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Katalikų kunigams Meksikoj atimamos pilietybes teises
VERA CRUZ‘0 VALSTYBĖJE BA2NY 

BIOS UŽGROBIAMOS
YRA PAVOJAUS MEXICO MIESTO 

ARKIVYSKUPUI DIAZ’UI

Mančukuo valdovas pasiryžęs “apleisti” 
savo sostą

NUTARTA UŽGROBTI 
BAŽNYČIAS

PASIRENGĘS APLEISTI 
SOSTĄ

AVASH1NGT0N, spal. 8. —
Kaip ir buvo numatyta, Mek
sikoj iškeliami dar žiauresni 
Bažnyčios ir katalikų perse
kiojimai. Pats Šventasis Sos
tas tai numatė. Nusprendė tad 
susilaikyti su protestu dėl a- 
paštališko delegato ištrėmimo.
Tačiau tas negelbėjo. Sukomu- 
nistėję Meksikos valdovai pa
siryžo naikinti bažnyčias. Tuo 
būdu jie nori parodyti savo 
galingumų. Bet jų tas galin
gumas Kristaus Bažnyčios aky 
vaizdoj yra nykštukų galingu
mas.

Žiniomis iš Meksikos, Vera 
Cruz’o valstybės legislatūros 
nuosprendžiu katalikų kuniga
ms panaikintos pilietybės tei

sės ir gubernatorius autori
zuotas užgrobti bažnyčias ir
jas pakeisti viešomis istaigo- tonu. 
mis, ar kuo kitu. Kunigai ne- 
piliečiai galės būt ištremti ne 
tik iš tos valstybės, bet ir pa
ties krašto.

Štai kokių žygių ėmėsi rau- BARRIE, Ont., Kanada, spa 
’donieji gaivalai. 7. — Cook’o apskrities pro

O prieš Mexico City arki-Į^uroru^ reikalaujant Martin 
vyskupų Diaz’ų veikia kong-j Insu^ vakar vakarų pasidavė 
resas. Šis randa, kad arkivys- * autoritetams. Jis uždarytas ka 
kūpąs neįsiregistravęs, bet ei- pėjiman. Jis reikalaujamas Cbi 
na kunigo pareigas. Vedami c*S°j už išeikvojimus. Reika-

MUKDENAS, Mančukuo 
(Mandžiūrija), spal. 8. — šios 
naujos valstybės japonų pro
teguojamas jaunas valdovas 
vienam korespondentui prane
šė, kad jis pasirengęs apleisti 
šios valstybės sostą, jei gyve
ntojai to reikalauti).

VATIKANAS NUSPRENDĖ 
NEPROTESTUOTI

VATIKANAS, spal. 7. — 
Šventasis Sostas nusprendė ne 
protestuoti prieš Meksikos vy
riausybę dėl apaštališko dele
gato ištrėmimo.

Šio naujo nusistatymo imta
si, kad Meksikos vyriausybei 
nedavus progos toliau vykdyti 
katalikų persekiojimų. Bet ne
smagumai su Meksika nnma-

MARTIN INSULL KA
LĖJIME

tardymai. Numatomas ir jo iš
trėmimas.

laujama jį išduoti.

PERSITAISĘS KARVE 
PASPRUKO

TAIKOSI SU ANGLIŲ KA
SYKLŲ VEDĖJAIS

VILNIUS, spal. 7. — Iš so
vietų Rusijos per sienų į Vil
niaus kraštų laimingai paspru
ko rusų universiteto studentas 
W. Ilavrylovič. Jis įsivilko 
karvės odon ir keturpėsčias 
palengva praslinko per sienų. 
Sovietų sargyba matė “besi
ganančių karvę” ir to nepai
sė.

ET)WARDSVILLE, III., spa 
lių 7. — Anglių kasyklų ve
dėjų trys pakomiteto nariai 
turėjo pasitarimų sų naujos 
nepriklausomosios angliakasių 
unijos viršininkais. Sutarta a- 
ngliakasiams mokėti po 5 dol. 
už dienos darbų arba 68c už 
anglių tonų. O prieš tų atly
ginimų triukšmauta, streikuo
ta ir unija skaldyta.

ATIDARYTAS KANADOS 
PARLAMENTAS

OTTAWA, Ont., Kanada, 
spal. 7. — Iškilmingai atida
rytas Kanados parlamentas. 
Iškilmes sugadino ’ietus.

DETROIT, Micb., spal. 7. — 
Valstybiniam Jackson’o kalė
jime susektas kalinių paspru
kimo sąmokslas. Suimti trys 
kalėjimo sargai, du kaliniai ir 
viena pašalinė moteriškė.

Nesenai Grenlandijoj atidengtas admirolui Peary paminklas. Peary pirmutinis pasiekė 
žiemių ašigalį. Eskimų būrys akimis lydi atidengimo iškilmes. Jiems tas yra nepaprastas da
lykas,

SĄJUNGA AUKŠTINA 
J. VALSTYBES

LONDONAS, spal. 7. — T. 
Sąjungos komisijos, kuri tyri
nėjo Mandžiūrijos klausimų, 
nariai paskelbė pareiškimų. 
Jie aukština J. Valstybių nu
sistatymų taikos klausimu A- 
zijos rytuose.

CHICAGOJE
S. INSUŲL’IS NESURAN

DAMAS

ATSIDŪRĖ KALĖJIMAN

Mrs. L. Jensen, 6512 So.

SUTARTIS TURI BŪT 
VYKDOMA

LONDONAS, spal. 7. — A- 
nglijos ministerių kabinetas 
nusprendė, kad su Airija ne
gali būt taikos. Airija pirmiau 
turi pildyti ir vykdyti su An
glija padarytų sutartį.

SOKOLNIKOVAS ATŠAUK
TAS IŠ ANGLIJOS

MASKVA, spal. 7. — So
vietų vyriausybė iš Londono 
atšaukė savo ambasadorių So- 
kolnikovų. Matyt, jam bus pa
vestas čia koks naujas dar

ISPANUOS RADIKALU VYRIAUSYBĖ 
PRADEDA NERIMTI

MADRIDAS, spal. 7. — Is- ms reikalinga pasipelnyti, 
panų Katalikų Bažnyčiai gre-J * Su rugpiūčio mėnesiu Azana 
šia naujas pavojus. Radikalų, virto nepaprastai piktu ir ku- 
vyriausybė, padrąsinta pasta-1 pinu smurto. Pastarasis ispa- 
ruoju nepasisekusiu monarcbi-j nų sukilimas, jis pats žino, ne
sti) sukilimu, planuoja apiplė- turėjo jokio sąryšio su tikėji-
šti ir kitus vienuoliu ordenus mu. Nežiūrint to, radikalai i .ir kongregacijas taip, kaip ji tuojau nusisuko pneš Bazny- 
padarė su jėzuitų draugija. čių.

Ministeris pirmininkas Aza- Į Kas čia prieš tuos jų žygius 
na pareiškia, kad ordenų ir gali protestuoti. Katalikiški 
kongregacijų savasčių užgro- Į laikraščiai uždaryti, o žodis 
bimas bus “teisėtas.” Tai ne suvaržytas. Beveik kaip Ru- 
tuščias pareiškimas. Radikala-1 sijoj. f

LIETUVOJE
PAVOGĖ VEŽIMĄ 

DEGTINĖS

Jurbarko gyventojas Orelis
Morgan gat., yra Kane apskri- gmolnikas ig j<auno j Jurbar.
‘U .k?1Sj‘n’Č,?“eva' N,,hau' /ežė veži"'» ™l8tybii>fe d«-

gtinės. Apie 18 vai. ties Kve-sta už proliibicijos peržengi
ni^‘ sų malūnu (Vilkijos valsč.)

Užvakar jos vyras nuėjo j>l ^m„lniklJ užpuols keiį girti

aplankyti. Per langelį paduo-' 
damas rišuliukų jai tarė:
“Štai, dūšyte, atnešiau pan- 
tukę.” Nugirdo kalėjimo sar-

Martin Insull’is Kanadoje 
jau suimtas ir uždarytas ka
lėjimam Bet Samuel Insull’is, 
kurs gyveno Paryžiuje, anų 
dienų podraug su sūnum kaž
kur dingo ir nesurandamas. Jo gas g„sektaj kad Jensen say0 
žmona yra karp buvus vieSbu- žmonai įdayS <.munjain&j,- 
ty, o vyro ir sūnaus kelinta in t k T : „ u 1V? nn . -diena ian nėra Visoi EmrnnnU? , ‘ u tai-nu*ikai atėmę revolveri jį smari
diena jau nėra. Visoj Europoj baudg 4f) dienu kfdėtL užda ,

vyrai. Užpultasis stvėrėsi re
volverio. Bet užpuolusieji taip 
pat šoko revolverį atimti. Ati
mant revolveris iššovė ir kul
ką perėjo Šmolnikui per kai
riosios rankos delnų. Užpuoli

jie ieškomi.

PRIEŠ MOKESČIŲ 
MAŽINIMĄ

I rytas šalia savo žmonos.

PIGUS DARBAS

Viena kompanija iš Roches- 
ter, N. Y., sutiko pigiai, nes 
tik už 11,100 dol. iš oro nuva
lyti federalius namus Cliica-

(goj. Pusė darbo atlikta ir su- 
atsargos fondas (working casb stota. Jau visag mgnesis> kaip

Piliečių komitetas dėl viešų
jų išlaidų reikalavo, kad iš 
miesto sąmatos už 1931 metus 
būtų pašalintas 4 milijonų dol.

fund). Majoro patariamas mie 
sto tarybos finansų komitetas 
šį reikalavimų atmetė. O šiuos

nedirbama.

bas. Į jo vietų siunčiamas Mai- milijonus dol. norėta panai-
sky, atstovas Suomijai.

BOMBOMIS SUGRIAUTA 
PIENINĖ

BURLINGTON, Wis., spal. 
7. — Bombomis sugriauta Bu
rlington Cooperative Pure 
Milk ass’n pieninė. Tik viena 
narni) siena pasilikus savo vie 
toje. Bombininkai pagrobė pie 
ninės sargų.

kinti, kad sumažinti 1931 me
tų mokesčius, kuriuos 1933 m. 
reikės mokėti.

DU BOMBININKAI 
IŠPAŽINO

o valsčiaus savivaldybė šitie
ms keliams dėmesio nekreipia. 
Neišvažiuojamo kelio duobes, 
per Lepšių kaimo sodybas, kaž 
kas užtaisė šienu.

KRAKĖS PROGRESUOJA

KRAKES. Šiais metais Kra
kių miestelis daro didelę paža
ngų. Baigta grįsti dr. Basana
vičiaus, Betygalos ir Vyt. Di
džiojo gatvės, naujai atremon
tuota bažnyčia; baigiama sta
tyti modemiška šešerių kom
plektų pr. mokykla, įkurta po
licijos nuovada.

PANEVĖŽIO PLANTACIJOS

Vietinėj Zitiečių krautuvėjjkiai sumušė (išmušė dantis) ir
išmetė į griovį. Sėdę į vežimų j parduodamos p. Kazakevičiaus 

Panevėžy išaugintos vynuogės. 
Vynuogės skanios, saldžios, 
gražiai atrodo. Lietuvoj turi 
savo melonų, kavonų, vynuo
gių, įvairių vietinės pramonės 
aukštos kokybės gaminių.

su degtine jie nuvažiavo savo 
keliu.

ŠIENU... TAISO KELIUS

LUKŠIAI, Šakių aps. Smul
kieji Lukšių valsčiaus keliu
kai jau kelinti metai netai
somi. Dėl to, po didesnio lie
taus, jie pasidaro neišvažiuo-

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN-
Dabar susekta, kad valymo jami. Ūkininkai kelių netaiso, I KĖS. — šiandien iš dalies de- 

rugštimi sugadyta daug langų. I teisindamiesi laiko neturėjimu, besuota; numatomas lietus.

BUVUSIS BOMBININKAS 
PALEISTAS PRANEŠIMAS

PORTO RICO KATALIKAI LABAI 
NUKENTEJO NUO VIESULO

SAN JUAN, Porto Rico, spa| Viesulas sugriovė 5 bažny- 
lių 7. — Vietos vyskupo Byr-|(^as, keliolika koplyčių, daug 
ne pranešimu Katalikų Baž- klebonijų ir vyskupijos kole-
nyčia San Juano vyskupijoj bernaičiams. Sugadinta
. , . , ... .v . keliolika bažnyčių ir koply-labai nukentejo nuo praūžusio i y. , ,,. . , .. . . ičių. Daug nukentejo ir kitos
anda. uragano (viesulo). Kaip | 5yietimo ir |abda.
žinoma, saloje daugiau kaip j ringurno įstaigos.,
200 asmenų žuvo ir tūkstan- f ši vyskupija buvo labai nu- 
čiai sužeistų. I kentėjusi ir 1928 metais,

Policija suėmė du bombinin- 
kus, kurie išpažino, kad pra
ėjusiais metais jie susprogdi
no bombų ties New City Clean- 
ing and Dyeing Co., 3010 W. 
Lake gat. Už tų darbų jie 
gavo 2,100 dol. Be to, jie su
teikė policijai kitų svarbių in
formacijų, ypač apie langų 
daužymų. Išdavė ir apmokė- 
tojus. Vienas jų suimtas.

Policija paleido buvusį bom- 
bininkų P. Cuniff’ų, kurs jau 
18 metai, kaip bombomis nu
sikratęs ir pasitaisęs. Negali
ma jo kaltinti.

PASPRUKO 2 PLĖŠIKAI

Nagrinėjant bylų iš teismo 
paspruko du jauni plėšikai pe
rtraukos metu. Jų kiekvienas 
turi po 10,000 dol. užstato.

UŽ VAIKO MUŠIMĄ

MAŽINA IŠLAIDAS

Cbicagos sanitarinio distrik 
to trustisai nusprendė 25 nuo
šimčiais sumažinti mokamus 
distriktui mokesčius už 1931 
metus.

IIARRISBURG, Ark., spal. 
7. —i H. Ledbetter’į, 31 m. am
žiaus ūkininkų, teismas nubau
dė visų gyvenimų kalėti už sa
vo 2 metų vaiko mušimų, dėl 
ko tas mirė. Ūkininkas liudi
jo, kad vaikas mirė dėl nukri
timo.

Spalių mėn. 14 d., 7:30 vai. vak. Aušros Vartų parapijos sve
tainėje, 2323 W. 23rd Place, įvyks “Draugo Vajaus” kontes- 
tininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti į “Draugo” vajų, 
prašomi atsilankyti į susirinkimų, nes bus labai svarbus.

Prašome visų išpildyti žemiau paduotų blankų ir atsi
nešti į susirinkimų. Jei, kurie negalėsite atvykti į susirinki
mų išpildę blankų pasiųskite paštu.

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,
“Draugo” Administratorius.

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

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

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

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

I* ••••••••••••

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 
Cbicago, III.



DRAUGAS

l
Šeštadienis, spalių 8 d., 1932

“D R A U G A S”

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: MeUms — >4.00. Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — (3.09, Vienam 
Mdneslul — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .OSo.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
Una. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki ll:0š vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“D R A U G A S” 

LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Except Sunday. 

SUBSCRIPTIONS: One Tear — >6.00. SU Months
— >1.50. Three Months — >1.00. One Month — 76c. 
Burope — One Tear — >7.00. BU Months — >4.00. 
Cspy — .OSo.

Advertlslng ln "DRAUtJAS” brlngs best results. 
Advertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

Taigi, rytoj tauta turėtų pasisakyti dėl 
atstatymo vienybės, dėl teisėtumo valdžioje, 
nes be vienybės ir teisėtumo sunkiau bus sie
kti taip didelio tikslo.

Be to reikia naudoti visus praktiškus ke
lius, kuriais einant Vilniaus atvadavimas ga
li būti ir bus tikras. Būtinai yra reikalingas 
bendradarbiavimas su ukrainiečiais ir gudais, 
kurie siekia Įsteigti savo nepriklausomas val
stybes. Mes turime padėti jų tikslo atsiekti, 
o jie padės mūsų tautai. Pradžia jau padary
ta. Santykiai tarp tų trijų tautų jau yra už- 
megsti. Reikia juos plėsti.

Bet ir to dar neužtenka. Reikia ieškoti 
daugiau draugų užsienyje ir tai ne vien Lie
tuvai, bet ukrainiečiams ir gudams. Dėl to 
Lietuvos valdžia turėtų išeiti iš tos izoliaci
jos, kokioj ji atsirado dėl savo negudrios po
litikos.

Vilniaus atvadavimas sunkus ir didelis 
dalykas. Tačiau jis galimas ir būtinas. Mū
sų tauta, vienybėje dirbdama, protingai ir at-

SPALIŲ DEVINTOJI

Rytoj minime liūdnas Vilniaus užgrobi
mo sukaktuves. Jas mini visa mūsų tauta.

Ką reiškia tų liūdnų sukaktuvių minėji
mas. Juk tautos ir valstybės tik laimėjimus 
ir džiaugsmus teprisimena, tešvenčia. Ar yra 
išrokavimo ir mums minėti Vilniaus praradi
mo dienų?

Į šį klausimų turi gerą, atsakymą kiek
vienas tikras lietuvis. Jei mes patys savo lai
sva valia Vilniaus kraštų būtumėme praradę, 
jei jo jau būtumėme išsižadėję ir vilties nebe
turėtumėme kada nors jį atvaduoti, žinoma, 
tada ir spalių 9 d. minėjimas jokios reikšmės 
neturėtų.

Bet, kada visa tauta vieningai yra nu
sistačiusi Vilnių žūt ar būt atvaduoti, tada 
spalių 9 dienos minėjimas tikrai yra reikš
mingas dalykas.

Tai nėra vien tik liūdesio diena. Vien 
liūdėdami ir verkšlendami savo tikslo neat
sieksime, Vilniaus neatvaduosime, '

Spalių devintojoj mūsų tauta atnaujina 
savo pasiryžimus dėl Vilniaus atvadavimo, 
daro naujus planus į tą didelį žygį. ,

" Nors tautininkų vyriausybė savo sąmo
ningomis ir nesąmoningomis klaidomis už
sienių politikoje Vilniaus atvadavimo klau
simą ir apsunkino, tačiau tautos nusistatymo 
nepakeitė ir jokia vyriausybė to padaryti ne
pajėgs, kad ir kažin kaip norėtų.

Kiekvienas pripažins, kad geriausias ke
lias į Vilniaus atvadavimą yra tautos vieny
bė. Deja, reikia tik gailėtis, kad tautininkai 
savo nevykusia vidaus politika tą vienybę 
išardė. Jie'atstūmė geniausias jėgas nuo kul
tūrinio ir valstybinio darbo, tuo būdu susilp
nino tautos pajėgumą.

Lenkai, užgrobusieji mūsų Vilnių, be abe
jojimo, rankas trina iš džiaugsmo, matyda
mi, kad tautininkų vyriausybė katalikų vei
kimą varžo, kad neleido atidaryti Katalikų 
Universiteto Lietuvoje, kuriame išaugtų uo
lūs darbininkai kultūros dirvoje ir kovotojai 
dėl Vilniaus atvadavimo.

Gailestiigas Valas
— Baisusis badas mus kankina, smau

gia!... Iš bado žūname!...
— Badas, lyg angis, čiulpia mūsų 

kraują... Neturime nei duonos trupinėlio...
— Duonos, duonos .mums duokite!... 

Vai, žmones, turėkite pasigailėjimą... Ba
das, lyg angis, iščiulpia iš mūsų paskutinį 
kraujo lašą; mūsų kūno dalys džiūsta, lyg 
šakos medžių, kuriems šaknys liko pa
kirstos.

Taip tai vienais metais Ispanijoje, kur 
aiąutė baisus badas, žmonės žuvo baisiuo
se skausmuose; jie maldavo duonos tru
pinėlio, lyg kokios antgamtinės dovanos...

• O badas ėjo per visą kraštą, kad ir 
neturėdamas giltinės dalgio rankoje, vie
nok žudė tūkstančiąis; kad ir neturėjo 
ginkluotų kareivių Ispanijai naikinti, vie
nok žmonės krito ties jo kojomis.

Nelemtasis to bado siautimas!
To bado metu eidinėdamas į mokyk

SVEIKATA
Rašo Dr. S. Biežis

APPENDICITAS

tiesioginiai kloja kelią linkui 
appendicito. Nuolatinis persi- 
dirbimas, išvargimas taipgi tu 
ri savo prasmę.

bai daug žmonių pragyvena Įsigavę j appendikso vidų 
■ savo visą amžių nė sykį netu- nesuvirškinto maisto šmotukai

Appendikso įdegimai arba rėję jokio vargo su savo ap- Į dažnai sukelia erzinimą glei- 
appendicitas yra labai išsipla-i pendiksu, gi kiti juomi suser- vinės odos, iš ko dažnai seka 
tinusi liga. Reikia paieškoti ga net pirmaisiais gyvenimo i aštrus, ir net gangrenos išvai- 
žmogaus, kuris nebūtų apie tai metais. Randasi šeinių, kurio-Įzdoj, appendicitas. Ši rūšis a- 
girdėjęs. Galima sakyti, tai se net keli nariui juomi suser- (ppendicito yra pavojingiausia 
kasdieninė liga. Ji randama ga. Priežasčių esama daug ir ir daugiausia aukų nusineša
visokiuose klimatuose bei įvai- įvairių. į Vaisių grūdeliai, kaip tai: vy
riuose žmogaus amžiaus laiko-i Klimatas pasirodo neturi jo nuogių, aviečių, vyšnių ir 1.1, 
tarpiuose. Žodžiu sakant, nie-kios įtakos, nes visuose kam-'nelošia jokios ypatingos rolės.
kas nėra liuosas nuo jos. Mir- puošė ant žemės ši liga sutin-
tinguinas praktikoje yra įsta
biai aukštas, nors, sulig me
dicinos patirties, to neturėtų 
būti. Užtat apie šią ligą kiek
vienam reikia turėti šiek tiek
tikrų žinių, teisingo suprati- 

sargiai vesdama užsienių ir vidaus politiką, mo, kad, atsitikime nelaimės, 
sudarydama bendrą frontą su savo senovės1 galėtų tinkamai vaduotis, 
pudeliais ukrainiečiais ir gudais, savo tikslo Appendiksas (appendix ve.
atsieks. rmiformis) randasi kiekvieno

Vilniaus užgrobimo minėjimas tai nau- žm viduriuose, nebent
jų pasiryžimų sukėlimas ir visų abejonių is-1 i£niautas Tis vra atblaškymas dėl Vilniaus atvadavimo. Kada ,3^ tapo išpjautas. Jis yra at-
visa tauta sako: Vilnius mūsų buvo ir bus, įauga, atžala pirmosios dalies 

ran-, , . , . . , 1 didžiosios žarnos, tarsi,kada turima planai ir vra keliai tiems pla-i, . ., . ,. . ... kos pirštas. Jo ilgis nuo tunams vykinti, aišku, kad jokių abejonių dėl
to švento tikslo atsiekimo negali būti.

BEDARBIŲ ŠELPIMAS

jų iki šešių colių, plotis — a- 
pie vieną trečdalį colio. Jo vi
dus kiauras ir suseina su žar
na, vienok tolimasis galas vi
sada uždaras. Dėl šitokio su
tvarkymo, maistas iš žarnos 
įsigauna į \ appendiksą, iš ku
rio prie normalių apystovų vėl 

į turi galimybių sugrįžti į žar-

Ateinančioji žiema viešajai ir privačiai 
labdarybei bedarbių šelpime bus didelis iš
bandymas, kokio nebūta šio krašto istorijoj.

Taip pareiškė Katalikų Labdarybių Kon
ferencijos suvažiavime mieste Omaha, Neb., I 
kun. dr. J. O’Grady, šios konferencijos kraš- j 
to sekretorius.

Įvairios rūšies privačios labdarių orga-1 , v _v. .
. .. , _ . za,/-. .i v i j neturi. Kitais žodžiais sakant,mzacijos, sakė kun. O G rady, be galo daug v ...

susirūpinusios ateinančia žiema. Jų daugelį 
| laukia visiškas šelpimo darbe suirimas, nete-

kania. Meto sezonas taip pat 
neturi ypatingos reikšmės, ka-’ 
dangi susirgimų skaičius be

veik vienokis visą apskritą
metą.

Amžius turi ypatingos reikš
mės. Pusė visų susirgimų at
sitinka iki dvidešimties metų, 
nors seniai irgi anaiptol nėra

priešingai žmonių populeriai 
nuomonei, nes praktiškas pa 
tyrimas tai aiškiai įrodė. Už 
tat nėra reikalo bijotis valgy 
ti šiuos ir visus kitokius vai
sius, išimtinai dėl kurių ne
reikės operacijai pasiduoti. Ki 
rininai, ypač mažieji, neretai 
randa sau jaukią vietelę ap- 
pendikse, kuriame radę progą

liuosi. Yra buvę atsitikimų aš-Į il«iau ten pasilikti sukelia jo 
tuntoj dešimtyj metų. Iš kitos1 ideSin»J- TaiPgi įvairūs nesvei
pusės, kūdikiai rečiau palie
čiami šios ligos. Suglaustai sa
kant, appendicitas dažniausia 
pasireiškia jaunimo tarpe.

Lytis turi savotiškos reikš
mės. Vyrus paliečia viršaus še 
šias dešimtis nuošimčių atsiti
kimų. Rimtos priežasties šiam 
skirtumui aiškiai nenumatoma. 
Paveldėjimas lošia savitą ro
lę. Dažnai užeinama šeimų, 
kuriose keli nariai buvo ope
ruoti dėl appendicito, ypač to-

kuinai žarnose neretai paska
tina appendicitą.

(Bus daugiau)

Buvęs Vokietijos kaizeris 
Vilius (Wilhelm); taip jis šia
ndie atrodo netekęs savo ga
lybės.

BASTŪNO
PAŽIŪROS

LIETUVOJE

ną. Anatominė sudėtis jo ma- ^uose atsitikimuose, kame jų 
žai kuomi skiriasi nuo žarnų. ^endras subuijavojimas pana- 
Ypatingos funkcijos, veikmės ibUS va?ns ! kitą. Tai išaiškina

ma ypatingomis anatominėmis 
struktūromis.appendiksas žmogui visai ne

bereikalingas, kas galutinai Miestiečiai dažniau susergalaukia visiškas šelpimo darb 
kus jokių fondų.

Kas blogiausia, kad kai kuriose vietose i , .
šelpimo vy kdymas pavestas asmenims, kurie įrma'e .b”™,na dešinėj pia. priežastis skirtingos gyve-
neturi nė menkiausio tame darbe išsilavini- japa iae? pl'° P y-jnlmo aplinkybės. Ūkininkų
mo arba patyrimo. Kai kur tie žmonės yra ap,e tns collus < deslB* ir tikslesnis, daugiau iš-

jau įrodyta laįjpi skaitlingais iappendicitu, n^gu kaimiečiai, 
praktiškais įrodymais. Jo no- įčia greičiausia bus svarbiau-

daugiausia užimti ekonomija, negu vargšų 
likimu. Vietomis tas šelpimo darbas taip ne-

pie du žemiau bambos. Šita 
; vieta tik ^apytikrė, nes kartais 

randamasvykusiai vvkdomas, kad reikia stebėtis ir gai- ^lS ran<lanJas #r°kfti žemiau 
j.'tįg ’ ■ • • ,arba aukščiau, p tūlais atsiti-

Kun. O’Grady pareiškia, kad šelpimo dar
bas tik tada galės būt sėkmingas, kada vi
suomenė supras, kad tas darbas yra reika
lingas giliai patyrusių asmenų. Bet ne gana 
vieno patyrimo. Reikalingas dar ir pasiauko-

kimais net prie' kepenų. Tik 
išimtinais atsitikimais jis ra
ndamas kairėj pusėj. Pasta
raisiais atvejais visi kiti or
ganai būna adverniškoj pu-

jimas geriems darbams. Tuo labiau, kad atei- ‘ s.a ^slnie_ ir 1S vietoj bfl- 
nančioji žiema, kaip numatoma, ypač priva-' . airtJ PU8^J» 'ran ama del
čioms labdarybėms bus be galo sunki. Nėra ned
aukotojų. Visų žmonių išteklius sumažėjo.
Krikščionys turės imtis pirmųjų amžių krikš
čionių praktikos — broliškai dalintis maistu.! ——————— .

Katalikų Labdarybių Konferencijos su- .šelpti. Našta joms nepakeliama. Todėl turi 
važiavime paaiškėjo, kad katalikų labdary-jbūt didinami lokaliai, valstybių ir federaliai 
bes ateity tik menką vargšų dalį tegalės su- šelpimo fondai. O privačios katalikų labda-

lą vienas vaikas kasdien sustodavo, už- 
simintydavo ir nuliūsdavo, nes kiekvieną 
dieną matydavo lavonus gatvėse, kiekvie
ną dieną girdėjo dejavimus ir meldimą: 
“duonos, duonos...”

Jis dalinosi savo duonos riekele, ta
čiau netrukus ir tos pačios duonos vis ma
žiau gaudavo. Jis atidavinėjo net kiek
vieną skatiką, kokį tik turėdavo, kad pri- 
gelbėtų badaujantiems, bet neužilgo pri
trūko ir skatiko.

— Baisusis badas mus baigia!... Iš 
bado mirštame!... Pasigailėjimo!... Duonos 
mums duokite!...

— Badas, lyg ugnis degina mūsų vi
durius; badas surakino mūsų vidurius... 
Duonos mums duokite; valgyti norime!...

Mažasis vaikas, vardu Domininkas, 
girdi tuos maldavimus ir ašaros išsilieja 
iš jo akių.

— Neturiu ką duoti!... Nieko netu
riu... Aš taip pat esu alkanas.

Bet jis nuėjo pas vertelgą, pardavė 
jam savo knygas ir už gautuosius pinigus
nupirko duonos badaujantiems.

Appendicito priežastys
Yra žinomas faktas, kad ln-

siniankština, daugiau saulės 
bei tyro oro gauna, kas susti
prina jų bendrą atsparumą 
prieš bile infekciją. Šiuo at
žvilgiu miestų gyventojai tu
ri daug kuo nusiskųsti.

Nukrypimai nuo tinkamo 
maisto arba persivalgymas da
žnai sukelia appendicito prie
puolį. Vidurių užkietėjimas tei 
kia palinkimą prie šios ligos. 
Mažakraujai ir šiaip jau su
menkę asmenys dažnai palie
čiami. Pastarosios aplinkybės

Idealas yra reikalingas gy
venime. Jei kada ką gero nu
veiksi visuomenei, tai tik kaip 

kilni mintis tave vadžioja 
Prakilnus siekis nuvedė dau£ 
gerais, prakilniais keliais į pa
sisekimą. Turėk idealą.

* * *
Kiekvienas žingsnis, kiek

vienas judėjimas, ir kiekviena 
sekunda mus pristato arčiau 
prie mirties karsto. Ar bijai 
mirti? Neturėtumei. Gerai gy
venęs mirties nebijo. Tegul 
nuožmi mirtis nupjauna jį — 
jis prisirengęs. Saldžiausias su 
raminimas žmogui mirties va
landoje yra katalikų tikėjimas

* * *

Lietuvių kalba yra sena, tu
rtinga, graži ir priguli prie 
Aryano kalbų klasės. Bet, kas 
tas? Jaunimas žino tą viską, 
tačiau nevartoja jos. Filologas 
džiaugės ją išmokęs. Kaip jau 
nimas žiūri į tą garbingą kal
bą? Nepaiso jos ar nemoka. 
Filologas laiko lietuvių kalbą 
garbingoje vietoje. Ką tėvai- 
nis turėtų daryti?

» Kazys Adaa.

rių organizacijos iš savo pusės dės visas ga
limas pastangas, kad alkstančius pavalgy
dinti.

(Mūsų korespondento)

Laikraščių pranešimu, Že
mės Ūkio Rūmai apskaičiavo, 
kad kraštas dėl lietų turi Šim
tus milijonų litų nuostolių. 
Daug sumanymų, daug aps
kaičiavimų dėl to nuėjo vėjais. 
Vėl teks, kaip nors megzti ga
lus su galais: kelti muitus, 
mažinti tarnautojams algas.

Algų sumažinimas tarnauto
jams (ypatingai mažesnių ka
tegorijų) labai atsiliepė: mat 
vis dėlto numušta nemaži nuo
šimčiai. Mažesnių kategorijų 
tarnautojai tai labai pajautė 
'Juk, pavyzdžiui, pradžios mo- 
kyklos mokytojui, gaunančiam 

1280 litų mėnesiui (dar išskai- 
jto iš šios sumos pensijų fon 
'dili), daug sunkiau, ne tekti tų 
Jkeletos desėtkų litų, nei kad 
, aukštųjų kategorijų tarnauto
jams, gaunantiems net po ke
letą tūkstančių (mat kiti tu
ri po keletą tarnybų), netekti 
keleto šimtų. Juk dėl tų pra
rastųjų keleto šimtų pastara
sis ba<hi nemirs. Gi tuo tar
pu anam, gal žmogui su šei
ma, be tų keleto desėtkų labai 
ir labai sunku. Dabar pradžios 
mokyklų mokytojai jokiu bū- 
'du negali išsirašyti laikraščių, 
įjuk tegauna kiti vos per 190 
I litų mėnesiui. Juk tai tik ar-

Tokią tai širdį turėjo Domininkas, 
mokinys, Valencijos pilyj, Ispanijoje.

Žmonės aplinkui kalbėdavo:
’ f

— Tasai gailestingas vaikas kada 
nors taps dideliu geradariu, nes jd troš
kimas vien tik gerą kitiems daryti!

Laikas greitai bėgo. Domininkas ta
po kunigu, o vėliau davė pradžią garsiam 
Domininkonų Ordenui ir jis įvedė šven
tąjį rožančių, kaipo maldą.

Vienas vienuolis, mokslininkas kar
tą klausydamas Domininko pamokslą, vai
zdžių ir išmintingų prilyginimų, kuriuo
se buvo didelės išminties gilybių aišku
mas, matydamas sužavėtus klausytojus jo 
paklausė:

— Iš kokių knygų ir žinijos šaltinių 
sėmei mokslą, kad taip aiškiai išmintin
gai gali žmonėms papasakoti apie gilias 
paslaptis ? į

Domininkas atsakė:
— Iš knygų meilės dėl Dievo ir ar

timo; jos visa tai išmokina.

1333 metais Domininkas paskelbtas 
šventuoju.

Šiandie visas katalikiškasis pasaulis 
gerbia, jį, kaipo didį šventąjį.

A. Matutis

BALSŲ MUZIEJUS
MŪSŲ LAIKŲ ĮŽYMYBIŲ UŽRAŠYTI 

BALSAI

Berlyne šiomis dienomis atidaromas 
balsų muziejus. Jį organizuoja prof. De- 
genas. Muziejuj bus išstatyti mūsų laikų 
kuo nors pasižymėjusių žmonių balsai. 
Praėjusio šimtmečio įžymybių balsų išsau
goti nepavyko, nes nebuvo išrasta prie
monių, kurios galėtų juos užrašyti.

Prof. Degenas nuo 1914 metų pradė
jo rinkti įvairių įžymenybių balsų kolek
cijas. Karo metu jis lankydavo ligonines 
ir su savim nešdavosi balsus užrašantį 
aparatą. Jis per tą laiką surinko įvai
riausių kalbų atskiras tarmes.

Po karo prof. Degenas papildė savo 
kolekciją žymesnių politikų, mokslininkų 
ir menininkų balsais. Šioje kolekcijoje y- 
ra amžinai užfiksuota pirmojo Vokietijos 
prezidento Fridricho Eberto priesaika. Be 
to, prof. Degenas turi užregistravęs impe
ratoriaus Prano Juozapo, skaitant mani
festą, balsą, žymios sufirkžistės Papkcherst 
kalbą, pasakytą Ženevoj, žodžius garsaus 
filosofo Hėgelio, balsus smuikininkų Joa
chimo ir Garazate, Lenino, Briano, Aniun- 
dseno, Kanon-Doilio, Edisono ir kitų mi
rusių įžymenybių balsus.

Prof. Degenas turi gana turtingą dar 
tebesančių ir gyvų įžymenybių balsų ko
lekciją. čia galima išgirsti Gerliardto Hau- 
ptmano, Rabindranato Tagorės, Makdo- 
naldo, Vilhelmo 11, Sven Dėdino, Einš
teino, Lindbergo, Vilsono, Fordo, Rokfe
lerio, Markoni ir kitų balsus.

Balsų muziejus turės didelės reikš
mės moksliniams ir istoriniams tikslams.

r
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batpinigini daugiau nieko. Sa- maža medžiagos. Žemesniųjų 
ko, ir dar numažins. Kas gi klasių, moksleiviams gal jis ir 
tada liks. Negalėdami įsigyti Įdomus, tačiau vyresnieji ja- 
knygų ar laikraščių, mokyto- me nieko Įdomaus neranda, 
jai negalės sekti ptylagoginės Tuo gi tarpu “Ateities Spi- 
pažangos, bus tamsūs. Kokia į nduliui” tai tikras žemesnių- 
gi tada atrodys mūsų tautajjų klasių moksleivių draugas 
jei jos švietėjai bus patys tam- j ir prietelius. Jame moksleivis 
sūs. Aišku, apie Vakarų pri- randa tai, kas jo sielai įdomu, 
sivijimų negali būti ir kalbos, artima, miela. Jokiu būdu su

________ “Ateities Spinduliais” nesusi-
Į visas mokyklas pareina lygins įdomumu “Skautų Ai- 

Švietimo Ministerijos pienu- {das,” nors jo leidimui skiria- 
meruojami “Karys” ir “Skan jma nemažos sumos, nors re
tų Aidas.” (daktoriai gauna nemažų atly

ginimų.
“Ateitis” yra labai mėgia-

Kiek šitie laikraščiai nau
dingi vidurinėms mokykloms
ir gimnazijoms, • 
pasakyti. “Karys” skiriamas 
kareiviams, turėtų būti labiau

leivių. Jame telpa jau daug 
gilesnio turinio straipsniai, ku 

artimas jų dvasiai, turėtų bū- iriuos didžiausiu įdomumu mo
ti rašomas labai suprantama ksleiviai skaito ir seka. 
kalba. Išskyrus kariškus daly
kus, visa kita “Kario” med-

Reikia pasakyti, nei “Atei
ties Spindulių,” nei “Atei- 

žiaga turėtų būti tvarkoma ly- ties” redagavimui niekas jo-
giai taip, kaip ir liaudies sa.
vaitraščių, pav.: “Mūsų Rv- jų žurnalų redaktoriai jokios 
tojaus,” “Mūsų Laikraščio,” algos iš niekur negauna. Mat 
“Pavasario” ir kitų. darbas iš įsitikinimo, dėl idė-

-Juk kariai, — tai mūsų kai
mo jaunimas, kurio akvratis 
žymiai skiriasi nuo mokykli
nio jaunimo. Karių ir intere
sai kiloki, nei moksleivių. Kas
kariui Įdomu ir naudinga, tai jir “Ateities Spindulius”. Juk 
neįdomu mokykliniam jauni- jokios politikos tuose dviejuo
mui.

Užtat kariams “Karys” gal 
ir tinka, tačiau moksleiviams
— jokiu būdu ne. Tuo būdu 
siuntinėti mokykloms “Karį”,
— tai vis vien, ką bereikalin
gai krizio metu švaistyti vai- “Karys” ir “Skautų Ai- 
stybės pinigus. |das” pareina ir į pradžios nio-

Dėl “Skautų Aido” turiu kvklas, mat užprenumeravo 
pasakyti, kad jame ir gi per- Švietimo Ministerija.

sunkoka mas vyresniųjų klasių moks

kių sumų neskiria. Šitų dvie-

jos, yra daug vaisingesnis, nei 
darbas už pinigus.

Labai nesuprantama, kodėl 
kai kurie direktoriai draudžia 
mokiniams skaityti “Ateiti”

se žurnaluose nėra, o vien tik 
kultūriniai straipsniai ir gy
venimo klausimus liečiantieji 
straipsniai. Tai kas gi čia blo
ga.

Vaikams šiedu žurnalu yra 
visai nesuprantami ir neįdo
mūs. Kodėl jiems nesiuntinė- 
jama jokio vaikams skiriamo 

Ilaikraščio, pav., “Saulutės,” 
, ‘ ‘ Žvaigždutės, ” “ Vyturėlio ’ ’
ar kokio kito.

Pats tautininkų mokytoji) o- 
ficiozas “Vairas” abejojo, ar 
esu tikslu pradžios mokyklų 
vaikus be jiems skiriamo laik
raščio. Goštautas

LIETUVIAI PIETŲ 
AMERIKOJE

Skaudūs reiškiniai

Apleidę savo tėvų žemę, ieš
kodami gyvenimo laimės, dau
gelis lietuvių išsidangino į į- 
vairius pasaulio kraštus. Da
lis jų pateko Argentinon. Ko
ks lietuvių gyvenimas kituo
se kraštuose čia neminėsime, 
bet kad Argentinoje ir bend
rai visoje Pietų Amerikoje lie 
tuviai atsidūrė vargingiausio 
gyvenimo padugnėje, tai tas 
visiems yra gerai žihonia ir 
aiškiai matoma. Ir jei to dar 
iki šiol negalėjo įsivaizduoti 
ar nenorėjo patikėti mūsų bro 
liai Lietuvoje, tai tik todėl, 
kad daugelis iš mūsų turintie
ji šiek tiek geresnius darbus, 
rašydami saviesiems laiškus 
gerokai pasigirdavo nenušvies 
darni bendros gyvenimo būk
lės, o jei blogai gyveno ar gy
vena, tai nieko nerašo ir tylė
dami dantis sukandę kenčia 
už savo klaidas. O tuo tarpu 
Lietuvos spauda tik pastaruo
ju laiku ėmė aiškiau nušvies

ti čionykščio gyvenimo sun
kias bei nepakenčiamas sąly
gas.

tlerai, kad mes perdaug ne- 
siskundžiame galėdami šiaip 
taip gyventi, gerai, kad mes 
pajėgiame tyliai kentėti lauk
dami geresni;) laikų, turėda 
mi viltį geriau prasigyventi, 
užsidirbti ir pasimokius bei Į- 
gavus daugiau gyvenimo prak
tikos sykį, pagaliau, pagrįžti 
savo tėvynėn. Gerai, kurie dar 
turi kantrybės. Bet kasgi be
lieka daryti tiems, kurie tos 
šventos kantrybės jau pristi
go? Ir kągi turi daryti tie, 
kurie jau galutinai nustojo vi
lties geresne ateitimi, nupuolė 
dvasioje, suardė nervus, nete> 
ko proto? O tokių yra dešim 
t imis!..

Vieni, žinoma, kreipiasi prie 
savųjų palikusių Lietuvoje pra 
šydami ištiesti jiems pagalbos 
ranką. Kitiems tą patį daro 
jų pažįstamieji, rašydami jų 
giminėms laiškus, kad gelbė
ti) savo nelaimės ištiktus, pro
to netekusius brolius. Dalinai, 
kaip vieniems, taip ir kitiems 
Lietuvos Pasiuntinybė ir Emi
grantų Globos Komitetas kiek 
galėdami stengiasi padėti: šel
pia, patalpina ligoninėse ete. 
Bet pašalpoms lėšų mažai tu
rime, o ligoninėse neapmoka
mas gydymas ir gyvenimas — 
ne pyragai. Tuo tarpu nelai
mingųjų maldavimai neranda 
Lietuvoje gyvenančių brolių 
tarpe atbalsio.

Jie rašė laiškus savo tikrie
ms broliams prašydami pri
siųsti laivakortę, — tie neat
siliepia, arba jei ir atsiliepia,

tai neigiamai, o tuo tarpu ne 
tik patys turi 15, 20 ar 30 lia 
žemės, namus ir 1.1., bet dar 
ir čia gyvenančio, nelaimėje 
esančio, savo tikro brolio da
lį valdo. Tai skaudus reiški
nys. Lietuvos vyriausybė kiek 
galėdama daro žygius ir sten
giasi savo piliečiams padėti 
grįžti tėvyųėn, bet kad visie
ms galėtų pagelbėti tai, anot 
mūsų p. atstovo žodžių, negi 
norės ji numauti Lietuvoje gy 
venančiam ūkininkui paskuti
nes kelnes, kad tuo galėtų at
gal grąžinti įsigeidus) laimės 
ieškoti ir jos neradusį pilieti. 
Tuo turėtų pasirūpinti savie
ji-

Arba vėl, vyras palikęs žmo
ną -su savais vaikučiais atvy
kęs čia ieškoti uždarbių, kad 
galėtų teikti savo šeimynai ge
resnį pragyvenimą, — kągi be 
darys, jei neišsipildė jo sva

jonės ir jam pačiam čia tenka 
varge gyventi, bet yra tokių, 
kurie turi neperblogiausius da
rbus, pusėtinai uždirba, tačiau 
savo žmonai ne tik nieko ne
rašo, nepasiunč-ia pinigų, į jos 
laiškus neatsiliepia, bet dar 
suvyliojęs kitą mergaitę, čia, 
sau patenkintas, su ja susidė
jęs, ramiai gyvena. Tai antras 
skaudus reiškinys.

Yra dar trečias skausmingas 
"eiškinvs, tai gal ne tiek iš
tvirkimas, ne tiek meilės prie 
savųjų netekimas, kiek apsi
leidimas, tai tas, kad ūkinin
kai buvę savo ūkių vedėjais 
apleido ir paliko savuosius ne
palikdami jiems jokio įgalio
jimo jų turtams valdyti. Tiek 
to, gal išvažiuodami to neži

nojo arba nematė reikalo. Bet 
daugelio čia gyvenančių Lie- 
tuvoje pasilikusios ūkininkų 
šeimos prašo per Lietuvos Pa
siuntinybę suieškoti juos ir 
pranešti, kad jie Lietuvos Pa
siuntinybėje sudarę pasiųstų Į- 
galiojimą ūkiui vesti.

“švyturys”

AUKŠČIAUSIA kaina mokama už Lietuvos 
Paskolos Bonsus. United States Liberty Bonsai

perkami ir parduodami.
UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT 

COMPANY

3320 So. Halsted Street
YARDS 5215

“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

(V-

2334 S o OAKLET

Skaitykite ir platinkite 

dienraštį “Draugą” ir 

remkite visus tuos pro

fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

į

VISI į VILNIAUS PRAKALBAS!
V

# ' x •
RYTOJ yra mūšy tautos gedulo diena. Visi lietuviai renkasi j mitingus, kad panaujinus pasiryžimę už Vilniaus krašto atvadavimę, kad surami

nus persekiojamus kenčiančius Vilniaus lietuvius, kad jiems moralę ir medžiaginę paramę suteikus.
RYTOJ IR KITOSE DIENOSE A. L. R. K. FEDERACIJOS APSKRITYS Cbicagoje ruošia PRAKALBAS ir PASKAITAS šiose kolonijose:

s
s

s
B

CICERO, ILL., Šv. Antano par. 
bažnyčioj trečiadienį, spalių 12 d., 
8:15 vai. ryto įvyks iškilmingos pa
maldos už Lietuvos gynėjus ir pritai
kintas pamokslas, vakare salėj bus 
pritaikintas įvairus programas. Kal
bės kun. H. J. Vaičiūnas, prof. F. 
Mastas, L. Šimutis irz kiti.

WEST SIDE, Aušros Vartų par 
salėj, spalių 11 d. 7:30 vai. vakare, 
bažnyčioj įvyks pritaikintos pamal
dos. Po pamaldų salėj prakalbos. 
Kalbės klebonas kun. J. Mačiulionis, 
p. L. šimutis ir prof. F.. Mastas.

NORTH SIDE, Šv. Mykolo pa
rapijoj paminėjimas atidėtas į spalių 
12 d., trečiadienį. Ryte pamaldos, o 
vakare par. salėj programas su dai
nomis ir prakalbomis. Kalbės klebo
nas kun. J. Svirskas, adv. K. Česnu- 
lis, dr. J. Poška ir kiti.

I

BRIGHTON PARK, Nekalto 
Šv. Panelės Prasidėjimo par. salėj, 
sekmadienį, spalių 9 d. įvyks pritai
kintas programas - prakalbos, dai
nos ir kitokie pamarginimai. Kalbės 
kun. A. Briška, kun. A. Valančius, 
L. Šimutis ir kiti. Prasidės 2 vai. po 
pietų.

DIEVO APVAIZDOS parap. 
bažnyčioj spalių 9 d. ryte bus šv. Mi
šios už Vilniaus gynėjus, o po pietų 
3 vai. mišparai.

Iš kitų parapijų tikrų žinių nega
vome. Bet girdėti, kad beveik visose 
bus rengiama Vilniaus užgrobimo 
paminėjimas. Gavę žinių apie tai ka
da įvyks, pranešime spaudoje. Ma
nome, kad nė viena kolonija nepasi
liks nepaminėjus spalių 9 d.

Taicn, visi dalyvaukime pamal
dose už karžygius, kurie yra žuvę be
gindami Vilnių ir Federacijos apskri
ties narenoimuose. Tepatnato pasau
lis. kad Vilnius mums gyvai rūpi ir 
kad be jo mes nenurimsime.

►«

■
i.

i
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Prašau Į Mano Kampelį ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
_________ __________________________________________J v■Rašo prof. Kampininkai

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI Strošni navyna plaukia iš x Sekmadienį, spalių 9 d. R.” ir “Jt. Morning Star” re-

“Sudrutinus mūsų eiles bus 
lengviau galima nugalėti ir at
mušti tas visas atakas, kurias Ida. Tuo vaiduokliu yra tūlas

Ušterio Masačiužės. Atsirado šv. Vardo draugija, visi vai- daktoiius angliškai. (Jerb. ka- 
vaiduoklis, kuris lietuviškiems 
balšavikams pakajaus neduo-

kinai ir vyrai S vai. Mišiose lbėtojai nušvies mums savo 
bendrai eis prie šv. Komuni- kalbose ir Vilnių ir Wasbing-

žiai ir tvirtai pataisytos ir tik 
liž pusę kainos kiek buvo ver
ta. Visi, kurie turite prastas 
kurptu eikite į p. K. Akučio 
dirbtuvėlę, o išeisite kaip su 
naujomis.

X Pamaldus, teisingas para 
pijietis Juigis Jenulevičius,

■Naujalis. Kaina 50c. (Andriušis, tos knygos kaina
Taipgi turime komp. J. Ži (visai nedidelė, tik $2.00. 

levičiaus. “Jaunas Darbinin. Pasiskubinkite su užsakymu, 
nes ją- nedaug beliko.

jos. Tuojau po pamaldų bus tonų. Parapijos choras atliksj&’d Lland avė. dirba gerus ir 
stiprius įvairios rūšies šepe-taiko į mus parazitų luomą” (Beilis, grįžęs iš Rasiejaus, ku-Į pusryčiai ir susirinkimas. Vi- pritaikintus giedojimus ir ki- 

(Čikagos balšavikų gazietajds ten išgyveno daugiau 20 si nuoširdžiai kviečiami daly-dus pamarginimus. Bus ir sve-
Nr. 221.) metų. Ypatingai Benis balša- 

vikus strošina tuo, kad kvie-
vauti ir dangiškame pokylyje įčių, kurie prisidės ar muzika

čius. Musų lietuvių yra parei
ga savų, neturtingų žmogų pa-

Mano atminimu, kai prisei- 
davo kam stoti į kortų su sa
vo neprietelium, turėdavai pa-, šnekama, kad jei Benis ilgiau 
sisanidyti gerų lajerį. Dabar pagyvens Ustery, visi balša- 
kitokie čėsai. Priklodui, Gilta- v*^ai turės iš jo išsikraustyti, 
gos balšavikų popera kasdien 
savo tavolščiams kala ir zala- 
tija, kad tik išplatinimas tos 
gazietos gali laimėjimų užtik
rinti. Ar toks balšavikiškos po 
peros kalimas ir zalatijinias 
Čikagos kortų šildo, patys ap- 
rokuokit; ale mano rokunda 
kitokia rokunda; anot priklo- 
do: avėto jas geriausiai žino, 
kur jam šiušė spaudžia.

čia juos pasikalbėti apie Ra-imiai tvirtėja, tik gaila, kad
ir sus-me. Šv. Vardo dr-ja žv-lar žodžiu prie programo pa- re,,di perkant pas jį šepečius

gražinimo. Įžanga veltui. (
siejaus darbininkų “rojų.“ Ine visi supranta jos kilnumų' Pasirūpinkite, kad galėtute

ir įsigyti sau reikalingų daik-

I.ir naudingumų.
i . . * \
.visi dalyvauti siose iškilmėse Į x Labdariai ruošia “bunco

PRAŠAU NESIJUOKTI

us

X Sekmadienį, spalių 9 d. ir parodytumėt patrijotišku- party” spalių 16 d., parapijos 
tuoj po sumos parapijos Fe- 'mų bei padidintumėt iškilmes.1 sap- j. Tikietai vra iš anksto 
deracijos ekstra susirinkimas. X Puošnūs parapijos rėmė-' pardavinėjami. Daug bus gerų 
Visi Federacijos atstovai-vės jai Aleks. ir V. Statikai šutei- naudingų dovanų. x R-is 
privalo dalyvauti šiame sus- :kė gražių ir įvertinamų dra

— Daktare, — sako Pyteris, m e, nes jo nutarimai liečia vi-.bužėliu ir avalvniu dovanėle 
kosčiu kaip senas šuo, ai- sas draugijas. . (mokyklai. Mokykla už taip

kanas kaip vilkas, naktimis brangių dovanėlę nuošin 
dėkoja jiems. Aleks, Stankus

X Spalių 8 d., šeštadienio 
spardaus kaip arklys ir jau- vakarų, didžiai gerb. Tėvas V. 
čiu sunkumų kaip meška. Kas Kulikauskas atvyksta Į Roek-
man yra? įfordų dalyvauti rockfordiečių! St., o V. Stankienė gražiai ir mynėlį’

MENININKAMS IR DAINŲ 
MĖGĖJAMS

Čika gos sandariečiai savo 
kolegas-socialistus taip triti
na: Čikagos lietuviškas socia

lizmas, esųk atrodo kaip avi
žiena po Šv. Baltramiejaus. Jo Į 
neišgelbėsiųs nei

Pranešame, kad “Draugo“ 
užlaiko bucernę 1624 W. State knygyne galima gauti “Gies-

I .. , bažnyčių chorams,
Kreipkis tamsta pas gy-'ruošiamose iškilmėse Vilniaus j gerai sulig užsakymo siuva vi- mokykloms ir šiaip jau gies- 

vulių daktarų,atsakė gydy-'apgailestavimo ir YVashingto- šokius moteriškus drabužius mininkams. Tekstų sutaisė A 
tojas. no 200 metų sukaktuvių pa- 134 Robert avė. . Jakštas, gaidas pagamino J.

minėjimui. Tėvas V. Kulikau-

levičiaus, “Jaunas Darbinin 
kas”. Trumpi dainavimo pa 
šnekesiai ir 100 dainų, prad 

į žios mokyklai sudarė Laisvas 
Į menininkas J. Žilevičius ir I).1

'DRAUGAS” PUB. CO, 
2334 So. Oakley Avė.,

Cbieago, 111.

Tel. Victory 4356

JUOZAS A. RIZGEN
LAIKRODININKAS IR

AUKSORIUS (.j
Užlaikome dideliausių pasirinkimų^ 

žiedų, daimantų, laikrodėlių ir kitokiųįųĮ 
Kalėdoms daiktų. Visų prekių kainos^ 
dabar numažintos.

Taisome visokios rūšies laikrodžius

3255 So. Halsted St.

Kas tau, veidas dešinėj skas sekmadienio rytų 8 vai.
pusėj lyg papurtęs? 
Prenkaitis.

klausia laikys Mišias ir sakys pamo-
Iksla, o mokyklos vaikų cho- i

įeisgeii
kur) Lietuvos ūkininkai nau 
doja tręšimui. Grūdų nėra, o 
šaknys supuvo beskaitant a- 
pie pasaulio revoliucijų.

O aš sakysiu, kad toks san- 
dariečių artikulas socialista
ms, labai tinka ir pačiai San
darai. \

“zuperis.” žmona
Virvaitis.

Nieko nepadarysi. Mano ras pirmų sykį Rockforde gie nabago St., 
a kairiarankė, — atsakė dos Mišias “Children Festival |e)-urįu
... -» r • a -i • 1 1 •Mass” dviem balsais.

Spalių 9 d., 4 vai. popiet

X Aplinkybės privertė ma
ne užeit į gero, praktikuojan
čio parapijiečio Kaz. Aitueio I 
avalinių dirbtuvėlę, 701 Win- 

nes esant bedar- 
tik vienų kurpių 

porų ir pradėjau bijot, kad rei 
kės basam vaikščiot i. Užėjęs pa

Del JAUNŲJŲ
MODERNINIŲ 

SULIG MADOS 
EKONOMINGOS

L.

Kaip tamstai patiko nia-į prasidės parapijos salėj prog- sakiau savo reikalų. Maloniai 
no paskaita? klausia prele- įranias< Kalbės įžymūs kalbė-1 paprašė sėstis ii- nusiauti kur-
gentas vieno klausytojo. i tojai: Tėvas 

sa ? i
V. Kulikauskas

baiga buvo labai gera? Tiesa ? (įetuviškai ir p. fiamey Tl.om-
peš. Taip ir padariau ir pa
liauk

Labai 
klausytojas, 
vėluota.

gera, — atsakė 
— Tik kiek pa-

I

PAVESKITE MUS PRIEŽIŪRAI JŪSŲ MORGIČIUS
L Iškolektuoti principą ir nuošimtį,
2. Pertikrint taxas,
3. Panaujinti ugnies Insurance,
4. Peržiūrėti namus (propertv).
Specialiai patvarkoni morgičių paskolas.

PATARIMAI DYKAI

HOEBEL & GORDON REALTY GO.
' MORTGAGES — INSURANCE — REAL ESTATE
809 West 35th St. Tel. Yards 4330

UŽSIMOKEKITE gaso — elektros ir telefono bi- 
laš per mūsų ofisą.

CHEKIUS išduodam ir išmainom.
LIETUVOS kuponus išmokame pinigais, kitokius

iškolektuoj.ame.
UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT 

COMPANY,
3320 So. Halsted Street,

YARDS 5215

Pranešimas

iau apie pusę valandos,

1

pson, dviejų laikraščių: “R. mano kurpės jau buvo gra-

PLAČIAI ŽINOMI
ATHENS

Riešuto .-•labos enamelluotas, apšildys 
3 kambarius -f."' iučų aukštas, 18 inc. 
platus, 18 jin’, gilus.

$ 14.90
Riešuto spalvos cnamet luotas, d'deiis 
1(i iučų Ua tuotos geležies šildymui iii 
das. Speeiaiė kainai

ŠiLŪYTOJAI

$19.98
Riešuto spalvos enamoliuotas r»■'gaz.ine 
šlldytoje.s, laikys šilumą ptr naktį. 18 
inču šildymui indas mx

$27.98
įstatymas RYKAI

GERAS DEL MINKŠTOS IR KIETOS 
‘ ANGLIES.

Paskiausio naudelio *u riešuto spn vos ennmeUuotii trimtngu. Naujos 
konstrukcijos. Sunkus geležinis vilius. Visos dalys tvirtai su cemen
tuotos su asbestu. Sm didele Mėl dūmų skaiirad::.. Nučėkiunti draffjl 
<Iani|M’iiii u/.,iakaiy eomhustion skyriaus. Durys mekaniškal grotin- 
dintos ir tvirtai pritaikintos.

GRAŽIOS DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU

FLOSSMORE MATTRESS CO.
2460 W. 47th St., kampas Campbell Avė.

Sutaupyk 73c ant Dolcria, pirk DIRBTUVES KAINOMIS.

UNIVERSAL STATE BANXO 
DEPOZITOR1AMS

Depozitoriai, kurie nepridavė .savo pra
šymus, tepriduoJa tuojaus. Visi prašy
mai turi būti priduoti prieš Lapkričio 
(Nov.) 10. d., 1932. nu, kad apturėjus 
teisę reikalauti išmokėti mokesčius, kaip 
bus paskelbta. ' ’ j

Ofiso valandos nuo 7:00 iki 12 popiet
ir nuo . ; .

1 :()0 iki 3:00 popiet
kasdien — išskyrus šeštadienius 

Šeštadienio valandos nuo 
9:00 iki 12 dienos.

C. E. HERROD, RECEIVERIS

-Kili-:; \

I

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

Tos pačios $1.25
IKI GRUODŽIO 1 MAI DIENAI

Tos pačios $1.50
IKI GRUODŽIO 24-TAI DIENAI

Galima jas matyti:

u DRAUGAS” PUB. CO
2334 So. Oakley Avenuc

.i . 1 t■•L '-"Ai, - *■/.'

Pilnutė

$1.88
Sekciją

Miestan pilnas $1.88 iniiinerių atla
pomis, bet nei viena nelygsta ver
tės kurią rasite pas FENZAU'S. 
Vertė — nepergalima., vertė — ge
riausia materija, begalinis pasirin
kimas naujų rudens kepurių už 
81 88. Sezono triumfas, kitur po 
$2.88 ir $3.88. Taip pat patrau
kiančios kepurės:

Suėdė ir velour $2.95
Pagamintus už $7.50,

KITOS KEPURĖS.. $3.95 
(laivų sizai nuo 21 iki 25 col.

Chicago’s Finest, Largest Selection
1046-48 W. 47tiii( St.

Three Stores in One—Just W. of 
Ashland

A. OLSZEWSKIS
Kuris per 25 metus (1802—1618) sėkmingai vedė privatinį banką 

vardu OLSZEVVSKI UANK ir leido laikraštį “Lietuvą.”
DABAR ATIDARĖ NAUJĄ BANKINĮ OFISĄ

3251 S. Halsted St. priešais užsidariusį Universal Banką 
KURIAME DABAR LIETUVIAI GALI:

Išsimainyti savo čekius ant pinigų,
Apmokėti gaso, elektros, vandens ir kitas bilas,
Pirkti money orderius persiuntimui pinigų.
Daryti visekius notarialius dokumentus,
lnšiuruoti nuo ugnies namus, furničius, automobilius, langus ir 1.1. 
Pirkti pirmuosius morgiėius, municipalinius ir U.S. valdžios bondsus

Valdžios bonilsai neša 4 ir 5 proc. ir yra liuosi nuo taksų. Tai 
kam laikyti paėte pinigus už 2 $4 proc. kada valdžia už šiuos 
bondsus moka 4 ir 5 proc. ir už šituos bondsus gali gauti savo 
pinigus atgal kada tik nori.

Kurie pirkote morgičius užsidariusiuose bankuose, tai apsižiūrėkite 
ar turite visus reikalingus dokumentus. Jei nesate tikri, tai at
sineškite morgičį pas Olszewskį, o jis patikrins, ir už patikri
nimą. nieko jums nerokuos.

3251 S. Halsted St. priešais Universal Bankų
VALANDOS: Nuo 11 ryto iki 5 vakaro. Subatolnis iki 8 vakaro 
N. C. Krukonis yra Olszewskio asistentu ir vedėju Inšiurance

Departamento.

AR NORIT SUTAUPYT 
$25 00 | METUS

APSAUGOSIT jūsų sveikatą, sutaupysit 4-tą dalį anglių sulai- , 
kysit dulkes, šaltį, vėją, lietų ir sniegą įdėdami į jūsų langus ir 
duris ORO DROŽLES (Wheater St.rips).

Kviečiame atsilankyti į musų krautuvę, pamatysite įdėtą, persi
tikrinsite. Taipgi užlaikome įvairius Langus, Duris,, Lumberį, Plas- 
ter Boa.rd, Blekes dėl lubų ir tt. Pastebėkite kainas:

Aržuolinės grindys (Oak flooring) 100 sq. pėdų už ............... $3.50
Stogams popiera (Roof paper) Slate Coat 75 svartj už .... $1.65

" ” ” ” „ 85 svarų už .... $1.75
Stogam popiera (Roofpape.r) Slate Coat 90 svar.ų už .... $1.90
Asphalt brick sidings 10- sq. pėdu už ................................................ $5.00
Rinas (Gutters) pėda ....................................................................................... 6 centai
Storm Windows, nupigintos kainos .......................................... $1.00 ir auk.

Daug kitų prekių pigiau negu galima pirkti kur kitur. Greitas
patarnavimas didelis ar mažas. Atsilankykite arba šaukite:

BUILDERS SUPPLY
3553 SO. HALSTED STR. Tel. YARDS 3037 

(M. ZOLP).
VELTUI APSKAITLIAVIMAS ATIDARA VAKARAIS

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
---------įvyks -----------

LAPKRIČIO (NOV.) 3 D., 1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM

3926 ARCHER AVENUE
IR v-1

LAPKRIČIO (NOV.) 17 D., 1932
C. Y. 0. CENTER CONGRESS ST. IR WABASH AVĖ., CRICAGO

Kontestininkai bus iš Wisconsin> Illinois, Micliigan, Indiana, O- 
liio, Pennsylvania ir kitų valstybių.

Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (liglit- 
weight) championas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestų 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.

Registravimo laikas baigsis Spalių 15 d.
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 

to padalinti teamus pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIM0 DOVANOS.
lšpildę aplikacijos blankų pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST 
2334 South Oakley Avenue

CHICAGO, ILL.



Šeštadienis, spalių 8 d., 1932 DRAUGAS 5

* *.

clieąp and ypu are guaranteed 
a good tynė dancing to a good 
orchestra. Announcement of 
t lieso dances vili follow later.

SPECIAL INVITATION GOLFAS

Of

North Side, council 5 ex- 
tends an invitation to you and 

VVatch our “Draugas.” Make [your friends to attend a sočiai į turuainentas 
tliis date a rendezvous at our Įgathering at the liome of Miss

B
Parish Hali Wednesday night, 
Octoher 26tlf.

y

BOXING NEVIS
The Draugas contest is con- 

stantly taking on a greater 
national aspeet antį piomises 
to more tlian repay tlie inter- 
est of its follovers vith fight
ing action vlien the houts get 
under vav. Ali the aetive K 
of L councils are entered in 
the tournament so the con- 
tests vili arouse eonsiderable

Avė. j banketų, komisija kvie
čia lietuvius prol'esijonalus, bi 
znierius ir visų visuomenę. Ti
kimės, kati nemažai bus ir ga
rbingųjų svetimtaučių svečių. 
Bet brangiausias banketo sve
čias bus Jaek Sharkey, pasau
linis čempijonas. .Jis; jau pa
kviestas ir, be abejo, atva
žiuos, kati dalyvautų Drau
go Boxing Tournainent už
baigimo bankete.

Tikietus galima rezervuoti
loeal interest as cacli section “Drauge”, 2334 So. Oakley 
of the citv cheers its repres- avė. Telefonas: Koosevelt 7790. 
entatives on to a vietory. An Banketo tikieto kaina $2.00.
added incentive for your be
nefit is the entry of boxers of 
national fame.

The eliminations vili take 
place on Nov. 3, at St. Agnės 
Gyni, located on Kockvell and 
Archer
cliance 
talent 
vhich

llere’s your 
an arrav of 

fighting line 
lt’s

Avė. 
to se 
in the ..į, 

is barti to eąual.

n

Draugo BoxkLg Komisija

SPORTS MEETING

The Chicago District K of 
L Sports Association v iii meet 
next Friday, Oct. 14, at 8:30 
P. Al., Providence llall. Dis- 
cussions will«center around 
basketball antį golf as veli as

a pleasure to šit on the side-įbaseball. The schedule for the 
lines and valeli the otlier fel- eurrent season in basketball 

it. See you in the will be drawn, therefore all 
managers mušt be present. The

_____________ councils from the far South
liave not been lieard from re- 

[cently so kindly accept this 
jas a special invitation to you

Į Draugo Boxing’ Tourna-'and perhaps deinean yourself 
for the time being bv lionoring 
us vith your presence.

Not intending to slight the 
young ladies in the least, vho 
liave sliovn eonsiderable en- 
thusiasm at our lašt gather-

lov take 
first row.

PASAULINIS ČEMPIJONAS 
JACK SHARKEY

ment banketą, kurs įvyks lapk. 
21 d., Congress Ilotel, kviečia
mas yra ir Jaek Sharkey, pa
saulinis čempijonas. Šiame ba
nkete lietuviai turės puikių 
progų arčiau susipažinti su pa 
sauliniu čempijonu. Be aliojo, 
ateinanti pavasarį Šarkiui rei
kės ir vėl stoti prieš vokietį 
Smėlingų. Tad lietuviams la
bai svarbu Šarkiui padėti vi- 

būdais, kad jissais galimais

’Hallowe'en Dance — Free
On the 27th Day of October 

you are cordially iuvited to 
attend our Hollove’en dance. 
Dancing to a seven piece or
chestra — the veli known At 
Metrick’s or
charge is something that hap- 
pens būt once in a lifptime. 
Only thru the generosity of 
At Metrick was filis possible, 
since he offered himself to all 
the K of L Councils 
Brighton Ciuncil.

Do not forget the.se dates. 
Each and every one of you is 
more tlian veleome at our af- 

wardiobe. fairs. Come and give us the
.pleasure of your company. 

As an added event, the nd- Thursday night, October 27th 
fle of a gold piece vili take ap g o’clock at McKinley Park 

Giria place. No doubt, many of you Hali. Leonard

M

Chicago lietuvių golfininkų 
įvyks sekmad., 

spalių 9, “Big Run Golf 
Course” aikštėje, 135-tos gat
vės, 1 mylia j vakarus, nuo 
Archer avė. (arba vadinama 
4-A)- < V|I

Lošimas prasidės 8 vai. ry- 
18 skylių iki 

pietų ir 18 po pietų.

Frances Andrevs, 1645 Wa- 
bansia Avė. The council, in 
need of some American eur- 
rency has taken this means 
to recuperate financially on 
next Tuesday night starting to. Bus sulošta 
at 7:30 P.*M. Don’t be reluct-

S,

B

Jack Sharkey (Žukauskas)

tional orchestra that the I. C. even in tinies of depression — 
Girls of Cicero are introdueing Į sūni of fifty cents, including 
to you at their Annual Fall
Dance, given tonite, October 
8, 1932.

You all remember the popu-
lar orchestras that the

liave introduced to you dur- who liave purchased chances 
jing the past fev seasons, būt are vondering if your nickels 
Ive assure you that this “the liave been ‘sunk investments’. j 
isecond \V ayne King” orches- So ve assure you that it vas Į 
tra vili surpass all otliers. Būt not a “racket” būt a real 
vhy not come and vitness for thing.
yourself that it is everything

ant about’ coming for the en-
•chestra — freėof itrance ,ee> which is ordinarily 

a discouraging sum, only 
20c. For that investment you 
vili have the opportunity of 
spending one of your most 
enjoyable evenings since ela

thru the *^orate pieparations are being 
į niade to^ what is literally term 
ed, make a night of it. First 
you vili be niade to feel at 
liome by being cordially greet- 
ed, tlien niade to participate 
in some indoor pastime, then 
as the evening advances — 
veli vho can stop the evening 
from advancing- You are ex- 
pected this Tuesday.

Dan DruffNORTH SIDE STOPPED’

ve daim ?

I Lašt Sunday Brighton Park 
.played inspired golf and sent 
INorth Side liome vhimpering 

Tickets for Banųuet jon Gie short end of a 6 to 3 
Tickets vilb be forvarded, S(*°re. The defeat vas

our
ings, 1 visli to remind them 
that their athletic events are 
pa rt of our d uty at all times. 
A fev of the councils fail to 
semi representalives. Let’s see 
a little more life in our acti-

We take tins opportunity'if not alrea(jy> to the Pregįd-1 prise to follovers of North 
o thanking our many friends enty of reSpe(;tive Coun-i^ide and cause for rejoicing 
for their kind support in the cįls They wiJĮ algQ be soldat'at Brighton. The onslauglit of 
past, and ve liope that you'tbe door \\’e> the Advisory the bovs from council 36 toolt 

Board and Banąuet Committee in even Konnie Savickus vho 
invite each and every one of Jiad not lošt a single point 
you to participate in this com- [since the deague started lašt 
ing event, promising you an year- Jie succumbed to the 
evening of heąlthful enjoy-ji)rand °i played by Tiru- 
ment., Brighton park K of L’s nas wl'° shot a neat 81 at 
have never been slackers in Golfmoor. The best Konnie 
attending the affairs of the <*°uld do was an 89 so lid lošt 
otlier Councils, and nov is the Hie mateli 4 dovn. 
time for the otlier Councils Vic Savage of 
to reciprocate.

ve
vili be there tonite to dance 1 
your blues avay vith the

I. C. Girls

K OF L COUNCIL 36

ir vėl vokietį nugalėtų. Šis vities. You and your friends 
Draugo Boxing Tourna- are vclcoine next Friday. 
ment banketas, be abejo, pri
duos Šarkiui nemaža energi
jos ir ūpo ruoštis prie ateinan
čio svarbaus persitikrinimo su

TONITE IS the NITE

Smėlingu.

The season of videspread 
Jociai Activity is draving 
nigh. The present cool, aut- 
umn vinds — idcal dancing 
veather, makes that famous 
International sport a real 
pleasure. Sultrv July and Au- 
gust, even September days and 
nights caused one to perspire 
abominably, tlius depriving 
one of the full enjoyment of 
the strains of a melodious 
dreamy Waltz.

Greater Enjoyment Season
Bearing all this in mind, 

Brighton K of L Council 36

played
Do not make anv other ar- ivould

Brighton 
a type of gaine vliich 
liave discouraged a

“DRAUGO” B0XING KO
MISIJOS PRANEŠIMAS

Draugo Boxing Tourna- 
ment banketas įvyks lapkr. 21 AVayne 
d., 7:30 vai. vakare, Congress ends, it’s Cherlie Hess and His 
Ilotel. Congress & Alicliigan Iiythm Kings, the nev sensa-

As you near the St. Antlio- 
ny I’arish Hali tonite, vlien 
the lašt eldine of 8 o’clock is
echoing avay, your face lights P'ans a Greater Enjoyment j 
vith amųzement as your ear ’^ason. A season brimful vith foj,ow 
ėatehes the strains of soft and activities, sočiai events and Qn 
dreamy music. Can this be P!easure "a,ore- One ^herein 

King? No, dear fri- t,ie dominating feature will be, 
search for profit,

rangements, būt come to 
Brighton Barks’ Immaculate 
Conception Pa rišli Hali Oct
ober 9th at 6:30 p. m. and 
have the best time of your 
young lives.

More Activity to Follow
Not only the above ment- 

ioned Banąuet and Dance com- 
prise our Greater Enjoyment 

son, būt much more is to

26th there vili 
take place the first of a series 
of Monthly AVednesday night 
dances. Entree vili be very

ALL UP IN THE AIR T0GETHER

R:

T

S.

O

i

Eight flying feet, all in tlie air at once. vore caught in 
this remarkable action photograph of a ąuartet of Highland- 
ers cxccuting a spiiitcd lligbland fling. Tlie tliree boys and 
one giri vore all competitors in n dancing contest vhich 
formed a part of the program at the sixtv-first annual gatli- 
ering for the Aboyne Highland games in Scotland.

not 4i search for profit, būt 
an attainment of companion- 
ship, — one vherein ve vili 
renev old acąuaintances and 
create new ones.

Banąuet and Dance 
. First on the program is the 
Banąuet and Dance October 
9th, at the Parish Hali in ho- 
nor of our 1932 K of L Base- 
ball Champions. The commi
ttee plans an elaborate menu 
vith a very short program be- 
tveen speeches, of vhich ve 
assure you there vili be very 
fev. In order to get the full 
benefit of the evening, to have 
plenty of time for dancing, 
the program vili begin at 6:3( 
o’clock. lt is an express desire 
of the committee that the dear 
public come early so that ve Ros* (Bandv) Jgomerville of 
may begin on time. Toronto, C'anada, vho captur-

In Fee Simple ed the national golf Champion-
All of this — a cornplete jship at Five Fnrms, Maryland, 

Banąuet and Dance after is defeating Johnnv Goodman of 
offered to you at a paltry — Omaha in the finąla.

i

1

Golfo komitetas nuoširdžiai 
'kviečia visus šio sporto mėgė
jus dalyvauti, nes kiekvienas•
bus patenkintas daugeliu at
žvilgių ir nesigailės dalyvavęs.

Taip pat komitetas gauna 
daug “prizų”. Daugeliui lošė
jų bus proga išlošti kokį nors 
“prizų.” Įžanga į lošimų per 
dienų tiktai $1.50.

'■ Golfininkas

Eacli of us may be indivi- 
dualistie in our ovn mind, būt 
in the eyes of otliers ve are 
just one of the ręst. Our con- 
duet and actions are uncons- 
ciously governed by society 
for us. Reflect for a monient 
as to liow many things you 
do because society conimands 
you do tliem, not because you 
yourself liave a desire to do 
tliem. Also, remember tbere^ 
are acts you refrain from do- 
ing because others say tliose 
acts are bad; that you 
shouldn’t do this and that.1

iWe are neither as individua- 
listic nor as free in governing 

Įourselves as appears at first 
thought. He vho follows his 
o^n desires is looked upon as 
queer and is usually covered 
back into line vith tlie ręst.

stouter lieart tlian that of 
‘Frisky’ Kaminskas. When 
vent througli. Vic’ totai for 
perebed itself on tlie green 
regardless of how many trees 
it hit or hov many traps P 
vent througli. Vic totai for
the eighteen holes vas 84 The old philosopliers vore 
vliicli is darn good golf for a undoubtedly sagacious men, as
No. 2 man on any tearn. The 
only player vho eame through 
for North Side vas Bill Ka
minskas vho easily defeat ed 
Alasiunas vith his totai of 89. 
The score: Brighton Park 6, 
North Side 3.

MARQUETTE LEADING

this illuminating thought oi 
Aristotle ahly illustrates. Said 
Aristotle a few centuries ago, 
i“I regard him braver vho 
overcom.es his desires than 
him vho conąuers his enemies; 
for the liardest vietory is the 
vietory over self. ”

With a vietory over Cicero 
lašt Friday, Marąuette is nov 
leading the gclf league vitl 
tvo vins and no losses. The 
vietinis vere the Cicero play- 
ers vho štili fear no team. 
They feel their golf may not 
be the best būt the other team 
has to play and beat them be- 
fore vietory is conceded. They 
are looking forvard to the 
niateh vith Providence vlien 
they meet Paul Saliner and 
his gang.

Marąuette
1. Dįxon ......................... 3
2. V. Zopel....................... 3
3. P. Zopel ...................... 3

* f
Cicero

L Zigaitis ..................... 0
2. B. Kucius ................. P
3. Balsis ......................... C

Said the man. at the casli 
register; “I vouldn’t cash a 
check for my ovn hrother,” 
and the customer replied; 
“AVelI, of course, you knov 
your family better than I do.”

Dede Kast ūkas sako: 
your door and keep
neighbor lionest.

.ock

GROŽĮ MŽGIĄ GELEŽIN
KELININKAI

KAIŠIADORYS, Trakų ap. 
(Šiomis dienomis geležinkelini
nkai prie stoties įrengė puikių 
aikštę: gražiai stulpų tvorele 
aptvėrė, padarė klombų, prisė
jo gėlių, padarė iš velėnų Ge
dimino stulpus ir t.t. Dabar 
Kaišiadoryse bus dvi gražios 

t aikštės.

DABAR
MAŽIAUSIOS

KAINOS MIESTE
Ant

ŠILDOMŲ PEČIŲ
MATRASŲ, KALDRŲ

IR BLANKETŲ

Naujos mados pilnai par
celiuoti Geri ir Gražūs Šil
dytuvai verti $30.00, dabar 
parsiduoda tik po

$16.95

$6.50 vertės Vatiniai Mat- 
rasai, minkšti ir tvirtus

$3.45
Maišytų vilnų didžiausios 

mieros dabeltavi Manketai, 
verti $4.50 dabar po

$2.48
Pilnos mieros, gražios ir 

šiltos vatinės kaldros $3.00 
vertės po

$1.69
Gėriukų vilnų, tikro sate- 

en kaldros vertos $6.90 par
siduoda tik po

$2.95

PEOPLES
fURNIMCO.

KRAUTUVES 

2536-40 W. 63rd STREET
Cor. Maplewood Ava, 

llemlock 8400

4177-83 ARCHER <VE.
Cor. Rtehmond Slr, 
Lafnyette 3171 

Chicago, UI.

r «

overcom.es
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me pritraukti prie savę*- jau-| m. ir 20 metų, gaus dovanas 
nimų, norime jį atitraukti iš ir bus pakelti į garbės narius.

X Lapkričio 20 d. įvyks pa- 
rapijos vakarienė, prie kurios 
jau ruošiamos.

duoti už-gatvės, norime jam 
įsiėmimų.

Ateinantį pirmadienį turėsi 
me susirinkimų. Taigi, prašo-j X Lapkričio 13 d. labdarių
me visų, kurie dar neprisi- 3 kuopa rengia vakarų su į 
rašę — įsirašyti ir būti na
riais šios didelės dr-jos. Sakau 
didelės, nes ištikrųjų ji bus 
didelė.

Prašome ypač tėvų, kad lei
stų savo vaikus įsirašyti į Šv.
Vardo — CYO dr-jų. Taipgi 

prašome atsilankyti į šokių 
vakarų, kuris rengiamas spa
lių 1G d., Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje. Užtikriname gerų 
ir gražų pasilinksminimų. Tai-

niisija turi daug gružių dovtk , 
nų. Įžanga tiktai 25c asmeniui. Į 
Tat, nepamirškime spalių 9 d. J
ateiti į Šv. Antano parapijos 
svetainę, 7:30 vai. vakare.

Būsiu ir Aš

BRIGHTON PARK NAU
JIENOS

i seimui, kuris įvyks spalių 9 d., 
' Pittsburgb, Pa. Pelėda

X Nekalto Pras. Šv. M. P. 
moterų ir merginų draugija 

įrengia “btinco party” O. Ša
tienės name, 2850 W. 40tli St.,

RADIJO PROGRAMAS

Ryt įdienų yra rengiamas y- 
patingai gražus lietuvių dainų

domiu programų. “Baidyklių X Moterų Šųjungos 2 kuo- spalių 9 d., 3 vai. popiet. Visos ir muzikos radijo programas 
Paroda”, loš scenos mėgėjai pa laikys mėnesinį susirinki-'
iš Brighton Park’o.

X Ciceriečiams ir vėl bėda. 
Kol turėjom mandagų ir paty
rusį lietuvį biznierių, tai ne
reikėjo su žydais švęsti jų šve
ntes. O dabar, štai, atėjus žy
dų naujiems metams, tai nega
li nė siūlų špulytės nusipirk
ti.

mų, pirmadienį, spalių 10 d.,
7:30 vai. vakare, parapijos mo I praleisti, 
kyklos kambaryj. Visos narės I x Marijonų Kolegijos Rėmė 
prašomos atsilankyti. į jų 35 skyrius rengia “bunco

Raštininkė |party”, spalių 16 d., pp: Bam-

narės ir svečiai kviečiami lai- j iš stoties AVCFL, nuo 1 iki 2 
mę išbandyti ir gražiai laikų vai. popiet. Bus daug naujų 

ir gražių dainų, solistų, duetų 
ir kvartetas. Budriko radijo

J. SAURRIS
Lietuvos Vyčių “Dainos” ei i oro vedėjas. J. 

Sauris yra Amerikoj gimęs ir įžymus mu
zikas. Jam vadovaujant, “Dainos” choras moki
nasi naujų, gražių dainų pirmam šio sezono kon
certui, kuris įvyks Meldažio svet., lapkr.-Nov. 
6 d. 4 vai. po pietų.

C H I C A G O J E

BRIDGEPORT ŠVENTO 
VARDO—CYO VEI-

/ KIMAS

Atėjus šaltesniam orui, dau 
giau veikimo matome. Per va
sarų nėra laiko, visi išvažinė- 
ja atostogoms, visi nori pa
silinksminti; bet kuomet atei
na ruduo, visose draugijose 
prasideda darbas. Taip pat ir 
su jaunimo dr-ja Šv. Vardo— 
C. Y. O. Šv. Jurgio parapijoje. 
Draugija buvo apmirus, bet 
dabar jau pradeda darbuotis. 
Narių turi arti šimto ir vis 
auga.

Pirmas tos dr-jos darbas bu
vo suorganizavimas bowling 
tymo. Šį tymų, kuris žaidžia 
C. Y. O. centre, sudaro sekan
tieji nariai: C. Gramontas, ka
pitonas; Lutis, Yutka, Mice- 
vic, Ricbert. Visi nariai pra
šomi atsilankyti ir pamatyti 
savo tymų žaidžiant. Parem
kime juos nors morališkai. Šis 
tymas žaidžia prieš pirmos 
klesos žaidikus CYO lygoje, 
^fes linkime jam pasisekimo.

Kitas darbas buvo sudary
mas boxing tymo. Vadovau
jamas Barausko, tymas ren
giasi prie sėkmingo darbo. Ty
mo kapitonas įstatė tymų į 
Draugo boxing kontestų, kitę 
tymų į CYO boxing turnamen- 
tų. Kad turėti gerų tymų, rei
kia daug dirbti; reikia jiems 
visokių daiktų dėl lavinimo
si. Taigi ši dr-ja rengia šokių 
vakarų spalių 16 d., Šv. Jur
gio parapijos svetainėje. Šia 
proga prašome visus atsilan
kyti ir paremti mūsų parapi
jos jaunimų.

Tarpe kito kitokio sporto, 
bus ir basketball tymai: sun
kiojo ir lengvesniojo svorio. 
Kiekvienų ketvirtadienio va
karų. norintieji išsilavinti bas- 
ketball žaidime, turės praty
bas. Manome turėti gerų ty
mų, ir su juo laimėti divizijos

'' čempijonatų.
Kitos sporto sritys irgi tu

ri savo entuziastus. Dr-joje tu

rime kelis gerus ristikus, ku
rie sudarys gerų tymų; jie 
žada duoti daug kompeticijos 
kitų parapijų ristikams.

Vėliau sudarysime swimm- 
ing tymų. Taigi, ši dr-ja žada 
duoti jaunimui visokio užsiė
mimo. Jei kurie negali būti 
nariais vieno tymo, galės būti 
nariais kito. Mes norime, kad 
rrtūsų jaunimas turėtų užsiė
mimų, kad jis lavintus vienoje, 
ar kitoje sporto šakoje.

Taigi, visas jaunimas Šv. 
Jurgio parapijos turėtų būti 
nariais šios dr-jos. Mes nori-

orkestrą visus palinksmins sa
vo harmoninga muzika. Lei- 

jbalų name, 4421 So. Talmanldėjai šių programų — Jos. F. 
X Susivienijimo 48 kuopos j avė., 3 vai. popiet. Visi, kas Budriko korporacija, kuri už- 

susirinkimas įvyks spalių 9 d., turite knygutes, prašomi išpa- laiko didžiausių radijo ir ra- 
lvgiai pirmų valandų. Daugelis rduoti ir per “bunco party” j kandų krautuvę adresu 3417 
narių yra suspenduotų; mokės- sugražinti. Žiūrėsime, kam lai-! S. Halsted st„ visados rūpi

nasi, kad tie programai būtų 
tikrai geri ir įvairūs ir kad

parengimus, šokius, bazarus dalyvauti susirinkime ir užsi-'O. Bambalienė, T. Atroškienė, j radijo klausytojai būtų pilnai

** j**. ----- -X -- ---- r-- u/.uivi. zjiui naiu ldP
gi neužmirškite spalių 16 d. j Tai nieko tokio, jeigu sve- čiai bus priimami nuo 12:30 mė teks. Kas tik galite, pare- 

SyRuP timtaučiai atsilanko į lietuvių popiet. Visi nariai kviečiami mkite tų pramogų. Komisija:

ŽINIOS IŠ CICERO RADIJO 
STOTIES AJJ

X Ciceros lietuviai katali
kai šauniai darbuojasi. Jau iš
gavo iš miestelio valdybos lei
dimų viešai rinkliavai (Tag 
Day), kuri įvyks sekmadienį, 
spalių 9 d. Kviečiamos mote
rys ir merginos pasiaukoti tų 
dienų aukoms rinkti Cicero 
mieste. Ko daugiau bus rinki
kių, to geresnės bus rinklia
vos sėkmės. Tat, visos stokit 
Į darbų; prisidėkit prie lab
darybės, kad ji galėtų sušelpti 
vargšus.

X Spalių 12 d., parapijos 
svetainėj rengiama prakalbos 
paminėjimui spalių devintos, 
kurioje lenkai užgrobė Lietu
vos sostinę Vilnių.

X Šv. Antano draugija re
ngia jubiliejinę vakarienę 20 
m. gyvavimo sukaktuvėms pa
minėti. Įvyks spaliij 30 d., pa
rapijos svetainėj. Komisija 
smarkiai darbuojasi ir nori pa 
rodyti, kų vyrai gali padary
ti. Jie patys virs, keps ir į 
stalus padavinės. Per vakarie
nę bus ir puikus programas. 
Nariai, kurie nesirgo per 10

arba piknikus, 
surenka ciceriečių dolerius ir l 
išveža, tiek juos ir temato mū- Į 

sų biznieriai ir profesįjonalai. ;
Sarmata ciceriečiams, kad • 

negalėjo palaikyti lietuvio tos 
rūšies biznierio. , !

svetimtaučiai mokėti savo mokesčius. j Kulikauskienė, T. Rudienė ir patenkinti
Marijona Vaičiūnienė, .kitos žada svečius pavaišinti 

48 kp. rast. skaniu užkandžiu ir gėrimu.
X šv. Pranciškaus seserų

vienuolyno naudai “bunco pa
rty” buvo'rugsėjo 29 d., Gečų 
name, 4518 S. Rockwell St. 

Čia nesmerksiu visų lietu- unmery korespondencijoj iš Ponia Gečienė, yra pirm. Šv. 
vių; 50 nuoš. ciceriečių tikrai; Cicero, Ilk, apie suruoštų p. įPr. S. V. Rėmėjų 2 skyriaus, 
rėmė ir dar remia lietuvi biz- j Zakarauskienei pagerbti vaka-1 Surengė ir beveik visas dova- 
nierių. rėlį, pasakyta, kad p. M. Vai- nas davė, taip pat užkandį ir

Taigi, neužmirškim lietuvių; Į čiūnienė, M. S. Centro rast. Į gėrimų. Mažai kas pamyli kai}) 
tegul jie kįla aukštyn ir pra- į Šųjungos vardu pasveikino p. ipp. Gečai pamylėjo atsilanku- 
lenkia svetimtaučius. Lai gy- i Zakarauskienę. Turėjo būti sius svečius. Ne veltui svečiai 
vuoja mūs lietuviai biznieriai, i taip: p. M. Vaičiūnienė Mote- Į sakė, kad tokia vakarienė ir 
Ko, ko, bet Dry Goods krau- įrų Šųjungos raštininkė, pa-Įtiek dovanų verta $1.00, o ne 
tuvės, kurios savininkas būtų į sveikino p. Zakarauskienę ir iš . 25c. Su tos pramogos pelnu pa 
lietuvis, Cicerui tikrai reikia, i reiškė gražių linkėjimų.

S. B. Cicerietis

SĄJUNGIEČIŲ BINGO

PATAISYMAS

Vakarykščiam “Draugo”

Buvusi

I

siųsta pasveikinimas pirmam 
! Seserų Pranciškiečių rėmėju

1 z'iiiiiiiiimiimiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiio

X Moterų Šųjungos 2 kuo- 5 
pa spalių 9 d. rengia “bingo” = 
žaidimų Šv. Antano parapijos 
svetainėj, 7:30 vai. vakare.

“Bingo” žaidimas yra pa
našus į “bunco”, tik prie “bi
ngo” yra daugiau progų lai
mėti dovanas.

Ciceriečiai, visi eikime lošti 
“bingo”.

Girdėjau, kad rengimo ko-

MAROUETTE 
WET WASH LAUNDRY

Lietuviai darbininkai ir lietuviai savininkai vienintelė lie- E 
| LIETUVIŲ SKALBYKLA CHICAGOJE. Prašome lietuvių | 
E paramos. Kai turėsite drabužių, dėl išplovimo, siųskite mums = 
E arba šaukite telefonu HEMLOCK 0254. Trokas tuojau pribus = 
= paimti Jūsų bundulį.
| 6551—53 SO. KEDZIE AVENUE
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Jack

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIM CHICAG0

1 Arlauskui Domininkui
7 Janišauskienei Anelei
8 Jakštienei Barborai
13 Ramanauskienei Onai

VĖL YRA SAVO OFISE 
CICERO

4930 W. 13th St.
Ofiso valandos: 
10-12; 2-4 p.

|jp., 7-8 vakare 
Panedčliais, se- 
redomis ir pčt- 
nyčiomis po 

II pietų gydo li- 
[gonius ofise už 
i pusę kainos iš 
priežasties sun
kių laikų. Re
umatizmo gy- 

jdyrr.as — spe- 
cialumas.

Ofiso Tel. 
Cicero 4 9 
Rez. Tel.

Cicero 3G5#

= £
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McDermott Brewing Co.
/ —-

3435-41 S. Racine Avė.
- r

. w , t ' '
Special Brew

Senate Brew 
Old Time Brew

Telefonas

CANAL

6059
ANGLYS

Taip, jus ga

lite pirkti

Anglis

Už WHOLESALE KAINAS IŠ

IŲ AMERIKOSLINIJA
U

NFMYORKO | 
KLAIPĖDA

(■DMMS KELIASI LIETUVA FU ŠVEDIJA
•BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS' 

Išplaukimai iš New Yorko:

M. L. "Kungshol'm” spalių 13 
M. L. "Gripsholm” lapkričio 3 
S. S. “Drottninghot'ui" gruod. 2 
M. L. "GRIPSHOLM” gruod. 8

KEISAIS ARBA BAČKOMIS

Kreipkitės į bikurį gėrę dealerį arba

PASAUKITE Yards7200
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Geo. P. Taylar, Ir. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

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

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

ŠTAI MŪSŲ KAINOS.
Indiana Egg .................................... tonas $6.00
Illinois Egg................................
West Va. Lump..........................
Black Band Egg.......................
Black Band Lump ...................
Red Ash Erie Lump ............... .
Blue Grass Lump .....................
Fancy Lump ..............................
Pocabontas Mine Run .................... ”
Pocahontas Lump.......................
Pocabontas Egg ........................
Pocahontas Nut .........................
Pocahontas Pea................................... ”
West Va. Be dūmų, 50% rupūs
Coke-Range dėl furnasų..................... ”
Canell Block ...................;.........
Stoker Screenings .....................
Best G,radę Chestnut............................”

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAM F. MIESTE 

Mes ename užbondsuoti mleato sverikal ir kiekviena* vežimas, kuris 
i A važiuoja iš musų yardo, turi oficialaus sve riko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tlkieto svarumą.

Informacijos apie laivakortes ir 
keiionę gaunamos veltui, pas 
musų agentus ar bent kurioj 
mųs)U raštinėj.

Swedish American Line
181 N. MICHIGAN AVĖ. 

Chicago, III.

šGiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiir

tonas $6.00
99 6.(X)
99 7.50
99 7.50
99 8.00
99 8.50
99 8.50
99e t 8.50
99 6.50
99 9.00
99 9.00
99 8.50
99 6 75
99e e 7.25
99 900
99 9.50
»» 5.50
»» 15.00

PATARNAVIMAS
dėl viąų piliečių 
visados vienodas

TEISINGAS
—LICITACIJA: kišeninė liga. Iš

gydoma—jei vartojama
—SU VH.TIMI geri vaistai.

Matykit mus.
—KOLEKTEOJAmE; nusibankru- 

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

Matykit mus.
—APDILAI IJA; 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. 35th STREET 
Phone Boulevard 9122

■ Neslkankyklt* savęs skaus- 
g mala Reumatizmu, Rsusgėle,

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
™ — raumenų sukimu: nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvvhą 
g Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMFOT’ND rao- 
" stls lengvai prašalina vlrSml-
■ nėta Ilgas; mums šiandie dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėka-

vonee pasveikę. Kaina KOe per 
B paštą B5o arba dvi už 
g Knyga: "BALTINIS 8VEI- 
— KATO8” augalais gydytlee, kai

na B( eentų.

Z Reumatizmas sausgelėl

■ Justin Kulis
1259 80. HAI/TTEp ST. 

C kicena, I1L
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Šeštadienis, spalių 8 d., 1932 D R A U G A R

C H I C A G O J E kviečiami seni aštuoniolikie-
čiai, mūsų “old timeriai.” Lau 
ksinie.

ninėj. Linkime uoliam dvasios
vadui greit pasveikti. D A K T A R A

WEST SIDE ŽINIOS irgaičių sodalicija rytoj po 8 
vai. šv. Mišių eis “in corpore”

X Federacijos skyrius po 
vasaros atostogų atnaujino šu

X Šiandie ir rytoj eina pa
rapijos bazaras. Parapijonys, i ms nevalia pramiegoti 8 vai.

pasivaikščioti. Tat, mergaitė-; vo veikimų. Pirmas darbas y-1
ra spalių 9 d. paminėjimas.

nepamirškite atsilankyti ir iš-‘ šv. Mišių, nes tik tos galės 
bandyti savo laimę. Taip pat eiti, kurios jau bus išklausę
kviečiami ir svečiai iš tolime- šv. Mišių. 

... . . Isnių kolonijų atsilankyti ir sa-,
vo laimę išbandyti mūsų ba-> 
zare.

X Kai kurie parapijonys 
jau yra atnešę į klebonijų ba- 
zarui dovanų. Būt gera, kad 
visi parapijonys

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

Tuo tikslu atsikreipta j gerb. 
klebonų, kuris pažadėjo tų die- 

j nų atlaikyti iškilmingas pama- 
; Idas ir paraginti žmones pasi
melsti už Vilniaus atvadavi
mo reikalus ir savo aukomis 
sušelpti vilniečių įstaigas.

X Šv. Vardo draugijos vy
rai uoliai ruošiasi prie savo 
iškilmingos šventės sekmadie
nį, lapkričio b d. Rytų. įvyks

X Parapijos bazaras tęsia 
atneštų po’mas toliau. Praeitų sekmadie 

dovanėlę, tada liktų daugiau 'nis buvo sėkmingiausias iš vi 
. parapijai pelno. Taigi, nepa-Įsų- vakarų. Nenuostabu, nes' ižkilmingos panialdoS) o vaka. 

,■ niirškite dovanėlių. Moterys atsilankė daug parapijos biz- j re Vyril |)anketas su gražiu 
galėtų “keksų” iškeptų atneš- nierių, uolių jmrapijos rėm«-1 programu. Nutarta kviesti da- 
ti dėl “bingo.” Į jų, kurie gražiai parėmė baza-' lyvauti visus parapijos vyrus.

X Spalių 2 d. įvyko Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 1 skyr. 
mėnesinis sus-mas. Rėmėjos re 
ilgia šokių vakarų, šeštadienį, 
spalių 29 d., pp. Pilipavičių 
svet., num. 4512 So. Wood St. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
smagiai laikų praleisti. Bus 
gera muzika, užkandžiai. Ko
misija deda pastangų, kad va
karas pavyktų. Ypač darbuo
jasi sk. pirm. J. Čepulienė.

X Spalių 9 d. įvyks Nek. į 
Pras. Pan. Šv. mergaičių so- 
dalicijos mėnesinis sus-mas, 1 
vai. po pietų. Ryto 9 vai. so-
dalietės eis “in corpore” prie

Tol. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Thone Boulcvard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTASe.

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D K N T I S T A S 

2201 AVest 22nd Street

Tek Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

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

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

Vai.: nuo 9 Iki 11 vai ryto 
Tel. LAFAYETTE 3057

Office Phone 
Prospect 102 8

Rea. and Office 
28 59 So. Leavltt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
I’HYSICIAN AND SURGEON 

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

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

DR. S. A. DOWIATofisas Tel. Urovehill 0817
Rea. 67 87 S. Arteslan Avė.

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4729 WEST 12th PLACBDR. J- J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8428 West Marąuette Road 

V»l.: 1-5 Ir 7 -9 P. M. Ket. 8*11 AM. 
Nedėlloj turitaras

TEL. LAFAYETTE 7650

X Vakar staiga mirė ,Jur-!ro reikalus. Bazaro darbiniu 
gis Krukonis. Tur būt, būta kai, įSamatę juos, kaip bitės 
širdies ligos. Laidojimas įvyks! apspito iš visų pusių ir gerai 
pirmadienį iš Aušros Vartų pasinaudojo. Gerb. klebonas 
bažnyčios. iuž tai labai dėkingas gerb. bi-

Koresp.

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS

X Visiems čia žinomas Dr.
X Nekalto Prasidėjimo me-, znieriams. Dar daug biznierių, ( ą McCradie, kuris turi o- 

' kurie negalėjo ateiti praeitų fis{J. num 6558 So.Halsted st. 
sekmadienį, žadėjo ateiti ki- , jaįI11(-,jo golfo tournamentą. 
tais vakarais. Toliau bazaias|jau Įre|į metai, kaip jis lai-

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI

įbus varomas šeštadienį ir sek-į m i “loving eup’
madienį. spalių 8 ir 9 d. J sek-,prie Kryžiaus

1344 S. 50tli Avė., Cicero, Iii. madienio a akai a y patingai (gydytojų štabo

Priklauso
ligoninės

šv. Komunijos. Visos narės ne
pamirškite sugražinti tikietus 
nuo įvykusio vakaro.

I X Sekmadieniais, antradie- 
! niais ir ketvirtadieniais tęsia- 
jmas šv. Kryžiaus parap. ba
zaras, parap. svet. Parapijo
nys kviečiami bazarų lankyti 
ir remti parap. reikalus.

X Plačiai žinomi biznieriai 
J. ir U. Laurinai, kurie už
niko nesvaiginamųjų gėrimų

(Kampus Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7 6 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredoa 
Ir Pėtnyčloa, kuriomis dienomis Jis 
bua

2924 W. WA8HINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

4:80 — 6:10 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba 

Cicero 662. Rea. teL Cicero 2888

TeL Lafayette 6701

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: t Iki 6 po pietų, 7 Utį 0 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioja pagal sutarti

GRABORIA1:

J. F. RADŽHIS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E

LACHAVICH 
IR SGNUS

LIETUVIS GRABORIUS

X Spalių 17 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje įvyks dirmavonė, 
Tėvai privalo žiūrėti, kad vai
kai būtų gerai prirengti tam 
Sakramentui.

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
Tel. Cicero 1260 X—ItAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

užeigų num. 4601 So. Paulina 1 VaL: kasdvuk,nda° vakareryt° *ki 9
St.. niekuomet neatsisako nuo 4 Nedėliomis ir Seredomis susitarus

labdaringųjų darbų; visados
aukoja pagal savo išgalės. Pa
vyzdingoji šeima augina dvi
dukreles ir du sūnų.

4847 W. 14tli St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. AlarųuclU: Ko. arti Wv.sleru 
Avė. Pliuuc UcmkM-k 7828

Gydytojas ir Chirurgas 
1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Arteslan Avė.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122

todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystėa

OFISAS
<68 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288 B. 
Halsted Street, Tel. 
▼lctery 4088.

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglauria. 
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt >616 arba 1618

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 CJourt, Cicero, UI.
TEL CICERO 6*17

. X Staigiai susirgo mūs par. 
vikaras gerb. kun. P. Vaitu
kaitis. Guli Šv. Kryžiaus ligo-

X Musų kolonijoje VISOS punedeliais, Seredomis ir PAtnyčiomle 

draugijos ir organizacijos re-*_____ 1<tat streei____

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Telefonas Varde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

nka atstovus į Marijonų Kole- TeL kepublic 2266 
gijos seilinu, kuris įvyks spa- i 
lių 23 <L, Aušros Vartų parap. ! 
svet., West Side’je.

X I Šv. Pranciškaus seserų 
vienuolyno rėmėjų seimų ren- Phone Hemiock 2061

Rezidencija: 6628 S. Rlchrnond Avė. 
Teleplione Kepublic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
■ Nedelioj: 10—12 ryto.

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterį} ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7817

Musų patarnavimas 
visuomet aųilnlngos tr 
nebrangus, nee neturi
me Išlaidų nllalkymnl

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

Chicago, UI.

JURGIS KRUKONIS

giasi važiuoti šjos musų vei
kėjos: M. Sudtūkjenė, E. Man- 
cijauskienė, p-lė B. Kalvaitė 
ir kitos. Seimas įvyks spalių 
9 d., Pittsburgli, Pa.

Rap.

DR. JŪSEPH KELLA
DENTISTAS

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

0558 SO. WESTEKN AVĖ.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3807 Aitan Avtaaa
I. J. ZOLP

GRABORIŲ* IB LAIDOTUVIŲ

S. M.SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

1650 WEST 46th STREET
v—y— 4tth Ir Pauline itz 

Tel. Boulevard 62*1-1411

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,. mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Mirė Spalių 7, 1932, 3:<>0 vai. 
ryt,ei, pusamžio metų. Kilo iš 
Seinų Apskr.. Jazdijų parap. 
Stankūnų kaimo, Amerikoje iš
gyveno 35 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Onų, po tėvais Skinkiu- 
tė, dvi dukteris Margarietą, JtP 
lijoną, sūnų Jurgį, pusbrolį 
Pennsylvanijoj ir gimines, o 
Lietuvoje brolį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2136 West 
23rd Place Tel. Canal 2483.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Spalių 10, iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Aušros Vartų par. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę moteris, dukterys, 
-oinus, brolbt, pusbrolis ir gl- 
niM-s.

WĄUKEGAN, ILL.

1’ R A NEŠI M A S

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

MERGAIČIŲ DR JOS 
JUBILIEJUS

Seniausia ir Didžiausia
Laidotuvėms patarnauja gra

borius Eudeikis. Tel. Yards 
1741. 1

LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

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

EDWARD W. VISOONT

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

DMyria Oflnas

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi TelrfoaaL YARDS 1741 ir 1742

mirė spalių 5 d.. 11:55 vai. ry
to, 1932 m, sulaukęs 6 metų 
amžiaus. Amžinų atilsį Edwar- 
das gimė sausio 23 d., 1927 m., 
Chicago, Illį

Paliko dideliame nubudime 
motinų Onų po tėvais Martin- 
kaltė, tėvų Jonų. bobutę Juze
fų šlartinkienę, diedukų Jonų 
Vlscontų; keturis dėdes; Stepo
nų, Vladislovų, Kazimierų, Sta
nislovų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4623 So. 
Paulina St. Laidotuvės įvyks 
subatoje, spalių 8 d., 1932 m.. 
Iš namų 8 vai. bus atlydėtas Į 
.šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos p*nal- 
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į 8v. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Motina, Tėvas ir gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas Ya
rds 1741.

''via

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

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. 
Nedėliomis ir šventadieniais 1*—11

Ofiso vai. kiekvienų, dienų nuo • iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utamiuiuua 
ir ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Vark 3395

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

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso .valandos; nuo 2 iki 4 Ir nuo

Sugryžo iš Europos ir vėl pradėjo 6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal

Nekalto Prasidėjimo mergai 
čių draugija rengiasi minėti 
sidabrinį 25 m. jubiliejų, spa
lių 9 d.

Iš vakaro draugija eis išpa
žinties, o sekmadienį prie šv. 
Komunijos “in corpore“. Tų 
pačių dienų visos kviestos dr- 
jos susirinks'prie Šv. Baltra- 

i miejaus mokyklos (1:30 po
piet) ir eis į Lietuvių audi- 

į tori jų, kur bus labui gražus 
programas. Programų išpildys 
mergaičių draugija.

Ta pačia proga noriu pra
nešti, kad tų dienų prasidės 
dr-jos vajus, kuris tęsis per du 
mėnesius. Mergaitės kurios no
rės įsirašyti į draugijų, bus 
priimamos veltui, be įstojimo 
mokesčio. Tat pasinaudokit 

[proga. Motinėlės, prašome ra
uginti dukteris, kad jos įsirn- 
šytų į šių draugijų. Susirgus 
narė gauna pašalpos, o narei 
numirus išmokama pomirtinė. 
Narei stojant į moterystės luo 

Įmų, draugija suteikia dovanų.
Po programo prasidės ba

lius, kuris bus pamargintas vi
sokiais margumynais. Bus du 
orkestrai: vienas lietuviškiems 
šokiams, kitas amerikoniškie
ms.

Visi ateikime pasiklausyti 
gražaus programo, pasišokti ir
pasilinksminti. J. G. K.

1 praktikų Senoje vietoje.
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.

Sekma dieniais ir Ketvirtadieniais 
1385 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kurta 
sali priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteminlo, nervuotu- 
tno, skaudanių akių karštį. Nuimu 
iataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
naa klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 1* ryto Iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRIJM

LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos p**rriua pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos ui. 
tpramės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted S t. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—1
Nedėllomlg: nuo 10 iki XI,

sutartį
Ofiso Tel.: Htmlcvard 782* 
Namų Tol.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

THONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; i-9 i'. M.

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

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 

„Res. Tel. Hemlock 2615

TeL GrovebiU 1696

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

8eredomlg po pietų ir Nedėldlenlala 
tik susitarus

1422 W. 1LARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englearood 6641 
Wentwortb 849*

Office Phone 
WeDtwortb 80u9

DR. A. R. MCDRAOIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET 
Tol.: 1-4 Ir 7-9 raL vakare

A, L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 1487
Of. ir Rez. TeL Hemlock 287*

DR. MAURICE KAHN DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas ^133 S. HALS1ED STREET 

Antros ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESLAN AVĖ.4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 2-6 po 
piet. Utarn. ir SubaL nuo 2-6 vok. 

Šventadieniais pagal sutarimų.
VALANDOS:

Nuo 10 iki 11 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki lt dienų

Tel. Wentworth 3000
Ren. Tel. Stewart 8191

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—11 nuo 1—4 po 

pietų: 7—1:10 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 11 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8151

DR. Y. S. NARES
Z (Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Utarp Ir Ketv. vak. pagal sutarti

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. 11ALSTEU STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

TeL Hemlock >709
Reu, Tel. Prospect 061*

DR. B. ARON

Vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6166 South Kedzie

Res. 6425 8o. California Are.
1-4, 7-8 v. v. Išskiriant Ketv.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

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

Otlm vok: nuo 1-1. nuo liKM:!*
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AUSROS VARTŲ PARAPIJOS RAZARAS
SEREDOMS, SUBATOMS IR NEDELIOMS
PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE

______________ ftefttadienis, spalių 8 d., 1032

LAIME BAZARE VISŲ LAUKIA:

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

Kviečia visus
A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

C H I C A G O J E
RENGIA SPALIŲ 9 D. 

PAMINĖJIMĄ

BRIGHTON PARK. — Spa- 
lių 9 d. rengiamas paminėji
mas. Bus kalbėtojų vietinių ir 
iš kitur. Bus visokių pamai- 
ginimų. Programui vadovaus 
muz. Justas Kudirka. Prog
ramas prasidės 2 vai. popiet, 
parapijos salėj. Visi kviečiami 
ko skaitlingiausiai atsilanky
ti. Įžangos nebus. Rengėjai

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Barboros draugijos susiri
nkimas įvyks ateinantį sekma
dienį, spalių 9 d., 2 vai. popiet, 
parapijos mok. kambary. Vi
sos narės turi skaitlingai su
sirinkti į svarbų susirinkimų, 
nes praėjusį mėnesį suėjo me
tai, kaip bankoj uždaryti pi
nigai. Mūsiį nutarimas jau pa
sibaigė, ir tuos dalykus turė
sime apsvarstyti. Valdyba

Draugijai sukanka 25 m. ju
biliejus. Apie tai svarstyti pa
likta šiam susirinkimui. Tat, 
susirinkim visi skaitlingai, 
kad gerai apsvarstytumėm, ko
kiu būdu tinkamai paminėti 
tų jubiliejų.

Į praėjusį draugijos susirin
kimų buvo atsilankęs vietinis 
klebonas, kun. Svirskas, kuris 
pakvietė draugijų dalyvauti 
bazare. Draugija kvietimų, vie
nbalsiai priėmė ir išrinko 5 
narių komisijų. Tikima pada
ryti daug pelno.

Nuo savęs kviečiu visus da
lyvauti bazare. Nors sunkūs 
depresijos laikai, bet vienybėj 
yra galybė. Mums ne vien tu
ri rūpėti draugijos reikalai, 
bet ir parapijos.

Tat paremkime parapijų, 
kiek išgalime.

Rast. J. Daugirda.

.1, P. Evaldas, Kęstučio spu- 
lkos sekretorius, šiomis dieno
mis išvažiuoja į spulkų sų'jun- 
gos suvažiavimų, kuris bus 
Quincy, III. Važiuoja autonio- 
bilium drauge su adv. Jonu 
Kučinsku. Sugrįš spalių mėn. 
17 d.

Kviečiami svečiai ir iš kitų 
kolonijų. Visiems užtikriname 
malonų pasilinksminimų. Atsi- 
lankusieji nesigailės.

Ieva Lnkoš'ū'ė

CICERO, ILL.
ATSIŠAUKIMAS

NORTH SIDDE. — Šiuomi- 
pranešu visiems Dievo Moti- I 
nos Aušros Vartų draugijos, 
nariams, kad susirinkimas į- 
vyks spalių 9 d.

Visi nariai prašomi dalvvau 
ti susirinkime, nes yra svar
bių reikalų svarstymui.

MARQUETTE PARK. — 
Gini. Pan. Švenč. parapijos di
dysis choras, vadovaujamas p. 
Janušausko, spalių 9 d. ren
gia gražų vakarų, parapijos 
svetainėj. Įžanga 35c.

Visus senus ir j'aunus kvie
čia ko skaitlingiausiai atsila
nkyti į šį nepaprastų vakarų, 
nes bus įvairus ir įdomus.

gaksinkintes
“DRAUGE”

Spalių 9\ dienų Ciceros lie
tuvių didelio labdaringo dar
bo diena. Tų dienų įvyks lab
darių 3 kuopos viešoji rinklia
va. Darbas didelis ir neleng
vas, vienok džiaugiamės, kad 
mūsų miesto valdžia duoda lei 
dinią rinkti vargšams šelpti. 
Tadgi, širdingai kviečiam vi
sus į tų kilnų darbų.

Moterys bei mergaitės atei
kit šiandie vakare po pamaldi) 
arba sekmadienio rytų po 6 
vai. Mišių paimti dėžutes'bei 
paduoti savo pavardę į para
pijos salę, kur patarnaus ko
misija.

Stokim į rinkikių eiles. Lai 
nei viena moteris bei mergai
tė nepasilieka neprisidėjus 
prie šio gražaus darbo. Taip
gi vyrai, kurie turite automo
bilius, padėkite mums^ nes rei
kės rinkikes į joms paskirtų 
vietų nuvesti bei parvešti.

Be to, kviečiam Cbicagos 
Labdaringos Sąjungos kuopas

, mums į talkų, nes jei kada 
buvo reikalinga pagalba, tai, 
dabar, kuomet siaučia didelė! 
bedarbė ir bedarbių skaičius 
kasdien didėja. Visiems dar- 
buojantiems tų dienų labdarių 
3 kuopa stengsis parūpinti už
kandžių.

W. Kosmowski nuo
savam biznyj

AVilliam Kosmoįvski, kuris 
dirbo Kennedv Furniture Co. 
apie penkius metus, užlaiko 
nuosavų biznį ir parduoda ra
kandus draugams ir rėmėjams

kviečiami atsilankyti jo krau- 
tuvėn, Flossmore Mattress Co. 
2460 W. 47th gatvė, prie Cam
pbell Avė. kampo. — X.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
m . ... . A . pigiau negu daugelis krautu- 105 W. Adams St., Rm. 1642

at, visi ir visos stokim į (vįų Chicagoje. O tai todėl, kad Teiephone Randoiph 6727 
gražų ir kilnų darbų. j W. Kosmowski turi ilgų me- 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

K. Sriubienė, kp. pirm. tų patyrimų ir žino kur pigiai J Teiephone Rooeeveit 9090

ir ekonomiškai gerus baldus -Name: 8 iki > ryto. TeL'Repub. 96oo 

nupirkti. Visi seni draugaiVARGAS NAMŲ SAVI
NINKAMS

Cook’o apskrities labdarin
gųjų organizacijų sąjungos vi
ršininkas Ilunter pareiškia, 
kad sąjunga vargšų šeimas dar 
gali aprūpinti maistu, bet ne
gali mokėti namų savininkams 
nuomij už butus, kuriuose va
rgšų šeimos gyvena.

Daugelis namų savininkų ti
kėjosi iš šio šaltinio nors da
lies atlyginimo.

Reikalinga mergina prie na
minio darbo; darbas nuolati
nis.

Box 538
D0WNERS GROVE

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Rootn 905 TeL Dearborn 7968

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvergais 
— S iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

ZENIŲ KAINU SAVAITE
Žieminiai Pečiai, Gasiniai Pečiai. Karpatai, Lovos, 

Parlor Setai, Pianai, Radios

NEW YORK, spal. 7. — Vie 
tos demokratai (Tammany 
Hali) kandidatu į miesto ma
jorus paskyrė surrogatų J. P. 
O’Bricn’ų. Atsistatydinęs ma
joras Walker atsisakė kandi- 
duoti.

Reikalinga salesmonai anglims 
pardavinėti už komisų (com- 
mission). Turi turėti prityri
mo ir plačių pažintį Marąuette 
Park’e, Brighton Park’e ar 
Bridgeport’e. Geras uždarbis. 
Atsišaukite:

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

Box 208

Didelis 7 kambarių flatas, garu 
apšildomas, netoli mokyklų, pirklia- 
vimo vietos. Žema renda.

3237 S. Aubum Avė.
1 blokas West nuo Halsted St.

Namų Tel. Hyde Park 1195

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullmaų 6960—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6393

IRO W T. A Q 4 T T’P’ autnrtl

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

TĖMYKITE LIETUVIAI
J. NAMON FINANCINĖ KOMPANIJA

ATLIEKA DAUG RUSIŲ BIZNIO
1. Perka LIETUVOS LAISVES BONUS Ir tuojau išmoka cash.
2. Perka Morglčius, taipgi Išmoka, cash.
3. Skolina pinigus ant Morglčių.
4. Parduoda pirmus Morglčius nuo $500. iki $4000. nešančius

morgičiai nėra išskirstyti, kitaip vadina nėra split, taipgi 
galima investuot nuo $50*00 iki $500.00 ant notų nešančių 6%.

5. Iškolektuoja morglčių nuošimčius ir sumų, kurie esat pirkę 
iš uždariusių Bankų ir kitų {staigų.

6. Perka ir tokius morglčius už kuriuos yra nustoję mokėt 
nuošimčius ir sumų.

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

8. Maino chekius, taipgi stambius pinigus ant smulkių.
9. Renduoja fintus, padaro Listus, kolektuoja rendas, prižiūri 

namus.
10. Kurie rendaunlnkai nemoka rendos. padaro notas dėl pra- 

Salinimo.
11. Gamina (vairius legališkus dokumentus, kaipo: pardavimo ar

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

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

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

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

J. NAMON FINANCE CO.
Real Estate & Mortgage Investments

6755 S. YVESTERN AVĖ. CHICAGO, ILL. 
Phone — GrovehlII 1038 ’

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest.”
Vardas ir pavardė.............................................................
Adresas...............................................................................

kiek metų?........................................... Kiek sveri?.................................

“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 
Oakley Avė., Chicago, III.

Kad jūsų drabužiai-skalbi- 
niai būtų gražūs ir ilgiau 
užtektų ir kad sutaupyti 
sveikatų, laikų ir landrės 
bilas ISIGIKITE naujų 
elektrinę PLAUNAMĄ — 
Washing mašinų, tiktai už

*49.00
Tereikia mokėti po $1.00 į' 
savaitę.

Didelis pasirinkimas 
Thor, Maytag, Apex skalb. 
mašinų.

Midget Radio už
*9.90

Jeigu jūs turite didelį 
radio, bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
radio ųž $Q 90 ai^)a
*14.50 kaip ant pa
veikslo.

JEIGU jūs norite turė
ti linksmumų savo namuo
se svečiams ir sau — įsi
gykite naujų radio kombi
nacijų už $79,00 iki 
*150.00

Budriko krautuvę dabar Jik gavo naujų karpetų Rug 
9x12, kainos po $17.00, $24.00 iki $49.00.

Jewelery skyrius. Daimantai, Laikrodėliai, Gintarai, 
Sidabriniai Peiliai ir Šaukštai. Britvos, Elektrikiniai 
žadintojai (Alarm) laikrodžiai po 98c.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Leidėjai lietuvių programų iš stoties WCFL — 970 k. 
nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iš 
WHFC — 1420 k. nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma-Parsiduoda forničiai (raka

ndai) 4-rių kambarių visai • vanden,u »i«omaa Renda labai Pri-'dos žiedus, laikrodžius, radios, 
i einama, pagal sutarimų su savininku. e
Busiu ant vietos ne-dėlioj nuo 9 iki 3 Į taipgi elektrikinius laikro
di. popiet. Galina kitais laikais ma-Į^ movie camerag> projec.

j torius dėl judomų paveikslų 
/ rodymo. Kainos labai nupigin

-nauji, parduosiu visai pigiai 
pagal pasifllijimų.

4635 So. Albany Avė.
Cliicago, III.

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merikoje. Mokytis reikia ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chl- 
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naujų mokinimo būdų 
lųgioklnama ( trumpiausių laikų ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 
gvedystės, stenografijos. pilietystės, 
laiškų rašymo, abelnos lstorijoa, ir 
klįų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas 
p, J. P. Olekas, yra senas Ir daug 
prityręs, kuris gražiai Ir vialems su
prantamai dėsto mokslo dalykus Ir 
kiekvienų labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite ir (atrašykite šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.
\ Amerikos Lietuvių

Mokykla
3106 So. Halsted St.

NAUJAS GIEDOJIMO 
MOKYTOJAS

Vaikučių ir suaugusių balso specl- 
jailstas. Gramatika Italų kalbos duo
dama — dainininkams reikalinga. 
Taip pat piano pamokos, teorijos ir 
1.1. Dainininkai prirengiami dėl radi
jo, koncertų, kur mokiniams bus 
duodama proga dainuoti,

MOKYTOJAS

BRONIUS NEKRAŠAS
830 W. 34th Street

Sužinoti asmeniškai, bei laiškus pas:

JOS. BUDRIK
3417 So. Halsted St.

Telefonas Boulevard 8167-4705

Ant rendos 6 kamb. flatas, karštu

1837 S. 50th Avenue
CICERO, ILL. i tos.

Parsiduoda Cleaning Storas ! 2650 W. 63rd St., Chicago, UI. 
(Cleaners) pigiai, svarbi prie-! Tel. Hemlock 8380 
žastis. Geroj vietoj, geras biz- ’ -
nis.

2412 West 71st Street

GERA PROGA APSI’KRIAM LIE
TUVIUI AUKSINES MAINOS

Parsiduoda štoras: cigarų, saldai- Į 

nių, Ice-creamo, visokių valkams za- i 
bovėllų ir mokslui reikalingų dalykų. I 
Prieš pat šv. Antano bažnyčių Ir vie- , 
šų mokyklų. Vieta Išdirbta per dau- į 
gel metų, verta pamatyti. Sųlygas 
sužinosite ant vietos.

1447 So. 50th Avenue
CICERO, ILL.

REAL ESTATE 
Prisirašykite j mūši} Spulką 
Texy informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St

Parsiduoda 4 flatų namas su valgyk
la Ir Barber Shop arba atskirai Bar- 
ber Shop 3 kėdžių. 20 metų Išdirbta 
vieta. Geroj apylinkėj. Priežastis sa
vininkas Išvažiuota ) Floridų. Atsi
šauki! pirm 30 dienų.

514 MOF.N AVĖ.
Rrtckdale, III. P. O. Jollet

BARGENAS
4—5 kambarių mūrinis fla

tų namas, garu šildomas.
Randasi S. W. kampas 65th 

ir Artesian gatvės.
Kaina $16,090.00 Sąlygos.

BRIETZKE & UTESCH
6320 S. Westem Avė.

Tel. Republic 6578

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, III.

NAUJA G ASO LINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. AVESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼ienų iš geriausių rūšių autotnobi- 
llua — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina

MIDLAND MOTOR SALES
1411 ARCHER AVENUE 
Tęlaphone Lafayette 71tt

t


