOZAS BAUBKUS GA
ZOLINO BIZNY

Gavęs registracijos kortelę a- Utiugė), taipgi svečių iš Ci- 
teivis gali reikalaut pirmųjų, cero, Ilk: Laskauskas savo 

'arba antrųjų popierų. gražu automobiliu atvežė P.
Šiandien įvairios įstaigos ir Vaicekauskienę su dukrele, be 

bendrovės daro skirtumų dar- to visos 1 kp. narės dalyvavo
pe piliečių ir nepiliečių. Pilie- i* žaista ir juoktasi ir laimė- Smagu pranešti, kad mūsų 
čiai dirbtuvėse palaikomi, o ta gražių dovanų. ‘‘Door pri-į tautiečiai vis labiau ir labiau 
nepiliečiai atleidžiami; taip ze” buvo net keliolika. Be to,įkimba į įvairius biznius, 
pat reikalaujant pašalpos, ne- g’ažų žiurstų, siutų F. Burba,| štai, nesenai Juozas Baub- 
piliečiai yra varžomi ir per tek° kiekvienam staliukui, 
spaudų matome, jog bedarbiai Į Pasibaigus "card party”, 
ateiviai turės keblių padėti. A- pasišnekučiavus, padėkojus- re 
teivis moka taksus lygiai su ngėjoms tos linksmos praino- 
piliečiu, bet neturi balso ir t.t. gos, skirstėsi viešnios-svečiai,

Kadangi daugelis lietuvių visi patenkinti. Valio 1 kp.

kus įsigijo gazolino ir aliejaus 
stotį (Filling Station) prie 59

kauskienė ir Jankienė iš Ke- 
noshos, J. Čepaitis ir kiti. Bu- 
driko radijo orkestras grieš 
įvairius šokius ir gražias lie
tuvių liaudies melodijas.

Šiuos gražius programus ke
tvirti metai finansuoja Jos. F. 
Budriko korporacija, kuri už
laiko radijų, rakandų ir mu

zikalių instrumentų krautuvę 
adresu 3417 S. Halsted st. C'lii- 
engoje.

Kadangi dabar Budriko krau 
! tuvė mini 20 metų savo biz-

ir Western gatvių (nortb westi 
corner) adresu: 5854 So. Wes- 
tern avė. Stotis vadinas? Stan
dard Oil Station. Būdamas jau

atvyko čionai apsigyventi ir 
šiandien užaugino šeimas, įsi
gijo judinamojo ir nejudina
mojo turto, moka taksus, tai 
jų priedermė naudotis ir šios 
šalies teikiamomis piliečiams 
privilegijomis.

Todėl neužginčijamas fak 
tąs, kad būti Jungtinių Arner. 
Valstybių piliečiu yra labai 
naudinga. Dėl to aš pasiryžau

Nina

RYT SĄJUNGIEČIŲ 
BUNCO

MARQUETTE PARK. —

nas ir sumanus p. Baubkus 
moka visiems mandagiai pasi
tarnauti. Iš to galima spręsti, 
kad biznis jam seksis.

P. Juozas Baubkus prieš 20

nio sukaktuves, tat eina dide
lis išpardavimas radijų ir ra
kandų nepaprastai nupiginto
mis kainomis. Prie to dar yra 
duodamos dovanos. V.

GARSINKINIES
“DRAUGE"

KALĖDŲ EKSKURSIJA

1 LIETUVĄ
Rengia Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungų Amerikoje.

^AMERIKOS 
UNIJA

1*
t

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
Užlaikome dideliausių pasirinkimui 

žiedų, daimąntų, laikrodėlių ir kitokių’ 
Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainosf 
dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius.
3255 So. Halsted St.

Sekcija

Miestas pilnas $1.88 milinerių sha- 
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 
$1.88. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour
Pagamintos už $7.50.
KITOS KEPŪR'FS.. $3.95 
Gaivu sizai nuo 21 iki 25 col.

(Vietinė Moterų Sų-gos 67 kp. ŽĮ’lllimmiimmiiiiiiiiimimiiimiliiiimmmmillimiimimillllllllllllllllllllllll!”*

rengia “bunco par|y” ryt, spa 1 MARQUETTE Į

WET WASH LAUNDRY

UlIAfti LIKTUVA rvvŠVEDUė

S. S. “Drottniogholm”
I&patikia IK N«-w Yorlto

GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. VI. 

P. Mnčtnska.s. įvedi) Amerikos
Linijos, Centro rastinės Ameriko
je, Lietuvių Skyriaus vedėjas. Jis 
stengsis padaryti kelionę pilną |- 
domyblų, apie kurtą visiems bus 
tnalonu prisiminti. Gauk broSiu- 
rėles: "Bendros Informacijos Ke
lionėje J Klaipėdą" Ir "Kalėdų 
Ekskursiją." Gaunamos pas a- 
gentue arba:

Svvedi.sh American Line
IBI N. Mlclilgnn A'C,, ('liloagio

lių 30 d., 5:30 vai. popiet, pp. 
Mickeliūnų name, 6747 S. Ar- 
tesian avė.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Komisija deda pastangų, kad 
jvisus ko gražiausiai priimtų.
ILaukiama svečių ir iš kitų ko
lonijoj. Jau pasižadėjo dalyvan 
ti centro valdybos narės: Vai
čiūnienė, Yuškienė, Čepulienė 
ir “M. D.” redaktorė Saka- 
Įlienė. Taigi lauksim visų. Mu
lai) biznieriai pažadėjo duoti 
gražių dovanų: pav., p. Kasa- 
kauskas, kuris niekuomet ne
atsisako nuo paramos, kuris 
turi dvi nuosavas auksinių 
daiktų krautuves, 2049 W. 35 
SL ir *4216 Archer avė. (be1 
auksinių dalykų, užlaiko dar 
ir visokių sportui reikalingų 
daiktų), taip pat kitas biznie
rius p. Andreliūnas, kuris taip 
pat turi auksinių dalykų krau
tuvę, 2650 W. 63 st.

S
Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai VIE- = 

| NINTCLE LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. |

= Prašome lietuvių paramos. Kai turėsite drabužių dėl = 
3 išplovimo, siųskite mums arba šaukite telefonu f 

= HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus paimti Jūsų 3 

| bundulį.

6551-53 South Kedzie Avenue
Iiimmimiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiimiiiiiimimiiimiiiiiimmiimiiimmmiiiž

PAVESKITE MUS PRIEŽIŪRAI JŪSŲ MORGIČIUS
1. Iškolektuoti principų ir nuošimtį,
2. Pertikrint taxas,
3. Panaujinti ugnies Insurance,
4. Peržiūrėti namus (property).
Specialiai patvarkom morgičių paskolas. x

PATARIMAI DYKAI

HOEBEL & GORDUN REALTY CU,
MORTGAOES — INSURANCE — REAL ESTATE

809 West 35th St. , Tel. Yards 4330

Telefonas « m Taip, jus ga-— ANAI Y*5AHULVO c
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

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

Per vir3 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Litli-

nanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnes, negu visų departamentirnų Storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS-
Indiana Egg .......................................... tonas $6.00
Illinois Egg............................................... ” _ 6.00
West Va. Lnmp........................................” *7.50
Black Band Egg .................................  ” 7.50
Black Band Lnmp ................................. ” 8.00
Red Ash Erie Lump ............................. ” 8.50
Blue Grass Lnmp ................................. ” 8.50
Fancy Lnmp ............................................... ” 8.50
Pocahontas Mine Run ................j... ” 6.50
Pocahontas Lump...................................... ” - 9.00
Pocahontas Egg ...................................... ” 9.00
Pocahontas Nut ...................................... ” 8.50
Pocahontas Pea.......................................... ” 6.75
West Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų......................... ” 9.00
Canell Block .......................................     ” 9.50
Stoker Screenings .................................. ” 5.50
Best G,radę Chestnut....................................” 15.00

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Mes esame ulbondsuntl miesto sverlkal ir kiekvienas vežimas, kuria 
Mvattuoja iŠ musų yardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tlkieto svarumą.

Chicago’s Finest, Largest Selection 
W. 47ttl. St.

Three Stores in Onę—Just W. of 
Ashland

PATARNAVIMAS
dėl viąų piliečių 
visados vienodas

TEISINGAS
—LICITACMA: kišeninė liga. Iš

gydoma—jei vartojama
—SU VILTIMI geri vaistai.

Matykit mus.
—KOIjEK'1TJO»IAmE: nuslbankru- 

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

Matykit mus.
—APDRAUDAj nuo ugnies—na

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

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
rųšies dokumentus.

Vinadoa kreipkitės:
Public Service Office

819 W. 35th STREET 
Fhone Boulevard 9122

■ ■■■■■■■■■■N

Reumatizmas sausgėlą
Naalkankyklt* savęs skaus- 

mala. Reumatizmu, Sausgėla. ■ 
Kaulų Oėllmų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu: nes skau- _ 
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dainai ant patalo paguldo. I

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
•tla lengvai praAalIna virimt- _ 
nėta ligas; mume itandte dau
gybė imonlų siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina Bėc per g 
paltą IKe arba dvi ui $1.1B.

Knyga: "BALTINIS 8VEI- ■ 
KATOg” augalais gydytlea. kai- ■ 
na tė centų. H

Justin Kulis
<2 5t 80. HAI.RTED 8T. ■

Cbloago. UI. •

■ ■■■■■■■■■■M
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POVILO SALTIMIERO KAL- rengtas sulig vėliausiais rei- 
BA, PASAKYTA PER PEO-'kaJavimais. Tų vakarų be abe-

PLES FURNITURE CO. 
RADIJO VALANDĄ 
SPALIŲ 25 D., IŠ
WGES STOTIES

Gerbiamieji klausytojai:
Štai, daugiau žinių

Draugo boxing kontestų. Ma
tome, kad katalikų jaunimo

apie

jo publikoje, matysime tarpe 
daugelį lietuvių ir žymesnių
jų remiant mūsų dienraščio 
boxing kontestų.

Kaip ir visuomet, “Drau
gas”, norėdamas parodyti sa
vo dėkingumų dalyviams šia
me turnamente, ypač čempi- 
jonams, rengia šaunų banketų

organizacijos (C. Y. O.) kon- Congress viešbutyje, gražiame 
testas sutraukė 2000 kumšti-! Goki Room. Banketas įvyks
ninku į šių metų turnamentų. 
Jų tarpe buvo ir lietuvių jau
nimo, kurie dalyvaus dienraš
čio Draugo boxing konteste. 
Šis kontestas Įvyks lapkr. 3 
d., gražioje Šv. Agnietės sa-

lapkr. 21 dienų. Visi kviečia
mi būti mūsų tarpe ir parody
ti, kad mes, lietuviai, intere- 
suojamės savo jaunimu.

Gerbiamieji biznieriai, pro-

E\aniiner, Evening 
Daily Times.

‘Draugas’ ir šio kontesto ko 
misija jaučia taip pat didelę I

Post ir taus Aukotojas į DAKTARAI:
lie-Stanislovas P. Mažeika,

.v , ,, . . i tuvis katalikas graborius ir.parama iš reoples ruvniutre I , . ", .... i
. 2 . . . ....... .balsaniuotojas puikiai uzsire-įstaigos, kuri apie tai leidžiat, , v 4

. ... , komendavo sestame Bernaičiuskelbti per savo radijo vala-
ndų. ,

Jei svetimtaučiai vilioja mū

Kolegijos Rėmėjų seime, įsto
damas į šios visiems Ameri
kos lietuviams brangios įstai-

Tel Cicero 67fi«

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-.’1 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

------------------ Į .......................

sų lietuviškų jaunimų prie sa- gOs Garbės Rėmėjus aukojant 
vęs ir įvertina jų dalyvavimų t $100.00 ir pasižadant kas met' 
tame sporte, tat ir tu, tikras šiai įstaigai aukoti “dienos,
lietuvi, taip pat prisidėk prie uždarbio” dovanų, kurios šia-
virš minėtų vakarų ? Tikimos, tme seime ir įteikė $10.00. Tai- 
kad visi klausytojai lapkr. 3 pogj prašė niekuomet jo įstai-
d.. Šv. Agnietės salėje lietu
viško jaunimo riuteriais bus.

LIETUVAITĖS VERDIJO 
“AIDOJ”

fesionalai ir visi, kurie sekat 
Įėję, prie Archer ir Rockwell' šį turnamentų, žinokite, kad Lapkričio 2 d. The Operetic 
gatvių. Visi būsite suintere- Draugo boxing kontestas gau- Tlieatre, prie 11 gatvės ir 
suoti savo lietuvišku jaunimu'na paramos iš A. A. U. Cen-Ąve> Chicago Wo- 
ir jų pamylėtu sportu, kadaro, C. Y. O. Generolo, žino- imcn’s Club pastangom bus sta 
sv.sirems nemažiau kaip 60 da- inio spoitinmko iš Notre Daine jtoma scenoj opera: “Mignon”
lyvių visokio svorio. j Universiteto, Jack Eilder, As-Į__ į aktas, “Aida”__ II ak-

Užbaiga, arba finais, įvyks Į sociated Press. Dėkingi esame įįr “Carnien”
lapkr. 17 dienų, C. Y. O. Cen-!Alexui Kumskiui, kurio pasi- 
tre, prie Congress ir Wabash darbavimu gauta toji parama.

gos 3319 Auburn Avenue, Bri- 
dgeport, Chicago, III. nepalei
sti pagarsinimus renkant Ko
legijos leidiniams, parengima
ms, nietraščiams ir programo
ms. Tai tikrai kilnus katali
ko pažangaus biznieriaus pa
vyzdingas nusistatymas.

Seimo dalyvis 

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

Šiomis iš

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. D. I. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Sėredoj pagal sutartį

Tek Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43rd St. 
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYETTE 3067

utiaaa Tai. Urovehlll *617 
- Re*. *787 S. Artesian Avė.

Tet Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 West Marųuett* Road '
T*L: 8-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM 

Nedėlioj eusltanu

gatvių. Reikia pažymėti, kad 
šis Centras yra mėgiamas vi- 

sporto vedėjų Cbicagojc

Didžiuotis reikia, kad apie 
Draugo boxing kontestų rašo 
Chicago Evening American, 

dflto, kad yra moderniškai į- Chicago Tribūne, Herald ana

“Aidoj” loš dvi 
Barbora Drangelis — Aidos 
rolę ir Helen Bartush — Am- 
neris rolę.

dienomis sugrįžo
II akt s ’I^uvos p. Bruknis ir jo vy- 

lietuvaitės

Boulevard 7689
Rez. Hentlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

s;
Ponių Elenų Bartušienę Clii

riausias sūnus. Žmonų ir kitus 
tris vaikus paliko Lietuvoje. 
Brukniams Lietuva patikus. 
Jis pats sugrįžo tik dėl to, kad 
turėjo čia savo nuosavybę li
kviduoti. Sugrįžo tuo Pačiu'

Tel. Cicero 1260 X—KAY

DR. GUSSEN

G R A B O R I A 1:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA 3 UI ET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėm.* pa
tarnauju geriaupia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų ii- 
dlrbystėe.

OFISAS
*68 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 1283 S. 
Halzted Street. T*t 
Victory 4**4,

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laldotuvėae kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mane 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Reeeevelt 9*1* arba 2*1*

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 8, 49 Court, Cicero, III
TKU CICERO *927

cagos lietuviai dažnai girdi • laivu kaip kad ir išvažiavo, 
dainuojant per radijo Peoples'būtent Frederik VIII. Laivu ii 
I’urniture Co. valandoje. Ji j“Draugo” agentūros patarna- 
save balsų lavina pas Eduardo įviniu p. Bruknis labai paten- 
Sacerdote, kuris diriguos ir kintas.
statomųjų operų aktus.

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

Cicero, Ilk

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, W1NSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 2359 So. Leavltt SL

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

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

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WBST 12th PLACE 
Vai.: ' 7 Iki 9 v. ▼. Išskiriant Seredoe 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WA8HINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant W*shlngton Blvd. 

4:80 — 8:90 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2461, arba 

Cicero 662. Rea. teL Cicero 2888

T si. Lafayetta *792

DR. A. J. JA VOIŠ
Tai: 2 Iki t po pietų, 7 iki 9 rak. 

Office: 4459 S. Califarnia Ava, 
Nedėlioję pagal sutartj

VIEŠA PADĖKA

FENZAU’S “MILINERY” 
PATENKINA

NORTII SIDE. — Reiškiu 
nuoširdžiausios padėkos žod
žius draugijoms, parap. komi
teto nariams, darbuoto jams-

Dr. C.K. Kliauga
DEN TISTAS 

Utarntnkais. Ketvertais ir Subateml* 
2420 VV. Alarųuctte ltd. arti Wcstern

Avė. Plsuue Hentlock 3828 
Panedėliais, Seredomis ir Pttnyčiomla 

1821 So. Ualsted Street

Fenzau’s milinery krautuvės 
visus patenkina skrybėlių pa
sirinkime, kaip jau tūkstan
čiai kostumerių tvirtina. Ieš
kodamos gero pasirinkimo mo-

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
vtsaomet sąžiningas Ir 
nebrangus, naa neturi
me Išlaidą ašlalkymal 
•kyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aaban A

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
Graborius ir Balsaniuotojas 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, HL

I. J. ZOLP

oms ir visiems .^arapljoruuus^tervs visuomet lanko Fenzau’s ! Ph°DM ^tnirnii ’ irri , aDR. JOSEPH KELLAprisidėjusiems darbu ir auko- krautuvę, tikėdamos rasti ge
rais prie gražaus pasisekimo riaušių ir didžiausių parinktų 
parap. bazaro, kuris įvyko spa J1 skrybėlių ' išpardavimų visam 
lių 9, 16 ir 23 dienomis. į mieste. Fenzau’s trijose krau- 

Bazaro sėkmės yra gražios |tuvėse randasi tnepaprastos rū 
Apskaitliuoju, gryno uždarbio y^Les skrybėlės ir todėl lengvi- 
parapijai liks virš vienuolika 1 na pasirinkimų.
šimtų dolerių. Kaip šiais sun- Nėra lengva užduotis turč-

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykjfl
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

OMASOlUUa IR LAIDOTUVIŲ 
VRDRJAI

1650 WEST 46th STREET 
Kampu 4<tk Ir Paulina Ita 

Tel. Boulevard *292-9412
Nulludlmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnauMu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

kiais bedarbės laikais, tai jau 11 kraut, gerų ir įvairų pasi- 
yra labai gausi parapijai au- rinkinių. Reikalinga didelio 
ka ir jai parama. Už tų viskų pasišventimo, kad parodžius 
dar kartų reiškiu giliausios vėliausias, patraukiančias .ma- 

padėkos žodžius, ir Dievas te- ^as> Railoj ir kreacijoj. Fen- 
atlygina visiems šimteriopa’. Įaai1’s supranta savo biznį ge-

DENTISTAS
GAS EXTRACTION 

Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 
6558 SO. WESTEltN AVE^

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULIAI

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

MsuzanaaTšlakis

Moterų ir Vaikų ligų 
Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 11d 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Vtarnlukala 
Ir Mctvergais.

Rez. Tel. Byde Park 3398

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SI
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. w. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—13

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

Kun. J. Svirskas

AKIŲ •YDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CM1KLRGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos.- nuo 2 iki 4 Ir nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal

-/ sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. Grovehill 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 3-4 Ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldlenlata 
tik susitarus

9422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englesrood 4641 
Want«orth 8006

Office Phon» 
Wentworth 8006

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
▼ai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
BUDRIKIS ir vėl austebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui 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 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra 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

Dldy»M orimu

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

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už *35.00

KOFtOPLYČIA DYKAI 
1344 SOth Avė., Cicoro, Iii.tarnauti.

riau negu kiti jos kompetito- 
riai ir neleidžia kad kas nors 
trukdytų žmonėms jos patar
navime.

Fenzau’s Millincrv Shop, 
1648 ir 43 Wost 47th St., da
bar yra pasirengus visiems pa

VINCENTAS
VISNAUSKAS

fi:20Mirė Spalių 27, 1932 m 
vai. ryte, 50 metų amžiaus.

Kilo Iš Lietuvos. Amerikoje 
išgyveno 30 metų.

i’allko dideliame nubudime 
moterį Bronislovą, po tėvais 
Gečaitė, dukterį Bronislovą, 2 
aunu Alfonsą ir Vincentą brolį 
Joną, Kewanee, III. ir gtntnes, 
o Lietuvoj brolį Antaną ir 2 
seseris Oną Ir Marijoną ir gi
mines. <

Kūnas pašarvotas 3545 Rcl- 
den Avė., arti Central Park, 
Tel. Capttol 1765.

laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
spalių 31, iŠ namų 8 vai. bus 
atlydėtas J šv. Mykolo parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė, Su. 
nai. Broliai, Keaerys ir ŠLmtuvs.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Kudeikie Yards 1741.

Paminklo
Pašventinimas

BOLESLOVO
LESCZ1NSKO

Mirė birželio 14, 1 932 m. Ir
tnpo palaidotas šv. Kazimiero 
kapinėse.

Rolcslovns Losczlnskas gimęs 
Ir augęs Chicagoje, 30 metų 

amžiaus. Išbuvo poliemonu 
virš 9 metus.

Jo atminčiai pastatytas pa
minklas, kurio pašventinimas 
įvyks nedėliojo, spalių 30 d. 
3-člą vai. po P'ėt šv. Kazimie
ro kapinėse.

Nuoširdžiai kviečiame vious 
giųslĄes. draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose iškilmėse.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
i sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apieinmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
jataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius Tisuose 
Ratukiniuose, egzaminą v anas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
oas klaidas.

8 pečiai ė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
H.REIVA8 AKIS ATITAISO J TRUM 

laiką su nauju išradimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar Italuos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6 859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

DR. MAURIGE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDO8:

Nuo 10 iki 13 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALI8TA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4; nuo <’-•

Nadėlinmla: nuo 19 Iki 13.

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

Tel. Kenuood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ..
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 pa 
pi et. Utarn. Ir 8ubat. nuo 3-6 vak 

šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
NedėHomla 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON ,
Gydytojas ir Chirurgui

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

----------------------
Tai. Hemlock 8701

Ras. Tel. Prospect 04 !»•

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 13 ryto. 7 Iki 0 vakar* 

Utaru. Ir K*tv. vak. pagal sutarti

DR. B. ARON ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 416* South Kedzle
Rea 4426 8o. Callfornia Ava. 

▼ai.: 8-4. ^7-0 v. v. įtekinant Htętv.

Ofiso Ir Rez. Te!, Boulevard Y913

DR. A. J, BERTAS'I
756 W. 35th STRF^T

į * ■
nfUo vai*: nuo nuo
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AUSROS VARTŲ PARAPIJOS BAZARAS
SEREDOMS, SUBATOMS IR NEDĖLIOMS
PER VISĄ SPALIO MĖNESĮ. 2323 W. 23rd PLACE

LAIMĖ BAZARE VISŲ LAUKIA:

Visus Bazaras nori apdovanoti laime: Į visus Bazaras žiuri, kad laimin
gais padarius. Taigi ateikite, o pamatysite, kad esate tikrai laimingi.

X *

Kviečia visus
A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

C H I C A G O J E

PRANEŠIMAI
DĖL L. KREKŠŪIUNO 

PAREIŠKIMO

sirašusiųjų, parašais (senieji 
rėmėjų Ii adymai nebegeri).

Al. Manstavičius,
Apskr. pirm.

K. J. Pažarskis,
L. V. “Dainos” choro pirm.Šiuomi mes, žemiau pasira

šę, dar pakartojame visuome
nei, kad nuo lapkričio (Nov.) Jurgis F. Iai Pinską, pla 
22 d. p. L. Krekščiūnas nebe- čiai žinomas Dievo Apveizdos 
ra L. Vyčių “Dainos” choro parapijos rezidentas, nesenai 
biznio vedėjas-menedžeris. Da-' grįžęs iš Lisle, 111., atidarė 
bartiniu laiku L. V. Chicagos1 gražių barbernę adresu 6651 
apskrities ir L. V. “Dainos” S. Artesian Avė., prie Mar- 
cjioro valdybos yra įgalioju- <p.iette Koad, (vienas blokas 
sies Antanų Petrulį, Petrų Va- nuo Western Avė.). Barbeme 
rakulį ir Juozų Kisielių rinkti pavadinta Club Barbpr Sliop.

tumel ius. Ypatingai moka ki-Į Everybody is welcome to at- gavo darbų. Bet, spėjama, kad 
rpti plaukus sulig naujausios Į tend, for they sure will have4 lapkričio mėnesį jie visi bus 
mados. Sykį užėję pas p. La'a joyous time. Since it is a |įr V(ų atleisti.
Pinsku pasiliksit nuolatiniu jo Bara Dance, wear your simp- 
kostumeriu. Rap. [lest clothes. Don’t miss itl

--------------- Coresp.
BRIDGEPORT. - .Draugi- _____________

ja Saldžiausios Širdies Viešpa Altar Boys of Ho,y
ties Jėzaus laikys mėnesiniu. Fami,y (jesuit) Parisi. wiil 
sirinkimų. lapkričio 4 d., 7:o() ]iOįvj tiieįr Annual Card Party 
vai. vakare, Chicagos Lietuvių a,1(j gocja[ jp B,e Sodalitj 
Auditorijoj. Hali, May and Eleventh Stre-

Visi nariai z malonėkite atsi- ets, Friday fivening, Novemb- 105 w Monroe st> Rm. 1005 
lankyti, nes yra daug svarbių er 4th at 8:15 o’clock. . Kampas c,ark st.. io-tu lubų

i

P. CONRAD. Fotografas J
Turime tokias pat šviesas kaip 

Holiyw-oode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
polnltnentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- ENGLEWOOD 5840 

Ites. 7UO W. 02nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

'.skelbimus, užrašinėti naujus 
rėmėjus ir priimti mokesčius 
nuo senųjų choro rėmėjų, šie

P. La Pinską patyręs savo 
darbe; nors jaunas, bet turi 
daug metų praktikos ir visuo-

’trys įgaliotieji asmenys turi met mandagiu ir geru patar- 
liūdymus su mūsų, žemiau pa- navimu patenkina savo kos-

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav-

Kai vartosite
RED CROWN GESĄ IR ALYVĄ,

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

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

N. W. Corner. TEL. REPUBLIC 7417

reikalų svarstymui. Taip pat 
prašome atsivesti ir naujų na
rių. Valdyba

L. R. K. S. A. Chicagos aps
krities kuopų atstovų nepapra 
stas susirinkimas įvyks spa
lių 30 d., 3 vai. popiet, Šv. į

Entertaimment Committee

DAUGIAU DARBO SPA
LIŲ MĖNESĮ, BET...

AVASHINGTON, spal. 28. •
I

- Amerikos Darbo federaci- Į

Telefonas State 7660
Valandos 9 .ryte Iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600

Valand-os 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Mykolo parapijos svetainėj, 3a Praneša, kad šį spalių mė-, 9°f6l8a" 77 W‘ WMh,n*tOD •
1644 AVabansia avė., Nortli nesį-kiek daugiau
Side. Susirinkimas bus svar
bus. Malonėkit kuopų atsto
vai, arba valdybos, skaitlingai 
dalyvauti.

K. D. Rubinas, apskr. rašt.

TĖMYKITE LIETUVIAI
! J. NAMON FINANGINĖ KOMPANIJA

ATLIEKA DAUG RUSIŲ BIZNIO
1. Perka LIETUVOS LAISVftS BONUS ir tuojau išmoka cash.
2. Perka Morgičius, taipgi išmoka cash.
3. Skolina pinigus ant Morglčlų.
4. Parduoda pirmus Morgičius nuo $500. iki $4000. nešančius

morgičiai nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra split, taipgi 
galima investuot nuo $50.00 Iki $500.00 ant notų nešančių 6%.

5. Iškolektuoja morgičių nuošimčius ir sumų, kurie esat pirkę 
iš uždariusių Pankų ir kitų Įstaigų.

6. Perka ir tokius morgičius už kuriuos yra nustoję mokėt 
nuošimčius ir sumą.

7. Parduoda chekius pasiųst karr. užmokėt bllas taksų, vande
nio, elektros, gaso arba kitas bilas,

8. Maino chekius, taipgi stambius pinigus ant smulkių.
9. Renduoja flatus, padaro T.istus, kolektnoja rendas, prižiūri 

namus.
10. Kurie rendauninkai nemoka rendos, padaro notas dėl pra- 

šallntmo.
11. Gamina Įvairius legališkus dųkunientus; kaipo: pardavimo ar

ba pirkimo namų, farmų, biznių, morgičių notų ir kitų dalykų.
Registruotas Notaras.

12. Apdraudžia (Insurance) nuosavybes, automobilius, krautuvių
stiklus ir kitus dalykus. '

13. Parduoda namus, farmas, lolus Ir biznius.
14. Maino farmas ant namų visuose miestuose Ir valstijose.
15. Maino ant namų, lotus, bučernes, grosernes ir kitos rtišies

biznius visose dalyse Chicagos taipgi kituose miestuose Ir 
valstijose. „
JULIUS NAMON, savininkas šios Kompanijos suteiks Jums 
maloniai patarimus ir informacijas dykai. Per 18 metų studija
vimo ir praktikavimo daug rūšių biznių. Jo patyrimas bus 
jums naudingas. Per teisinga žmonėms patarnavimų, jo biznis 
vis didinas, kad ir depresijos laikuose.
Su reikalais kreipkitės ypatiškai arba rašykit:

I. NAMON FINANCE CO.
Real Estate & Mortgage Investments

6755 S. VVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 
Phone — Grovehttl 1038

BRIDGEPORT. — Simano j 
Daukanto draugija rengia 40 j 
įuetų gyvavimo sukaktuvių va j 
karienę spalių 30 d., Chicagos 1

- Lietuvių Auditorijos' svetainė- 
! je, 3133 S. Halsted St. Kiek
vienas narys privalo dalyvau
ti vakarienėj, nes tai visų už- 

, duotis paminėti ilgų metų 
. draugijos gyvavimų.

Visus narius kviečia.
Valdyba

MARQUETTE PARK. — 
Marquette Park Liet. Am. Pi
liečių klubo mėnesinis susiri
nkimas įvyks sekmad., spalių 
30 d., 2 vai. popiet, parap. sve
tainėje. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti j susirinkimų, nes 
turėsime svarstyti daug svar
bių dalykų, kaip apie dabar
tinę krašto politikų prieš rin
kimus, apie organizuojamų pi
lietybės klesų ir t.t.

Valdyba

BRIDGEPORT. — Draugi
ja mergaičių ir moterų Roža- 
ncavos ruošia dvasiškų pokylį, 
šeštadienį, spalių 29 d. eis iš
pažinties, o sekmadienį, spa
lių 30 d., 7:30 v. ryto prie šv. 
Komunijos. Dr-jos intencija 
bus laikomos šv. Mišios. VisosI
narės prašomos susirinkti į 
parapijos salę. Iš čia visos ei
sim į bažnyčių. Valdyba

Democratic

Headquarters
Lithuanian

Division
134 N. La Šalie St. 

Chicago

bedarbių Į valandos 

1 Vakarais

TeL Dearborn 7966 
9 ryto Iki 4 po pietų

Utaralnkals Ir Ketvergab 
— « Iki 9 vaj.

4145 Archer Avė. Tel. La f ay et te 7»V

Namų Tel. Hyde Park 1395

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 8T. prie MICHIGAN AVĖ 
Tel. Pullman 5950—0377

! 4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak 
Tel. Lafayette 8393

!l»l n T.A SAI.I.E ST—pagal autartt

----------------------------- r——-------------------

Republican 
Headąužrters 

Lietuviu Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House,

Room 777.
STATE:

A. K. Yalukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

Chairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Salk St. 

Room 300.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauli
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia Ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi- 
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. čia pagal naujų mokinimo būdų
išmokinama i trumpiausių laikų ang- ' ...........

nauja oasouno stotis

Vartoja Sinclair Produktus
p. J. P. Olekas, yra senas Ir daug 
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekvienų labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias ialkhs pradėti mokytis. Atel- ~
kitę Ir Įsirašykite šiandien. MOKSLO 7001 S. WESTERN AVENUE 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto Iki 3 po

Naujausi Lietuviški 
Kolumbia Rekordai

16269—Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok. Pauras ir 
Giraitis

16270--Rytų daina ir Turkų vestuvės.. Lietuvos viešbučio orkestrą 
J 6271—Kur lygūs laukai ir Sutems tamsi naktužėlė. Karo mokyk

los choras
16272—Namo, ir OI. kad išauštų. Mikulskio vyrų oktetas 
16267—Atskrend sakalėlis ir “Ant kalno.” Vanagaitis ir Stuogis 
16266—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas lygių šuoliai.

S. Pauras /-
162.56—Ulonai ir Ar aš tau sese nusalčiau. A. Vanagaitis, Stogis ir 

» Oželis
1 6268—“Miss Lietuva” ir Ar tu žinai broli? V. ‘Dineika ir 

J. Ptarauskas
16263—Adbulinls Ir Vargoninkas. Vincas Nlckua
16264—Gegužinė polka ir Į Braziliją. Lietuvos viešbučio orkestrą
16255—Kariškas vaizdelis ir Sudiev, sudiev. D. Dolskls
16252—Kukutė. Valcas ir Myliu. Tango. V. Dineika ir J. Petrauskas 
16253—Suktinis Ir Lietuviškas Popuri. V. Dineika Ir J. Petrauskas 
16256—Link Mergelę ir Nemunlečių — polka. Mahanojaus Liet. 

orkestrą.
16259—Pilkiu ir Toks vaikinas — polkos. Mahanojaus Liet. orkestrą 
16254—Aukšti Kalneliai ir Ak Norėčiau. Mahanojaus Liet. orkestrą 
16251—Rinkai man berneli ir Adomo ir Jievos polkos. Mahanojaus 

Liet. orkestrą.
16262—"OI Atmink” ir Užaugau Lietuvoj. Vanagaitis ir A. Oželienė 
16261—Svetima padangė ir Studento sapnas. Jonas Giraitis su 

orkestrą.
16260—Nuovadoje ir Amertkos Lietuvių priėmimas. D. Dolskis
16257—Atsiskyrimas su mylima ir Vasaros grožybė. S. Pauras ir 

Giraitis ,
16227—Jurgio ir Ūkininkų — polkos. Pennsylvanljos Anglękasiai 
16226—Sunku Gyventi Našlaitėliams ir Garnys atplesdeno. Pauras 

ir Antanėlis

V1TOR VĖLIAUSI IJETUVIftKI REKORDAI
14 055—Valdininkė ir Mercina — Polkos. Viktoro Kapellja 
14054—Shenadorio ir Liuosybės. Polkos. Krygerio kapellja 
14063—Kalnamasys polka ir Man liūdna gyventi valcas. Krugerio- 

kapelija.
14052—Pasiilgimas Tėvynės — Maršas ir Vestuvių maršas. Viktaro 

kap?iija

KOLUMBIA REKORDAI
1RO76—Supinsiu dainužę ir Oi, sopa. sopa. J. Kudirka 
16092—Neveski vaikine ir Ak, myliu tave. Kast. Monkelioniutė 
16103—Kad mes gėrėm midų, alų ir OI kas? Liuda Sipavičiūtė 
11155—Saulutė tekėjo Ir Ganėm aveles. Dujatas. Menkeiionlutė ir 

Stankūnas
16108—Vasaros naktis ir Bėda kad- giltinė ne ėda. Liuda Sipavičiūtė 
16178—Panemunis polka ir Karolina polka. Worcesterio Liet. 

Orkest ra
16184—Užburta Pylis, polka ir Moderniškas klumpakojis. Budriko 

radlo orkestrą
16239—Tykiai, tykiai ir Dziedukas. Iš Lietuvos vyrų kvartetas

VICTOR REKORDAI
79080—Vai ku-ku ir Oi tu žirge, žirge. Jonas htUėnas 
80398—Ko tu žvengi žirgeli ir Augo pūtinas. A. VĮnckevičtus 
SO-tfiS—Pot’ca briliante ir Sclntlla mazurka. Mandalynų kvortetas 
81327—Bėgau pas mergelį Ir Apie žydų barabančikų. S. Pilka 
81 o9•>—8’ikė mergos ir šarka ir Žąselė. P. A. Dulkė.
14000—Apie džiabų ir Jaunų senatvę. S. Pilka
14009—Molio Urbonas ir Sakė mane Šiokia. Krasauskienė ir 

Volterą itė
14012—Valcų rinkinis ir Pasveikinimas iš namų. Alkani muzikantai 
14014—Klausyk mylimoji Ir Burdlngierlus praktikuoje. Žiūronas ir 

grupė
14021—Oasnadinės banketas ir Pas motinėlę. J. Žiūronas 
140Ž3—Sveikinimas Iš Lietuvos ir Kauno lAndler. Linksmi vaikinai 
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu. Krasauskienė ir 

Volteraitė \
1-'0‘’9—Llnominis ir Užgavėnės. Žiūronas ir Grupa
14034—Kaimo ir Pavarorlo, polkos. Viktoro kapellja
14035—Tolima laimė vilioja ir OI greičiai), greičalu. Jonas Būtėnas
140 39—lAlmė Ir Džiaugsminga Polkos. Stygų orkestrą
14011—ir Gėlynas Potkos. Kaimo orkestrą
14042—Užmiršai tėvų kapus ir Laivine. Jonas Būtėnas
14043—Senberniu Ir -Grjžk namo. Polkos. Akiras — Biržys

20 METŲ IŠPARDAVIMAS
Midget, Baby Grand Radio vertės $19.00 už $Q 75
9 tūbų Philco radio vertės $100.00 už...............$39 OO
Philco Radio ir Phonoprafas krūvoje ___ OO
Royal rašomos mašinėlės vertės $35.00 po....

Panešamos Portable Victrolos vertės $10.00 pd Q5
Geriausios Phonogr. Viktrolų adatos 100 už 5 centus 
Nauji Lietuviški ' Gražiausi Rekordai. Visas katalogas pasi
rinkimo iš 5,000 rekordų. Vertės 75 eentų po 45 centus.

H I G H W A Y
SERVICE STATION

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad jstoju j “Draugo Vajaus” Kontestę:

Vardas ir pavardė.......................................... ........................

Adresas ......................................................................................

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Onkley Avė., 
Chicago, III. «

TOWN OF LAKE. — l>ab. 
Sųjungos susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių 
30 d., 1 vai. popiet. Valdyba

HALLOWEEN BARK 
DANCE

S. E. corner 
Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

The I. C. of B. V. M. of 
West Side are baving a great 
IIalloween dance, wliich will 
be in tbe stnall Meldazis Hali, 

52242 W. 23rd place, on Mon- 
dav October 31 st, 1932 at 7:30 
P. M. ,

pietų ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla

3106 So. Halsted St.
PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinis buniralow, lotas 37 pėdų 
pločio ir 125 pėdų ilgio.

Trys metai atgal kainavo pas
tatyti $8,500, o dabar parduosiu 
už $4.500.

Atsišaukite . . ,n p n w a v v Je manai pirkti automobili, ateik
. L?, t: pa" ,nua nes mes užlaikoma

( If EBO STATE B ANK , vienų Iš geriausių rūšių autocnobl- 
Tel. Lawn. 7173 or Ctėero 40 nu* — studebaker. kurie yrs į 

i pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu Į 
Taipgi mea turime pilnų pasirinki

KAS NORĖS iš Chicagos arbalmų vartotų karų labai prieinamų ii 
Cicero parenduoti sau 5 gražius “•bangia kaina.
Sb^a.„’ki,*rb" bc' MIDLAKD MOTOK SALES 

4728 W. 13»h St. Cicero, III.

Visi Rekordai po 45c. <
Siunčiame j kitus miestus pirkėjas turi apmokėti siunti

mo lėšas.

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167
LIETUVIŲ PROGRAMAI: NedAliomi. W.C.P.L. 970 k. 

nuo 1 iki 2 vii. po pietų. Ketvertais: W.H.F.C. 1420 k. 
nuo 7:30 iki 8:30 vakare.

Finansuojama Bpdriko Krautuvės.


	1932-10-29-DRAUGASw.pdf

