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Paminėsime J. VVashingtono ir Kęstučio sukaktuves
VOKIETIJOJ PORAI SAVAIČIŲ 

UŽDRAUSTI POLITINIAI

NARDANČIOJO LAIVO 
VIRŠININKAS TEISME

ARGENTINOJ IŠVYSTO
MA KATALIKŲ AKCIJA CHICAGOJE

I

PARYŽIUS, lapRr. 4. — 

Cherbourge teisman pašauktas 

nuskendusio prancūzų nardan-

BUENOS AIRES, lapkr. 4. 

— Argentinoje katalikų akcija 

vis daugiau išvystoma. Akcija

LEIDO PADUOTI NAUJUS 
ĮRODYMUS

čiojo laivo “Promotliee” ko- daugelis labai įdomauja ir pri 

mandierius A. du Mesnil. Jis sideda prie bendrojo veikimo.

ATSISTATYDINO JUGOSLAVIJOS 
MINISTERIŲ KABINETAS

kaltinamas tuo, kad laivui skę 

slant jis kitų nepaisė, tik pats 

geibėjosi. Su minėtu laivu 

žuvo 62 vyrai.

Visose vyskupijose organizuo

jamos vis naujos akcijos ša

kos. Tuo svarbiu reikalu dir

ba kaip vyrai, taip moterys.

UŽDRAUSTI POLITINIAI 
SUSIRINKIMAI

LYGIOS TEISĖS VO
KIETIJAI

NUŽUDYTA 5 ASMENYS KALĖJIMŲ SEKMA
DIENIS

BERLYNAS, lapkr. 14. PARYŽIUS, lapkr. 5. -

Vokietijos prezidentas llinden Prancūzijos vyriausybės suma 

burgąs paskelbė naujų dekre- nytam nusiginklavimo ir tai- 

tą. Nuo lapkričio mėn. 6 d. iki kos plane pažymėta lygios tei- 

19 d. visam krašte uždrausta sės Vokietijai.

turėti bet koki politiniai su-

HAVANA, lapkr. 4. — Sa

nta lsabel de las Lajas mies

tely. Santa Clara provincijoj, 

laimėjęs rinkimus kandidatas 

į majorus R. Fernandez, libe-

NEW YORK, lapkr. 4. — 

“American Prison ass’n” ske

lbia, kad šiemet “kalėjimų se- 

krnadieniš” bus minimas gruo 

džio mėn. 4 d. Tai yra tikslas

sirinkimai.

ATSISTATYDINO JUGO
SLAVIJOS KABINETAS

ralas, savo namuose surengė 

Šis naujas Prancūzijos nu- į vakarėlį. Šį susirinkimų už- 

sistatymas vokiečius džiugina puolė pralaimėję rinkimus ko- įdominti visuomenę apie nau 

!ir turima vilties, kad Vokieti-!nservatoriai. Penki asmenys .ios penologijos reikalą, bū-

Cook’o apskrities teisėjas

Jarecki leido Assoeiation of 

Real Estate Taxpavers paduo- 

li naujus įrodymus prieš 1928, 

1929 ir 1930 metų mokesčių 

mokėjimą, nežiūrint apskrities 

advokato Bell priešinimosi.

Pirmiau ši organizacija prieš 

rrokesčius kovojo dėl to, kad 

buvo aplenkti asmeniniai mo

kesčiai. Tačiau tos kovos prie

monės nepripažino teismai. Da 

bar ji imsis kitokios priemo

nės, panaudos naujus argume-

SUDARYTAS KOMITETAS PRADĖJO 
PRISIRENGIMO DARBA

PELNAS YRA SKIRIAMAS LIETUVIAMS 
BEDARBIAMS

Žinant, kad šiemet yra Jurgio Vašingtono 200 metų mir

ties sukaktis ir Lietuvos Kunigaikščio Kęstučio, Vytauto Di

džiojo tėvo, 550 metų, praeitą penktadienį susidarė komitetas 

tas reikšmingas sukaktuves iškilmingai paminėti. Susirinki

mas įvyko Beetboveno konservatorijoj. Dalyvavo visi Chi

cagos ir apylinkių lietuviai vargonininkai su komp. A. Po

cium ir VI. Daukšu, pirmininku, priešakyje. Taip pat daly

vavo ir Federacijos apskričio iniciatyva dar praeitą pavasarį 

sudarytas komitetas toms dvejoms sukaktuvėms paminėti. 

Sukaktuvėms minėti diena numatyta šio mėnesio pabaigoj, 

ar gruodžio pradžioj. Programos komisijos valdyba išrinkta

per prakalbas ir pamokslus su ntus prieš minėtų metų netei- Į į§ komp. A. Pociaus, muz. VI. Daukšos ir muz. K. Sabonio

• • cinncna mnl/ncZinc* !• —i* , i______ _ • ___________singus mokesčius 

Teisėjas skyrė 10 dienų pa

rūpintis sudaryti įvairią programą iš muzikos ir dainų. Pa

kviesta visi parapijų chorai sudaryti bendrą chorą iš apie

ja laimės tai, kas jai reika- nužudyta. Tarp žuvusiųjų y-į'ent, kokiu būdu užbėgti pik- slūgti prie naujų argumen. [ 1JW dainininkų. Bus pakviesta Sv. Kazimiero Akademijos 

•’ ’ d * j t i - • i , • I. ... . ... _ nipro-flimn nrkpst.rfl. (. upams nrkpslm knnr.pst.ft IftimSinsi mr-
linga laimėti.

Pranešta, kad Vokietijos už 

BELGRADAS, Serbija, la- gj^dų reikalų ministeris ba

ronas von. Neurath artimiau-

ra ir išrinkto majoro žmona, itadarybėms ir kaip pataisyti | tų. Miesto ir apskrities vai

NEAPLEIDŽIA LONDONO I Piktadarybes.

i visus tuos, kurie yra atlikę

pkr. 4. — Atstistatydino Ju

goslavijos ministerių kabinę-' 5oinis dienoniis vyks atgai įl LONDONAS, lapkr. 4. 

tas, prieš kui į kroatai kovojo. įr tenaį sa Prancūzi-i Tik maža bedarbių dalis ap-

Karalius Aleksająlras ieško įos atgtovais turės pasitarimų leido šį miestą, o dauguma ir 

nusiginklavimo lygybės klau- toliau pasilieka. Jiems pašto 

simu.

tokio premjero, kuriam kroa

tai nesipriešintų.

INSULLIS SULAIKYTAS

gę parūpina miesto autorite

tai.

I

MIŠIOS INVALIDAMS

ATĖNAI, lapkr. 5. — J. 

Valstybių vyriausybei reika

laujant, čia policija paėmė sa

vo priežiūron S. Insull’į. Da-

EOVOJA UŽ. PREMJERO 
VIETĄ 86 KAREIVIŲ NUKAUTA

QUEBEC, Ont., Kanada, la

pkr. 4. — Andai Notre Daine 

de Grace bažnyčioje laikytos 

šv. Mišios karo invalidams. 

Jiems prisiųstas specialus apa

štališkasis palaiminimas.

BERLYNAS, lapkr. 4. — 
Prūsijos premjeras Otto Bra-

MEXICO CITY, lapkr. 5. 

— Nikaraguos sukilėlių vadas

biįi prasidės kova dėl jo de- ldnį Hindenbūrgui. Jis reika- 

port avimo is Graikijos, jei ]nuja> kad jam būtų grąžinta

i Prūsijos premjero vieta. Ki

taip gi jis, Braun, iš naujo

bus kokių kliūčių ji išduoti.

SUIMTAS AMERIKIETIS 
KOMUNISTAS

BERLYNAS, lapkr. 5. — 

Suimtas Koelne universiteto 

studentas amerikietis komuni

stas G. Holmes, 24 m. amž. 

Areštuotas vienam Koelne 

priemiesty, kur lipino raudo

nuosius atsišaukimus.

SVARSTO NUSIGINKLA
VIMĄ ORE

un pasiuntė protestą prezide- j Sandino praneša, kad spalių

mėn. 28 d. įvykusiose kauty

nėse sukilėliai nukovė 80 ka

reivių ir marynų.

bus priverstas kreiptis vyriau 

siajin teisman.

PREZIDENTO SKELBIMAI

BERLYNE KOVOJAMA 
PRIEŠ BLOGUOSIUS

RAŠTUS

BERLYNAS, lapkr. 4. — 

Šiame mieste imta sėkmingai 

kovoti prieš parduodamus be

gėdiškuosius raštus. Pardavė-

BEDARBIŲ KLAUSIMAS 
ANGLIJOJ

LONDONAS, lapkr. 4. — 

Anglijos vyriausybė gamina 

'naują įstatymą bedarbių rei-

11 i
i kale.

W ASHINGTON, lapkr. 4.I pabaudomis baudžiami.

— Prieš apleisiant Washing-; ___________________________

toną prezidentas Hoover’is pa

si rašė du paskelbimus, vieną 

dėl paliaubų, lapkričio mėn.

11 d., o kitą dėl padėkonės

dienos, lapkričio mėn. 

minėjimo.

24 d.,

AMERIKOS KATALIKAI MINĖS 
ŠVIETIMO SAVAITĘ

LONDONAS, lapkr. 5. — 

Pranešta, kad Anglijos minis-

W ASHINGTON, lapkr. 4. 

- Amerikos katalikai ateina-

terių kabinetas svarsto apie ' nčią savaitę minės švietimo sa- 

nusiginklavimą ore. Yra su-jvaitę nuo šio lapkričio mėn. 

manymas, kati panaikinti vi- 7 d. iki 13 dienos. Krašto Ka

sus bombas svaidančius lėktu-

vus.

AIRIŲ KONSULATAS 
CHICAGOJ

DUBLINAS, lapkr. 5. — 

Airijos vyriausybė nusprendė 

Chicagos mieste įkurti savo 

konsulatų.

10 STUDENTŲ PAŠALINTA

mergaičių orkestrą, Chicagos orkestrų konteste laimėjusi pir

mą dovaną. Be to bus pakviesti mūsų žymiausi solistai, gar- 

i šiauši kalbėtojai. Paminėjimo pelnas nutarta skirti lietu

viams bedarbiams.

Vašingtono ir Kęstučio sukaktuvių paminėjimo komite

to valdybą sudaro: L. Šimutis, pirm.; J. Mickeliūnas if A-' 

Bacevičius, vice pirm.; inž. A. Žvirblis ir dr. P. Atkočiūnas, 

sekretoriai; dr. Jonas Poška, iždininkas. Programos komisija:, 

komp. A. Pocius, VI. Daukša, J. Brazaitis, K. Sabonis, J. 

Kudirka, B. Janušauskas, A. Mondeika, N. Kulis, Raila, J. 

mažinama, kad neturėti ne- Žilius, Glemža, J. Gaubis. Salės komisija — Dr. J. Poška, 

pritekliaus. Išlaidų numatyta į apt. Y- Petrauskas ir inž. A. Žvirblis. Į komitetą įeina. ri 

17,885,134 dol., o nepritekliaus Prof- F- B- Mastas, Federacijos centro pirm. ir visa eilė kitų 

3,670,000 dol. Reikės tad mūsli visuomenės veikėjų. Į garbės pirm. pakviesti visi mūsų

išlaidas mažinti mažiausia 13 

darbini-i

dybos tokiu stoviu labai nepa

tenkintos.

SĄMATA TURĖS BŪT 
MAŽINAMA

Cook’o apskrities sąmata a- 

teinantiems metams turės būt

nuošimčių. Nukentės 

ūkai ir tarnautojai.

PRIEŠ PARDAVIMO 
MOKESČIUS

gerb. kun. klebonai.

KUNIGAS, BUVUSIS AD- 
VOKATAS, LAIKĖ RAU

DONĄSIAS MIŠIAS

LONDONAS. — Kun. John

STUDENTAS VL. VILIA
MAS GAVO ROCKEFE

LERIO STIPENDIJĄ

V. D. Universiteto studen

tų atstovybės pirmininkas VI.
, Trys bedarbių organizacijos ,0'Connell, kurs prieš įsišven- viliamag gavQ pfir y D Un-

jai areštuojami ir dažniausia pareiškia priešingumo sumany tinimą kunigu per ilgus metus Rockefelerio s“----
tiems pardavimo mokesčiams, buvo advokatu, prieš atidary- gamfog

Tai dėl to, kad šiais mokės- siant- karahskuosius teismus

čiais dar daugiau būtų prislė- AV eštminsterio katedroje laikė 

gti mažieji pirkliai.

PREZIDENTAS SPRING
FIELD’E

SPRINGFIELD, III., lapkr. 

5. — Prezidentas Hoover’is

44 NUBAUSTI

šv. Mišias katalikams advoka

tams. Advokatų tarpe buvo 

d n katalikai teisėjai. (Advo

katams ir teisėjams laikomos

užvakar Sv. Mišios prieš atidarysiant

versitetą. Rockefelerio stipru

mo’

sius. Jis išvažiavo studijoms i 

Berlyno universitetą. VI. Vi

liamas yra stud. ateitininkų 

“Vytauto” -klubo narys.

pimo ir drąsos ima iš prezi

dento Lincolno, kurio palaikai 

Švietimo savaitės programo šiame mieste ilsisi, 

je yra įdėta įvairių dalykų

kiekvienai savaitės dienai. Pi

rmąją' vietą užima patrijotiz- 

mas, o paskui įvairiausi kiti

:vakar šiame mieste turėjo pra I’ederaliam teisme 

kalbą. Tarp kitko sakė, kad net 44 asmenys nubausti už' R'isnlp terminus yra vadina- 

jis krašto valdymui sau įkvė- .įvairius nusikaltimus. Tai bu- niOS raudonosiomis Mišiomis).

vus “bargeno” diena teisme.----------------------------------------------

Visi prisipažino kaltais tikė- KIEL, Vokietija, lapkr. 4. 

damies gauti ko mažiausias,— Nuskendusio su 69 vokie- 

bausmes. j čių laivyno kadetais laivo

CURTIS BUVO CHICAGOJE “Niobe” kapitoną H. Ruhfu- 

s’ą teismas išteisino.
DU ANGLIAKASIAI

PAŠAUTI

taliku Gerovės konferencijos į klausimai, taip pat pasaulio 

i švietimo departamentas šiai taikos klausimas, 

savaitei parūpino atitinkamą

programą, kuri išsiųsta kata

likiškoms mokykloms.

Švietimo departamento dire

ktorius kun. dr. G. Johnson 

pareiškia, kad šiemet dėl siau

čiančio ekonominio krizio dau 

gelis mokyklų turi didelius 

nepriteklius. Šis faktas tuo la

biau turi paskatinti mokyklas

. DECATUR, III., lapkr.
Užvakar Chicagoje vie- 

4. sėjo viceprezidentas Curtis. PARYŽIUS,’ lapkr. 4. —

KUN. V. ČERNAUSKAS 
PASKIRTAS Į ROSE-

LANDĄ
Kun. V. Cernauskas, West 

augęs, pernai rudenį į- 

šventintas kunigu ir toliau tę

sęs mokslą, šiomis dienomis 

paskirtas asistentu prie Visų 

Šventų parapijos Roselande, 

kur klebonauja kun. J. Raš

kauskas.

— Macon apskrities anglių ka Jis pareiškė, kad respubliko- Mirė įžymus prancūzas meni- 

Tarp kitko paduotos šios te- sykių srity pašauti du pikie-jnų partija rinkimus perdėm ninkas tapytojas Andre Mare,

__ • _ ____ 1 1 1- * 1____ 1- V-___ _______  • 1 • _ « •___ A* ! An_  __ Vmos: Katalikiškųjų mokyklų Į tininkai, kada jų būrys susi- 

sistema; Trumpa katalikiško- rėmė su policija ir pašerifiais.

jo švietimo istorija J. Valsty- ----------------------------------------------------

fcėse; Kai kurios katalikiškojo PANAIKINTA CENZŪRA
švietimo J. Valstybėse statis- ------------------------------

tikos; Katalikiškųjų mokyklų] TOKbJO, lapkr. 4. — Ja- 

patrijotizmas; Tikybinė tole- ponų kariuomenės vadovybė 

rancija; Ačiū Dievui už Jurgį Mandžiūrijoj panaikino spau-

laimėsianti. 47 m. amž.

BALSAVIMŲ IŠLAIDOS SPULKŲ DIREKTORIŲ 
ŽINIAI

ORO STOVIS

CIIICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien rytą numa

tomas lietus; kiek šalčiau.

Cook’o apskrity balsavimų 

išlaidos lapkričio mėn. 8 d. 

bus didesnės kaip 400,000 do

lerių.

------------------------------ , ir visus katalikus minėti švie

URBAN A, Tll., lapkr. 4. — tuno savaitę. Šis minėjimas 

Iš Illinois’o universiteto už bus ištikrųjų paakstinimas vi- 

įvairius nusikaltimus pašali-Įsiems daugiau pasiaukoti jau-

Washingtoną; Namai ir mo

kykla; Tėvų-mokytojų sąjun

gos svarba; Mokyklos gyveni

mas ir katalikų akcija; Po-

dos ir žinių cenzūrą.

GAVO PASKOLĄ
NEW YORK, lapkr. 4. —

nta 10 studentų. nimo švietimui.

piežiai ir taika; Paliaubų die-'Miestas gavo 21,500,000 dęle- 
nos reikšmė, ir t.t. rių paskolos iš dviejų bankų.

9

Visų spulkų direktorių sva

rbus susirinkimas bus rytoj, 

1:30 vai. po pietų, 2341 S. Ke

dzie ave. Kalbėtojai, atvykę 

iŠ AVasbingtono ir Evanstono 

išaiškins prisidėjimo prie va- j
Coligeum’e lapkričio mėn. dinamojo “ Home loans” kiau-1 

22—27 d. įvyks naminių pau- simą. Visi lietuvių spulkų di-

PAUKŠČIŲ PARODA

kščių paroda. rektoriai kviečiami atvykti.

Gauta žinia iš Lietuvos, 
kad pasimirė žinomo dai
nininko K. Sabonio tėvas, 
sulaukęs 89 metų amžiaus. 
Gerb. dainininkui, nete
kusiam mylimo tėvelio, 
reiškiame užuojautos žo
džius,

“Draugo’’ Redakdjr.
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varžyti, uždrausti katalikiškas mokyklas stei

gti, mėginta net katalikiškai spaudai cenzū

rą uždėti. Kam nežinoma kai kurių protes

tonų fanatiškųjų sektų, ku klux klaniečių ir 

jiems panašių keliamos kovos prieš Katalikų 

Bažnyčių šiame krašte? Kam nežinoma, kad 

viešose mokyklose išauginama daugybė inde- 

ferentų ir net atvirų bedievių, kurie viso

kiais būdais stengiasi kovoti prieš katalikus. 

O kų jau bekalbėti apie socialistus ir komu

nistus, kurie rinkimų metu yra labai akty

vūs, kurie veržiasi į politikų tuo tikslu, kad 

ir krašto tvarkų suardyti ir tikėjimų naikinti.

Tokių faktų akyyaizdoj tik apsileidėlis 

katalikas atokiai laikosi nuo politikos, ne

balsuoja. Dėl to ir mes lietuviai, kaipo ka

talikai, turime politikoj dalyvauti ir naudo

tis pilietinėmis teisėmis.

Mums ir kaipo lietuviams politikoj ak-

Cook ’o apskrities klerkas 

Sweitzer paskelbė, kaip atei

nančiais rinkimais balsuojant 

žymėti kandidatus baliote.

Yra trys būdai žymėti (pa

dėti kryžiukus) baliote kan

didatus. Jie visi yra teisėti. 

Balsuotojas gali žymėti visų 

vienos kurios partijos sąrašų, 

aiba gali iš kelių partijų pa

rinkti kandidatus arba gali 

žymėti tik dalinį kandidatų

parinkimų.
Tie balsuotojai, kurie nori

ENTUZIASTIŠKAS KUMŠTYNIŲ 
TURNAMENTAS

PILNA AUDITORIJA ŽIŪRĖJO JAUNŲJŲ 
LIETUVIUKŲ KUMŠTYNIŲ

Į TURNAMENTA ATSILANKĖ PRALOTAS M. L. KRUČAS 
IR VISI CHICAGOS IR APYLINKĖS KLEBONAI, 

KUNIGAI

DIENOS KLAUSIMAI

tyviai reikia dalyvauti ir siekti politiškame 

šio krašto gyvenime pačių aukštumų. Kitos balsuoti už visus vienos ku- 

tautos, gyvendamos Jungtinėse Valstybėse rios partijos kandidatus, gali 

tokiame pat skaičiuje, kaip ir mes, toli toj padėti kryžiukų tik ritinuky,

šv. Agnietės (airių) audi- [Chicago ir apylinkės parapi- 

torija, talpinanti virš 1,300 jų jaunuoliai katalikai, kumš- 

žmonių, pirmų sykį buvo už-11 vilių mėgėjai, nuo 112 iki L75 

pildyta lietuviais, sporto mė-jsv. svorio. Kiekviena pora ku- 

gėjais per pirmąjį “ Draugo ” j mščiavosi po tris raundus, 

kumštynių* turnamentų, lapkr. | Pirmutinė pora buvo po 160 

4 d. Pasidėkojant “Draugui”, sv. svorio Rainis iš Bridgepo-

MES IR POLITIKA

Pats svarbiausias šių dienų klausimas tai 

busimieji prezidento, kongreso atstovų ir ki

tų valdininkų rinkimai. Vadinasi — politika. 

Šiandien visi ir politikuoja, ginčijasi, spėlio

ja ir spekuliuoja. Politikuoja vyrai, nuo jų ir 

moterys neatsilieka. Vaikai irgi apie politi

kų kalba. Mat, toks dabar sezonas.

Kadangi politiškame gyvenime dažnai 

pasitaiko visokių negražių darbelių, šelmys

čių, dėl to katalikų tarpe dažnai girdima ke

liant klausimų, ar verta politikoj dalyvauti, 

ar verta net balsuoti?

Bet tokio klausimo, rodos, jau nebereik

tų kelti, nes jis yra išrištas. Katalikų Baž

nyčia nė viename pasaulio krašte į politikų 

nesikiša, bet ji nedraudžia katalikams žmo

nėms joje dalyvauti. Bažnyčia dažnai net pa

ragina, kad tikintieji aktyviai politikoje da- 

, lyvautų, kad balsuotų ir kad iš visų savo pa

jėgų rūpintųsi savo krašto , gerove. Aišku, 

katalikai, dalyvaudami jJplitikope, negali pra

silenkti su katalikybės nešiltais, jie visur ir 

visame kame turi būti teisingi. Jeigu jie elg

tųs kitaip, jie nusižengtų prieš Bažnyčių ir 

Dievų. Katalikai balsuotojai turi žiūrėti, kad 

jų balsas nebūtų paduodamas už tuos, kurie 

patekę valdžion stengtus žmonių tikėjimų ir 

dorovę griauti, tikinčiųjų veikimo laisvę var

žyti. Katalikams reikia politikoj dalyvauti, 

reikia balsuoti, nes kitaip tikėjimo, spaudos

ir žodžio laisvė į pavojų išstatoma.

Rusijos, Meksikoj ir Ispanijos tikintieji 

prarado laisvę, jie šiandien žiauriai yra per

sekiojami, dėl to kad jie savo laiku nepa

naudojo savo pilietinių teisių, aktyviai poli

tikoj nedalyvavo, bet užleido tų dienų tikė

jimo priešams, leido jiems įsigalėti ir dėl to 

pati Bažnyčia turi nukentėti, dėl to milijo

nai tikinčiųjų buvo išžudyta.

Jei kas sako, kad tokių pavojų nėra šia

me krašte, labai klysta. Ir čia Katalikų Baž

nyčiai statoma daug visokių kliūčių, kiek 

kartų kesintasi katalikų veikimo laisvę su-

'Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Misteriškos Rožės
((Tęsinys)

Tų pačių dienų keletas iš kaimypų 

patėmijo baltai žydinčias rožes. Apie vi

dudienį viena kaimynė savo vyrui tarė:

“Žiūrėk į tų rožių kelmų, kurs turi 

baltas rožes. Tas kelmas praeitais metais 

juk turėjo raudonas rožes.”

Kita kaimynė, prisiartinusi prie p- 

nios R., paklausė:

“Kas gi atsitiko tam rožių kelmui? 

Kaip tai galėjo įvykti? To& baltos rožės 

atrodo grasiausios! ’ ’
“Aš jai pasakiau,” pareiškė p-nia 

R, “kad tai yra ženklas, į rodąs, jog ma-i 

no malda tapo išklausyta.”

O miesto gėlininkas (Dr. W. B. M.)„ 
rožių kultūrinimo ekspertas, išanalizavo 

tas rožes Ir jis pareiškė, jog jis nėra ma

tęs baltųjų rožių kelmo, kurs taip būtų 

įaiiakojęs ir lypųs į viršų. Keletą rožių

r ^-TJoms, lapkr. 5 ’d., 1932

Daniniūnas iš So. Chicago 
su Albertausku iš Bridgepor
to, abu 147 sv. svorio. Laimė
jo Albertauskas.

Zareckis iš Cicero su Žilins

ku 112 sv. svorio iš Ros. lan

do. Laimėjo Žilinskas.

Meškauskas su Jobnsonu a- 

bu 147 sv. svorio, abu iš Ci

cero. Laimėjo Meškauskas.

Žukas iš West Side su Ba

rausku iš Bridgeporto abu 175 

sv. svorio. Laimėjo Barauskas. 

Semi finai
Bočkus 160 sv. svorio iš 

Dievo Apveizdos parap. su, 

Vaičiūnu. Laimėjo Bočkus (no 

kautu).

Zalatoris su Zajausku. Lai
mėjo Zajauskas. 

Bridgeportiečiai stipriausias 
tymas

Preliminariam turnamenle 

skaitlingiausi tymai buvo iš 

Aušros Vartų (West Side) ir 

(Tęsinys 4 pusl.)i

rto su Paukščiu iš West Side. 

Laimėjo Rainis.

Kisielius iš North Side s r. 
Judeikiu iš Brighton Park. 

abu 1G0 sv. svorio. Laimėjo 

Judeikis.

Markevičius iš Bridgeporto 

su Žostautu iš West Side, abu 

112 sv. svorio. Laimėjo Mar

kevičius.

Antanaitis iš So. Chicago 

su Crimeliu iš West Sidę. A- 

bu 135 sv. svorio. Laimėjo A-

jaunieji mūsų kumštininkai, iš 

kurių ateity ne vienas gali bū

ti antruoju Šarkiu, t. y., pa

sauliniu kumštininkų čempi - 

jonu, turėjo garbės parodyti, 

savo jėgų, miklumų ir išsila- 

o tūkstantinė minia

kuris yra kiekvienos partijos 

kandidatų surašo viršuje. Ki

tur niekur nereikalinga dėti

turime tas pačias teises ir tas pačias pro- ^kryžiukų. Toks balsavimas už vinimų,

gas, kaip ir kitos tautos? Taip yra todėl, kad i kurių vienų partijų vadinasi pamatyti, įsitikinti, kad mūsų

srity pažengė, savo tautos vardų išgarsino, 

pakėlė. Lietuviai visai mažų pažangų tuo 

žvilgsnių tesame padarę. Kodėl? Juk ir mes

“straight ticket” balsavimas. 

Padėtu ritinuky kryžiuku nau 

dojasi .visi pažymėtos partijos 

kandidatai.

• Kitas būdas, kaip sakyta, iš 

visų, partijų skirti sau tinka

mus kandidatus. Šiame atsi

tikime nereikia ritinuky dėti

mūsų dauguma politika visai nesidomime, 

ranka į tai pamojame, duotomis mums teisė

mis nesinaudojamo, tam tikslui nesame tin

kamai susiorganizavę. Ir tol, kol nesuprasime 

svarbos politiškame šio krašto veikime akty

viai dalyvauti, tol būsime kitų pastumdėliais, 

visų išnaudojami ir skriaudžiami.

Nors mūsų skaičius nėra gausingas, ta- ,
čiau vienybėj dirbdami daug gero ir šiam kryžiuko, tik reikia kryžiukus 

kraštui ir savo tautai padarytumem, prisidė- fdėti kvadratuose prie kiekvie 

darni prie tų veikliųjų piliečių grupių, rim

tųjų politikų, kurie gina krašto^ konstituci

jų, tikėjimo, spaudos ir žodžio laisvę, taip 

pat kovoja dėl žmonių medžiaginės gerovės.

no kandidato’, už kuriuos bal

suojama. Šis balsavimo būdas 

Vadinasi “split ticket”.

Trečias būdas — tai dalinis 

balsavimas — “partially strai-

Ši gadynė didžiuojasi visokiausiais išra- gkt ticket”. Šiuo būdu balsuo- 

dimais, bet vis dar nesugalvojama, kaip žmo- Jan^ reikalinga vienos kurios 

nes apdrausti nuo nedarbo, skurdo ir vargo, partijos ritinuky dėti kryžiu- 

O juk galėtų ir taip padaryti, jei valstybių ką, o paskui kitus sau tinka- 

valdovai ir darbdaviai laikytus krikščionis- nius kandidatus išsirinkti iš 

kų dėsnių, vykintų į gyvenimų Leono XIII įkiD} partijų lr prie kiekvieno 

enciklikos “Rerum Novarum” nuostatus. PI taip pat dėti kryžiukus.

Balsuojant antruoju ar tre

čiuoju būdu reikia žiūrėti, kad 

nepažymėjus didesnio skai

čiaus kandidatų į kurį nors 

ofisų. Pavyzdžiui — sanitari

niam distriktui renkami tik 3 

trustisai. Baliote šių kandida

tų kiekviena partija turi dau

giau kaip po tris. Tai reikia 

iŠ to skaičiaus žyjnėti tik tris, 

o ne daugiau. Jei pažymima 

daugiau kaip trys, tada tuo 

baliotas sugadinamas ir jis 
metamas šalin. Šį balsavimo 

būdų’, kaip matome, reikia at

sargiai naudoti, kad nepąda-

Kol tai nebus įvykinta, ir Londone, ir New 

Yorke, ir Paryžiuje, ir Berlyne, ir Chicagoj, 

ir Maskvoj, ir visur kitur bus rengiamos be

darbių demonstracijos, keliamos riaušės.

Rytoj įvyksta L. Vyčių — (Dainos) choro 

pirmas šiame sezone koncertas, į kurį ragi

name malonius skaitytojus atsilankyti ir pa

remti mūsų jaunimo darbų. Gausingas mūsų 

atsilankymas šį chorų paragina dar sunkiau 

padirbėti ir pasižymėti ne vien lietuvių tar

pe, bet visoj plačioj Amerikoj.

Lakūnai kap. St. Darius ir S. Girėnas 
lanko didesniuosius lietuvių centrus. Rengia 

aviacijos dienas. Sekasi. Matyt, mūsų visuo

menė jų sumanytam tikslui — skristi per

Atlantikų ir kelti lietuvių tautos vardų pri-'ryti klaidos, nes viena klaida

taria. Linkėtina, kad susidarytų pakankamai sugadina baliotų. 

kapitalo tam skridimui finansuoti ir kad jie I Klerkas Sweitzer pareiškia, 

savo tikslo atsiektų.

jis išskirstė ir surado, kad kiekviena ro

žė turėjo aštuoniolikų lapelių.

Paskui patirta, kad nebūta nei vieno 

žiedo, nes visos rožės buvo pilnai pražy

dusios. Baltųjų rožių žydėjimas tęsėsi nuo 

gegužės 20 dienos iki birželio 8 dienai. 

Tada baltieji rožių lapeliai nukrito že

mėn, patį kelmą nuklojant tauru, baltuo

ju, ly*g būtų sniegu. Po to dabota, ar tos 

rožės kitų kartų baltai žydės savo žydėji

mo laiku. Ir birželio 15 dienų ketinau 
pražydėjo raudonomis rožėmis, kaip pir

miau žydėdavo kas metais. Raudonųjų ro

žių žydėjimas pilnumoje tęsėsi apie ke

turias savaites.

“Ir tai visa parodo, kad mano mal

dos per Mažosios Jėzaus Gėlelės tarpinin- 

kystę tapo išklausytos,” nusidžiaugė p- 

nia R
Kai rožės žydėjo pilnume, tai ir Jo 

Ekscelencija vyskupas buvo atsilankęs

pamatyti misteriškųjų baltųjų rožių.
Šiais 1932 metais išdavė vien juos

vai raudonas rožes, kaip ir pirmiau kas 
metais.

I 1

jaunimas nėra lepšiškas, kad 

jis yra sveikas, pilnas gyvu

mo, kad iš jo trikšta sveikata 

ir jėga. Tos tūkstantinės mi

nios tarpe, ant steidžiaus, at

silankęs į rungtynes sėdėjo Banaitis.

pralotas M. L. Krušas ir visų 

Chicagos parapijų kunigai klc 

bonai bei jų padėjėjai. Aplin

kui kumštynių estradų sėdėjo 

daugelis mūsų lietuvių biznie

rių, profesijonalų, o jų tarpe 

nemažas skaičius svetimtaučių 

sporto mėgėjų ir kumštynių 

žinovų, taip pat svečias iš Ro- 

ckfordo, mūsų tautietis p. Šmi

tas, Chicago Tribūne “golden 

glove” kumštynių čempi jonas. 

. Rungtynių anaunceriu buvo 

p. Šaltimieras, įžymus Chica

gos jaunimo — Vyčių tarpe 

veikėjas, teisėjai p. Drecell ir 

p. J. Brenza, Metropolitan 

State babko prezidentas, re- 

feree pasižymėję knmštiliin- 

kai: Vištartas ir Sakalauskas, 

taimeriu p. J. Edder iš Notre 

Dame universiteto ir dabarti

nis C. Y. O. sporto direkto

rius.

20 porų
Preliminariam “Draugo” 

kumštynių tumamente išviso 
kumščiavosi 20 porų iš visų

tokį asmenį, kurio vardo nėra 

baliote. Reikalinga tik tuščioj 

balioto vietoj parašyti tų as

mens vardų ir pavardę ir pa

žymėti, kokiam ofisui jis ski-

Jaseliūnas iš Marąuette Pa

rk su Kukecku iš Bridgeporto, 

abu 160 sv. svorio. Laimėje 

Kukeckas.

Litvinavičius su Vaičiūnu a 

bu iš Cicero, 147 sv. svorio. 

Laimėjo Vaičiūnas.

Petkus su Mockum, 160 sv. 

svorio, abu iš Cicero. Laimė- 

jb Petkus.

Lindžius 160 sv. svorio iš 

Brighton Parko su Spidvilu 

175 sv. svorio iš Marąuette 

Park. Laimėjo Spidvilas.

Jonis 135 sv. svorio iš Die

vo Apv. parap. su Zajausku, 

kuris pirmam raunde nokau

tu laimėjo.

Zalatoris iš West Side su 

Stuparu iš Bridgeporto abu 

po 135 sv. svorio. Laimėjo Za

latoris.

Gajauskas su Tankum abu 

175 sv. svorio abu iš Bridg J 

porto. Laimėjo Gajauskas.

Dačiolas iš West Side su 
Vinikaičiu iš Town of Lake, 
abu 126 sv. svorio. Laimėjo 
Vmikaitis.

Blunias iš Bridgeporto su 

Astrausku abu 126 sv. svorio

taip pat iŠ Bridgeporto. Lai

riamas. Šia teise retai kas nau 

kad pilietis gali balsuoti ir ui [dojasi. Bet ir ji yra svarbi.

Tas įvykis tikrinančiai įrodo Šv. Te
resėlės pažadėjimo vykdymų: “Po savo 
mirties aš nnleisiu rožių lietų.”

Tas rožių kelmas tapo pavestas Ne- 
nustojančios Adoracijos Benediktiečių Se
serų Vienuolynui, Clyde, Missouri, kur 
tas rožių kelmas iškilmingai bus persodin
tas. Ir Sesutės tikisi sulauksią gana daug 
misteriškųjų baltųjų rožių, t. y. malonių 
per Šv. Teresėlės (Mažosios Jėzaus Gėle
lės) tarpininkavimų.

VANDENS VEIDRODIS

Tvenkinio pakrašty mergaitė skalbė
drobes.

Vandens veidrodis buvo toks tyras, 
ryškus — ir mergaitė gėrėjos savimi. Jos 
plaukai buvo lyg karalaitės, apie kurių 
mamaitė žino tiek daug pasakų; jos prns- 

[ ti karoliai žėrėjo lyg krištolo skeveldros. 
Tvenkinio dugne gulėjo balti debesys taip 
arti, tarytum, kyštelk tik rankų į vande
ni ir pagrobsi debesų saujų.

Staiga nepastebėtas -atplyšo tvenki

Kun. Šeštakauskui 
Nupiove Koją

Boston, Mass. — Miesto li

goninėje gydytojai nebegalė

dami nuo kojos žaizdos kitaip 

apsaugoti kun. Andrio Šešta

kausko gyvybę, spalių 29 d. 
per pietus, daktarui O’Neil 

vadovaujant, nupiovė jam kai

rę kojų virš kelio. Kun. ligo- 

tuoj po operacijos buvoms

beviltis. Dabar yra menkas. 

Už kelių dienų daktarai galės 

jo ligos krypti nuspėti.

Ligonį nuolatos prižiūri 

kun. Aukštikalnis S. J., ligo

ninės kapelionas. Lanko jį vie 

tiniai kunigai ir žmonės. Mel

džia jam ištvermės. 

“ATLAIDŲ ŠALTINIS ’
•¥

Išėjo iš spaudos maldakny

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 

jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 

rinietės. Maldaknygėje yra pa- 

• aiškinimas apie atlaidus ir 

daugiau, kaip 300 įvairių mal- 

rų, kuriom popiežiai suteikė 

[ai laidus. Nors visos maldos ge

ros, bet už vis geriausios yra 

tos, kurioms suteikti atlaidai. 

Ši knygelė turėtų būti visų ka

talikų rankose. Kaina su ap

taisais 65c.
“DRAUGO” KNYGYNE

2334 So. Oakley Ave., , 

Chicago, III.
mėjo Blumas.

Norušis su Mockum abu 14? 
sv. svorio, abu iš Brighton j SKAITYKITE IR PLATiN 
Parko. Laimėjo Norušis. i KITĘ “DRAUGI”

nio krante storas grumtas ir burbtelėjo 
į vandenį. (

Mergaitė krūptelėjo. Vanduo susi- 

dumblojo, gi paviršiuje kaišiojo negra

žūs papilvės balų gyvūnėliai.

Mergaitė buvo nekalta ir nesuprato, 
kad kiekviena nuodėmė lygiai taip su
drumsčia mūsų sielos veidrodį, kaip tas 
grumtas.

KAS TAU BRANGIAUSIA?

Pas vienų paklydėlę atsilankė rūstus 
pranašas ir ilgai jų kankino.

— Tu užtraukei dievų nepalaimų vi
sai mūsų šaliai. Numaldyk jų rūstybę:- 
aukok jiems, kas tau brangiausia.

Paklydėlė sušuko:
— Nukirpk mano juoduosius plaukus, 

už kuriuos anglų princesė pasiryžus ati
duoti pusę karalystės; imk mano visur 
turtus ir išvaryk mane į gatvę prašyti iš
maldos; išlupk man akis, tik palik man 
mano širdį; nes meilė — brangesnė už 
viską, net ir už gyvy bę.

GIRIOS RAUDA

Jūs, tamsios girios, paslaptingos,

Kodėl niūniuojat taip liūdnai?..

Kodėl jūs /atidos taip jausmingos, 

Kaip lyros ilgesio balsai...

Gal spaudžia tamsių jūs krūtinę 

Klaikus ir juodas debesys,

Gal raudate skausmų pažinę...

Gal virkdo širdį ilgesys?....

Mano krūtinės bangų ošimas,

Tavo, girelė, raudos malda 

Vargo dainelei tai įkvėpimas...

Virpa krūtinė, skamba tada...

Aš pirmų dainų austų krūtinėj 
, Iš slėpiningų raudų

Aukosiu giriai jos vakarinėj 

Maldoj skausmingų atdūsių...

J. M. Labukas

Lengviau yra išmokyti papūgų kul- 

bėti; kaip moterį tylėti:♦ ’ » *
Mandagumas daugiau puošia, negu

brangūs rūbai.
• • 1 .M — —

’ W ■
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NAUJI RAŠTAI.
JĖZUS KRISTUS KARA

LIUS. Pus. 16. Parašė litu. P. 
Vaitukaitis. “Draugas” Pub. 
Co., 2334 S. Oakley Avė.,.. Chi
cago, Illinois, 1932 m.

; ft'i 7

MISIJOS PASIBAIGĖ

BASTŪNO PAŽIŪROS
W Į ■ingi IH IlgĮ

Pereitų sekm. Tėvas J. Ja-
. . įkaitis, M. I. C., užbaigė sUvai-Kiekvienų metų paskutini. ..* f • tęs misijas.

Sakoma, dabartis yra depre
sijos laikas. Tačiau ne visie
ms. Lengva tai pastebėti. Šo
kių salės prikimštos jaunimo.

1 am darkyti mūsų lietuviškus į“bot dogs.”

laikraščius įvairiomis, netiku
siomis ^korespondenci jomis. Ta Nesenai pirmų sykį panaudo 
čiau skundas silpnai pamatuo-'jus vakum klynerį garsiai No-1 
tas. Lietuviams rūpi kų kitos |tre Daine katedrai nuo dulkių ! 
lietuviškos kolonijos veikia, nuvalyti, dulkių nuo jos nu-|

spalių sekmadienį Katalikų 
Bažnyčia švenčia Kristaus Ka 
raliaus šventę. Tų garbingų I 
šventę Įvedė dabartinis Šv. Tė- 
vas Pijus ĮXI-asis 1923 m iš
leista enciklika “Quas Pri
mas.” Enciklikos tikslas iš
platinti Kristaus Karaliaus 1 
meilę ir visa atnaujinti Kris
tuje. Arba remiantis gerb. 
autoriaus žodžiais: “Šv. Tė
vas, persiėmęs Išganytojo 
Kristaus dvasia ir išmintimi, 
ryžosi išpopuliarizuoti garbin
gų šventę po visų pasaulį — 
mums priminti, kad Jėzus 
Kristus tikrai karaliauja mū
sų širdyje ir sieloje, kai 1111-

Ryte 8 vai. per šv. Mišias, 
kurias laikė misijonierius, ba
žnyčia buvo pilna žmonių.
Daugelis priėmė šv. Komuni
jų. Per šv. Mišias gražiai gie
dojo parap. mokyklos vaikų 
choras. Misijos užbaigta 4 vai. jroj* tfOvanas. 
p. p. Bažnyčia ir vėl buvo pri
pildyta žmonėmis. Pirmad. ir 
antrad. misijonierius laikė 

speciales Misijas jaunimui.

nūs. remiantieji visokius pa
rengimus ir t.t. žmonės.

Bazaras
Su dideliu prisirengimu ruo 

štas parap. bazaras prasideda 
šešt., lapkr. 5 d. Visos dr-jos 
bando viena kitų pralenkti sa
vo veikimu. Nežiūrint, kad 
siaučia bedarbė ir depresija, 
mūsų biznieriai, farmeriai ir 

i šiaip parapijonai gausiai au-

Tokie raštai parodo lietuvių
\ ienos futbolo rungtynės su- s|ovj Amerikoje. Jeigu nebū

tų korespondencijų, nežinotu
mėm, ar tebegyvuoja, ar išny- 

rioteriškos daug gražiau puo-1,<0 lietuviai savo kolonijose, 
siusi, negu geraisiais laikais. q’at? korespondencijos naudin-
Visur matosi apstus pinigų ne g0S) tik gaila, kad ne visos

traukia daugiau G0,000 žmo
nių. Bendrai kalbant, nūnai

reikalingai ir nesąmoningai 
eikvojimas... Bet kiti badauja; 
sugriebę centų, eina duonos 
nusipirktų.

kolonijos jų laikraščiui siun
čia. Kazys Adna

Hoo?eris bus Rockforde •
Lapkr. 5 d., 8:30 vai. ryto 

į Rock lordų atvyksta prezide
ntas llooveris.

Važiuodamas su savo rinki- 
gnlinie piktų savo sielos išga- Įmų kompanija, užsuks į Rock 
nymui” (Pusi. 4).

Po to gerb. autorius įrodo 
iš istorijos ir Šv. Rašto, kad 
Jėzus Kristus tikrai yra Ka
ralius. 'Galutinai savaime pa
uškėja, kad Jėzus Kristus yra 
“žemiškasis ir amžinasis mū
sų Karalius” (Pusi. 13). “O 
Naujame Įstatyme mūsų Ka
ralius gyvena ne vienoje vie
toje, kaip Ugnies Stulpas ar .Rooseveltas — prezidentui ir 
Garbės Debesys. Kiekvienoje j teisėjas Horneris — Illinois 
pasaulio dalyj**, tūkstančiuo- ,'gubernatoriui laimėjo didele 
se altorių, Jis gyvena Švč. balsų dauguma. Patys dienra-

Bazaras tęsis šiomis dieno
mis: lapkr. 5, 6, 9, 12, 13,’16, 
19, 20, 23 ir baigsis Padėko- 
nės dienoje, tradicine parapi
jos vakariene.

šiame pusritulyje lietuviai 
visur išsimėtę. Į šiaurius, to
liausia lietuvių kolonija ran
dasi Kanadoje, Montreal’io

AR ŽINAI, KAD

imta viso penki tonai.
________ 1

1Šiuo laiku visoje Lietuvoje iš J 
viso yra 3,932 poliemonai (ži 1 
noma, neskaitant šnipų). Iš jų Į 
1,926 daboja krašte tvarkų, o 
2,666 saugoja Lietuvos sienų.

KRETINGOS PRANCIŠKO
NŲ GIMNAZIJA JAU 

VEIKIA

Nors namas dar ne pilnai 
užbaigtas, bet š. m. spalių m. 
4 d. gimnazija atidaryta ir 
nuo tos dienos mokslas jau

G O'*

ŽINELĖS

X Parap. choras ruošiasi 
jau Kalėdų Šventėmis. O cho- 
ristai-aktoriai ruošiasi tuoj po pija Nebraskos valstybėje, So

fordę ir Chicago Nortb-West. [Įf6lėd,) Pastatyti gražių kome- 

wi gelžkelio stotyje nuo savo ' '''''
snecialio traukinio platformos * LaPkr' 19 d' ParaP- *»«• 
pasakys 13 minučių kalbų.

Demokratai laimėtojai
Kų tik užsibaigusiame “Ro

ckford Register Republię” ir 
“ “Rockford Morning Star” 
dienraščių šiaudiniam balsavi
me demokratu kandidatai:

')

Kilbasiukės (frankforts) “bot 
dogsais” pirmiausiai pradėta 
vadinti New Yorke Coney ls-

mieste. Į pietus — Argentino- jland’e- Dėl iuoko pardavėjai prasidėjo. Mokinių yra 86 su 
je apsigyvenę mūsų brolužiai.Kak>'ti’ kad frankfur-virJum. 30 mokinių gyvens be- 
Rytuose - visos Atlantiko po- K yra Padaryt, iš šuns mėsos, mlrabutyje, k.ti privatiniuose
krantas apgyventos lietuviais. |N>'° to J08 ir Prad6ta vadu»ti Įbutnose.________________________________________

Vakaruose yra lietuvių para-' '

Padaro , 
Kavą,

Geresne!

Galima
gauti

G rovė mėse 
l ir kavos 
įŪ Storuose
A

JKinR.FRflncRŠOfKM
FUJfHINC.N Y

Duonos.pavydalu, ir mums vi
sada liekasi Garbės /Karalius. 
Jairte išsipildė kiekviena pra
našystė, kuri mums apreiškė, 
kad Dievas gyvena su mumis. 
“Ir Žodis tapo Kūnu ir gyve
no mūsų tarpe.” Tikrai Jis 
įvykdė savo prižadų; “Ir štai 
aš esu su jumis per visas die
nas iki pasaulio pabaigai” 
(Pusi. 16).

Kun. Pr. Vaitukaičiui parū
po Kristaus Karalystės vyki- 
nimas čia, žemėje. Dėl to jis 
ėmėsi kilnaus darbo ir tuo ta- 
žvilgiu daug rašo katalikų 
spaudoje. Parašytoji knygele 
yra sveikintina ir gerb. auro- 
riui linkime pasisekimo išga
ningai pasidarbuoti, rašant ir 
platinant kilnius svarbių re
liginių dalykų kūrinius.

Išleistos knygutės viršelį 
puošia Kristaus Karaliaus pa
veikslėlis. Knygutė sumaniai 
ir gabiai parašyta, gražiai iš
leista. Linkėtina, kad toji kny
gutė prasiplatintų po visur ir 
rastųsi kiekvienos katalikų 
šeimos namuose, kur per Šv. 
Dvasios įkvėpimų, kad Jėzų 
Kristų pasaulio šeimos nuo
širdžiai pripažintų savo sųži
nės ir sielos KARALIUMI. 
Tada “Meilės Karaliaus pa
laimos spinduliais apšviesiu 
visų žemę ir ji nebebūtų aša- 
<rų pakalnė.” Sumala.

įvyks Rėmėjų ruošiamas “3 
žinomų lietuviškų šokių” va
karas. Bus specialiai pritaiki
nta muzika.

-X Pereitų trečiad., lapkr. 2 
d. sausieji agentai padarė kra
tų lietuvio P. Dundulio far- 
moj, 5 mylios nuo Rockfordo, 
ir rado degtinės varyklų. Sa
vininkas areštuotas.

X Parap. mokyklos vaikai
š *iai, kurie minėtų balsavima Įruošiasi viršyli visus kitus ba* 
suruošė, vra respublikonų ša- zai'° skyrlus> parsigabendami 
liniukai ir savo špaltose duo- Paniausių įdomybių iš kitų 
da daugiau vietos-respubliko- k™Stų lr tur5s net dvi savo 

.nanis, negu demokratams. bfluas.
X Ateinantį sekm. išpuola 

pirmas sekm. mėnesio ir su
liko nugirsti, kad žinomas illia j^us ]aįkOma prie išstatyto 

rockfordiečiams: J. Paškevi- Sakramento.

Dainuos per radijo

čiaus ir J. Rumčiko “Grinorių 
duetas”, lapkr. 13 d. (sekm.)

Sekm. po pirmų šv. Mi
šių mokyklos kamb. įvyksta

1- 2 vai. p. p. dainuos Jos. mėnesinis sodalicijos susirinki- 
E. Sudriko lietuvių radijo va |n)&g.
landoje iš stoties V C P L, 970 • p0 antrųjų šv. Mišių į- 
K., Chicago, UI. Įvyksta Moterų Sųjungos susi-

Cli. Labunskio kepykla rinkimas.
Anų dienų pritrūko namie 

duonos, tad užėjau į Ch. La
bunskio kepyklų, nes tai yra 
vienintelė kepykla Rockforde, 
kuri kepa lietuviškų duonų.

Kepykloj radau patį savi
ninkų p. l.abunskį. Manau sau 
čia bus gera proga pamatyti

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Omalios mieste. Net tolimoje 
Cnlifomijoje yra keletas lie
tuviškų šeimynų. Kažin, kodėl 
mūs lietuviai mėgsta taip ba
stytis po pasaulį?

*
Artinasi Paliaubų Diena. 

Svarbi diena istorijoje. Tų die 
nų pasibaigė Didysis Karas. 
Galima sakyti, jis gera neat
nešė. Tik skolų pridarė. Ir po 
šiai dienai tautas slegia dide
lės, beveik nepanešanios Mar
so pridarytos skolos. Jos taip 
didelės, kad valstybių vyrai-1 
vadai veik iš galvų eina. Ki-! 
tos tautos tebelaukia Paliau- j 
bų Dienos dėl pasibaigimo ka- į 
ro mokesčių.

*
Dažnai pasigirsta skundas,

gilonaitės buvo užimtos “sve
čiais” iš Chicagos... Oho, mū
siškiai jums perprasti... Tik 
Emilija Butkiūtė “biškį” per 
vėlai atėjo... baliaus orkestrų 
sudarė K. Makauskas, J. Ma
linauskas, J. Runičikas, P. 
Spiekis ir 'J. Paškevičius... La
bai “gražiai” pagrajino ant 
“zūbų”... Tik guila, kad nie
kas negalėjo šokti prie šitos' 
muzikos... Vyrai žaidė futbo
lų, bet neturėdami tikros fut- 
bolės turėjo vartoti “puinp- 
kinus”... Iki pasimatymo!

Akis

EXTRA!! EXTRA!!!
Švento Kazimiero Akademijos Rėmėjų Drau

gija šiuomi nuoširdžiai kviečia ir prašo visas 
kitas katalikiškas Draugijas atsiųsti savo at
stovus į Šv. Kazimiero Vienuolyno Sidabro Ju
biliejaus Puotą,, kurių rengia Akademijos Rė
mėjos sekmadienyje, lapkričio 13 d., 1932 m., 
Vienuolyno Auditorijoje, 2661 W. Marąuette 
Rd. Pradžia 6:30 valandų vakare. Bus graži 
Akademikių programa. Lauksime daug Vie
nuolyno prietelių ir draugijų atstovų.

Švento Kazimiero Akademijos Rėmėjų 
Draugijos Centro Valdyba

Taip lauktasis choro “bfal- 
lo\veen” balius jau praėjo... 
Visi skaniai prisivalgė “bot 
dogs”... O Morta Malinauskai
tė su Ona Eytalyte gardžiui

kaip kepama duona, kurių mes ; valgius sutaisė... .Kazys Ma- 
kasdien valgom. Ponas Labun-'kauskas tikrai gerų alų pada- 
skis maloniai sutiko ir apro- rė... bet kas iš to, kad mums 
dė man visų kepyklų. Ištikro mažai paliko... Leroy Blaške- 
turiu pasakyti, kad kepykla vičius buvo “fain” džanito-
yra užlaikoma labai švariai. 
Šviežių duonų ir keksus prį- 
slalo į visas miesto dalis, be
tik lietuviams, bet ir daugy
bei svetimtaučių.

rius... Ant. Pažėra buvo lietu
viška močiutė... O Juozas Bla- 
škevičius tikriausiu žydu buvo 
persirengęs... Katrina Norei
kaitė buvo “beibė”... P. S. Tik

Labmiski Raktų
Kepam skaniausią iietuviSką ru
ginę ir baltą duoną, taip pat vi
sokius keksus. Pristatoin Į visas 
miesto dalis. Kepam bandukes ba

liams.

411 Lincoln Avė.

Forest 6223 
ROCKFORD, ILL.' Be to, Mr. ir Mrs/Labuns-A ai p apsirengus... Ad. Misiū- 

Ikiai yra žinomi kaipo duos-muite, Anelė ir Margarita Ba-

AJĮir’S UNCLE
AR ŽINAI, KAD

Everesto kalnas yra aukščiau
sias kalnas ant viso žemės ka
muolio. Jo aukštis 29,062 pė
dos. Ant jo viršūnės oras yra 
toks skystas, kati ant kiekvie
no žingsnio žmogus turi 16 sy
kių oro į save įtraukti.

VI I

ve

FOP.

Nesenai Vokietijoj išrasta pi
nigams suskaityti mašina. Per 
valandų toji mašina gali sus- 
skaityti ir susortuoti 4,666 ba- 

> nknočių (poperinių pinigų), 
taipgi tuo pačiu sykiu atski
ria netikras banknotes.

,.i2ŠJ .

LAIKAS BĖGA 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

$9.75, $12.50, 
$18.75, $24.50,

I .

Dabar oras pilnas dainų ir 

muzikos ir visokių pamo

kinimų.

Galite pirkti mokėdami po

$.00.
i savaite

GRANT WORKS COAL YARD
16th Street ir 49th Court, Cicero, III. 

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

Chicagoj.

TO
bAKKit? ?

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

Tel. Boulevard 4765—8167

Lietuvių programai iš sto
ties WCFL, 976 k. Nedėlio
mis nuo 1 iki 2 vai. popiet. 
WHFC, 1426 k. Ketvergais 
nuo 7:36 iki 8:36 vakare.

-
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DFFICIALS OF THE DRAUGAS BOXING TOURNAMENT

5 d.,

SOME OF THE AVINNERS THAT QUALIFIED FOR THE FINALS ON NOV 
AT THE C. Y. O. CENTER

17

PUNCHES WAY TO 
VICTORY

Standing left to riglit: Pete AVEtort, referee; Konnie Savickas, derk; ])r. F. AVinskunas, physical examiner; Al Kumak it-, 
director of bouts; L. Šimutis, head derk; M. Pavilionis, match-niaker; .J. Juozaitis, derk; Ig. Sakalas, derk.

Sitting left to riglit: P. Saitiiuieras, announcer; Jack Ekler, tinie-keeper; J. Brenza, judge; Rev. J. Mačiulionis, cliair- 
man; Mr. Diesel, judge; Jack Mohr, niatch-niaker; and Dr. J. Simonaitis, physical examiner.

DRAUGAS BOXING NEWS
ST. AGNĖS GYM PACKED 
AS DRAUGAS LITHUAN-

IAN BOXING TOURN
AMENT OPENS

RESULTS OF THE TOURN 
AMENT

Bridgeport Qualifies 7 Fight- 
ers for Finais

• The Lithuanian figlit fans 
responded nicely, to attendj^’’^'/'^* 
the First Lithuanian Boxing! 
Tournament ever lield in Chi- 
cago. Some 900 figlit fans jam- 
mcd St. Agnės Gyni and clieer- 
ed for tlieir favorites.

Passing by, one could Lear 
the roars and clieers of the 
spectators as the figlits took 
piaee one after another. Every

defeated Mockus of Brighton 
Park. (3)

Albertauskas of Bridgeport 
defeated Daniniunas of So. 
Chicago. (3)

180 lbs.
112 lbs. Rainis cf Bridgeport de-

Žilinskas of Roseland de- feaKd Paukštis of AVest Side. 
feated Zareckis of Cicero. (3). (3)

Tfarkevičius of Bridgeport! Kiscellius of North Side de- 
deteated Žostautas of AVest i feated Vaidaika of Brighton 

[Park. (3) •
Petkus of Bridgeport — Bye

118 lbs.

Park defeated Zalatorius of 
A/est Side. (Teclinical K. O. 
o).

160 lbs.

Bockus of Bridgeport de
feated Vaičiūnas of Cicero. 
(K. O. 3)

Kukeckus of Bridgeport de
feated Speedvvillis of Mar
ąuette Park. (3)

, jos futbolininkų rateliu. Pu- Mačiusi entuziastingas run- 
žai betrūko ligi ‘touch-down.’ gtynes minia dabar nekaitt- 

' Truputį vėliau, antrame po- riai lauks lapkričio 17 d., ku
rioje, Senkauskas, paėmęs fu- rioje įvyks finalės rungtynės 
tbolų, prasiveržė pro priešus 1 C. Y. O. Centre, prie Congress 
ir štai šeši punktai lietuviams ir AVabash gatvių, 8 vai. vakn- 
įlaimėti! įre. Finalėse kumštynėse pasi-
i AVorcesterio Akademiečiai rodys, kas laimės Draugo l‘ox 
neturėjo nė vienos piogos lai- ing Tumamente čempijonatij 
,mėti. Per ištisų žaidimų per- ir kas laimės “Draugo” do 
Išvara buvo Kolegistų pusėje, vanas.I
grasinant visada padaryti dau _ , .. , , , I l*ttšinaigus rungtynėms nugiau “touch-dovvns. Gausus , .. .. , . .7. . ... traukta paveikslai turnamenu

.žiūrėtojų būrelis liko patenk-I, ............... ..... , ,I,. . v . .. konusijonierių ir kumstininkų-

! k intas geru žaidimu ratelio, ,i . . . . . 'laimėtojų prelinnuares rung-

I kuris susideda vien iš lietu- ,I tvnes. Rap.
Į V1U.

I’riebianviai atlėkus, nužing
sniavo nuo aikštės supliekti ,
Akademiečiai. Lietuviai gali;- į

Baiauskas, Bridgeport capt- (jnaį laimėjo 6-0. Amerikon j 
ain vvon bis vvay to the finais jįf,tuvį^ istorijoje įrašyta gra- ] 
in the 175 lb. class by a viet- Iriomis raidėmis, kad visai lit-Į
orv over Žukas of AVest Side. ituvi^kas futbolininkų ratelis dirbti po senovei, nebent jau dabar 
Jie w» hard preaaed through|pasiroi|s gerai h.n. 'o.T“u

‘he fight and had to rally |gvai. Lietuviai dar t„rj i ""į SSSSSSL’SJK
in the tlnrd round to eam the|kuo džiaugtį8 bei didžiuotis, 
decision. i Aidimo metu komandų su- į

darė kolegistai: , SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ
Priešakinėje linijoje: Šmi- • SAVAITĘ

gelskis, ATaičaitis, Lasevičius,

JOHN BARAUSKAS VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Barauskas deserves praise 
and honor for the calibre of 
team that lie sent into the

Petrui

Be operacijos, be įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi

figlit vvas a tliriller.
Big, Pete AVistort, Lithuan

ian heavy\veight from So. Chi
cago was referee during the 
majority of the bouts and lie 
did a nice job. Ue vvas assist- 
ed by Steve Sakalauskas, C. 
Y. O. Champ, vvho refereed 
the lighter bouts.

Paul Šaltimieras vvas an- 
nouncer and he didn't miss a 
tliing.

Dr. J. Simonaitis and Dr. 
F. AVinskunas examined tire 
boys fcefore the bouts and 
v ere at the ringside during 
the figlits in case of an emerg- 
ency.

is of AVest Side —
Bye.

Grismanauskas of Cicero — 
Bye.

126 lbs.
AA’inikaitis of Tovvn of Lake. 

defeated Daciolis of AVest 
Side. (3)

Blunias of AVest Šitie defeat
ed Astrauskas of Bridgeport. 
(3)

Sliedvvell of Roseland —
B ve.

Mrs. Betty Luedere iš Dajrton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vienų, savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
Išgirti tų vaistų.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
nea vojingai imk pusę Kruschen pusę

t • IV l +1 9 n 1 • !arbatlnio šaukštuko su karštu van-
sbowing. Diu tliey ? Unly ssx jnauskas, Kuprevičius, V. Br.- deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū

das pašalinti nedailių išvaizdų.
Butelis, kurio užtenka keturioms 

, savaitėms. Visai pigiai teatseina. j Gauk aptiękoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
' druska — pamėgdžiojimų yra daug 
l ir tui i saugotis.

C. Y. O. KUMŠTININKAI | tournament. He had been 
vvoiking hard vvith tliein for

Kukeckus of Bridgeport de
feated Joselanas of Marąuette 
Park. (3) Roseland. — Visų Šventųjų

Vaičiūnas of Cicero defeat- parapija ir parapijos alumni- 
ed Litvinavičius of Cicero. (3) <'iai sudarė pulkų kumŠtinin-

Petkus of Cicero defeated k'b kurie įstojo į Katalikų 
Muskus of Cicero. (3) iJannuolių Organizacijų (C. Y.

Speedvvillis of ' Mająuettc į0-)• Septyniolika jaunuolių ti- 
Park defeated Lindzius of nkami priimti į Antrų Metinį 
Brighton Park. (3) Katalikų Jaunuolių Organiza-

Brockus oi Bridgeport de-l rijos (C- Y. O.) kumštininkų 
feated Kazminskas of Bridge- turnamentų. Jie yra: V. Ži

linskas, C. Zikas, P. Jacobs, J. 
Dacey, E. Zobela, Jonas Ju
cius, G. Buginnes, A. Stulga, 
F. Jucius, A. Tumonis, R. Ge
nis, 1. Sirtautas, C. Sh’edwill, 
J. Lastauskas, A. Zaugh, S. 

' Į McGinnes, ir B. Shalvis.
Spalių 31 d., 1932, Kazimie

ras Zikas A klesos laimėjo pra

port. (By default)

175 lbs.
'Gajauskas of Bridgeport de

feated Taukus of Bridgeport.135 lbs.
Antonaitis of So. Chicago (3) 

defeated John Grimelis of . Barauskas of Bridgeport de 
AVest Side. (3) feated Žukas of AVest Side. (3)

Zalatorius of AVest Side de
feated John Stuporas ofI 
Bridgeport. (.3)

Zajauskas of Marąuette Pk. 
defeated Janis of 18th Street.
(K. O. 1)

147 lbs.
Meškauskas of Cicero

Heavyweights
Adomas Smith of Rockford, dinį C. Y”. O. So. Side četnpi-

III. — Bye.
Keturakis of AVest Side 

Bye.

de-
All the bouts were run of f feated Johnson of Cicero. (3) 

in cloek likę style, due to the I Norusis of Brighton Purk 
experienced liandling of Mr.
Jack Molir, who was mateli- 
maker for the evening. Incid- 
entally Mr. Mohr is Frankie ■
Ketter’s manager. Ketter will 
rneet Adam Smith, Rockford 
heavyweight and Tribūne 
Golden G love Champion, i n 

the Finais.
The Judges were Mr. John 

Erenza, our Lithuanian bank
ai* and Mr. Diesel, a professi- 
ona! match-niaker.

M r. Jack Elder, Atliletic J 
Director of the C. Y. O., was j 
our guest, acting as tinie-keep- | 
er.

Adam Smith and Frankie 
Ketter were introduced to the 
fans from the ring and each 
received a large ovation. YVo’ll 
eeo theni cn Thursday, Nov.
17, at the C. Y. O. Center.
3Vhat a fighti

/

SEMI FINALS

135 lbs.
auskas of

i Kacevičius, Aukštakalnis, Sa 
bas, Kavaliauskas.

ithe past month hoping that 
they vvould make a credifcabiei Užpakalinėje linijoje: Iva-

vvinners; Jolinny makes seven. Einas ir Lenauskas.

Lietuviu Kolegija 
Laimėjo

Thompson, Conn. — Sutvi
sko lietuvių žvaigždė sporto 
danguje. Toji žvaigždė, kuri 
pradėjusi šviesti lydės visus 
kitus sporto srityje — šiais 
metais naujai įsteigtas futbo
lininkų ratelis, atstovaujųs 
fevč. Marijos Kolegijų.

Pereitų savaitę jie ėmėsi su
jonatų dėl nepasirodymo kito'stipriu AVorcesterio Akademi- 
kuništininko C. Y. O. Center.! jos futbolininkų rateliu, pa-

ENTUZIASTIŠKAS
KUMŠTYNIŲ

TURNAMENTAS

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

Šv. Jurgio (Bridgeport). IŠ 
AVest Side tymo geriausieji 
kumštininkai pasirodė Zalato- 
r:s ir Žukas. Abu dėjo dide
lių pastangų, kad apgintų sa
vo tymo garbę ir įeiti į fina- 
les rungtynes, tačiau neatlai
kė stiprių Zajausko ir Bar
kausko smūgių.

PROBAK-
teikia

barberiškų
skutimosi

patogumą
namie

PIAOD

C. Y. O. parapijos kumšti
ninkai ruošia tris “eksibišin” 

| kumštynes Visų Šventųjų pn- 
įrapijos pasilinksminimo vaka
re lapkr. 6 d., Strumilo sve- 

Marąuettc, tainėj. Rap.

starieji, pamatę kolegistus, nu 
sišypsojo ir pasakė lengvai 
laimėsiu. Apsiriko.

Žaidimui pradėjus, lietuviai 
-kolegistai, paėmę sviedinį, 
pradėjo veržtis prie Akademi-

R>r.

OUR

Tyros, Aiškios, Sveikos

GRAŽIOS AKTS
T r* didelis tartas

Murinę valo. švelnins gslrlns 
be pavojaus. Jus jų pamėgelte 
Knvsa “Eye Care” arba ”Kye 
Ileauty” ant pareikalat Imo.

Murina Dpt. H. S., 9 B. Ohis Si., Chioso

ln 1916 he w«s chosen Judge of the Munici- 
(>al Court where he served 6 yeara In 1921 waa 
•lerted Judge of Circuit Court. Re-elected in 
1927. Drafted to run for State’s Attorney in 
1928—aiected by overwhelming majority.

Investigated and had the Inaulls indieted. 
Brought sanitary district trhoopse case to 
trial and teeured eonvietions of three offlcials. 
Thus far more than 6,000 priaon sentences 
have been imposed.

Recovered IU,473,125.30 for innocent vie
tinis of bucketshops and entetprises eondueted 
in violation of Illinois Security Act.

On bis record of achievement as chief prose- 
euting offieer of Cook Coanty and attorney for 
the 4,000,000 people of the county, State’s 
Attorney Swanson deservss the support oi 
thinking, upright citizens.

y. v..



CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
JAIIAVGIJŲ VEIKIMAS. vakarienės ir paliudyti gružą 

-------------- perstatymą.
Federacijos 12 skyriaus įsu- Tą vakarą bus priimami 

sirinkimą atidarė vice-pirm. M nauji nariai Į draugiją. Neuž- 
Dambrauskas. Nutarimai per- mirškite, vyrai ir moterys, įsi
skaityti ir priimti. Prasidėjo rašyti. Visiems praga. 
draugiją raportai, Beveik vi - 1 Susirinkimai laikomi kas 
sos draugijos dalyvavo. Iš 17 kas trečią sekmadienį kiekvie- 
draugijų dalyvavo 13. no mėnesio, 1 vai. p.p. parap.

Mūsų jaunimas pradeda vei- mokyklos 7-am kambaryje. Aš 
kti ir lankytis i Fed. susirin- irgi įsirašysiu, 
kimus. Valio, mūsą jaunimui!! Ši draugija žada daug pasi- 
Vyčiai ir Šv. Vardo Jėzaus darbuoti “Draugo” kontesto.

Jau daug tikietų pardavė dėZ 
kumštynių turnamento. Visa 
dr-ja žada remti “Draugo” 
vaji). Tat, paremkime kilnią

dant, vice-pirm. uždarė susi
rinkimų trečių valandų.

A. Valančius.

CHICAGOJE
ga, ypač Bagdonienė labai su

silpnėjo. Klebonas kun. A. Li

nkus aplankė jų ir aprūpino

KUR RYTOJ PRALEISTI 
LINKSMAI LAIKA?RADIO STOTIS AJJ

Spalių 30 d. Šv. Antano Visiems gerai žinomas L. V. 
draugija minėjo 20 metų gy-.“Dainos” choras rengia pir- 
vavinio jubiliejų. Ta proga bu ni;l §Į0 sezono atidarymo kon- 
vo suruošus šaunių vakarienę, Įceitų su šokiais, šis nepapra

TRUMPOS ŽINELĖS IŠ 
WEST PULLMANO

Spalių 27 d., parap. sve
tainėje įvyko gražus, ir lubai 
linksmas, vakarėlis, kurį su
rengė mokyklos mergaičių So-

✓ \

fiv. Sakramentais. Rap.

ĮDOMUS PROGRAMAS 

SU ŠOKIAIS

Roseland. — Lapkr. 6 d. Vi
sų Šventųjų parapija rengia 
vakarų su puikia ir juokingaparapijos svetainėj. \ akarienę gtns koncertas įvyks rytoj, la- dalicijos draugijėlė, vadovam

suruošė vieni vyrai, kurie taip pfcp. g d., buvusioje Meldažio jaut geri), mokytojoms Šv. Ka programa Strumilo svetainėj,
put ir prie stalų patarnavo. J svetainėje, 2242 W. 23rd Pk, zimiero seselėms. Mergaitės [107 g-vė ir Indiana Avė. l’ro-

Komisijoj darbavos J. Gri- 4 valandų po pietų. Išgirsime pasikvietė į vakarėlį ir savo j gramas bus labai įdomus ir
bauskas, M. Dambrauskas, A. įvairių dainelių, kurios dar ne'motinėles, kurios irgi links-1juokingas. Roselando biznier-

draugijos, visados taip lanky- 

kits sus-mus ir mūsų Federa 

cija padės jums darbuotis.

Sekančios draugijos nedaly
vavo Fed. susirinkime; Mote- iUr-jų, nes ji remia katalikišką- 
rų Sų-gos 2 kp.; turbūt, nieko 
neveikia. Moterys, nemiegokit,
pradėkit veikti. Nekalto Fra- kiškaja spauda. Tada mes, ei- p 
aidėjimo Panelės Švenčiau- cerieiai, vėl guutumėm pimių 
sios dr-ja. Toj draugijoj yra i dovanų. Valio, Visų Šventųjų

Girdžiūnas, J. Stankevičius, J. buvo girdėtos. Jinai laikų praleido. Buvo už-
Mikolainis ir F. Grybas. Po Koncerte dalyvauja visų (kandžių, o po to programėlis 
vakarienės prasidėjo progra- mėgiamas ir visiems žinomas ir gražūs žaislai, kuriems va
rnas. j dainininkas A. Kaminskas — dovavo seselės. Garbė seselė-

1. Įžanginę kalbų pasakė .tenoras, ir mūsų vietinės žy-Į nis ir mergaičių draugijėlei 
draugijos pirm. J. Mikolainis.'

2. Solo dainavo p-lė Jnrge-’g^iabalsės O. Juozaitienė, A. Jio-
Butų gerai, kau yĮ- liūtė, akomp. varg. Mondeika. šauliūtė ir V. Palioniūtė, ku-Į v Sna,:„
susidomėtų katali- •• |<;1lha “Dranon” red n ; • • * • • • - 1 1 y_ . . ! i/raugo įeu. p. 110S V1SUS sužavi ir visų me-

Šimutis. Igiamos. O kų besakyti apie
4. Pranešimas apie draugi->tttip pat visų pamėgtų p. K. 

jos stovį — nut. rašt. J. Stan- pa^ergjjp kuris per daugelį

miausios solistės-dainininkės: nž surengimų gražaus vaknrė-

jų spaudų. Būtų gerai, kad 
sos dr-jos

kos moterys apsitaisiusios kei
stais rūbais išpildys veikalų 
“ Šakarai-inakarai ”. Šį veika
lų sunku aprašyti, nes jame 
randasi labui daug įvairių it 
žingeidžių dalykėlių. Geriau a- 
teikite ir pamatykite.

I X
komiteto

30 
nariai

d. parapijos 
su klebonu ras

Garsus rišt i kas 
instruktorius

St
ristyniu

Bagdo-
įr

kun. A. Linku turėjo svarbų kumštynių, su kitu galiūnu ri-

kas negero, kad nelanko, tur
būt seka Sųjungietės. Jauna
mečių choras irgi nedalyvavo. 
Tam chorui priklauso mergi
nos ir vaikinai, bet nei vienas 
neatsilanko į susirinkimus tu
rėtumėt susiprasti ir pradėti 
veikti. Bus jums patiems nau
da. Nereikia tingėti, nes tingi-

draugija!
Šv. Grigaliaus choras ren

gia bažnytinį koncertų. Šįmet 
koncertas bus gražus, kokio 
dar nėra buvę Šv. Antano baž
nyčioje. Visus kviečia į tą kon 
certų. Diena ir mėnesis bus vė
liau paskelbta.

Labdarių 3 kp. rengia vaka-
nys yra blogas pažymys visie- rų lapkr. 13 d. parap. svet., 8 
nis ir apsunkina, kitų veikimą, j valandą. Labdarių atstovai
Kur yra tinginių, ten ir sun
kumų draugijose arba organi
zacijose, ar namuose yra.

Draugijos kurios dalyvauja 
Fed. susirinkimuose, dirba vi
sokius darbus, eina per para- 
pijonus rinkdamos aukų para
pijos vakarienei. Tokios drau
gijos beųt pasirodo, kad dirba 
gerus darbus.

Visų Šventųjų dr-ja, tur
būt, yra visų veikliausia po 
vadovyste gero pirm. J. Šilei- 
ko. Tas žmogus pastatė drau-

kevičius.
5. Kalba adv. p. F. Mast 

(Mastauskas).
6. Dainos — p-lės T. Albri- 

kiūtė, S. Bernadišiūtė ir bro
liukai K. ir S. Raudoniukai.

7. Kalba kun. A. Valančius.
8. Kalba kun. kleb. H. J. 

Vaičiūnas.
9. Kalba A. Valančius.
Žodžiu vakarienė ir prog

ramas pavyko, publikų paten
kino.

Dovanas gavo 9 nariai, ku
rie nebuvo ėmę iš draugijos 
pašalpos: K. Kakanauskas, J. 
Valaitis, J. Petroševičius, J. 
Mikolainis, J. Stankevičius, J. 

ro komisija mano išparduoti Laurinaitis, B. Kiškūnas, P. 
visus penkis šimtus tikietų.

motų Chieagoje puošia mūsų 
koncertus. Taip-gi dalyvauja 
įžymiausi lietuvių dainininkai, 
L. Tenzis, A. Jokūbaitis, L 
Norkus, F. Norbutaitė, J. A- 

velis ir daug kitų.

kvietė Fed. skyrių į tų vakarų. 
Skyriaus kvietimą priėmė ir 
nupirko daug tikietų. Tikietai 
labai pigūs, tiktai 25 centai, o 
prie durų 35 c. Vakaras bus 
labai gražus, užvardintas 
“Baidyklų Paroda.” Iki vaka-

Visos “baidyklės” bus iš Bri

ghton Parko, po vadovyste 

kun. A. Valančiaus.

,Šv. Kazimiero Akademijos

Aibrikas ir J. 'Grioginig. Visi 
tapo draugijos garbės nariais.

Vadovauja p. J. Sauris.

Didelę koncerto dali 
pildys mišrus “Dainos” cho
ras. Reikia pasakyti, kad ‘Dai
nos chore yra tikrai gerų ba
lsų. Jie gerokai išlavinti, ge
rai susidainavę. Suderinimas 
tobulas. Garbė už tai priklau
so choro vedėjui, J. Sauliui, 
kalis, nesigailėdamas nei triū
so, nei energijos trumpu laiku j 
sugebėjo taip chorų išlavinti. ,

Choro pirmininkas, K. Pa 
žerskis ir L. V. Apskr. pirmi
ninkas, A. Manstavičius, su

pasiturimą, parap. salėj. Nu
tarta surengti parap. naudai 
bazarą, kuris prasidės ateina
ntį sekmadienį, 3 vai. po pie
tų ir tęsis per septynias die
nas vakarais išskyrus sekma

dienius, būtent, lapkričio G, 
S, 9, 10, 11 ir 13 dienomis, o 

16 d. Išrinkta

is- i

;sis lapkr. 
įvairios komisijos prisirengi
mui, kad atsilankę būtų pil
niausiai patenkinti. Bus gerų 

i daiktų, o ypač įvairių spar- 
Į nuočių. Be to sekmadieniais 
bus muzika, prie kurios bus 
galima gražiai laikas praleis
ti. Klebonas ir parapijos ko
mitetas širdingai kviečia mū
sų draugus ir prietelius skait- 
ingai atsilankyti į rengiamą 
izarų.
;< Ponios P. Bagilonienė ir 

Andriuškienė vis dar tebeser-

X Šv. Antano draugijos su- 
.... . , , ... 'visa valdyba nenuilstančiai da-

si rinkimas įvyks sekmadienį, 1 J
’rbuojasi koncerto reikalais. Vi l.. „ . . . v lapkričio 6’d., 1 vai. popiet, i

Rėmėjų 9 skyrius nepilnai is- . 1
gijų ant kojų. Jisai yra prisi- Jave raporte). Raportas iš “bu
dėjęs prie tos draugijos dar
bu fininsiniai. Mūsų veiklus 
klebonas kun. H. J, Vaičiūnas

- irgi priklauso tai draugijai 
jau dešimti metai. Draugija

nco party” bus išduotas kita
me susirinkime. Atstovai pra
nešė, kad Šv. Kazimiero vie
nuolyne bus banketas, lapkr. 
13 d., vienuolyno naudai. At-

suteiks jam dovanų: labai gra- stovai kvietė Fed. 12 skyrių, 
žų arnotų ir velionų, kuriuos 
pasiųs šv. Kazimiemo seserys.
Jos visuomet padaro gražius 
bažnytinius daiktus. Garbė 
mums, lietuviams, turėti sese-

Kvietirnas priimtas. Fed. ren
ka delegatus dalyvauti tame 
bankete. Paremkite gerų dar
bų.

Šv. Antano parapijos mokyk
los kambary. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Kurie buvo 
paėmę tikietus, prašomi atne
šti į susirinkimą.

X Labdarių 3 kuopos šau
nus vakaras įvyks lapkričio 
13 d., Šv. Antano parapijos

sa publika bus tikrai patenki
nta jų mandagiais patarnavi
mais.

Kviečiame tat visiems atsi
lankyti ir paremti gražų “Dai 

!nos” choro koncertų ir didelį 
\aldybos ir choristų pasišven- 
'timų. Užtikriname, kad visi, 
jauni ir seni, linksmai laiką

ka delegatus dalyvauti tame svetainėje. I rograinaa bus ne-. jg. po ko rt bu5 
’ ' - ’ ■■ • mialytas. Bus atvaidinta “Bai

Raportas iš apskričio išduo- 
les, kurios patarnauja mūsų J tas ir priimtas. Daug svarstv-

dyklių Paroda.” Lošėjai bus iš 

'Brighton Park, vadovaujant 

kun. A. Valančiui.

UŽSIORDERIUOKIT ŠVIE

ŽIŲ MILTŲ

“Draugas” išpildo mažus 
orderius dėl šviežių iš farmos 
miltų, didesnius atveža tiesiog 
į namus. Visus orderius dei 
gyvų paukščių ir gyvulių, 
pav., paršiukų ir t.t. duokite 
tiesiog “Draugui”, kuris pri
ims orderius ir pristatys iš 
farmų visus pareikalavimus.

sis. Žingeidu, kuris laimės če- 
inpijonatų.

Trys poros kumštininkų sma 
ridai kumščiuosis., Visi tikisi 
laimėti.

Jagminas su Cirtautais ža
da kų tokio nepaprasto ir juo
kingo sulošti. Veikalas beva
rdis. Šie vaikinai tikri kome- 
dijantai. Tikimės kų nors j- 
domaus pamatyti.

Jiiuniy (St. Rakauskas) šios 
parapijos vargonininkas, su 
naujos rūšies muzikališkais in
strumentais ir nauju, išlavin
tu orkestru, linksmins susirin
kusių publikų.

Programas prasidės 6 vai. 
Šokiai 8 vai. Griež geriausias 
orkestras. Įžanga 35c.

Vietinis

Parsiduoda
UŽ MAŽIAUSIAS 

KAINAS 
MIESTE 

Radios, Rekordai, Radio 
Tūbos 

Ir
Rakandai

LIETUVIŠKI 
NAUJAUSI REKORDAI

Visų išdirbysčių ir Didžiausias 
Pasirinkimas

Už pusę kainos po

75c
Senesni rekordai tik po

GERI VARTOTI PIANAI , 
didis pasirinkimas tik po

12,50/15.00/18.00
ir augščiau

Arba 2 už

Nauji Midget Radios fg*
pilnai jrengti, tik
Naujos Mados 7-nių tūbų Console

draugijoms. Ir kitos draugijos 
neužmiršta gerųjų mūsų sese
lių, kurios noriai patarnauja.

Visų Šventųjų dr-jos ban- 
kietas įvyks sekmadienį, lap
kričio G d. 1932 m., Šv. Anta
no parapijos svetainėje. Ši 
draugija šeštad. vakarą, lapkr. 
5, eis išpažinties, o sekmadienį 
prie Šv. Komunijos 7:30 mi
šiose. Po to, bus imamas d rau

ta apie, Pasaulinę Parodą. Ko 
misija pranešė, kad sus-mas 
įvyks 11 d. lapkričio. Fed. sky-

X Šv. Antano parapijos ine 
tinė vakarienė įvyks sekma 
dienį, lapkr. 20 d., parapijos i

kiai prie smagaus orkestro.

Koncerto bilietai nebrangūs, 
visiems prieinami, jų kaina 
pi įtaikinta prie šių dienų de
presijos. Visi ateikime pasi
klausyti gražaus programd, pa

rius išrinko atstovus ir drau- [svetainėj. Šeimininkės jau sva 
gijoms pranešė, kad ir jos rin Irsto menu skaniai vakarienei, 
ktų atstovus dalyvauti tame

sisokti ir pasilinksminti.
Ieva Lukošiūtė

AR NORIT SUTAUPYTI $25,00 Į METUS
Apsaugosit jūsų sveikatų, sutaupysite 4-tų dalį anglių, 
sulaikysit Dulkes, Šaltį,‘Vėją, Lietų ir Sniegų, įdėdamas 
į jūsų langus ir duris “Oro Drožles” (Weather Strips). 
Kviečiame atsilankyti į mūsų krautuvę, pamatysit jį Į- 
dėtą ir persitikrinsit. Taipgi užlaikom įvairius Langus, 
Duris, Lumber, Plaster Board, Blekes dėl lubų ir t. t.

PATEMYK MUSŲ KAINAS:
Ąžuolinės grindys (flooring) 100 sq. pėdų.......... $3.50

Stogams popierą Slate coat No. 1 rolė 75 svarų $1.75 

Stogams popierą Slate coat No. 1 rolė 85 svarų $1.85 

Stogams popierą Slate coat No. 1 rolė 90 svarų $1.95

Asphalt Brick Jioings HM) sq. pėdų už...................$3.00

Renės (Gutters) už pėdų .................................... 6 centai
Storiu Windows nupiginta kaina ................... $1.00 up
ir daug kitų prekių pigiau negu kitur, greitas patarna
vimas didelis ar mažas. Atsilankykit ar šaukit,

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

29.50
Naujos mados kpmbinacijos radios, 
su gramafonų,
verti $120, po.. M-O.VJv

radios, verti 
$80.00 po . .

GARANTUOTOS RADIO 
TŪBOS

Vertos nuo $1.00 iki 
$1.25 po ..................... 39c

vertčs screen grid 49c
susirinkime, Lietuvių Audito
rijoj, Bridgeporte.

Daug buvo kalbėta apie po
litikos klubą, kuris neužilgo 
bus sutvertas. Komisija jhu

gijos paveikslas su savo gerb. išrinkta.
dvasios vadu. Nuo tos dienos j Mūsų gerb. klebonas atsilan f<jzįus> 
mūsų gerb. klebonas liks Visų kė į susirinkimą. Visus kvietė 
šventųjų dr-jos garbės narys. į parapijos metinę vakarienę,
Garbė dr-jai turrti tokį gar- kuri bus lapkr. 20 d., parap. 
bės narį. svetainėje. Fed. skyrius daug

Banketas, kurį ši dr-ja ren-Į tikietų nupirko ir žadėjo dar 
gia, bus nepaprastas; tokio bus su gražia programa. Pura- 
nėr buvę Ciceroj. Bus gražus pijonai, nepamirškite atšilau- 
programas su perstatymu, ku- kyti.
<rį išpildys žemaičiai iš Dievo! Raportas iš spalių 9 d. pa- 
Apvaizdos parapijos, tai yra minėjimo išduotas ir priimtas, 
p. Skudas su savo Seimą. Per- Paminėjimas puikiai pasisekė, 
statyme žemaitiškos meškos! Aukų tokiuose laikuose labai

X Peoples Meat Market, 
aut 14 St. ir 49 Court, jau 
trečiu sykiu išdegė. Dabar na
rio savininkas žada neduoti 
namo niarketo bizniui. Seniau 
tam name buvo “Dry goods” 
krautuvė, kurių vedė J. Rim-

TEL. PROSPECT 7980- 61

$1.65

SUTVARKĖ ŠALTINĖLĮ

VIŠAKIO RŪDA. Apie ki

lometrų nuo bažnyčios miške

lyje yra šaltinėlis, kuris nuo 

seno žmonių vadinamas “svei

katos šaltinėliu.” Daug žmo

nių pasakoja ten atgavę svei

katų. Ant šaltinėlio pastatyta 

Šv. Panelės Marijos stovyla.

šiemet šaltinėlis aptvertas 

risis. Tai bus bent perstaty- gerai surinkta. Vieno aukoto- tvora, gražiai nudažyta. Atre-

mas! Valgiai bus pirmos kle- jo vardas nebuvo minėta perei 
sos. Bilietas pigus, visiems tų sykį, tai buvo J. Motekaitis 
preinama kaina. Kviečiami kuris aukojo $1.90 ir J. \ ilkas

eicerieiai, bulvariškiai ir chi-

ga^iečiai pasivalgyti gardžios
$1.00

montuotas ir stovylos bokšte
lis. Netoli šaltinio, ant kalno 
jau nuo neatmenamų laikų 
stovi koplyčia. Ji pernai bu-

Daugiau reikalų ųesirau- vo gražiai atremontuota.

Atlas Fuel Company
Lietuviu Anglio Yardas

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

Mes parduodame įvaiiios rūšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, bedumiiiės. Pennsyl

vanijos kietos anglys, antracitas, 

Black Ban Lump, Consolidation 

Millers Creek and Kopper Coke. 

Taipgi Sahara anglys.

Specialūs kainos, mokant cash.

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

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

R. C. A. Conningham. ir Philco 
Tūbos, parsiduoda už 1 trečdalį 
sumažinta kaina.

Gražūs, tvirti, naujos mados sek
lyčioms setai, pasirinkimas Modu- 
ette, Tapestry arba Mohair, vertSs 
nuo $60.00 iki $80.00 dabar

$28.95
ATSILANKYKITE ŠIANDIEN 

GATAVI PIRKTI!

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536 40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400

4177 83 ARCHER AVI!.
Lafayette 3171 

Chicago, III.
—"I IKI'''!) liųijįjįji |

i
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Milžiniškas medis skirpstas, manoma seniausias Amerikoje užsilikęs medis. Jis randasi 

Cireleville, Ohio valstybėj. Tūkstančiai žmonių kasmet atvažiuoja jo pažiūrėti. Dabar norime 

sukelti fondą, kurio pagalba būtų galima ko ilgiausiai palaikyti jį nuo išdžiūvimo.

IŠ POLITIKOS LAUKO
HERBERT HOOVER II. Hooverį paskyrė Komerci

jos sekretorium. Toj vietoj

Iš kur yra kilę dabartinio jis išbuvo aštuonis metus.

Amerikos prezidento prabočiai Po to kai prezidentas Coo-

nėra žinių. Gal jie yra kilę iš; lige pareiškė nebūsiąs kandi- 

Francijos, gal iš Anglijos, gal

gia didelį massmitingą sekma

dienį, lapkričio 6 d., 2 vai. po 

pietų, Šv. Kryžiaus parapijos 

svetainėj, 46-tos ir Wood gat

vių.

Šiame massmitinge bus daug 

įžymių kalbėtojų, kaip tai: 

Judge Henry Horner, kandi-

than we aro with the bootlegging 
systera of today.

“The repeal of the Eighteenth 
Amendment woul<i be a glorious 
thing if it could be aecomplished,”

ZINTAK REPORTUOJ A 
ŽEMESNES KAINAS

not generally known that the North 
is paying practically all the inco- 
me taxes collected by the Govem-1 
ment and that under Democratic 
rule the South Controls the making

Mr. Hull said, ‘ ‘ but in my opinion | oi all laws for the appropriation 
it cannot be repealed in this gene- of that money.
ration. I believe there is a saner' “ In view of these facts, liow
course to pursuc. I can the Demoerats of the North

”Knowing Congress as I do, I elaim that their Party is a National 
am convinced it will not vote to Party, knowing all the time that 
repeal the Eighteenth Ameuidmeut h is sectional in its operation and 
for many years to come. During I sectional in its interests ? 
the pust ten years the wet mem- “The Southern Demoeracy wliich
bers of Congress have been in' a 
helpless minority and not until the 
lašt term o f Congress were we 
able to get rccognition on the floor 
of the House. Under a recent rule 
the wet minority of the House was 
able o secure a vote on the 'Beck- 
Linthicum Bill to modify the Ei' 
ghteenth Amendment and throug.i 
the šame procedure this minority 
securcd a vote tųron the O’Connor- 
Hull Beer Bill, of which I was co- 
author, but which was also voted 
down.

“Southern Demoerats voted al- 
most as a unit against these bills 
and tbem let't the Caištol of the 
Nation to take part in the Democ
ratic Convention which adopted a

now Controls Congress will also 
eontrol the Administration if Mr. 
Roosevelt is eleeted President, and 
the eleetion of Mr. Roosevelt will 
bring the business men of the na' 
tion faee-to-face with three things:

Nuolatinis stengimasis įgyti įtek
mės ir ekonomijos Clerk Frank V.

J Zintak ofise galutinai paliko šį ofi- i 
sq pavyzdingiausiu mieste.

Metiniuose reportnose 1931 ir
1932 Clerk Zintak nurodo kad ii
$301,398.50 buvo sutaupyta virš iš' i 
laidų, nežiūrint, kad 5,600 daugiau ! 
casų buvo užrašinėta negu kad per-

į rekomenduotas per Cook County 
į Demokratų Centralinę Komisiją, už
imti tą vietą.

Susirinkime Superior Court tei- 
I sėjų, kambariuose teisėjo Denis E. 
Sullivan, p. Zintak vienbalsiai tapo 
išrinktas Clerk of the Superior 
Court.

Visi p. Zintak draugai, kurie re
mia jo išrinkimų agitaciją ant De
mokratų bilieto yra tikri, kad: jis 
bus tarp pirmųjų ant bilieto rin
kimų dienoje.

, ’ (Adv.).

iš Holandijos, o gal iš kitos 

šalies. Iš užrašų yra sužinoma, 

kad pirmutinis Amerikos IIoo - 

ver, vardu Andrew, radosi Ma 

ryland'o valstybėje 1740 me

tais. Paskui iš Marylando val

stybės jisai persikraustė Į No. 

Carolainą, iš ten j Ohio, paga

lios i Iowa, kur gimė Herbert, 

dabartinis Amerikos preziden 

tas.. Tai įvyko rugp. 10, 1874 

metais.

Jo tėvas buvo kalvis. Dirb

davo ir taisydavo ūkiškus pa

dargus. Dešimties meti) am

žiaus sulaukęs, Herbert liko 

našlaitis ir buvo giminių prig-

datų i prezidentus, tai'repuhli- da,as i gubernatorius, Thomas 

konų partijoj nebuvo svyravi- iJ • Courtney, kandidatas į Sta-

, i • i t i + _• te s Attomev, John E. Con-
nio ką skirti kandidatu — vi- • ’

roy, Harry P. Beam, kandida

tai į kongresą, Thomas J. O’- 

'Grady, 14-to wardo aldermo- 

nas, adv. J. P. Waitches. Taip 

pat bus ir žymių lietuvių kal

bėtojų, gi pertraukose bus mu- 

zikalis programas.

Bus išvedžioti garsiakalbiai, 

tai ir lauke bus viskas gali-

Valdyba

VI-
1 si sakė, kad Herbert Hoover 

turi būti kandidatu. Jis ir bu

vo išrinktas.

Ir atsitiko taip, kad nuo pra 

džios jo prezidentystės prasi

dėjo depresija. Ta nelaimė 

pirma pagriebė Europos vals

tybes, o paskui ir Amerikų. 

Visame civilizuotame pasau

lyje ėmė siausti depresija, ne

matyta nuo pasaulio pradžios.

Kad gelbėti Europą nuo de

presijos prezidentas Hoover 

paskelbė moratoriumą.

ma girdėti.

HYPOCRISY OF DEMOC
RATIC REPEAL CRY 

EXPOSED

Kad gelbėti Ameriką nuo 

Įaustas. Nors jisai pradėjo už- depresyos prezide„,as j. 

darbiauti nuo jaunų dienų, betka|avo is darbdavi,; nemažinti

algų per 18 mėnesių, akstino 

viešą ir privatinę statybą, gel

bėjo nukentėjusias valstybes 

nuo sausros 1930 metais, pas

kyrė $1,000,000,000 paramai 

farmeriams, kad stiprinti ša

lies fininsus įsteigė National 

Credit Corporation, Recons- 

truction Einance Corporation, 

Home Loan Bankų Sistemą, 

emergency relief valstybėms 

ir miestams. Toliau sulaikė 

aukso įgabenimą ir palaikė 

aukso valiutą. —Rcp.

jisai nuo jaunų dienų pasiry

žo eiti augštus mokslus. Pa- 

siskyręs .mainų inžinierystės 

kursą, jisai įstojo į Kaliforni

jos universitetą, kur pasižvmė 

jo ne vien moksle, o ir išaugi

no iždą atletiško departamen

to.

Baigęs kursą, Herbert Hoo

ver pradėjo dirbti paprastu 

darbininku mainose Nevados 

valstybėje. Taip jisai darė iš 

dalies dėlto, kad įsigyti paty-1 

rymo, o iš dalies tuč-tuojau 

negalėjo suspėti darbo gauti, 

o kišeniai buvo tušti. Vėliau 

jis dirbo įvairiose valstybėse 

matininku po priežiūra gar

saus mainų inžinieriaus Louis 

Janin. Darbą atliko taip ge

rai, kad buvo rekomenduotas 

vienai anglų firmai, kuri tu

rėjo mainų Australijoj. Ten 

jis dirbo du metu ir gerai pa

sižymėjo. Po to augštą pozici

ją gavo JCynijoj. Nors tą syk 

tebuvo 24 metų amžiaus, bet 

jau plačiai buvo pagarsėjęs 

mainų inžinierių tarpe.

Nuo 1902 metų Herbert Ho

over gyveno Londone dirbda

mas didelėms firmoms.

1914 metais II. Hoover bu

vo turtingas žmogus. Tais me

tais jisai atstovavo San Fran

cisco Parodą Europoj.

Didžiajam Karui kilus II. 

Hoover buvo pakviestas pir

mininkauti Belgų Šelpimo Ko

mitetui. O kai Amerika įstojo 

j karą, tai Hoover buvo pas

kirtas Amerikos Maisto admi

nistratorium. Po karo buvo pa 

skirtas American Relief Ad

ministration pirmininku Eu

ropos tautoms šelpti.

PROF. F. MASTAS KAL
BĖS PER RADIO

Šį vakarą, 10:30 vai., iš vie

nos Ciceros radio stoties kal

bės prof. F. Mastas svarbiais 

šių dienų klausimais, ši sto

tis vadinasi WEDC. Patarti

na mūsų žymaus tautiečio kal

bos išklausyti.

MILŽINIŠKAS MASSMI 
TINGAS ROSELANDE

The North pays the taxes and 
South spends the money.

resolution for tbe repeal of the i .
18th Amendment and the legaliza-1 n«w, P™t?ress, the re-employment 
tion of non-intoxicating beer as ! of ?abor’ ^egu^d«Į P*°;
the most important plank in its ^tlve tantf’ m*Ist be carried out 
platform. Then as a further marki lhe souadnass of "“f monetary sys- 
of their inconsistency, these šame te,n and. the confidenee that the 
Demoerats returned to WashingtOn i w°5ldJ^
and immediately voted against the

eitame periode, ir clerkų skaičius
First the immediate paynientsofĮbuvo 8umažintas taine tox mokt-,. 

the soldiers’ bonus, which will rock ... x . . , . ,,, x,
the foundation of the eredit of the
Government j

Second, the lowering of the pro
tective tariff which will bring all 
our industries in open and uneųual 
compctition with the nations of 
the vvorld;

Third, the enaetment of the “ru' 
bber dollar” currency bill.

“Therefore, the constructive po- 
licies of the Hoover Administration, 
the restoratio of business which is

pinais sutaupyta 'apie i>enkiolika tu- j 
katančių dolerių.

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EK0NOMING0S

Pilnutė

Ui

Sekcija

Bingham Beer* Bill in the Senate 
and backed up Speaker Garner in 
his refusal to allow a reconsidera 
tion of the O’Connor"Hull Beer 
Bill in the House.

“Democratic oratore in this cam- 
paign are making big talk about 
the repeal of the Eighteenth Amen
dment but what assurance do they 
give that the Democratic Mcmbers 
of Congress will vote for it in De- 
ceniber when they refused to vote 
for it in July?

“Alfrcd E. Smith, who made his 
first speech for the Democratic tic- 
ket, claimcd that the Democratic 
Repeal Plank was his* plank, but 
he did not tell that the Roosevelt 
crowd stole it from him and pre- 

I sented it to the Convention in 
I order to prevent the ‘‘Happy War 
I rior” from stampeding the con-
j vention in his favor.

“He did not tell that he knew

our institutions, mušt not be sha- 
ken and destroyed,” Mr. Hull em- 
phasized most earnestly.

“The security and integrity of 
the nation depends upon how wc 
vote on November 8th. We cannot 
afford to take a long chance but 
mušt throw every safeguard around 
our homes, our children and our 
future bv re-eleeting Herbert Hoo
ver and the entire Republican rie
kėt,” Mr. liuli concluded.

Nepamirškite balsuoti už Frank 
V. Zintak, lapkričio 8tą dėl Clerk i 

of the Superior Court.

p. Zintak vra' vadas Demokratų 
politikoje vietinėj wardoj nuo jau- ■ 
nų dienų. Kuomet jis buvo dvide-1 

Į šimts pirmų metų jis buvo pastaty-
(AįKJJ tas precinkto kapitonu. Kovo mėn. i 

1931 m. rezignuojant p. M. S. Szy- į 

mezak kaipo Clerk of the Superior 
Court, p. Zintak buvo vienbalsiai

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Silllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!*'^

IMARQUETTEĮ
Tn an intervietv with a represent- į the Demoerats of the South who _ 

ative of our paper, Congressnian! voted against hiin in 1928 would , s 
William E<1. Hull never vote for the repeal of the =
pointed out the

importance of Ho 
s elec 
labor,

1 • Eighteenth Amendment in either I = 
branch of Congress. He did not =

. in his entire speech hold out anv [ s
over s eleetion to, or gįve ftny įeflnjte assurance ' = 
the labor, busi-Į that the EįgjJeenth Amendment = 
ness industry and woukl evpr bc repeaIed. A1 is too' = 
the farmers ofonr } t that the De-[ =

niocratic Palty vvould bring about 
a repeal wlien he knows it is im- 
possible to do it.

country. He said I 
that the obnoxious)
Eighteenth Amen
dment was pasšed 
by a Democratic 
Congress and has

Conareaaman been kept on the, , „ , . . ,
VZliilam E, Hullu statute books byl £e9S’ a,,d Coni?rcSS a?

“The Democratic Southern Sta
tes are dry and the Democratic 
South Controls the Democratic Con-

Southern Demoeracy ever since.'

Since the 18th Amendment beca- 
me a part of the Constitution, 
bootlegging and rackteering have 
run riot throughout the country. 
The Government has lošt large 
sums in revenue; the farmer has 
lošt the sale of his grain; and the 
laborer has lošt the opportunity 
to labor. Poople are at lašt awake

there is any repeal of the Eigh 
teenth Amendment. Therefore the 
only hope we have for modifying 
the Eighteenth Amendment or the 
legalization of beer is througli the 
execution of President Hoovers’ 
plan by a Republican Administra- 
tion.

“TJic liųuor ąuestion is not the 
only ąuestion to bc considered in 
this eleetion. We who live north

and realize that we wonld be bet-* of tbe Mason Dixon line have a 
ter off with a legalized liąuor law serious problem to consider. It is

Rytoj, lapkričio '6 d., 3 vai. į 
po pietų, Roselande, liet. res

publikonų centralinė organiza

cija rengia dideliausį massmi

tingą num. 11021 So. Michi

gan ave. Šiame susirinkime 

bus žymių politikierių, kurie 

susirinkusiems papasakos 

daug įdomių dalykų iš politi

kos. Tarpe kalbų bus gražių 

dainų, kurias padainuos p-lė 

tl ricaitė ir Kaz. Šimkus.

Valdyba

DIDELIS MASSMITINGAS

Town of Lake. — 14-tos wa- 

rdos liet. namų savininkai ir 

Toliau prezidentas Harding, liet. Amerikos piliečiai ren-

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

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

6551-53 South Kedzie Avenue

Telefonas

CANAL

6059 ANGLYS
Taip, jąs ga

lite pirkti

Anglis

UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ

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

Suėdė ir velour $2.95
Pagamintos už $7.50.
KITOS KEPURES.. $3.95 

Gaivu sizai nuo 21 iki 25 col.

MILIHNERY’

Chicago’s Finest, Largpst Selection 
1048-48 W. 47 Ui. St.

Three Stores in One—Just W. of 
Ashland

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN
LAIKRODININKAS IR 

AUKSORIUS
Užlaikome dideliausią pasirinkimą^ 

žiedų, daimantų, laikrodėlių ir kitokių j 

Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainosjj 

dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius.

3255 So. Halsted St.

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

TREATMENTAI 
švediški mankštlnimnl Ir elektros masažas

Treatmentai visokių- lig),, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniaia prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ilgų.

Kambariai dol pergulėjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Ka.rmpfl<< So. Paulina St. Tel. Roulevard 4552

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

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

Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 

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

ŠTAI MŪSŲ KAINOS.

Indiana Egg .............................................................................. tonas $6.00

M
M
M

Illinois Egg..................................................................................

West Va. Lump......................................................................

Black Band Egg..............................................................

Black Band Lump .........................................................

Red Ash Erie Lump ..............................................

Blue Grass Lump .........................................................

Fancy Lump ..................................... .... ....................................

Pocabontas Mine Run ................................................... ”

Pocabontas Lump...................................................................... ”

Pocabontas Egg .................................  ”

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

Pocabontas Pea.....................................................1................... ”

West Va. Be dūmų, 50% rupūs ..

Coke-Range dėl furnasų......................................

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

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

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

M
M

6.00
7.50
7.50 
8.00
8.50 
8.50
8.50
6.50 
9.00 
9.00
8.50 
6.75 
7.25 
9.00 
9.50.
5.50 

15.00
ORDERIUOK DABAR

MER PRISTATOME VISAME MIESTE
Mes esame užbondsuotl miesto sverikal lr kiekvienas vežimas, kuris 
išvažiuoja Iš musų yardo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant ttkleto svarumą.

KALĖDŲ EKSKURSIJA
J LIETUVĄ
Rengia Liet. Laiv. Agentų 

Sąjungą Amerikoje.

»Ų AMERIKOS 
UNIJA

U

NEMYORKO » 
IOAIPLDA

INDMMS KCLIASį limVApn ŠVEDIJA
S. S. ‘ Drottningholm’’ 

Išp aukia iš New Yorko
GRUODŽIO 2, 1932 M.
Ekskursijos palydovas p. VI. 

P. Mučtnskas. švedų Amerikos 
Linijos, Centro raštinės Ameriko
je, Lietuvių Skyriaus vedėjas. Jis 
stengsis padaryti kelionę pilna j- 
dornybių, apie kurią visiems bus 
malonu prisiminti. Gauk brošiū
rėles: "Bendros Informacijos Ke
lionėje ) Klaipėdą” ir “Kalėdų 
Ekskursiją." Gaunamos pas a- 
gentus arba:

Swedi.sh American Line

181 N. Mlclilgan Cliieago

PATARNAVIMAS
dėl viąų piliečių 
visados vienodas

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

gydoma—jei vartojama
—SU VILTIMI geri vaistai.

Matykit mus.
—KOLEK’ITOJAME: nusibankru- 

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

Matykit mus.
—APDRAUDA; nuo ugnies—na

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

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios

. rųšies dokumentus. 
Visados kreipkitės:

Public Service Office
819 W. 36th STKEET 
Phone Boulevard 9122

■ ■ V

Nealkankyklte savęs skaus
mais. Reumatismu, fisungėle. 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kunogrrybs 
lr dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOTND mo- 
stts lengvai prašalina virSml- 
nėta Ilgas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveiks. Kaina B#o per 
paštą tte arba dvi ui Al.tš.

Knyga: "IALTINI8 SVEI
KATOS” augalais gydytles, kai
na $• esntų.

Justin Kulis
>26$ 80. HALSTED 8T. 

Chieago. III.«■■■■■■■■■■!
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CHICAGOJE
vaišino III.

skicnei įteikė ir gražių, atmin

čiai dovanų.

Gerb. svečiai iškalbingai rei 

škė savo padėkų už gražų sų-GRA2IAI VISUR VAIŠINTA pietumis svečius

------------------------------ (valstijos direktorė p. R. Ma- jungiečių atjautimų. P. Čižau-Į

ziliauskienė. Be svečių, daly-Įskienė tiek susijaudino, kad j 

nei pro ašaras kartojo gražų i

Visu buvimo metu Cbieago 

je mūsų sveič.iai artistai-daini-' vnvo ir vietinės būtent: centro 

įlinkai pp J. ir M. Čižauskai lašt. M. Vaičiūnienė, centro 

vietų buvo nuošird- ižd. M. Juškienė, “M. D.” rė

žiai vaišinami. daktorė S. Sakalienė ir Mazi-

I’asišventusius gražiems da- liauskienės sesutė M. Aitutie- 

rbanis žmones, kiekvienas jve- nė. Ponai Maziliauskai begalo 

įtina ir gerbia Taigi ir pp. malonūs, vaišingi žmonės, tat 

Čižauskai Cbicagoje sutiko ir svečius labai vaišino.

savo draugų, prietelių,' Tų pačių dienų vakare taip

daugely

daug

Cbieagos sųjungiečių pasidar

bavimų ir suteikimų jai paga

rbos.

Ir. ištikrųjų, malonu buvo 

mums susitikti su mūsų cen

tro pirm., vienu kitu žodeliu 

pasidalinti mūsų organizacijos 

reikalais. Be abejo, visa tai 

priduos dar daugiau energijos 

dirbti savos organizacijos la

lel. Cicero 67-r6

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49tli CT., CICERO

Vul.: ĮO-’I ryto: 2-6 tr 7-9 vakare

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4643 So. Ashland Avė. 

Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHI BURGĄS

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
Seredomis ir nedėliomis pagal 

sutarties

oluaa lel. Urovehui 06X7

i Office Phone 
Prospect 1028

Boa. and Office 
2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSięiAN AND SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to ) P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. S. A. DO WIAT

kurie stengės juos priimti ir pat suruošta turtinga vaka 

pagerbti. įrienė pp. Čepulių šeimoje. P.

Gaila tik, kad mūsų svečiai Čepulienė, centro iždo globė-Jbui. 

vos vienų savaitę tegalėjo čia ja ir M. S. 21 kp. pirmininkė 

pasisvečiuoti. Daug dar liko labai įvertino gerb. svečių pa

vietų, kur negalėjo malonių sišventimų. Be svečių vaišėse 

kvietimų priimti. dalyvavo M. S. centro dvasios

Marijona Čižauskienė, kaipo vadas gerb. kun. H. Vaičiū- 

M. S. centro pirmininkė, gal, nas, gerb. kun. A. Linkus, ce-: sius pp. Vaičiūnų namus, pa 

daugiausiai malonių atsimini- ntro vicepirm. V. Petrošienė,' kuriuos visų laikų buvo ap

Dr. P. Atkočiūnas, plačiai 

žinomas kaipo vienas iš ge- 

Ilgai bus minimas šis ma riaušių dantų daktarų, atidarė 

lonus svečių atsilankymas ir,’^itrų ofisų Bridgeporte. Vienų 

tikimos, jis nebus paskutinis, ofisų jis turi Ciceroj, bet ka-' 

Penktadienio rytų, spalių 28 dangi labai daug pacientų ji 

d., svečiai apleido vaišinguo- lanko iš Bridgeporto, tat jie- ' 

ms prašant atidarė antrų ofi

sų 3147 So. Halsted St. arti

mų paliko sųjungiečių tarpe. “M. D.” red. ir visa M. S. 21 sistoję ir atsisveikinę su visais Lietuvių Auditorijos. Ofisas

Kurioms tik teko su ja 

tikti, kiekviena gėrisi p. 

žauskienės asmenybe.

usi- k p. valdyba. 1 išvažiavo namo. Lazdona

Či-
| Po šaunios vakarienės, va-į 

įdovaujant centro vicepirm
ir

Po eilės įvairių priėmimų ir j M S. Ch. apskričio pirm. V. 

svečiavimosi prieš išvažiuosią- Petrošienei visi sudėjo sve- 

m paskutinės vaišės įvyko pas čiams gražiausių linkėjimų, o 

M. Sų-gos Centro valdybos na- p. Čepulienė M. S. 21 kuopos 

Spalių 27' d. turtingais vardu su linkėjimais p. Čižau-

SĄJUNGIEČIŲ BUNCO 
PAVYKO

bus atdaras šiomis dienomis: 

pirmadienį, trečiadieni ir šeš

tadienį nuo 2 vai. po pietų iki 

9 vai. vakaro. Kitu laiku tik 

susitarus.

- - - - - ~------- - ----------

(bunco party) su puikiomis

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D JE N TĮSTAS

2201 West 22nd Street

(Kampas Leavitt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7o89 ,
Bea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D Ė N T I S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

res

Marąuette Park. — Spalių 

30 d. Moterų Sų-gos 67 kuq- 

pos įvyko kauliukų žaidimas'dovanomis pp. Mickeliūnų bu- 

-............. .............................- ■ • .................. te. Sųjungiečių pastangom sn-

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, III.

Val.;

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SpNUS

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
salimas už 135.00 

KOPLYČIA DYKAI

sirinko gražus būrys svečių. 

Atsilankė ir įžymių svečių: 

pp. Sakalai, p. M. Vaičiūnie-
Dr. C.K. Kliauga

DENTISTAS

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
tr pigiau negu kiti R«HuUe meldžiu atsmaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti. '
Tel. Roosevelt 2918 arba 2(18

todėl, kad priklau
sau prie grabų 19- 
dirbystėa

OFISAS
668 Weat 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street. Tai.
Tlotory 4911.

- t

2314 W. 23rd PL, Chicago

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabura

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
TKL. CICERO 9927

Telefonas Yards 1188

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

Chicago, III.

I. J. ZOLP
ORASOKIUI IK LAIDOTUVIŲ

nė, M. S. centro rašt., pn. \- Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
1OAA o 8/Bl, a rv y, i I24ao w- Marųuette Kd. arti Western1344 S. !R)tn Avė., Cicero, Ui. ntbrozai ir kiti. | Avė. i-uoue uemioek 7sa»

. v . ■»• .y Panedėliais. Seredomis ir P9tnyčiomis
Baigus kauliukų žaidimų iš įsai so. Halsted stroet

Ltoliau atvykusius svečius ir

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4ltk ir Paulina Ita 

Tai. Boulevard 9291-8411

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
»rle manės, patarnausiu šimpa tiž
iai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
(ltur. Koplyčia dėl šermenų dyka*.

DAMINCELIJA 
JODELIENE

(po tėvais Gaspavevlčlutč)
Mirė Lietuvoje, Spalių 8, f 
1932 m., 17 vai., apie 70 metų 
amžiaus.

Kilo iŠ Kupiškio miesto, Pa
nevėžio Apskričio.

Paliko dideliame nulludime 
Amerikoje 2 sūnus Gasparą, 
Viktaęą, 2 marčias, 3 anukus 
ir gimines, o Lietuvoje sūnų 
Joną, marčią, 2 anūkes ir 2 
seseris Ir gimines.

Laidotuvės įvyko Spalių 10, 
1932 m.

Už a. a. Damincelijog sielą 
bus atlaikytos šv. Mišios su 
Egzekvijomis, Šv. Antano par. 
bažnyčioje, Cicero, III. Utar- 
ntnke, Lapkričio 8 čk, 7:45 vai. 
ryte.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose pamaldose.

Nuliūdę Sdnsl, Marčios ir 
Glmntės.

savo artimesnius pp. Mickcliū- Tel. Republic 2266 

nai pavaišino skania vakarie

ne, už kų širdingai jiems ačiū.

P-nas J. Mickeliūnas yra uo

lus veikėjas tarpe lietuvių, ir 

katalikiškose draugijose. P- 

nia H. Mickui i indėnė yra po

puliari moteris ir maloni prie 

visų; ji eina M. S. 67 kp. fin. 

rašt. pareigas.

Vienas iš svečių

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 AV. 63rd STREET

Phone Hemlock 2061

Tėvu Marijonu Misi
jos rudens metu

20 d.

20 d. 

Lo\v-

Rea 6787 S. Artesian Ava ~
Tek Grovehill 0617 GYDYTOJAS IT CHIRURGAS

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

Tel. CICERO 662 
Ir

>924 W. WASHiNGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 5:10 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 462. Rea tek Cicero 2888

OR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 We»t Marąuetta Road 
TaL: I-t Ir 7-9 P. 14 Ket. 9-12 A. M 

Nedėlioj (usltaras

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0402

TaL Lafayette 679*

DR. A. J. JAVOIŠ
Tai : t lkl 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
Office: 4459 S. California A ve. 

Nedėlioja pagal sutarti

Tel. Canal 0257

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

6558 SO. WEST£llN AVK.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street

Telefohas Yards 3557 

X-SPINDULLVI

I

AKIŲ SYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

Bes. Prospect 6659 Qfįs0. Tel. Victory 6893

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino pūblikų an savo nupigin
tomis kainomis nž aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
narnug 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

X

Marcelė Straukienė

(po tėvais Burbaitė)

Mirė lapkr. 3, 1932, 5 vai.
vak. pusamžio melų. Kilo Iš 
Telšių Apskr., Kulių , parap. 
Raksalčlų kaimo.

Paliko dideliame nulludime 
sūnų Justiną, marčią Anelę, 
dukter) Julijoną Martikonlenę, 
seserį Barborą Majauskienę. 6 
šesreį Barborą Majauskienę, 6 
anukus Ir gimines, o Lietuvoje 
sūnų Benediktą, marčią Sta
nislovą, dukterį Zofiją Gimbu
tienę, žentą Konstantiną, brolį 
Ignacą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 7149 So. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės j- 
vyks pirmadienį, lapkr. 7 d.,
Iš namų 8 vai. bus atlydėta į 
Gimimo ftvenč. Panelės parap. 
bažnyčią, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta J ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažįs
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę sfinal, dukterys, bro
liai, anuio, marči<xt, žentai ii 
giminės.

lAklotuvėse patarnauja grab. 
S. P. Mažeika,' Yards 1138.

»wtr ■*

Lapkričio 10 d. ligi 

misijos Kenosha, Wis.

Lapkričio 13 d. ligi 

vienos savaitės misijos 

ell, Mass.

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 

'Keturių dešimtų valandų ŠŠ. 

Sakramento Adoracija I’itts- 

burgli, Pa.

Lapkričio 29 ir 30 Sv. An

driejaus bažnyčioje atlaiduose 

pamokslai, Philadelphia, Pa.

Lapkričio 28 d. ligi gruod

žio 6 d. rekolekcijos ir ketu

rių dešimtų valandų SS. Stv 

k ramento Adoracija Cicero, 

III.

Lapkričio 30 d. I»«i gruod

žio 8 d. Svč. Marijos Nekalto 

Prasidėjimo Novena Cambri- 

dge, Mass.

Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te

resės nevena šv. Andriejaus 

bažn., Philadelphia, Pa.

Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie

nos savaitės misijos Sv. Juo

zapo bažnyčioje, So. Cbieago, 

III.

Gruodžio 10 d. ligi 23 d. re

kolekcijos šv. Jurgio bažny- ‘ 

čioje, Detroit, Micb.

Misijoms vadovauja marijo 

nai misijonieriai: T. Antanas 

Petrauskas, M. I. C. ir T. Jo

nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne

seniai grįžę iŠ Lietuvos. 

Aleksandras Bublys, M. L C.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
Bstl priežastim gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
oao, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regyste. >

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
štsitikliuuose, sgaaminavlmas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
nas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 19 ryto lkl t vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. šiušų kuino-, p,. 
gtMuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldenclja 6600 So. Artesian Avė.

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

Plione Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street-K.
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vak vukare Lturninkals 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL71S
GYDYTOJAS IR CUUtLRGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 lkl 4 Ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tek: Boulevard' 7820
Namų Tek: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

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

Trečiadieniais ii sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatstlieųla šaukite Central 7494

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So, Halsted St.

Kampas 21st Street 
Vak: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. • 
Nedėliomis tr šventadieniais 10—13

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas tr Akinių DLrbtuvš

756 VVEST 35th STREET
Ktmpai Halsted 'St. 

Valandoe: nuo 10—4; nuo 8—9
Nedšilomle: nuo 19 lkl X*. J

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

Tel. GrovehiU 1696

DR. A. L. YUŠKA į
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vak: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. . J

Seredomis po pietų ir Nedėldiemata 
tik susitarus

2422 W. MARUUETTE ROAD

' DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Motorų Ir Vyrų Ligų 
Vak: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vak vakara 
Nedėliomls 10 lkl 12

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES

Rea Phone 
Englewood 6*41 
Wentworth 8000

Office Phon* ' 
Wentworth 800*

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDŪNIS, M. D.
41)10 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tek Vlctory 8687
Of. Ir Rez. Tek Hemlock 2874

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. vak: nuo 8-6 po ' 

į piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. .Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 

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

Tek Hemlock 878*
Rea Tel. Prospeot 8619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Rez. 6425 So. California Ava 

VaL: 8-4. 7-8 v. v. Išskiriant Kete.

Ofiso tr Rez. Tek Boulevard 6918
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
2429 West Marąuette Hoad 

VALANDOS:
9 lkl 18 irto, 7 lkl 8 vakare

Utaru. ir Ketv, vak. paaai sutartį Gfįao vak: auo 1-8, nuo 4;»*-4.»*

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



D«X tKJSS f*.nhtadienis, lapkr. 4 d., 1932

Sezono Atidarymo Koncertas Šokiai
Rengia LIET. VYČIŲ CHICAGOS APSKR. “DAINOS” CHORAS

Sekmadienyje, Lapkričio - November 6 d., 1932 m.
PALIULIO (Meldažio) salėj, 2244 West 23rd Plaee

PROGRAMO PRADŽIA 4:30 VAL. POPIET. ŠOKIAI PRASIDĖS 7:30 VAL. VAK.
Įdomus programas. Naujos dainos, solos, duetai, kvartetai ir mišrus choras. Dalyvauja solis

tai, p. K. Pažerskis, p. A. Kaminskas, p-mi O. Juozaitienė. Choro ir orkestros vedėjas p. J. SAU- 

RIS, akompanistė p-lė Bronė Paliliūnaitė.

Kviečia visus L. V. C. A. Dainos Choro Komisija

CHICAGOJE P-LĖ ONYTĖ NAVICKAITĖ PASAULINĖS PARODOS LIETUVIŲ SKYRIŲ 
SUSIRINKIMAS

RAGINA KELTI RIAUŠES P. CONRAD. Fotografas

RĖMĖJŲ VAKARIENĖ

Visiems jau žinoma, kad A. 

Rėmėjų draugija rengia dide

li banketų, Šv. Kazimiero Vie

nuolyno sidabro jubiliejaus 

proga. Banketas jau visai čia 

pat, lapkr. 13 dienų.

Rėmėjų Centras ir skyriai 

deda daug pastangų, kad vi

sa pavyktų ko geriausia, kad 

tinkamai pagerbtų Seseris ju

biliates. Komisijoj darbuojasi

A. Nausėdienė, V. Galnaitė ir

B. Bytautienė. Yra kuo pasi

tikėti. Rėmo'a

nelūžo, kaip kitos rūšies fina

nsinės įstaigos. Tiktai tinka

miausios finansų įstaigos iš

laikė ir išlaikys šių depresijų.

Pranešta, kad visiems bus 

galima dalyvauti koncerte, ku 

rie įsigys tikietus nuo direk

torių arba “spulkos” rašti

nėj, 840 W. 33rd Street, vel

tui. Rap.

WCFL RADIJO VALANDA

SUGRĮŽO

Bridgeport. — Virš keturis 

mėnesius atostogavusi pp. Nau 

sėdų dukrelė Felicija jau su

grįžo pas tėvelius spalių 36 d. 

P-lė Felicija sako, kad labai 

linksmai praleidusi laikų pas 

savo draugės tėvelius pp. By- 

gelow, Stuart, Nebraska.

Rap.

' SPULKOS” KONCERTAS 
IR PRAKALBOS

• Keistučio “spulka” rengia 

ketvirt-metinį koncertų ir pra 

kalbas Lietuvių Auditorijoj, 

didžiulėj svetainėj, lapkričio 9

dienų, 7:30 vai. vakare.

Kaip 'praeitais, taip ir šiais

metais programas bus paįvai

rintas dainomis, juokais ir 

prakalbomis. Bus nurodyta 

saugumas ir svarbumas taupi- 

ntojams “spulkose.”

Jau trečias metas depresi

jos baigias ir mes beveik per 

depresijų perlindome, bet per 

šiuos sunkius laikus dar nei 

viena “spulka” nesustojo ir

Ryt dienų Chicagos ir a-

.pvlinkės miestų lietuviai turės 

malonumo pasiklausyti gero ir 

gražaus lietuvių dainų, ir mu

zikos radijo programo iš sto- 

j ties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 

po pietų, nes programe daly

vaus mūsų žymūs dainininkai 

ir dainininkės, thie to, Budri

ko radijo orkestras yra pri

sirengęs palinksminti visus sa 

jVO šaunia muzika.

i Šluos gražius lietuvių dainų 

ir muzikos programus leidžia 

[Jos. F. Budriko korporacija, 

'kuri dabar mini savo sėkmin- 

1 go biznio 20 metų gyvavimo 

sukaktį. Budriko radijų ir ra

kandų krautuvė randasi adre

su 3417 S. Halsted st. Kainos 

ant visko nupigintos ir pirkė

jai atminčiai dar gauna dabar

P-lė Onytė Navickaitė, vie

na įžymiausių dainininkių se

kmadienį, lapkričio 6 d. dai

nuos Labdarių Sųjungos 1 kp. 

vakarienėje, Šv. Kryžiaus pa

rai). salėje. Ji yra to vakaro 

rengimo komisijos narė. P-lė 

.0. Navickaitė yra plačiai ži-

v
inoma veikėja Town of Lake. 

Yra žymi dainininkė ir gabi 

lošėja. Priklauso prie Šv. .Ce

cilijos choro, Labdaringos Sų

jungos 1 kuopos, Nekalto Pra 

sidėjimo Panelės Švenčiausios 

Mergaičių Sodaiicijos, Šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 1

I
;sk., ir Moterų Sujungus 21 

kuopos, — Onytė gabiai plun

ksnų. vartoja ir dažnai laik

raščiams rašo. Daug ir nuo

širdžiai visur veikia.

Pagal Pasaulinės Parodos Lietuvių Skyriaus susirinkimo 

nutarimą, įvykusio spalių 27, T932, ateinantis susirinkimas 

! įvyks Lietuvių Auditorijoj, mažoj svetainėje, penktadienyje, 

Lapkričio (November) 11 d., 1932, 7:30 valandų vakare. Bu

vo prašyta, kad organizacijos, draugijos, parapijos, centrai, 

apskričiai, spaudos, bendrovės ir veikėjai prisiųstų savo at

stovus į šį susirinkimų, kame bus išrinkta nauja valdyba ir 

patiekti planai dėl dalyvavimo Pasaulinėje Parodoje.

LIETUVIŲ SEKCIJOS

J. A. Mickeliūnas,
Laikinasis Pirmsėdis,

r Joseph J. Grish,
Raštininkas.

ro Seserų vienuolynui. Prašo- j duoja Detroito Advokatų Sų- 

mi visi brightonparkiečiai ir 'junga ir Detroito lietuvių

kitur kolonijų lietuviai atsilan

kyti ir paremti šį kilnų visuo

menės darbų. Komisija

Draugysčių Komitetas.

BERLYNE RIAUŠĖS
BERLYNAS, lapkr. 5.

Bridgeport. _ Simano Dau-, Streikuojančių darbininkų ria 

kanto draugija laikys mėnesi- metu policija nušovė

nį susirinkimų sekmadienį, la- asnienis. Daug sužeistų, 

pkr. 6 d., Chicagos Lietuvių

Auditorijos svetainėj, 12 vai. 

dienų. Visi nariai būtinai pri

valo atvykti, nes turime svar

bių reikalų svarstymui. Taip

gi bus raportas iš buvusios 

vakarienės. Nariai taip pat j 
si rūpinkite apsimokėti savo 

mokesčius draugijai.

Valdyba

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

gražias dovanas.

PRANEŠIMAI

Ealsuoklte už Teisėjų,

V.

lankyti, nes yra labai daug 

svarbių dalykų svarstymui.

Valdyba

Turime tokias pat šviesas kaip 
Hollywoode musų .studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra- 

.... . , _ kaiP ir saulėtoj dienoj. Del ap-
Anglijo.S Vyriausybė įskėlė aik potntlmentų ir sempelių pašaukit mus 

telefonu- ENGLEtVOOD 5840 
Kės. 730 W. «2nd St.

LONDONAS, lapkr.

štėn Rusijos raudoriųjų valdo

vų laiškų, rašytų savo agen

tams Anglijoje. Bolševikai ra

gina savo agentus, kad jie An

glijos bedarbius kurstytų į 

riaušes.

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merikoje. Mokytis reikia ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naują, mokinimo būdą 
išmokinama ) trumpiausią laiką ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės. stenografijos. pilietystės, į 
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir 
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p. J. P. Olekas, yra senas ir daug 
prityręs, kuris gražiai lr visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite ir Įsirašykite šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

3106 So. Halsted St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas C'ark St., 10-tų lubų 

Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
Vakare: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas Republie 9600

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashlngton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7985

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais 
, — 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Ave. Tel. Lafayette 73X7

Namų Tet Hyde Park 3396

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MTCHIGAN AVE. 
Tel. Pullman 5950—8377

Marąuette Park. — šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėju 

18 'skyriaus mėnesinis susiiin- 

I Rimas įvyks sekmadienį, lap

kričio 6 diena, lygiai 1:30 vai.

’l
po pietų, parapijos svetainė

je- t

1 Kviečiame visas nares atsi

West Side. — šv. Kazimiero 

Akad. Rėm. susirinkimas į- 

vyks lapkričio G d., Aušros 

Vartų mokyklos kambary, 4 

vai. po pietų. Visos narės ma

lonėkite atsilankyti, nes tu

rime daug svarbių dalykų už

baigti ir prisirengti prie Šv. 

Kazimiero Vienuolijos Sidab 

rinio Jubiliejaus. Valdyba

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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

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

Lietuvę.
, Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės j

4400 S. VVOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 4393

I4A N l.A SALLE ST—neval mi tarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 

taipgi elektrikinius laikro

džius, movie cameras, projec- 

torius dėl judomų paveikslų 

rodymo. Kainos labai nupigin 

tos.

2650 W. 63rd St., Chicago, III.
Tel. Hemlock 8380

Standard Oil Station
Joseph Baubkus, sav.

Kai vartosite

RED CR0WN GESĄ IR ALYVĄ,
jūsų automobilis ar trokas visuomet greičiau važiuos 

ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš

mainymu alyvos — išgryzavimas veltui.

Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio.

5854- S. VVestern Ave.
N. W. Corner. TEL. REPUBLIC 7417

Town of Lake. — Moterų 

[ Sąjungos 21 kuopos sus iri n- 

į Rimas įvyks lapkr. 6 d., pirmų 

valandų po pietų, Šv. Kryžiaus 

mokyklos kambaryje.

»

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:

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

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

»• •••*•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •

Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, III.

r

I

šv. Kaz. A. Rėm. D. centroI
sus-mas bus pirmadienį, lapkr. 

7 d., 7:30 vai. vak., vienuoly

ne. Šis ekstra sus-mas yra šau

kiamas jubiliejinio banketo 

j reikale. Visų skyrių atstovės 

įprašomos atvažiuoti su prane

šimais, kiek kuris skyrius pa

rdavė vakarienės bilietų. Tu

rime ir daugiau reikalų.

Valdyba

Brighton Park. — Akade

mijos Rėmėjų 6 skyrius ren

gia nepaprastų hunko, kuris 

įvyks ponų Rudokų namuose, 

4044 S. Rockwell St., sekmad., 

lapkriiio 6 d., 3 vai. po pietų. 

| Įžanga 35c. Bus gražių dova

nų ,ir skanių užkandžių. Visas 

.pelnas skiriamas Sv. Kazimie-

JUDGE

ERVIN R. PALMER
Judge of Probate Court Res

publikonų partijos Rekonien-

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

Republican 
Headąuarters 

Lietuvių Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Čhairman, 
Palmer House, 

Room 777.
STATE:

A. K. Valukas, 
Čhairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

Čhairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už £1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

/

Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avenue 

Kolei issibaigs

K Wm. I. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
,ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONA8, Sav.

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

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, TU.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H i 6 H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 

S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 

Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼ieną iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44*1 ARCHER AVK.NIK 
Telephone lAfsyette 7134
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