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Papen’as dar labiau ima žnybti Prūsiją
LONDONE SUKTAS KOMUNISTAS 

- RIAUŠIŲ ORGANIZATORIUS
Prancūzija tai stotas derybas su 

Japonija
Pralaimėję rinkimus Čilės socialistai triukšmau-; 

ja. Prancūzu santykiai su vokiečiais “gerėja”

CHICAGO JE
IŠ NEKILOJAMŲ SAVAS
ČIŲ SAVININKŲ DAUG 

SURINKTA

NAUJUS VIRŠININKUS 
PASKYRĖ PRŪSIJAI

SUIMTAS RIAUŠIŲ OR
GANIZATORIUS

J. Valstybių muitinių viršininkas Eible patikrina iš svetur 
prisiunčiamas kai kurias prekes j šio krašto rinkas. Yra daug 

i nusiskundimų prieš tų pigiųjų prekių dunipavimų.

“Association of Real Estate 
Tax Payers” viršininkai 
“grand jury” liudija apie sa
vo organizacijos stovį.

Išaiškinta, kad ši organiza
cija iš savininkų surinko 650,- 
000 dolerių. Organizacijos se
kretoriui Pratt’ui iš pradžios

Rytoj prasideda 
”Draugo”Boxing 

turnamentas
Rytoj, 7:30 vai. vakare, Šv. Agnietės salėje, Archer ir 

Rocktvell gat., prasideda didelės 75 lietuvių kumštininkų 
kumštynės.

Šitame turnamente dalyvaus kumštininkai ne tik iš Chi- 
eagos, bet taip gi ir iš Cicero, Detroito, Kenoslios, Rockfordo 
ir Rockdale, III.

Iš Dievo Apvaizdos parap., 18-tos gatvės, turime šešis
buvo mokama 1,000 dol. per kumštininkus; Šv. Mykolo parap., North Side, vienų; Visų

BERLYNAS, lapkr. 1. — 
Vokietijos kancleris von Pa-

LONDONAS, lapkr. 1. — 
Besirengiant bedarbiams ver-

ČILĖJE SOCIALISTŲ 
RIAUŠĖS

SANTYKIAI GERĖJA

pen’as palengva ima Prūsijos įti s parlamento rūmų linkon,
valstybės administracijų jun- visai netikėtai policija areš- j SANTIAGO, Čile, lapkr. 1. 
gti krūvon su centro admini- tavo bedarbių riaušių organi-1 Vietos radikalai socialistai 
stracija. Kėlis centro vyriau- zatorių komunistų Hanningto- su savo akėjais sukėlė demo- 
ss bes ministerius paskyrė Pru n’a, kurs buvo vyriausiuoju JisLacijas prieš naujai isiink- 
sijos ministeriais. bedarbių radikalų vadu. respublikos prezidentų A-

TURI SLAPTAS DERYBAS VAGYS GRIOZDĖSI
-------------- RŪMUOSE

PARYŽIUS, lapkr. 2. —
Patirta; kad Pnmeteijo. vy. LflNIX)NASi j" fcr L _
riausybė turi slaptas dervbaš'T . • • • T>- i ,.. . - Istoriniai Richmondo rūmai
su Japonija. Abi valstybės de-' • • • • o i ±' J stipriai saugojami. Susekta,
eta pastangų padaryti slapta b t • -, . ” *• 1 • 1 " kad juose griozdesi vagys, les-
draugingumo, ar kitokių su- , • , ,• * . , .. . t bojo brangenybių, apie kurias
tart}. Sakoma, tokia sutartis , , - •.. .. _ . i daug pasakojama. Šie rūmai
reikalinga, nes Prancūzija duo 
da japonams didelę paskolą

yra neapgyventi.

78 BRAZILIEČIAI IŠ
TREMTA

JAPONAI NORI NAUDOTIS 
LAIKU

lessandri. Socialistai nepaten- 
kinti, kad jų kandidatas pra- 

1 laimėjo. Policija buvo priver
sta panaudoti, ginklus prieš 
demonstrantus.

Pralaimėjęs socialistų kan
didatas pulk. Grove pareiškia, 
kad jis nenutrauks savo revo
liucinio veikimo Čilėj ir kito
se Amerikos respublikose. Jis 
nori pietų Amerikos valstybes 
pakeisti federuotomis sociali
stų respublikomis.

TOKIJO, lapkr. 1. — Ja
ponų vyriausybė nusprendė T.

. Sąjungos tarybos reikalauti,
vinių per kelis mėnesius ne- , , , • .. , ,, i. . . . ............ kad komisijos raporto Manei-

RIG I)E JANEIRO, Brazi
lija, lapkr. 2. — Už dalyva-

RESPUBLIKONŲ IŠLAI
DOS DIDESNĖS

AVASHINGTON, lapkr. 1. 
— Apskaičiuojama, kad abie
jų didžiųjų partijų kampani-

T. , žiiirijos klausimu svarstvmas jai šiemet bus išleista ne dau-
I aulo valstybėje Braziluos vy , , -v- ' . , • x .... ■ , ,./ . .• , •’ butų atidėtas iki lapkričio giau kaip trys milijonai dole-
riausvbė ištrėmė iš krašto z 8 . n„ , : .

,. .. , Tv. , . rnen- 20 d. riųrevoliucijos vadus. Ištremtųjų 
tarpe yra kariuomenės gene
rolų, redaktorių ir politinių 
vadų.

pasisekusio} revoliucijoj Sao

ISPANIJOS BEDARBIŲ 
RIAUŠĖS

•'G.TBRALTAKAS, lapkr. L 
— Santandar’e, Ispanijoj, be
darbių riaušėse keliolika as
menų sužeista.

PUOLA MIESTO RŪMUS

PARYŽIUS, lapkr. 2. — 
Prancūzijos premjero Herrio- 
t’o nusiginklavimo plane yra 
vienas posmas, kuris džiugi
na ir Vokietijų. Būtent, jis 
sumano ne vien Vokietijos ka
riuomenę, bet visų Europos 
valstybių kariuomenes panai
kinti. Vietoje kariuomenių į- 
vesti milicijas konskripcijos 
k<‘liu, jei tas būtų reikalinga 
valstybių apsaugai.

Ši premjero Herriot’o suma
noma valstybių lygybė vokie
čiams patinka. Čia tad ir kal
bama, kad dėl šio sumanymo 
santykiai tarp abiejų valsty
bių gerėja. Jei Heriįot’o su
manymas būtų pripažintas ir 
vykdomas, prancūzų susiai ti
nimas su vokiečiais būtų už
tikrintas, pareiškia dalykų ži
novai. ,

mėnesį, o dabar 20,000 dol. per 
metus.

Iš surinktų pinigų organi
zacija turi 208,655 dol. Kiti 
išleista advokatams ir propa-

MADRIDO STUDENTAI 
STREIKUOJA

Šventų parap., Roseland, penkis; Šv. Kryžiaus parap., Town 
of Lake, du; Šv. Jurgio parap., Bridgeport, vienuolikų; Auš
ros Vartų parap., West Side, dešimts; Nekalto Pras. Šv. 
Marijos P. parap., Brigliton Park, trylikų; Gimimo Šv. Ma
rijos P. parap., Marųuette Park, keturis; ir iš Šv. Juozapo

gandai, kad nemokėti mokės- į parap., So. Cliicago, du. 
čių ir prieš jas kovoti. Iš Cicer0 turime dyylik{B Detroito tris; Rockdale, III.

tris; Kenoslios vienų ir iš Rockfordo vienų.
Šis turnamentas yra pirmutinis tos rūšies lietuvių tarpe 

bandymas, ir jo pasisekimas priklauso nuo pačios lietuvių 
Į visuomenės.

Mūsų jaunimas nori ir myli šį sportų. Mes tai galime 
matyti iš svetimtaučių rengiamų panašių kontestų. Petnai 
C. Y. O. (katalikų jaunimo organizacija) turnamente da|y- 

nkų pagrobėjas Ri. McKenna, l vavo apie 1,600 kumštininkų. Apie 100 jų buvo lietuviai. 
28 m. amž., nušautas. Jis gy- i Kitame turnamente, tai yra A. A. U., ir gi dalyvavo dauge- 
veno namuose, 205 W. 60 gat. lis lietuvių kumštininkų.
Skersai gatvės iš vieno buto i Abejuose turnamentuose lietuviai kumštininkai pasirodė, 
per langų papliūpa šauta į ei- kad jie gali atsilaikyti prieš kitas tautas. Sakalauskas (Sakai) 
nantį namo McKennų ir šis iš Town of Lake laimėjo C. A. O. cenipijonatų; Keturakis 
žuvo. Šia tragedijų matė jo (Ketter) iš "\\ėst Side laimėjo A. A. U. cenipijonatų; Adam 
ži įona. Keturi žmogžudžiai iš ^mith iš Rockfordo laimėjo Tribūne Golden Glove čempijo-

Kiti organizacijos viršinin
kai ima nedidelį atlyginimų.

NUŽUDĖ PAGROBĖJĄ

Žinomas policijai gamblini-

minėto buto išbėgo laukan, į- 
šoko į stovintį automobilį ir 
paspruko.

NUŽUDĖ SARGĄ

MADRIDAS, Ispanija, lap- 
Iki spalių mėn. 25 d. demo- kr- 1. Universiteto studen- 

I PARYŽIUS, lapkr. 2. — kratų partijos krašto iždan į- ^ai sustreikavo. Jie nusprendė 
Karo laivynų mažinimo klau- plaukė apie vienas milijonas streikuoti, kaip ilgai Ispam- 
simas, kaip čia aiškinama, pri dol., o respublikonų —- dau-J«l°j viešės. Prancūzijos prerrije 
klauso nuo nusiginklavimo ko- giau kaip pusantro milijono ras Herriot’a?^ Studentai su

Paleistas iš Illinois Meat Co 
mpany (3939 Wallace gat.) da 
rbo negras L. Taylor, 25 m. 
amž., vakar rytų nužudė nu
šaudamas šios kompanijos sa
rgų F. Baer, 40 m. amž.

Tai keršto auka. Sargas tą 
negrų nutvėrė bevagiant mė
sų. Už tai negras ir darbo ne
teko.

natų; ir Barauskas iš Bridgeporto pasiekė C. Y. O. galutinį 
išbandymų (finais) ir buvo nugalėtas tik to, kuris laimėjo 
cenipijonatų.

“Draugas,” matydamas reikalų lietuvių jaunimų palai- 
j kyti p<J lietuviška vėliava, ir, norėdamas jį patraukti į lie
tuvių veikimą', surengė šį lietuvių boxing tumamentų, kad 
duoti progos mūsų lietuviams kumštininkams pasilikti su 
mumis, su lietuvių visuomene, bet ne plaktis prie svetim
taučių. O kada jie stos į kitus kontestus, jie galės parodyti, 
kad jie yra ne tik lietuviai, bet dar turi lietuvių kumšti
ninkų čempijonų titulus.

BAIGTOS MINĖTI ŠV. AN 
TANO MIRIMO SU

KAKTUVĖS

KAIP KOVOJAMA UŽ 
PREZIDENTO VIETĄ

n f ei enci jos pasisekimo. ,dol. Kone viskas išleista. kauja prieš Herriot’ų.

NEW YORK, lapkr. 1. — 
Prezidentas Hoover’is vakar 
čia kalbėdamas tarp kitko pa
reiškė, kad jei lapkričio mėn.

DIEVIŠKOJO ŽODŽIO MISIJONIERIŲ 
VEIKIMAS FILIPINUOSE

PAGERBTAS KATALIKŲ 
RAŠYTOJAS

HAMILTON, Ont., Kanada, 
lapkr. 1. — Bedarbių būrys 
mėgino įsiveržti j miesto rū-j 
mus. Keletas asmenų sužeis
ta, kada policija riaušininka
ms pasipriešino.

TEOHNY, Ilk, lapkr. 1. — 
Dieviškojo žodžio draugija 
gavo iš Filipinų salų nuo sa
vo kunigų misijonierių prane
šimų apie jų nuveiktų savo 
teritorijoj darbų praeitais me
tais. Pažymima, kad jie ten 
per vienerius metus pakrikš
tijo daugiau knip 4,000 kūdi
kių ir suaugusiųjų.

I-iONDONAS, lapkr. 1. •— 3,300 asmenų priėmė pirmų-
I.aeanshire medvilnės dirbtu- jų šv. Komunijų. Per metus 

išdalinta 184,987 šv. Komuni
jos. Daugiau kaip 400 porų

VIENA, Austrija, lapkr. 1. 
rvstės sakramentas) ir apie — Vokiečių katalikų literatu-
32G moterysčių į teisėta. 

Kunigai savo teritorijoj ve
da 5 mokyklas, kurios yra vy-

ros dekanas, dr. R. von Kra- 
lik, minėjo savo 80 metų am
žiaus sukaktuves. Jį sveikino

Gausybės pripažintos, šias vi-1 Vienos arkivyskupas ir Aus- 
sas mokyklas lankė apie 2,200 trijos vyriausybė, 
mokinių. Be to, vedama vie-
na kolegija ir dvi seminari
jos. Praeitų vasarų turėta 256 
centrai katekizmo pamokoms. 
12,000 vaikų lankė šias pamo
kas.

AROHEOLOGŲ KON
GRESAS

vėse sustreikavo daugiau kai}) 
250,000 darbininkų nesusitai
kius atlyginimo klausimu. sutuokta (suteiktas šv. Mote-lnierių seserų.

JERUZALE, spal. 31. — 
šventų vietų globėjai pranci-

ATVYKSTA PREZIDENTAS, *konai baiSg minėti šv. Anta-
_________ ' no iš Padua 700 metų mirimo

Tomis dienomis į Illinois va-, sukaktuves. Šv. Antanas yra 8 d- demokratai laimės, tada
lstybę atvyksta prezidentas ypatingasis pranciškonų gl0-Į Smitų ir tūkstančių miestų ga- 
Hoover’is. Springfield’e pre-!^ itVtS apzels Veja’ 0 mihj°nftl

zidentas bus penktadienį. Sa
kys prakalbų. Iš tenai prezi
dentas vyks į vakarus. Taigi 
Cbicagoj jis nebus.

ST. LOUIS’O UNIVERSI
TETO STUDENTAI

ST. LOUIS, spal. 31. — St. 
Louis’o katalikų universitetan 
aukštuosius mokslus eiti šie-

fikių — dykžolėmis.

O gub. Roosevelt’as kalbė
damas Bostone sakė, kad res
publikonai gyventojus baugi
na. Jie sako, kad lapkričio 
mėn. 8 d. reikia laukti pasau-PAPIGINO PIENĄ

.met įstojo 2,608 vyrai ir 1,683 lio pabaigos, jei demokratai 
Elgme trys dideles išvežiok . 4 • , • L.

Ijamo pieno kompanijos suma
žino pieno kainų nuo 10c iki

moterys. Šis universitetas su
darytas iš 18 mokyklų.

rinkimus laimėtų.

8 centų kvortai.

ROMA, lapkr. 1. — Raven- 
noj įvyko Tarptautinis Krikš- 

Filipinų salose dirba šios čioniškosios Archeologijos ko- 
draugijos 40 kunigų, 10 misi- ngresas. Šventasis Tėvas Pi- 
joliierių brolių ir 17 misijo- jus XI kongresui suteikė apa-

ORO STOVIS

KATALIKŲ FILOSOFŲ 
KONGRESAS

PRAHA, Čekoslovakija, spa 
lių 31. — Čia įvyko katalikų 
filosofų kongresas, vadovau-

ŠV. KRISTOFERO KOP
LYČIA

Statiškąjį laiminimų.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien iš dalies de-I

Ibesuota; numatomas lietus; jant Čekoslovakijos vyskupą 
kiek šilčiau. m s.

PRAHA, Čekoslovakija, spa 
lių 31. — Čekoslovakų auto- 
istų sąjunga nusprendė pasta
tyti šv. Kristofero vardu kop
lyčių rezorto Bobdance parke.

EXTRA! RYTOJ VAKARĄ CHICAGOJ PRASIDEDA “DRAUGO” SURENGTOS LIETUVIŲ KUMŠTININKO DIDELĖS RUNGTYNES
U. ■
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tų kandidatų ir jų rėmėjų kalbų, susidaro 
toks įspūdis, kad, juos išrinkus, šiame krašte 
tikras rojus susidarytų. Su komunistų ir so
cialistų pažadais nieks negali lenktyniauti. 
Jie visas politiškas partijas pralenkia. Bet

Užitušiae Diena
Kaip gražus yra dalykas

melstis už mirusius; atminti 
sveikai protaujantis pilietis į tuos jų paža-Jtuog kuriuos mes mylėjome,j • i • j- • _ i • •___ _ 1 * u

laikė pamaldas. Tat tos dvi 
dienos buvo pamaldose sujun
gtos, kad gyvieji pramintų mi

dus jokio dėmesio nekreipia, nes aiškiai ži-, kurįe daug gera dėl mūs pa- rusius. Greitu laiku tos pamai
no, prie ko priėjo milžiniškoji Rusijos val
stybė, kada piliečiai patikėjo gražiai skam
bantiems komunistų agitatorių žodžiams.

darė, su kuriais sykiu dalino- dos pasklydo po visų kalak
utės savo vargais, laimėmis, kiškųjį pasaulį, o Šventieji Tė 
džiaugsmais ir nuliūdimais, vai jas užgyrė ir patvirtino.

Daugumai žmonių patinka ir gub. Roose- dei žmogus neatsimintų savo 
velt’o kalbos. Jos ir mums patinka. Bet mes' S3radarių, arba pažįstamųjų, 

būtų beširdis ir nedėkingas.
Kiekvienas iš mūsų turėjo

me gerus tėvelius, kurie daug 
vargo ir rūpesčio padėjo ir 
jeigu mes jų neatmintumėm, 
tai būtumėm nedėkingi vai
kai.

Kad gyvieji atmintų miru
sius, ypač savo tėvelius ir ar
timesnius, lapkričio 2 diena

bijome vieno daikto, kad tos kalbos yra per 
daug gražios, ar tik nepersūdytos visokiais 
pažadėjimais, kurių didelės daugumos nebus 
galima įvykinti. Rodos, kad nei respubliko
nams nei demokratams nereiktų sekti radi- 
kališkųjų elemtntų pavyzdį ir džiuginti klau
sytojus neįvykdomais pažadėjimais. Kam to 
prigaudinėjimo?

VAIKŲ SKYRIUS

Šv. Tėvas Benediktas XV 
visiems kunigams davė teisę 
tų dienų laikyti trejas šv. Mi
šias. Visos tos Mišios turi bū
ti gedulingos, laikomos juo
dais rūbais.
Šv. Mišių intencijos yra šios:

Pirma — už sielas skaisty
kloje.

Antra *— pagal Šv. Tėvo in
tencijų.

Trečia — pagal1 savo intcn-

DIENOS KLAUSIMAI
| paskirta jų atminimui ir tei-' cijų, t. y. užprašytos. Visi tos 

, j kiniui jiems reikalingos paga-'dienos bažnytiniai poteriai ir
Vakar mūsų skaitytojai, be abejonės, pa- lbos. Tų pagalbų galime teik-Į pamaldos aukojami už sielas

GRAŽIŲ KALBŲ BESIKLAUSANT

Kas mėgsta “politiškų sportų”, dabar y- 
ra laikas juo gėrėtis. Už kelių dienų to “spo
rto” sezonas užsibaigs. Bet kas jo nemėgsta, 
tas džiaugsis, kad jau rinkimų diena, lapkri
čio 8, praėjo.

Versk laikraščių lapus, eik į sales, at
sisuk radijo visur girdėsi politiškas kalbas. 
Net gatvėse, dirbtuvėse, teatruose ir priva
čiuose namuose politiški klausimai yra gvil
denami. Jei politika nesidomi, nors ir ausis 
užsikišk.

Reikia vis dėlto pasakyti, kad dabar tik
rai gražių kalbų yra proga pasiklausyti. Pa
rtijos, norėdamos savo kandidatus į vieną ar 
kitų vietų pravesti, išrinkti, stato geriausius 
savo kalbėtojus, o jų kalboms parašyti, “fak
tams” surinkti, parenka “mokytus” vyrus, 
gabius rašytojus. Dėl to iš kalbėtojų galima 
išgirsti ne vien politiškų dalykų, bet iš eko
nomikos, finansų srities, istorijos ir t.t. Laik

__  . L ’ . _ a

stebėjo naujai įvestų dienraštyje skyrių, ku
ris eis antradieniais. Tai vaikų skyrius, kurį 
pavadinome “Lietuvių Ateities Žiedeliai”. 
Į šį skyrių rašys patys pradžios mokyklų mo
kiniai, žinoma, pirmoje vietoje lietuviškas 
mokyklas lankantieji. Tačiau nebus užkirstas

ti visokiais būdais: maldomis,'skaistykloje, 
gerais darbais, pelnydami a!-Į fie to gy TSyas p.jus x su 
laidus. O geriausias būdas y.,^ visuotinus atiaidus vi. 
ra sv. Mišių au os. 'siems, kurie, būdami Dievo

iPirmųjų amžių krikščionys malonėje, aplanko bažnyčią,
. . . pasiskirdavo sau dienų, kurio-Į pradedant lapkričio 1 d. po-

kelias nė viešųjų mokyklų mokiniams. Visus . . . , • • v I . . . , , „ , . , ,M * j t -jg atmindavo mirusius surasy- piet iki lapkr. 2 d. vidumak-
p rašome rašyti ir mėginti savo jaunas spė- , . . , . , k. . ,,, v v.1 . J ° / • • Idann jų vardus1 į tam tikras eio ir sukalba nors sesis po-
kas svar įam spau os ar ui. es pasitiki |knygag. šeštame šimtmety, torius Šv. Tėvo intencija ir pa
ine, ka mokytojos ir mokytojai paragins sa Į-jene(]įktjnil Vienuolynas pa-jsi.meldžia už sielas skaistyklo- 

siskyrė uždūšinę dienų lapkri-Jje. Kiek sykių kas aplanko 
čio 2 d., tuojau po Visų Šven-1 bažnyčių ir pasimeldžia, tiek j 
tųjų, dėl to, kati melsdamiesi1 sykių gauna visuotinus atlai-

vo mokinius rašyti į tų skyrių, kad mes ga
lėtumėm jį nuolat dienraštyje palaikyti.

Šį skyrių įvedėme turėdami galvoj mūsų
jaunimo reikalus šiame krašte. Jei savo vai-‘prie visų šventųjų prisimintų dus. Atlaidai aukojami už sie
kų iš mažens nepratinsime prie tautinio ir i ir savus mirusius. Visų Šven-Jas skaistykloje, 
visuomeninio darbo, prie spaudos darbo, vėl- tųjų vakare, jau lapkričio 2 d., Į Kun. J. V. S.

tui sielosimės apie lietuvių tautybės išlaiky 
mų.

raščiams straipsnius yra pasamdoma
geriausi rašytojai, kurie tos ar kitos parti
jos kandidatus tiesiog šventukais padaro.

Ypač gražių žodelių tenka išgirsti iš val
džios opozicijos. Mat, opozicijos vadams len
gviau kalbėti, nes žmonės, ypač šiais sun
kiais laikais, mėgsta girdėti valdžios kritiką.
Dėl to natūralu, kad opozicionierių mitingai 
didesnes žmonių minias sutraukia, nes apie 
valdžios darbus žmonės jau žino, bet jiems 
yra įdomu išgirsti, ką opozicija pasakys, ko
kį ji planą pasiūlys, ką pažadės. Suprantama, K. V. C. Lietuvoje konferencijos proga 
opozicijos vadai visada didesnį entuziazmą ; per J. B. Metropolitą Ark. Skvirecką gavo

Mūsų dienraščiui jaunimo reikalai gy
vai rūpi. Ne kam kitam sporto nuolatinį sky
rių palaikome. L. Vyčių organizacijų ir kitas 
jaunimo draugijas remiam, lietuvių baksorių 
turnamentų rengiam. Ligšiol svetimtaučiai ,k° K\ G metinė konferencija, 
lietuvių jaunimų saviems reikalams išnaudo-: Suvažiavę buvo iš visos Lie 
jo. Jau laikas rimtai pasistengti, kad savąjį 
jaunimų prie lietuviškojo veikimo palaikyti.

Kataliko Veikimo Centro Konfereicije
Spalių 6 ir 7 d. Kaune, 

Ateitininkų rūmų salėje įvy-

■'d-'iiis, lapkričio 2, 1932

se dabar telpa KVC ir “M. 
Laikraščio” įstaigos.

Po to padarė pranešimų “M 
Laikraščio” atsuk, redaktorius 
kun. J. Stankevičius. Jis pažy
mėjo, kad redakcija deda pas
tangų padaryti “M. Laikra
štį” platų savo turiniu ir įdo
miu. Skaitytojai pradeda prie 
“M. Laikraščio’’ prisirišti, 
skaitytojų skaičius smarkiai 
kyla. Kai kas daro “Mūsų Lai 
kraščiui” priekaištų, kad “gel 
tonoji” spauda esanti įdomes
nė ir labiau jaunimo mėgiama, 
į tai reikia atsakyti, kad “M. 
Laikraštis” netvirkino ir ne
tvirkins žmonių. “M. Laikraš
tis” pasiryžęs duoti tik dorų 
ir gražių pasiskaitymų. O jau
nimas anuos laikraščius mėg
sta dažnai tik dėl to, kad tie 
pataikauja jaunimo žemiesie
ms jausmams.

KVC rajonų valdybų pranc- 
šimai. Juose atstovai iškėlė sa
vo nusiskundimus, dėl daromu 
visokių kliūčių katal. organi
zacijų veikimui. Nežiūrint to, 
esamose sąlygose parodyta 
gražių darbų. Gerų vaisių pa
siekta renkant aukas Kat. Uni
versitetui. Suruošta šių vasar i 
visoj Lietuvoj pavasarininkų 
kongresėliai. Atskiruose rajo
nuose buvo daromi kursai an
gelaičiams. Visur buvo steigi
amas! sukelti katalikus j orga
nizacijas ir kelti narių religi
nį ir organizacinį susipratimų. 
Daugelis parapijų jau pasista
tė sales, stato senelių prieglau
das ir kt.

Po pranešimo jvvro Telšių 
vysk. J. Staugaičio paskaita— 
“Pavyzdinga parapija ir kat. 
akcija. ’ ’

(Bus daugiau)

visus daiktus vadinti jų tik
raisiais vardais. Katalikai tu
rėtų patys nedaryti klaidų ir 
nesileisti kitų klaidinimui.

J. E. Vilkaviškio ifysk&koa- 
dj. Reinys sveikindamas su
sirinkusius kat. veikimo ats
tovus pasakė, kad šiandien ka 
talikai turėtų daugiau kreip
ti dėmesio į teisinį susiprati
mų. Tikram, katalikui turi rū
pėti ne tik jo pareigos, liet ir 
jo teisės, kad išvengtume to, 
kas atsitiko Rusijoj arba kas 
dedasi šiandien Meksikoje.

J. E1. Arkivysli. Metropoli
tas J. Skvirencas pats asme
niškai į konferencijų negalė
damas atvykti, perdavė kon
ferencijai savo sveikinimus ir 
linkėjimus. Jis konferencijos 
vardu pasiuntė sveikinimų Šv. 
Tėvui, prašydamas Apaštališ
kojo palaiminimo.

J. E. Panevėžio vyskupas 
K. Paltarokas atsiuntė konfe
rencijai sveikinimų raštu.

J. E. Vilkaviškio vyskupas 
A. Karosas, netikėtai susir
gęs, atsiuntė konferencijai 
sveikinimų per prel. Grigaitį

lio Vysk. koadj. M. Reinys.
J. J. E. E. vyskupai buvo pa
kviesti į garbės prezidiumų. 
Prasidėjo konferencijos svei- 

tuvos kampelių katalikiškojo! kinimai. Pirmasis sveikinimo
veikimo atstovai daugiau

Iš Marijampolės sveikinimų 
atsiuntė J. E. arktvysk. Pr. 
Karevičius. Jis meldžia Dievo 
malonės sėkmingai įgyvendin
ti Lietuvos visuomenėje Šv. 
Tėvo Pijaus XI taip numylė
tųjų kat. akcijų.

Sveikinimus taip pat atsiu
ntė visa eilė kat. organizacijų 
ir asmenų.

Pranešimai.
Po sveikinimų buvo išrink

tos komisijos, 1) sumanymų, 
Į 2) rezoliucijų, 3) mandatų, o 
Jpo to prasidėjo pranešimai 
apie praėjusiais metais nuveik 
tus tus darbus Centro Valdy 
boj ir rajonose.

KVC vvr. valdybos veikimų 
pranešė prof. A. Tumėnas. Jis 
nupasakojo visus vvr. valdy
bos darbus ir planus. Buvo

“ATLAIDŲ ŠALTINIS ”

žodį tarė J. E. Telšių vysk. J.i
Staugaitis. Visas pasaulis 
šiandien atsidūrė prie konku- 
liuojančios bedugnės. Mes pri 
valome eiti į tą blogybių pa
saulį kupini Kristaus idealų 
ir skelbti Dievo žodį. Nors pa
saulis, blogumų sugadintas, Į *. 
nusigręžęs nuo taikos, bet 
dirbant iš širdies ir su atsi
davimu ir pasitikint geruoju 
Dievu, galėsime ir jų tarpe 
skleisti katalikišką veikimą.

J. E. Kaišedorių vys. J. 
Kukta sveikinime pažymėjo, 
kad mes privalome į pasaulį 
žiūrėti kaip mokė Kristus ir

Išėjo iš spaudos maldakny
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
įų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 

stengiamasi įvykdinti visi nu- Irinietės. Maldaknygėje yra pa
tarimai. Ypač kreipta dėmesio Iaiškinimas apie atlaidus ir

Mes pasitikime, kad “Lietuvių Ateities Žie-!^a*P du šimtai asmenų, 
deliai” žymiai prisidės prie išauklėjimo lietu- Konferencijos atidarymas 
vių visuomenei naujų vadų. įr SVeikinimai

Konferenciją atidarė KVC 
Vyriausios Valdybos pirinin
kas prof. A. Tumėnas. Jis pa
prašė dvasios vadą kan. Do
gelį sukalbėti maldą ir papra
šyti konferencijos darbams 
Aukščiausiojo palaimos. Mal
dų sukalbėjo visi konferenci-

PASTABĖLĖS

minioj sukelia, nes ji paprastai daug žada, 
kuomet pozicijai reikia teisintis ir gintis.

Mūsų dienraštis nėra kurios nors parti
jos organas. Jis yra nepartinis. Bet mes tu
rime teisę ir pareigą laiks nuo laiko perspėti 
savo skaitytojus, kad jie nepasiduotą tuščiai 
skambantiems žodžiams, nors jie būtų patys 
gražiausieji. Klausantis komunistų ir socialis-

iš Šv. Tėvo tokį sveikinimų: “Proga šios 
iškilmingos katalikų akcijos konferencijos, iš 
kurios reikia tikėtis kasdien gyvesnio orga
nizuotų pasauliečių bendradarbiavimo su hie- jos dalyviai ir svečiai, 
rarchijos apaštalavimu, Šv. Tėvas nuoširdžiai 
sveikina ir Tau, Vyskupams ir visiems su
važiavimo dalyviams maloniai teikia laimi
nimą. ’ ’ !

Į konferenciją buvo atvykę 
J. J. E. E. vyskupai: Telšių 
vysk. J. Staugaitis, Kaišiado-J
r iii vysk. J. Kukta, Vilkutis-

i vyrų organizacijos kūrimą, į 
jaunimą organizacijas. Rūpi
nosi atsidėjusi “Mūsų Laik
raščio’ ’ reikalais. Jo tiražas 
išaugo iki 55 tūkstančių. Šilam 
daug pastangų padėjo platin
tojai, ypač kunigai. Vvr. Val
dyba dėjo pastangų, ko grei
čiausia įgyvendinti Kat. Uni
versiteto idėją. Laisvės Alėjoj 
pastatyta nauji namai, kuriuo-

dangiau, kaip 300 įvairių mal- 
rų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos ge
ros, bet už vis geriausios yra 
tos* kurioms suteikti atlaidai. 
Ši knygelė turėtų būti visų ka
talikų1 rankose. Kaina su ap
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Dridesiiiits Penkis Metu 
SrtaktMs
Rašo Tautietis

šv. Antano draugija
Dar parapijos nebuvo, o jau šv. An

tano draugija buvo sutverta. Tai atsiti
ko sausio 6 d., 1901. Tą pačią dieną įsi
rašė 60 narių. Kiekvienas šios draugijos 
narys moka 50 centų į mėnesį. Jei narys 
serga, jis gauna 7 dol. į savaitę per Šešis 
mėnesius, o paskui tik 4 dol. į savaitę. 
Jei pagaliau narys miršta, tai kiekvienas 
draugijos narys moka vieną dolerį, o 
draugija $150.00 taip vadinamos pomirti
nės.

Draugijos tikslas
šios draugijos tikslas yra — padėti 

savo broliui lietuviui reikale Ir palaikyti 
lietuvybę parapijoje. Net įstatuose yra 
pažymėta, kad susirinkimuose jokia kita 
kalba neprivalo būti vartojama kaip tik 
beturiu kalba.

Ši draugija gerai ir dvasiškai stovi. 
Kiekvienas draugijos narys privalo būti 
praktiškas katalikas. Visi nariai eina ben
drai prie šv. Komunijos tris syk per me
tus, būtent, per Kalėdas, Velykas ir per 
šv. Antaną.

Pagaliau ši draugija tai pamatas šv. 
Antano parapijos. Ji pastatė bažnyčių, sa
vo aukomis ją palaiko, nes ji daug yra 
aukojusi parapijos reikalams ir dar atei
tyje žada ją remti. Dabartiniu laiku drau
gijos turtas viršija 3,700.00 dolerių. Jos 
garbingu pirmininku yra Feliksas Petru- 
čionis, vienas musų biznierių.

Lietuvių ligonių pašalpos draugija
Lietuvių likonių pašalpos draugija 

buvo sutverta sausio 10, 1906 metais.
Kiekvienas draugijos narys moka 50 cen
tų į mėnesį. Jei kartais narys serga, tai 
gauna 7 dolerius į savaitę per 8 savaites, 
o paskui vėl 18 savaičių po tris ir pusę. 
Jei narys miršta, tai kiekvienas moka 50 
centų.

Šios draugijos tikslas — padėti lie
tuviams ligoje. Dabartitiiu pirmininku yra 
Juofcas Papeikia.

Švenč. Marijos Rožancavos draugija
Šv. Marijos Rožancavos draugija su

sitvėrė kovo 26 d., 1911. Iš pradžios pri
sirašė prie šios draugijos tik 15 asmenų, 
bet vėliau ji išaugo į didelę draugiją. Prie 
jos priklauso tik katalikės moterys bei 
mergaitės.

Kiekviena narė moka 25 centus į mė
nesį. Jei kartais narė suserga, tai gauna 
$.200 į savaitę. Ją lanko dvi lankytojos 
ir visados praneša apie ligonės padėtį.

Jei ligonė miršta, tada visa draugija 
moka $75.00 pomirtinės, o kiekviena na
rė moka vieną dolerį nuo savęs ir daly
vauja laidotuvėse. Jei kartais ji nedaly
vautų, tai moka Vieną dolerį pabaudos.

Visos narės privalo būti praktikuo
jančios katalikės. Jos bendrai eina prie 
šv. Komunijos tris kartus į metus, tai 
yra per Velykas, Kalėdas ir pirmą sekma
dienį spalių (Rožančiaus) mėnesio.

Visos narės privalo gražiai ir kata
likiškai elgtis. Jei viena narių krypsta iš 
doros arba praranda tikėjimą, yra savo 
laiku įspėta, o jei nepasitaiso, tai visai 
pašalinama iš draugijos.

Sakoma, 1920 metais kai kurios mo
terys norėjo pasiliuosuoti nuo velykinės 
išpažinties ir šv. Komunijos. Jos ne tik 
pačios norėjo tai padaryti, bet ir kitas 
atitraukti nuo to brangiausio turto — ti
kėjimo. Jos norėjo priimti į savo konsti
tuciją tokį stiaipsnį, kuris paliuosuotų 
nares nuo savo svarbiausių priedermių. 
Sakoma, nors šios narės ir turėjo užėmu
sios vyriausybės vietą draugijoje, tačiau 
jos tuojau buvo pašalintos iš draugijos.

Šv. Marijos Rožancavos draugijos 
tikslas yra suvienyti visas lietuves mote
ris, kad tokiu būdu jos galėtų viena kitai 
padėti sielos Ir kūno reikaluose.

Dabar ši draugystė puikiai gyvuoja. 
Prie jos priklauso tik doros katalikės mo
terys. Narių iš Viso yra apie pusė šimto. 
Jos dažnai aukoja geriems tikslams, kaip 
parapijos, taip ir mokyklos reikalams. 
Draugijoj yra turto virš $2,300.00. Tie pi
nigai yra surinkti ne tik narių duoklėmis, 
bet taipgi ir įvairiais parengimais. Šios 
draugijos pirmininke yra ponia B. Mas- 
lauskietiė.

(Daugiau bus)

T U

Su manim nedrąsi ir tyli, - 
Tu juokiesi linksmai su kitais.
Tu pražįsti kiliems lyg radasta daili, 
Lyg pavasario diena šypsais.

Bet žinau aš tyliam vakare
Apie vieną mane tu mąstai,
Tu kitus tad užmiršti visai,
O širdy mane vienų turi.

Tai svajok gi, mieloji, ramiai! 
Nebaidvsiu aš tavo sapnų.
Ir kaip tu, — iš po liepų semi 
Vienui vienas svajosiu tyliai...

K. Binkis

Gyventi reikia kaip galima prasčiau 
ir neturtingiau, pasitenkinant kuo ma
žiausiu. Tuomet mažiau privalai kitų pa-

' galbos ir mažiau nuo kitų priklausai, 
i Artisfenasz-

Geriausias mergelės kraitis, tai geras
tėvų vardas.
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VISCONSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
Veronika Novickienė, 37 me
tų amžiaus, aprūpinta paskuti
niais 8v. sakramentais, bet pa
laidota be bažnytinių apeigų

Pagyvenę kokį laikų, susi-,nesunku buvo suorganizuot ir 
taupę kiek pinigų lietuviai'katalikiškųjų draugijų.

■wn njgi m. S

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSHA, WIS.
A. a. Teodoras Valentinas 

62 m. amžiaus, spalių 25 d. 
palaidotas su bažnytiniu pa
tarnavimu šv. Jurgio kapuo
se. Sirgo širdies liga tik porą 
dienų. Amerikoje išgyveno 36 
metus. Pirmiausiai buvo apsi
stojęs AVaukegan, Ilk, bet, po 
dviejų metų, gavo Kenoslioje 
darbų, čia ir išbuvo ligi mir
ties. Liko velionio žmona, dvi 
dukterys ir vienas sūnus. Jo 
vienas brolis gyvena Mihvau- 
keo, AVis., o kitas Lietuvoje. 
Laidotuvės buvo didelės, nes 
dalyvavo netoli šimto automo
bilių. Kenosliiečiai tikrai pa
sižymi mirusiųjų gražiu paly
dėjimu, nežiūrint, kokių kas 
būtų pažiūrų, jei tik įvyko 
laidotuvės, tai visi važiuoja 
atiduoti paskutinį patarnayi- 
ma. Juozas

Prakalbos

pradėjo pirkt savo namus. M. 
Ringis pirmutinis lietuvis pi
rko savo namų, paskui J. Po- 
covičius, J. Jenkauskas, M.

rašė laiškų savo draugams Li-
1

verpooly, kad atsiųstų tikrų 
A. Leškausko adresų, o pats 
gavo darbų medžio dirbtuvėj

miesto kapinėse. Nors velionė: ir klausinėjo apie lietuvius, 
piieš mirtį su ašaromis prašė J Pagalios atėjo ir laiškas iš 
vyro, kad palaidotų su bažny-J Anglijos su tikru A. Leškaus- '.Daunora, V. Trepenąs ir kiti 
tinėm apeigom, bet veltui, j ko adresu. Tnda Jenkauskas Į Šiandie 85 nuošimtis Slieboy-
Kaip jis sakos, labai gailis sa
vo žmonos ir viską išpildys ko

Ateinantį penktadienį musų jinai prašė, bet vieno dalyko 
svetainėje įvyks lietuvių de-1 negalįs, tai yra palaidoti ka-
mokratų prakalbos.

Žemaičių Juzė

Tarap. bazare komitetas ir 
draugijos gražiai veikia. Visi 
deda pastangų, kad bazaras 
pasisektų. Vyčiai ir Šv. Var
do draugija dar kol kas nepa
sirodė, bet jie rengiasi prie 
supraizo. Jie sako, kad jų nie
kas “nesubytins”; jie ir nie
kam nesigirdami žada šimti
nę, ar daugiau, padaryti. Pa
matysime, kas bus laimėtoju 
ir daugiausiai padarys pelno. 
Kol kas vaikų skyrius stovi 
pirmoje vietoje.

Lapkr. 10 d. mūsų bažny
čioje prasidės misijos, kurias 
duos kun. Jakaitis. Visi džiau
giasi, kad ir Kenoslia susi
lauks žymų misijonierių. Misi
jos tęsis dvi savaites, kad vi-

talikiškai. Mat, yra labai “ap
sišvietęs”, skaitydamas bedie
viškus laikraščius. Teisingai 
sakoma, kad jei žmogus pra
randa tikėjimų, tuo pačiu pra
randa ir žmoniškumų. Kultū
ringas žmogus visados išpildo 
mirštančiojo prašymų.

Parapijomis

nuėjo ir rado savo draugų.
Turėdamas gerų darbų Jen

kauskas pavasarį atsikvietė 
savo švogerį Mateušų Ringį, 
taip pat iš Anglijos, kuris at
važiavo į Sbeboygan baland- .pradėta tartis apie pašalpines

gan lietuvių turi savo namus 
ir toks pat nuošimtis turi ir 
automobilius.

Draugijos
Padidėjus lietuvių skaičiui,

X Kenoshos mieste eina 
.smarkus į rinkimus rengima
sis. Iš įvairių iškabintų pa
veikslų ir pagarsinimų reikia 
spėti, kad dauguma kenosbie
čių nori Amerikoje turėti nau
jų vyriausybę. Matomai, seno
ji jau nusibodo. Kai kas dar 
[prasitaria, kad Hooverį išrin- 
HiS antrai tarnybai susilauk
tume darbų, nes jis norėtų at
sižymėti ir trečių tarnybų pe- 
lnvti.

SHEBOYGAN, WIS.
Sbeboygan yra nedidelis 

miestas, turintis apie 38,(HM) 
gyventojų, bet, dėl savo gra
žumo, geriau tiktų pavadinti 
jį Sbeboygan Parku, nes prie 
kiekvieno namo yra gražių me 
dėlių ir gražiai žaliuojanti žo
lė puošia visų miestą.

Lietuviai Sbeboygan atsira
do pirm 40 metų. Pirmutinis

si turėtų progos jomis pasi- lietuvis atvažiavo į Sheboyga- 
naudoti. Pirma savaitė bus Įn’ą Gotliba Gerulis, prūsų lie-
moterims, o antra — vyrams 
ir visiems vaikams, bei mer
gaitėms. Bet nebus draudžia
ma vyrams ateiti, kada bus 
moterims misijos, o moterims, 
kada bus vyrams misijos.

žio 2 d., 1891 m., su žmona ir 
dviem vaikais. M. Ringis pa
eina iš . naujo Mikališkio kai
mo, o Ringienė iš Jiestrakio, 
Pilviškių parapijos. Su Rin
giais sykiu atvažiavo ir Jus
tinas Bukšnys. Visi draugiš
kai gyveno, dirbdami baldų 
dirbtuvėse.

Neilgai trukus atvyko Jo
nas Didžbalis ir Pranas Kudi
rka, o paskui iš Cleveland, 0- 
bio, Jenkausko ir Ringio uoš
vis P. Raguekas, o da vėliau 
Pranas Vosylius su savo žmo
na ir vienu sūnum. Pastara
sis neilgai vargo Sbeboygan; 
pagyvenęs vos 7 mėnesius mi
rė. Mirė visai netikėtai ir 
keista mirtimi. Vieną rytą Vo
sylius ant gatvės rado pames
tą labai ‘gražią paduškaitę ir 
pasiėmė manydamas kad kas 
netyčia pametė. Parsinešus na 
mo, per dieną niekas tos pa-

tuvis, paeinąs nuo Vilkaviš
kio. Antras lietuvis atvažiavo 
Antanas Leškauskas iš Liver- 'duškaitės neprisiėmė.

draugijas. Kadangi tuo laiku 
visi lietuviai gyveno draugiš-

Lapkričio 11 d., 1900 m., ta
po suorganizuota šv. .Juozapo 
pašalpinė draugija. Nariai kas 
mėnuo moka po 50c; pašalpos 
ligoje gauna $6.00 į savaitę; 
nariui mirus, draugija iš ka
sos išmoka $50.00, o visi na
riai sumoka po $1.00 mirusio
jo žmonai arba artimiems gi
minėms. Šv. Juozapo draugi
ja yra tikrai katalikiška dr- 
ja. Įstatuos aiškiai pažymėta, 1 
kad kiekvienas narys privalo 
du sykiu į metus atlikt išpa-

kai, ir buvo geri katalikai, tatlžmtį ir priimti šv. Komuniją

Kur li Suranda Ta Visa Gyvumą?

7 J

.....

RACINE, WIS.
Kaip visur, taip ir pas mus 

šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. A. Balinskas per 
spalių mėnesį kas trečiadienio 
vakarų laikė iškilmingas Ro
žančiaus pamaldas prieš iš-

poolio, Anglijos, paeinąs nuo 
Vilkaviškio, buv. Suvalkų gu
bom., ir apsigyveno pas G. Ge
rulį. Su juo jis susipažino dar 
Lietuvoj bekalviaudamas. Spa 
lių mėn. 20 d., 1890 m., atvy
ko Jurgis Jenkauskas, atplau
kęs iš Liverpoolio, Anglijos, 
laivu Britanic (Wbite Star Li- 
rijos). Iš Lietuvos Jurgis Je-' 
nkauskas paeina Jurkšų kai
mo, Pilviškių parapijos. Vyk
damas į Sbeboygan J. Jenkan-

JI neišimto septynių dešimtų me
tų. Nėgi ji nesljn.ičla taip sena.

Moteris, kuri stimuliuoja savo or
ganus, gali turėti tokių, energijų, 
kokiai pavydės moterys pusės jos 
amžiaus.

Viduramžy jūsų svarbieji organai 
pradeda lėtėti. Jus galbūt nebusite 
ligonis, bet tik neveiklus. Bet kam 
kęsti ,tą pusiau-ligonio padėtį, kuo
met yra stimulianta^ kuris į sa
vaitę laiko paakstins užsistovėjusių 
sistdmų prie naujo gyvenimo ir c-

kas galėdami, pinigų laidotu- "^^stebėtlnas stimuliantas yra 
visiškai nekenksmingas. Faktinai, 
kad tai yra daktaro receptas. To
dėl jei jus esate nusibodę bandymo 
kiekvienos patentuotos gyduolės, ko
kia tik pasirodo, pasakykit aptie- 
kininkui, kad jus norite gauti bon- 
kų I),r. Caldwei!’s syrup pepsin Im
kite po truputį šio skanaus syrupo

Tada nieko nemanydamas 
Vosylius vakare atsigulė ant 
tos paduškaitė's. Per nakt iš 
miegojo gerai, bet rytą pasi
juto sergąs; pasirgęs porą die 
nų mirė. Lietuviai sudėjo, kiek

Bazaras
Parapijos bazaras sėkmingai 

varomas. Kai kurios draugi
jos turi savo būdas su įvai
riausiais daiktais. Nors sun- pamaldų visiems teikė palai- jf^>^]<auskas, Sbeboygan, Wis.

statytąjį Šv. Sakarmentį. ir po g]-ag turėjo adresų: Antanas

ūs laikai, bet viskas skalsiai minimą, Šv. Sakramentu. Ra- 
ciniečiai skaitlingai lankės į 
pamaldas, kaip augę, taip ir 
jaunimas. Mano supratimu, ne 
gali būti meilesnės Dievui ma-

eina.

Šįmet mūsų mokyklos vai
dučiai irgi turi savo būdų, su
įvairiausios rūšies lėlėmis. O C į , " , 7* , . . Idos, kaip bendras garbinimas
kad jiems gerai sekasi, tai
rėr ko nei abejoti. Savo už- 
larbiu jie pralenkia net kitas 
būdas.

Motinos Dievo Panelės Šven
čiausios.

vėms. (Tada buvo septyni lie
tuviai). Iš miesto gavo kars
tų ir palaidojo su bažnytinėm 
apeigom. Kūno neleido i baž
nyčių dėl užkrečiamos ligos.

Nuo to laiko lietuvių skai
čius pradėjo žymiai didėt. Vis 
turėjo gerus darbus. Tuo lai-

Nebuvo pažymėta nei gatvė, ku Sbeboygan’e lengva buvo

Vyčių Apskrities suvažia- 
i vimas

Spalių 30 d. L. V. Wiscon- 
sino Apskritis laikė suvažia
vimų. Pirmininkavo Apskr. 
pirm. Jurgis Aldakauskas iš

Gražus Katalikų Bažnyčios 
surėdimas per spalių mėnesį 
melstis ir garbinti Karalienę 
dangaus ir žemės. Visi tikin
tieji žino, kad jų maldos yra 
išklausytos, ypač bendrose 
maldose su savo vadu klebo
nu. Tokios maldos pasiekia

Sbeboygano. Apkalbėta daug 
svarbių dalykų. Svečių buvo l|eriopai atmoka dabartiniame 
iš Centro valdybos: dvasios įžinOgaus gyvenime, atmokės ir 

vadas kun. Valančius, rast. A. amžiname ~
Manstavičius, ižd. Paliūnvtė, 
sporto vedėjas Savickas ir ki
ti, kurių vardų nepaėmiau.
Kun. Valančius ir vietinis kle 
bonas kun. B. Vitkus pasakė 
reikšmingas kalbas.

Po sus-mo atstovams ir sve
čiams kuopos mergaičių pas
tangomis, vadovaujant Onai 
Laucaitei, suruošta vakarienė.

Vyčių knygynas
Parapijonys labai gražiai 

sunaudoja liuoslaikį, ypač va
karus, skaitydami knygas. Į- 
vairių knygų galima gauti Vy
čių knygyne, mokyklos kam
bary, kas sekmadienį po ant
rųjų Mišių. Užėjus ilgiems va
karams, žmonių patogumui, 
knygynas bus atdaras ir kito
mis valandomis. Knygas iš
duoda Stasė Kiserauskaitė. Bi 
le reikale reikia į jų kreiptis.

I dangaus vartus ir Dievas šim- 
’ torinnni

X Spalių 23 d. vakare Šv. 
Marijos ligoninėj mirė a. a.

nei namo numeris, todėl jis 
visą laikų manė keliaująs i 
kaimų, o ne į miestų. Kada at
važiavo į Sheboygan, išlipęs 
su žmona ir dviem vaikais iš 
traukinio pirmiausiai prašė 
policmono, rodydamas adresų, 
kad nurodytų kelių. Pažiūrė
jęs į adresų, poliemonas pasa
kė, kad su tokiu adresu nega
lima jo surasti, nes nėra na
mo numerio, nė gatvės. Tik 
tada J. Jenkauskas suprato, 
kad esąs mieste ir prašė polic
mono nurodyt nakvynę. Poli
emonas Jenkauskus nuvedė Į 
AVisconsin House, kur jie ga
vo nakvynę, bet, dėl vėlaus 
laiko, negavo vakarienės ir al
kani sugulė.

Ant rytojaus Jenkauskas su 
rado sau kambarius ir tuoj pa-

darbas gauti ir kiekvienas 
kvietė savo gimines ir pažįs
tamus.

Dykai 7 Dienų Ban- J 
dymas Kenčiantiems

nuo Reumatizmo
.Tel J n r kenčiat nuo 

reumatizmo. Jur galite 
gauti PoRe Rbeuma 
Taba, Jrodytą. Ir Išban
dytą (rvduolę. Dykai 7 
Pienu Bandymui. Ui na- 
nmRta namų gyduolė 
,1au pagelbėta Šimtam**. 
NeRlŲHklt nlnlrų — tik 
gavo vardą Ir ad ’esą 
ant žemiau ea«xnčlo xn- 
pon*»

Dykai Del Sknltyto’ų
Tšbandyklt fila gvdunię 
pntvR nnr NTCMOTT A *1 \ 
BANDYMĄ. FSnll'lykHe 
kuponą Ir prlMuakUo 1, 
greit, nlrm Iflalba* ra ?l» 
duoRnuR paRlulymaa.

Roae RheUma Tab Co„ (Pept, X-6) 
3516 N. Irylng Avė., Chlc&ffo, III.

Meldžiu prlRlųRtl pilną Pakeli Roae 
Rbeuma Taba, apmokėtu persiuntimu. 
Aft vartosiu Jas 7 dienas Ir tada patg 
nusIspręHlu ar aft noriu jų daugiau.
Vardas ......................................................................
Adresas ....................................................................
Miestas . ......................... Valst......................

filLLY’S UNCLE

J

(visi nariai — in corporė), tai 
j ra advente ir gavėnioj. Per 
tas dienas draugija užprašo 
šv. Mišias už gyvus ir miru
sius savo narius.

(Daugiau bus)

kasdien, ar rečiau, iki jus pamaty
site iš to, kaip jus jausitės, kad 
jūsų tingios kepenys vėl yra veik
lios ir jūsų viduriai yra liuosi nuo 
nuod,ų.

Vyrai, moterys ir vaikai, kurie 
yra suvargę, kurie lengvai pavargs
ta kuriuos užpuola aitrumai ar tu
ri tankius galvos skaudėjimus, yra 
greitai atitaisomi, kada jie jslgija 
šį receptinį preparatų! iš tyro pep
sino, veiklios senna ir šviežių liuo- 
suojančių žolių. (Syrup pepsin yra 
visa pagalba, kokia tik viduriams 
yra reikalinga ir jus neįgljate la
bai blogo įpročio visuomet imti liuo- 
suotojus).

įtaikykite bonkų Dr. CaMweU’s 
syrup pepsin savo namuose ir im
kite po stimuliuojantį šaukštukų 
protarpiais. Tai viskas kų labai 
daug žmonių teima, kad palaikyti 
juos stiprius ir veiklius, ir visiškai 
liuosus nuo konstipacljos.

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1-MAI DIENAI

10 už 50c 
Kolei išsibaigs

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

Galima jas matyti:

u DRAUGAS” PUB. CO-,
2334 So. Oakley Avenue

For COLDS, COUGHS
Sore ihroat, museular rheu- 
matic aches& pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

AT ALL DRUGGISTS

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

Mitutę A/l 4’ + +
(TRIPIE PIUS)

Nedyvai, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . .. užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Ahnerican Medical As- 
sociation. Užsipelnija aukštą, 
maltingumo ratą plius, plius, 
plius. Gauk kitą pakečių nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerlne ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
di), kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT I’HARMACAL

COMPANY 

8t. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordlnary 
antlseptfcs can’t hlde in 4 days

J
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japonų žygis nedovanotinas, tyt, jos daug geriau yra susi- 
Po didžiojo karo devynios pa- pažinusios su japonų gyveni-
šaulio valstybės, tame skai
čiuje Japonija ir J. Valstybės, 
pasirašė sutartį prieš Kinijos

mu, negu J. Valstybės.
Korespondentai praneša,

kad šiandien visoj Japonijoj
valstybės neskaldymų. Japo-lko plačiausia praplėsta karo
nai, užėmę Mandžiūrijų, šių 
sutarti paneigė. Tai didelis 
nusikaltimas. Dėl to J. Val
stybės ir nusistatė nė kokiu

literatūra. Tai skaito visi luo
mai, kaip miestuose, taip so
džiuose. Visa literatbra dau
giausia nukreipta prieš J. Va-

bildu tos japonų sudarytos lslybes. Gyventojai atvirai ka- 
naujos Mančukuo valstybės lba apie karų su J. Valstybė- 
nepripažinti ir ateity japonais mis. Karui visi reikalingi pa- 
nepasitikėti. x matai jau nutiesti. Japonai

Žiūrėkite, japonai patys sa- tik laukia, kada vyriausybė 
vo darbu sukėlė tų nepasiti- juos pašauks imtis ginklų, 
kėjimų ir kada J. Valstybės ' Japonai argumentuoja, kad 
jiems nepritaria, jie veržiasi dabar yra geriausia proga at- 
karan. Ne veltui andai didžio- siskaityti su J. Valstybėmis, 
sios Europos valstybės įspėjo Sako, J. Valstybių karo lai- 
AVashingtonų, kati jis manda- 'vynas yra didelis tik ant po- 
giau atsineštų j japonus. Ma- pieriaus. Bet 1936 metais, je:

bus laukiama, tas laivynas iš
tikrųjų bus jau didesnis už 
japonų laivynų. Tai ko čia 
laukti.

Japonai nurodo, kad praė
jusiais šimtmečiais visos Eu
ropos valstybės, ir J. Valsty
bės, kur tik buvo galima gro- 

į bė ir savinosi naujas teritori- 
j jas. t) japonai tų visų laikų
i buvo užsidarę savo krašte. Jie 
I . .nieko svetimo nepasisavino. O 
| dabar, kada japonai išėjo Ma- 
indžiūrijon savo teisių ginti, 
tos visos valstybės didžiausių 
triukšmų kelia prieš japonus. 
Ar gi tai tokia pasauly tei
sybė? klausia japonai. Kai ku
lių valstybių nusimanym'.., 
kas vienam yra galima, tai ki-

j tam negalima.
j Japonai pareiškia, kad ka

ro atidėliojimas leis J. Vals
tybėms plėsti savo ekonomi
nius reikalus Rytuose. Nuo to 
nukentės jie patys, japonai.

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

Ceriausias nuo Reuinatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Melų metus m. ne kankino reuma
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
l’ain-Expellerį ir nusipirkau jo bon- 
kų. Pįrmas išsitepimas juotni mo
mentaliai suteikė palengvinimų. Iš
naudojus jo vienų bonk^ galėjau at
likti visų savo kasdieninį darbų be 
jokios paeelhos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.0

J- G.
Buffalo, N. Y.

1—Danielius Beard, veteranas-koniendantas Amerikos skautų, deda gėles ant T. Roose- 
velt’o kapo, Ovster Bay. 2—Naujas Amerikos kreiseris USS. Indianapolis 10,000 tonų. 3— 
Gerovės Salos kalėjimas, Nev Yorke.

DRAUGAS BDXING NEKIS Naujo Karo Šmėkla LIETUVIŲ ST
OUT OF T0WN 

NEWS
FIGHT of our youth be feels tliat af- 

fains and events likę tliis Box- 
ing Tournarnent, Basket Bali, 
Baseball, Football and all o- 
tlier sports vili bring our 

įyounger generation eloser to- 
etlier and vili be able to

by Al. Kumskis
AVe liave already read of 

the sureness and liigb pronii- į 
sės, of tlie Chieagos Parišk 
teams in the Draugas Boxing 
Tournarnent, to beconie final- 
ists on tlie niglit of the pre- 
liniinaries Nov. 3rd at St. Ag
nės Gyni for the riglit to fight 
for championship in tlie Kin
ais of this tournarnent vhich 
vili decide tlie Lithuanian 
Champion in each of tlie eight 
divisional veights on Tliurs- 
day eve No. 17th at the new 
C. Y. O. Center on Congress 
& AVabash.

Tliis hovever doęs not meet 
vith the approval of the ‘*Out 
of Tovn” boxers, vho likę-1
vvise ate- tliinking along tRodielped liiin along this guided 
šame line of thought as the Į paUi

Naujo karo šmėkla reiškia
si. Japonus turi sužnybusi ka
ro šiltinė. Jie veržiasi karan 
su J. Valstybėmis. Visoj Ja
ponijoj vyrauja opinija, kad 
šis karas neišvengtinas. Kai 
kurie japonai mano, kad gal 
už keletos mėnesių.

Apie tai žinių paduoda laik-

Chicago fighters, būt only 
kceping it to themselves and 
surprising them in the open- 
ing bouts of the tournarnent, 
bringing out a performance 
that niight inake the Chicago 
boys šit back and take notice.

unite itself into a body that 
vili be recognized throughout 
the country for its activities.
This kind of occupation or re-' pondentai. Jie pareiškia, kad 
creation vili keep their bo- japonų gyventojų dauguma 
dies in best of condition and I jaučiasi, kad J. "Valstybei* 
their ininds in tliinking for skriaudžia ir provokuoja Ja- 
the better things in life. For ponijų.

įraščio Chicago Tribūne kores-

it is in clean, vholesome ath- 
letics tliat the growing youth 
profits the most. It is this 
kind of reereation tliat gives 
biru an opportunity to build 
up bis body and develop his

Svarbiausias nesutikimų 
kaulas,' tai Mandžiūrijos klau
simas. Šių kinų teritorijų ja
ponai atskėlė nuo Kinijos ka
mieno, sukūrė naujų valstybę, 
jų pavadino Mančukuo ir pri-

mind so tliat he can be proud (pažino nepriklausomąja. Bet 
of his molded habits later in Valstybės pareiškia, kad šis, 
lite, tlianking those who liave

The Cicero teani froin St. 
Anthony’s Parish are a group 
of higlily respected fighters 
by their opponents in regard 
to ‘their ability and perform
ance in the ring. With this

This, I assure you fight fans,lkind of feelinS amonS the 
vili be brought out on the fiSllters in the tournarnent, ve 
nite of the tournarnent as each
fighter is in tlie best of con
dition and there is no doubt 
tliat each contestant vili give 
tlie best that his physical 
strength can produce; vith 
the best of sportsmanship likę 
eonduet, hoping to vin for 
his team and for himself.

Tlie Out of Tovn ti^am that 
I am referring to in the aiiove 
stalements includes all of the 
out of tovn fighters, būt the 
team I am going to stress is 
that of St. Anthony’s Parish 
of Cicero, III. This team is 
being greatly influenced by 
the thought of becoming finnl- 
ists and champions in the 
Draugas Boxing Tournarnent tjį 
as sėt forth to tlieni by their 
Pastor tlie Rev. 11. J. Vaičiū
nas and his assistants. Rev.
Vaičiūnas has been a great 
factor in lielping his boys be- 
come serious contenders for 
individual and team honors 
in this tournarnent. He has 
gpecial interest in each hoxer, 
seeing tliat they get proper | 
instruetion, eųuipinent and 
training.
Being interested in the future

are awaiting the evening of 
Nov. 3rd decide any further 
complirnents or criticisms. 
The team is made up of the 
folioving boxers:

Sliorty Gailis 
Zečkus
Grisnianauskas 
Stuperas 
John Yuknis 
Vaičiūnas

Meškauskas
Litvanauskas
Johnsonas
Petkus 160 lbs. j
Žilvitis Heavyveight;
All tbese boys had previous Į 

figlits in various tournaments iI
assuring us spectators of a! 
good show. For only ex-1 
perienced and skillful boxers 
can promise- us sucli a per
formance. Here’s hoping to 
see Cicero ’s fight fans and 
sport lovers beliind these i 
|\oung glory seeking heroes 
|on the nite of the fights, vitliI
a representation that vhen 
your fighter has scored a 
knockout or a decision that 
your applause vili deafen the 
spectators in tlie Boxing A- 
rena.

Draugas Boxing Tounent
Tickets on Sale Nov!*
Tickets for tlie Preliminaries and Finais are 

now on sale at the Draugas Publishing Com- 
pany. v

General Admission $0.55 and ringside seats 
$1.10.

Get your tickets early by applying direct 
or mailing in your reąuest together vith 
cbeck.

Drangas Publishing Company
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

C. Y. O. CHAMPIONAS 
Heavyweight

M

fFt

G' ’

U - "■ •

S. SAKALAUSKAS

"AAii• •jei--*’’

C.Y.O. L.H. RUNNER-LTP

J. BARAUSKAS

A.A.U. CHAMPION A S 
Hcavysveight

F. KETURAKIS

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

DE JULE

IRAU 
BOXIN

T O U R N A

AVILL COUNTY CHAMP. 
175 Lbs.

ELI RUNGAITIS

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

P R E L I M I N A R I E S
KETVERGO VAKARE, LAPKR-NOV. 3, 1932

ST. AGNĖS GYMNASIUM 3926 ARCHER AVĖ.

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

SV. JURGIO PARAPIJOS TYMAS

F I N A L S

6^
Kumšti

ninkai

KETVERGO VAKARE, LAPK -NOV. 17, 1932
pradžia 8 vai. vak. C. Y. 0. CENTER CONGRESS & AVABASH Įžanga .55 ir $1.10

kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti lietuvių stipruolius. draugas boxixg komisija.

J



Trečiadienis, lapkričio 2, 1932 DRAUGAS 5

Labdaringosios Sąjungos Reikalai
LAIŠKAS Į KLEBONUS IŠ LA B D. SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMO

bd. darbo. Darbo Izabd. Są-
Igoj yra daug, bet vieni lab- 
; dariai be plačiosios visuome- 
jnės pagalbos, nepajėgs jo at- 
1 likti, nepajėgs skolą atmokėti,

Sąjunga nedaug tegalėjo nu
veikti prieglaudos reikale, liei 
kėjo darbuotis dėl nedarbo su
vargusiu žmonių. Bet visvicn 
šis tas reikia daryti. Todėl

lel. Cicero 67.r6

nei namų — prieglaudos pa-j ir prašome jūsų gerbiamųjų J 
statyti. Tat kviečiama draugi-^draugiją paremti Labdaringo-j 
jos dalyvauti seime ir prisidė-isios Sujungus darbus, prisidė

Labdaringosios, Sujungus 13,-------------
seimas Įvyks lapkričio-Nov. j pibd. Sujungus centro susi- 
20 d., 1932 m., Nekalto Fra-j rinkimas įvyko spalių 26 d., 
sidėjimo Švenč. Panelės par. Susirinkimas buvo skaitlingas; 
salėj, Drighton Parke, 44th ir dalyvavo visų Labd. kp. at- 
So. Fairfield Avė. Seimas pm-' stovai. Seimo rengimo komi- 
sidės iškilmingomis šv. Mišio- sija pranešė, kad viskas tinka
ntis 10:30 vai. ryto už visus linai prirengta. 8-ji Labd. kp. 
įnirusius labdarius ir gerada-!darbuojasi, kad ko geriausiai 
liūs. Sesijos prasidės 2 vai; po'svečius priimtų. Po pamaldų 
pietų. |atstovams ir svečiams bus duo

Labdaringosios Sujungus dama pietūs parapijos salėj, 
prieglaudos įsteigimo reikalas Į Labdaringos Sąjungos % ūkio 
jau senai turėjo būt baigtas, paskola buvo užsibaigus; da
li/.ėjus sunki depresija, sutru-Ibar vėl atnaujinta dviem ir pil

iulė* visų labdarybės veikimų, sę metų; morgičio $400 apmo- 
Eeikėjo darbuotis dėl neriar- keta; kasmet bus mokama po 
bo suvargusių žmonių. Bet vi- $200.
siems reikia šis-tas tame svar- Nutarta Labd. ūkio
biame reikale dirbti. Todėl ir mažinti ant kiek galima. Tai-Įbo* 3 kP- turgs nepaprastų va-; 12227 Emerald Avė. Visas va-, 
prašome Jūsų, Gerbiamieji,Igi laukiama Labd. Sąjungos karJ* laPkr« 13 parapijos kanenes pelnas eis pusiau su 
paremti Labdaringosios Sųju-j 13 seimo, kuris Įvyks 20 d. salėj, Cicero, III.
r.gos darbus prisidedant auka. Į lapkr., N. P. Šv. Panelės pa-

ti aukomis; taip pat kviečia
mi ir pavieniai dalyvauti sei
me. Visi matysite, kas Labd.

dant auka arba iš iždo arba 
parenkant iš narių tarpo. 

Labdaringosios Są-gos Val-
Są-gos nuveikta ir kas veikia- 'dyba ir Direktoriai.
ma. Jei kurie negalėsite daly
vauti seime, prašomi siųsti 
sveikinimus ir aukas ižd. kun. 
J. Mačiulionis, 2334 So. Oak- 
ley Avė.

Visos L. S. kp. smarkiai 
ruošiasi prie seimo, turi išrin-

Kun. J. Mačiuhcni.s, ižd. 
2334 So. Oakley Avė., 

Cliicago, Iii.

LABDARIAI VAKA
RIENIAUS

kasios atstovus; visos rengia West Pullman, III. — Labd 
vakarus, kad uždirbtų pinigų.,Są-gos 10 kuopa veikia. ‘Drau 
1 kp. rengia vakarienę, lapkr.'go’ jau buvo rašyta, kad kilo

ti d., parapijos salėj. Visi kvie- pa rengia vakarienę gruodžio 
skolas. ana prisidėti prie labd. dar-|4 d., parapijos svetainėje,1

Labdaringosios Sąjungos1 rap. salėj, Brigbton Park’e,

parapija. Komisijoj darbuoja- 
Kitos kuopos taip pat žada si uolūs labdarybės srity vei- 

pasirodyti seime — su šimti- kūjai: A. Žitkevičius, K. Rai-

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

Tboiie Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

1—■ -------- ----------—......—

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 AVest 22nd Street
(Kumpus Leavilt St.) 

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

Boulevard 7689
ltez. Heinloek 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

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

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

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

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

Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto
Tel. LAFAYETTE 30 57

j Office Phone 
jPro.speęt 102 8

Res. and Office 
2359 So. Leavttt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

2103 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

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

Yaldyba ir Direktoriai:
Kun. J. Mačiulionis,

iždininkas,
2334 S. Oakley Avė., 

Chicago, III.

44tb. ir Fairfield avė. Jei sei-|nenus’ 
mas gerai pasiseks, tai L S. s“,ni°. 
galės daug sumažinti skolos.

Taigi, brangus brolau ir se
suo, prisidėk prie kilnaus la-

Laukiama skaitlingo
P. Fabijonailis

GkABORIAI:

J. F. RADŽIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

GHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

la, D. Gudžiūnas. Girdėt, kad 
vakarienė bus labai šauni. 
Frograme dalyvaus įžymūs a- 

ATSIŠAUKIMAS Į DRAU- .rtistai iš Cliicagos. Jų vardų
GIJAS IR LIETUVIŲ 

VISUOMENĘ
Į nesužinojau, tik vienų žinau,

I Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarusnmrminin ibi Irvinu „i-tiu 1 Ned. lionils ir Seredomis susitarus kad programe dalyiaus aitis- 484? w i4lh Cicero> 41, 
Įčių karalienė p. Beržinskiėnė.__________________________

Labdaringosios
tas seimas

Sų-gos 13-j Komisija sako, kad viso iki 
Įvyks lapkričio-1 šiol buvusios vakarienės bus

utiaae Tel. GroveUiil *817
Rea. 87 37 S. Arteaian Avė.

T*L GroveRUi 0817

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 Weet Marųuette Road 
VaL: 1-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-11 A-M 

Medelio J auattarna

TEL. LAFAYETTE 7650

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystėa

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 2266 I. 
Halsted Street. Tel. 
Victory «•>>.

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
ir pigiau negu kiti Reikalą meldžiu atsišaukti, n mane

darbu busite užganėdinti.
Tsl. Roodevelt 2 BĮ 6 arba 2 <11 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 8. 49 Court, Cicero, III 
TKL. CICERO 1927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

lfusų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nubrangus, nes neturi
ma Išlaidų ažlalkymal 
skyrių.

flflRl

Telefonas Yards 1138 .

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir BalsamuotojAa 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, UI.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa 
ir Pėtnyčioe, kuriomis dienomis Jis 
bus.

9924 W. WASHINGTON BLVD, 
Kitos vai. ant Waahington Blvd. 

4:39 — 6:90 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 -r- 2451, arba 

Cicero <62. Res. teL Cicero 2888

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
VsL: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 rak.
Office: 4459 S. Califomia Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabnn Aramą

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
ORABOR1UI » LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4(tk Ir Paulina Its.

Tel. Boulevard 61*9-8413
Nulludimo valandoje kreipkitės 

irto manęs, patarnausiu simpatlš- 
«al„ mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
dtur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Nov. 20 d., 1932, Nekalto Pra
sidėjimo Švenč,. Panelės parap. 
salėj, Brigbton Parke, 44th St. 
ir'So. Fairfield Avė.

Seimas prasidės iškilmingo
mis šv. Mišiomis 10:30 vai. ry
to už visus mirusius labdarius 
ir geradarius. Sesijos prasidės 
2 vai. popiet.

Broliai ir seserys lietuviai,' 
karta^-juio lou-lo drįstame 

kreiptis į jus ir prašyti ir 
kviesti gerbiamų jūsų draugi
jų prie mūsų vedamojo visuo
meniško darbo. ,

Iki šiol Labdaringosios Sų- i 
jungos atlikti darbai kalba pa , 
tvs už save, džiugina tautiečių 
širdis ir kelia Amerikos lietu
vių dvasių. Tas, kų Ijabdarin- 
goji Sąjunga atliko, nebūtų te 
galėjus atlikti be plačios vi
suomenės pagalbos.

Labdaringoji Sąjunga pasta
tė Šv. Kryžiaus ligoninę, kuri 
yra pirmos rūšies. Nupirko 
gražų ūki 141 akerį žemės, kur 
bus prieglauda įtaisyta. Be vi- 

. suoinenės pagalbo

tik šešėlis prieš tų, kuri luo-

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkaie. Ketvergals ir Snbatomi*
342b W. Murųiietlc Įtik arti YVestern 

Avi-. i’bime ItcmliM'k 7K28
Panudfiliats, Seredomis ir Pdtnyčloml* 

1821 So. Habiled hir-jet

šiania gruodžio 4 d.
Komisija sako, kad visos iki

puJlmaniečius ir apylinkės lie_________________
tuvius dalyvauti vakarienėj ir Republic 2266
paremti labdarius.

Žemaitis Kukutis

Tėvu Marijui Misi
jos

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Spalių 30 d. ligi lapkričio 2 
d. tridienės už mirusiųjų sie-

■ Phone Heinloek 2061

nR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
| Valandos: 9-9. Nedėlioir.ls 9-12 

6558 SO. YVESTliRN AVĖ.

Pilone Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IJĮ CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

G628 So. Richmtnd Street
Telefonas Republic 786S

drTsūzana a. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso ToL LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vak vakare Litaruiukais 
ir Ketvergals.

Rez. Tel. Hyile Park 3305

DR, M, T. STRIKOLTs
GYDYTOJAS IR CIllItLKGAS

las jniinokslai Angelu Kąra-i DR_ J. MOCKUS' 4645 S. ASHLAND AVĖ., 
Jienes bažnyčioje, Brooklyn, N.
Y.

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

Jei nsatsUiepia Saukite Central 7404

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

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. Grovehill 1596

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

Seredomis po pietų ir Nedėldieniaia 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už- 
dūšinė oktava Aušros Vartų 
bažnyčioje, Chicago, 111.

Lapkričio 10 d. ligi 20 d. 
misijos Kenosha, AVis.

Lapkričio 13 d. ligi 20 d. 
vienos savaitės misijos Low- 
ell, Mass.

DENTISTAS 
3401 S. Halsted Street 
Telefonas Yards 3557 

N-SPINDULLM

AKIŲ SYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

į Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

į sutartį
Ofiso Tel. i Uoulcvartl 7820 
Namų Tok: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentwortb 8000

Office Phone 
Wentworth 8000

Lapkričio 27, 28 ir 29 d. 
to darbo !^e^ur^ dešimtų valandų ŠŠ. 

atlikti negalėsime. Reikalinga ĮSukramento Adoracija Pitts- 
pirmiausia farmos morgičius kurSk, I>a-

PHONE GROVEHILL 002 7 
Valandos: 2-4; 7-9 i’. M.

Trečiadieniais ii sektnad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. \VESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

DR. A, R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

A. L. DAVIOONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN ^AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

CRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už* aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint j tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyslfl OflKU

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

panaikinti ir paskui reikalin- Lapkričio 29 ir 30 Šv. An-
gus triobesius pastatyti. Mo- jd’-mjaus bažnyčioje atlaiduose 
rgičių dar yra ant tos fanuos Pamokslai, Philadelpbia, Pa. 
$12,000. ' i Lapkričio 28 d. ligi gruod-

Taigi, brangus brolau ir se- žio 6 d- rekolekcijos ir ketu-
5uo, skaitydamas ar klausyda 
mas šių žodžių įsitikink, kari
čia geras darbas yra daromas, Į Iš
vertas visų paramos ir dėkis 
su savo nors ir maža auka. 
Dėkis dabar, kad ko greičiau 

darbą galėtume prirengti ir 
kad ko greičiau galėtume ten 
paliegusius ir pavargusius pa
talpinti. Ši depresija parodė, 
kaip Labdaringosios Sąjungos 
farma su prieglauda yra rei-

rių dešimtų valandų ŠŠ. .Sa
kramento Adoracija Cicero,

Lapkričio 30 d. ligi gruod
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo Novena Cambri- 
dge, Mass.

Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te
resės novena šv. Andriejaus 
bažn., Philadelpbia, I’a.

Gruodžio 7 d. ligi 15 ii. vie
nos savaitės misijos Šv. Juo-

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palenrvins akių įtempimų, kuris 
9sti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivalgimo, akių aptemmio, nervuotu- 
oio, skaudamų akių karštį. Nuiniu 
jataractus. Atilaiaau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
įtrinkimuose, egzainiuavkuas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaidas.

Speclniė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos pi-rpiig pi- 
Kt'snės, negu buvo. Musų kuinus pi
gesnės, kaip kilų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

kalinga ir kaip gali net ir bu- zaP° bažnyčioje, So. ( bieago,
vusiems turtuoliams priseiti 
belsti j tos prieglaudos duris.

Per praėjusius tris metus 
dėl depresijos Labdaringoji

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas

1344
®fPL?

& SOth

lltpae nš |35.oo 
* “ DYKAI

Avė., Cicero, Iii-

'III-
Gruodžio 19 d. ligi 23 d. re-1 

kolekcijos šv. Jurgio bažny- < 
čioje, Detroit, Mieli.

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTA8

DR, CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ ALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:80 vai. vakare.
Nedėliomis 19 iki 12 

Telefonas Midway 2880

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Re*. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak 

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR, H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

----------------- -------------------—u
Tai. Hemlock 8709

Rea Tel. Prospect 9818

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35tli STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8

Nedėliomis: nuo 19 Iki 1>.

2 ' '' : ‘ .. -

HEMLOCK 8161

DR. V, S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare

Utarn. ir Ketv. vak. paaaJ su ta r U

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Rea. 6426 So. Callfornla Avė. 

VaL: 9-4. 7-9 v. v. Ikskirtant Ket v.

Ofiso Ir Rez. Tel. Doulevard 6919

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

Ofiso vai.: nuo 1-8, nuo •i29-*:tt
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C H I C A G O J E rniame gražų programą ir ma
lonų pasilinksminimą.

Ieva Lukošiūtė

TOWN OF LAKE ŽINUTES pamirškite aplankyti ligonę 
-----------— num. 4639 So. Hermitage Avė. JUOKŲ VAKARAS

X Labd. Są-gos 1 kp. rengia 
vakarienę su programų lapkr. 
6 d., 7 vai. vak., parap. svet. 
Visi nuoširdžiai kviečiami at
silankyti ir paremti labdarius. 
Daug pastangų deda veikė
jos, būtent kp. pirm. M. Su- 
deikienė, p-lės R. Kalvaitė, O. 
Novickaitė ir kitos. P. E. Ge
dvilienė yra daugiausiai tikie- 
tų išplatinus.

X Spalių 27 d. pp. Čepulių 
rame įvyko šauni vakarienė, 
kuria pagerbta Moterų Sąjun
gos centro pinu. p. M. Čižaus-

X Spaliij 28 d. įvyko Apaš
talystės Maldos draugijos sus
inąs. Įsirašė dvi naujos narės:
A. Mikolaitienė ir M. Sauda- 
rgienė. Į sus-mą, atsilankė dva
sios vadas kun. P. Vaitukai
tis, kuris nesenai grįžo iš li
goninės. Nariai džiaugėsi, su
silaukę sveiko ir vėl energin
go dvasios vado. Sus-mą at
lankė ir gerb. kleb. kun. A.
Skrypkus, kuris sveikino drau 
giją ir linkėjo pasisekimo da
rbuotėj.

X Spalių 29 d. įvyko Šv. K.
.Akad. Rėmėjų šokiu vak., Pi
lipavičių svet. Publikos buvo
daug. \ isi smagiai laiką pra- karionėj dalyvavo visa veik 
leido. Šv. K. Akad. Rėmėjų 1 Moterų Sąjungos centro val

Brighton Park. — Spalių 
28 d. įvyko N. P. P. Š. parap. 
choro Holloween partv, para

eiti į svetainę tuojau po roža
nčiaus pamaldų.

Atvykęs “kipšas” (A. Kė- 
lcrt) laimėjo dovaną, sykiu ir 
tris “nipples.” Jo žmona K. 
Kilertienė apsitaisius į juok
darį (clo\vn) laimėjo dovaną 
skirtą Agnės Urbon. Už juo-

kienė U Detroit. (Svkio daly- ki”8>“si kostiumu (kažin kas 
'varo ir jos vyras). Be to, va-'-1*5 hl,vo) la""5i° J- Lindžiu?-

skyr. dėkoja pp. Pilipavičiams 
už auką ir prisidėjimą, kad

dyba ir 21 kp. valdyba ir keli 
kunigai. Pp. Čepulių vaišin-

•vakaras pavyktų, taip pat vi- gnnias jr jraugiškumas visus 
■siem's atsįlankusiems ir auko- slebin0.
•jusiems dovanas.

- X Visos Town of Lake dr- 
jos ir organizacijų kp. renka 
•atstovus i

X I*apkr. 4 d. įvyks Apaš
talystės Maldos draugijos na- 
ir-ų ir promotorių priėmimas 

Labd. Sąjungos 13 bažnyčioje. Po pamaldų mokv- 
kuris įvyks lapkr. 20 d., 'k|os kamb jvyks mėnesin-s

iBrigiiton Parke. 'sus-mas.

, X Serga plačiai žinoma inū- Į X Sekmadiėnį, lapkr. 6 d., 
;sų nenuilstanti veikėja p. E. 2 vai. popiet įvyks Šv. Kaz. 
Gedvilienė. Linkime ko geriau i Akad. Rėmėjų 1 skyr. mėne
siai sustiprėti ir grįsti vėl su sinis sus-mas. Visos narės 
mumis darbuotis. Draugės, ne-1 kviečiamos dalyvauti, nes y- 

" ■ ra labai svarbų reikalų ap
svarstyti. Kurios rėmėjos tu
rite serijas, malonėkite sugrą
žinti. Rap.

. Greita 
PAGELBA
nuo skaudėjimo

Daugelis dnlvkų gnil iššaukti 
galvos skaudėjimą Ir kitus skaus
mus, bet yra vienas dalykas, ku
ris visuomet suteiks jums pagel- 
ba! Tikrai paimkit viena a.r dvi 
tabletes Bayer Aspirin. Jūsų ken
tėjimas išnvksta. Pagelba ateina 
tuojau, nežiūrint kokia priežastis 
Vertė jūsų galva svaigti nuo skau
dėjimo.

Bayer Aspirin yra nekenksmin
gas ■— negali paveikti S’rdl. Todėl 
nėra reikalo laukti, kad galvos 
skaudėjimas “pats išnyks.” Berei
kalinga yra kęsti kok| nors skau
dėjimą. kuomet jus galite gauti 
Bayer Aspirin. Tai yęa palaima 
moterims, kivios kenčia regulia
rius airtematlnlus skausmus: vy
rams. kufie turi dirbti nežiūrint 
akių (tempimo, nuovargio ar neu- 
raiglios.

Ištirkit jo grei’a pagelba nuo 
šalčių, nuo neuritis. reumatizmo, 
lumbago. Žiūrėkit, kad gautumėt 
tikra Baver Aspirin — su Bayer 
ant dėžutės ir tabletėlių. Visi ap- 
ttekininkai turi Bayer Aspirin tab
letes.

VISI Į L. V. “DAINOS” 
CHORO KONCERTĄ

Archer Avė. ir 2049 W. o

Vos tik kelios dienos beliko 
iki “Dainos” choro koncerto, 
kuris rengiamas Meldažio sve
tainėj. Jame išgirsime naujų, 
gražių, negirdėtų dainų, o po
koncerto pašoksim prie sma- ,«• už dovanas ir PaiSellua- 
gana orkestro. ! Brav0 engėjams i tai g>'™o

Koncerte, kaip jau yra ži-,ia šeimyniškas choras.
Red Cherry

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDA

ra-

noma, dalyvauja įžymūs mū
sų artistai-dainininkai: K. Pa- 
žerskis, Svenciskas, Šiaulifltė,
Palionifltė, O. Juozaitienė, mi
šrus choras, kvartetai, duetai,i
vyrų ir merginų choras ir ki- praėjusį sekmadieni iš
ti. Vadovauja muzikas p. San- ■di>|0 8toties WCFL’ nu° 1 iki 
rįs 2 vai. popiet, buvo gražus lie-

P. Sauna ir visas choras tuvi« daini) ir mnzikos ™d«» 
stengiasi, kad šis koncertas P™*™"1“-’, kup surengė .Tos. 
britų skaitlingas ir kad visus R Budr,k» rad«° ir raka’ld'! 
atsilanknsius pilnai patenkin- kra°tuvb 3417 So. Halsted st. 
t Malonu buvo pasiklausyti gra-

"visi lietuviai kviečiami at- ži,> dain9- kurias dainav° be
vykti i Meldažio svetainę, se- tokaaslaenė, Jankienė (a- 
kmadienį, lapkr. 6 d., lygiai bl kenosluetės), Jonas Čepai- 

tis ir duetas iš Gary Indiana. 
Budriko radijo orkestras, kaip 
visados, šauniai grojo įvairius 
muzikos numerius.

Reikia dar pastebėti, kad 
Budriko krautuvė dabar mini 
savo biznio 20 metų sukaktu
ves ir turi nupiginus kainas 
ant radijų ir įvairių rakandų, 
be to, šią savaitę dar duoda 
gražias dovanas. P.

4 vai. popiet. Visiems užtik-

PILIETYBES PAMOKOS
Suslpažlnktt su šios šalies (statymais kas link pilietybės. Pamo

kos prasidės Lapkričio (No Vembre) 3, 1932, Ir kiekviena ketvirta
dienio vakara per dešimt) savaičių, pradedant nuo 7:80 valandos 
vakare. Prašau ko greičiausiai užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISH,
4631 S. Ashland Avenue, Telefonas: Boulevard 2800

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

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

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

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

•••••••••••••••••••••« ••••••••••••••••••«

'‘Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III. i

B R lt P g A s
Todėl visiems reikia dar la
biau subrusti, kad mūsų j įs
tangos atneštų gerų vaisių. 
Kaip žinoma, koncerto sėkmės 
daug priklausys nuo mūs pa
čių.

Pratvba įvyks punktualiai 8

Bus labai daug svarbių pra
nešimų taksų reikale.

Kviečia Valdyba

Dievo Apv. parap. — Kad
davus progą visiems L. V. 4 

į kuopos nariams dalyvauti
vai. vakare, Mark Wliite “Draugo” boxing konteste, 
Sųuare salėje, 29tb and Hals- lapkričio 3 d., kuopos susirin

kimas atidėtas į sekantį ket-pi jos svetainėje. Įdomiausių, į- ^tcd Street. Prašomi nesivėluo 
vairiausių, juokingiausių ir, ti. , Ieva Lukošiūtė
gražiausių kostiumų pradėjo

L. R. K. Federacijos Cliica 
gos Apskrities mėnesinis su- į 
sirinkimas įvyks šį vakarą, 
lapkr. 2 d., 8 vai. vakare (po 
pamaldų), Aušros Vartų pa
rap. mokyklos kambary. Visi 
skyrių, draugijų ir organiza
cijų atstovai kviečiami susi
rinkti. Susirinkimas svarbus. 

J. Žvirblis, pirm.

virtadienį. Tikimės, kad ir ki
tos kuopos, kurios tą dieną 
laiko sus-mus, tai padarys. Vi

P. CUNRAD. Fotojrafas
Turime tokias pat šviesas kaip 

Hollyvv-oode musų studijoj ir vaka
rais imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poinBmentų ir sempelių pašaukit mus 
telefonu- EJiGLFAVOOI) 5840

lies. 7S.0 W. 62nd St.

Kitą dovaną gavo “cowboy”
A. Gedraitis. Be to, buvo su
teikta dovana pianistei E. Va- 
lunaitei ir choro manadžeriui 
A. Lekui.

Buvo piratas (K. Laucius) 
su nežinoma žmona (K. Lau
čiene), “spaniadas” (M. Lau
čiene), “spaniardas” (M. Lau
kas (C. Svenciskas) ‘cowgirl’,Pan. Š. parapijos choro mene-i

' . . .... . 'Miesto Ofisas 77 W Washtngton 8i
(A. Macijauskaitė), fannerys sinis susirinkimas jvyks ket-j Room sos Tei Dearbom 79«» 
(J. Bietkis), čigonė (B. Biet- virtadienį, lapkr. 3 d., 8 va ' Valando,: • ryto iki « po pietų 
kienė), ‘Martha Washington’,
ir kiti.

Per užkandį pasakyta gražy, 
juokingų ir nieko nereiškian
čių, kalbų: kalbėjo J. Kudir
ka, kun. A. Briška, K. Lau
cius, kun. A. Valančius, kun.
S. Jonelis ir L. G l itis.

Užkandžius sutaisė ponia H.
Barkauskienė, K

American Legion Lietuvių 
Fosto mėnesinis susirinkimas, 
kuris turėjo įvykti lapkr. 4 d., 
atidėtas neribuotam laikui. Vė 
liau bus pranešta, kada jvyks • 
susirinkimas.

A.S.Prečinauskas, laik. rast!

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas C’ark St.. 10-tn lubų 

Telefonas Štate 7660 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600

Valandos 7 iki 9 vakare

Matąuette Park. — Gimimo i

landą vakare, parapijos sve-iVakaral8: utRvai Ketversra’’ 
4146 Archer Avė. Tel. lafayette 711"tainėje.

Choristai ir choristės malo- Į 
nčkite atsilankyti; turime sva-! 
ibių dalykų svarstyt.

Ieva Lukošiūtė, rast. į

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Namų Tel. Hyde Park 139 5

Brighton Park. — L. Civic 
Ass. 3 kuopos įvyks susirinki-

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E 107 ST. prie MICHIGAN A VE 
Tel. Puliinan 6950—6377

, 4400 S. WOOD ST.—Ketvergio vak
Lekaitė, A-; nias lapkr. (Nov.) 3 d., 7:30 ! Tei. Lafayette <393

vakare num. 4535 So. Rock-11«» n i-a sa I.LE ST—pagal nutartignes Urbon ir Kodaitė. Tvar
ką vedė S. Barkauskas ir A.1 weH St.

'Lekas. I Gerb. lietuviai malonėkite a-
Po kelių žaidimų, Vėl šokta. Į tsilankyti į šį susirinkimą. 

Choras dėkoja p. J. A. Kasa 
(Kazakauskui) laikrodininkui, 
turinčiam dvi krautuves: 4216 

ų5th

MOKSLO T AIKUI 
PRASIDEDANT

Be mokslo sunku -gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chi- 
eagoi yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal nau.ia mokinimo būdų 
išlrokinama i trumpiausia laika ang
lų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knv- 
gvedvstės. stenografijos, pilletystės. 
laiškų rašymo, abelnos istorijos. Ir 
kitų mokslo Sakų. Mokyklos vedėjas 
p. J. P. Olekas, vra senas ir daug 
prityręs, kuris gražiai i,r visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir 
kiekviena labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite ir įsirašykite šiandien. MOKSLO 
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po 
pietų Ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių 
Mokvkla 

3106 So. Halsted St.

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

PRANEŠIMAI
SVARBI “DAINOS” CHO

RO REPETICIJA

Trečiadienį, lapkr. 2 d. į- 
^yks svarbi “Dainos” choro 
bendra repeticija.

Visi choristai ir choristės 
kviečiami būtinai atsilankyti

“Dainos” choro koncertas 
jau netoli, t. y. lapkričio 6 d.

Repuhlican 
Heaaquarters 

Lietuvių Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777.
STATE:

A. K. Yalukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz, 

Chairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Šalie St. 

Room 300.

Į R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

4644 SO. 
Tel.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D8I geriausios rųBles 
Ir patarnavimo, Sau
kit..

GREEN VALLEY 
PROMBCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 
Boulevard 18R9

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, Iii.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H I G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
▼leną ii geriausių ruBlų automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu

Taipgi mes turime pilna pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
MM ARCHER AVEMUE 
Talepbona Lafayette 71SI.

v 4
Trečiadienis, lapkričio 2, 1932

si ruoškimės dalyvauti virš Chicago lleights ėmė veikti 
minėtame vakare, šv. Agnie- jaunų plėšikų gauja. Jų iš- 
tės salėje, Archer ir Rockwell gaudymui policijai reikėjo im- 
gatvių. 4 kuopa linki “Drau- tis gudrybių. Vienas policmo- 
gui” geriausių sėkmių. Ms ap8itais6 moterišUais dra.

Paul B. Saltimieras, pirm. , . . , ,
Alice Buches, raSt. bnz“'S ‘r ™. V'™u detekt*v"

važinėjo vieškeliu. Pagaliau 
juodu užpuolė keli plėšikai.

To sėkmėje apie dešimts 
jaunų piktadarių pakliuvo.

KELETAS PLĖŠIKŲ 

SUGAUTA
Ant Lincoln vieškelio, šalia

Naujausi Lietuviški 
Kolumbia Rekordai
VISI REKORDAI PO 45c

162G9—

16270- 
J6271-

16272 
16267- 
162GC-

16256-

16268—1

16263- 
1G264- 
16255- 
16252- 
16253- 
16256-

16259- 
16254- 
16251-

16262- 
16261-

16260- 
16257

16227- 
16226-

Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok. Pauras ir 
Glraltls

-Rytų daina ir Turkų vestuvčs.. Lietuvos viešbučio orkestrą 
—Kur lygūs laukai ir Sutems tamsi naktužėlė. Karo mokyk

los choras
—Namo, ir Oi. kad išauštu. Mikulskio vyrų oktetas 
—Atskrend sakalėlis ir “Ant kalno." Vanagaitis ir Stuogis 
—Aržuoliniai pamatai ir Mokslas darbas lygių šuoliai.

S. Pauras
—Ulonai ir Ar aš tau sese nesakiau. A. Vanagaitis, Stogis ir 

Oželis
"Miss Lietuva” ir Ar tu žinai broli? V. Dineika ir 
J. Ptarauskas 

-Adbulinis ir Vargoninkas. Vincas Niekus.
-Gegužinė polka ir Į Brazilija- Lietuvos viešbučio orkestrą 
-Kariškas vaizdelis ir Sudiev, sudiev. D. Dolskis 
-Kukutė. Vairas ir Myliu. Tango. V. Dineika ir J. Petrauskas 
-Suktinis ir Lietuviškas Popuri. V. Dineika ir J. Petrauskas 
-Link Mergelę ir Nemuniečių — polka. Mahanojaus Liet. 

orkestrą.
-Plikiu ir Toks vaikinas — polkos. Mahanojaus Liet. orkestrą 
-Aukšti Kalneliai ir Ak Norėčiau. Mahanojaus Liet. orkestrą 
Rinkai man bernelį ir Adomo ir Jievos polkos. Mahanojaus 
liet. orkestrą.

“Oi Atmink” ir Užaugau Lietuvoj. Vanagaitis ir A. Oželienė 
-Svetima padangė ir Studento sapnas. Jonas Giraitis su 

orkestrą.
Nuovadoje ir Amerikos Lietuvių priėmimas. D. Dolskis 
-Atsiskyrimas su mylima ir Vasaros grožybė. S. Pauras ir 

Giraitis
-Jurgio ir Ūkininkų — polkos. Pennsylvanljos Angleknsiai 
-Sunku Gvventi Našlaitėliams ir Garnys atplesdeno. Pauras 

Ir Antanėlis

VTTOR VLI IAt SI IJETT VIŠKf REKORDAI
14055—Valdininkė ir Mercina — Polkos. Viktoro Kapelila 
14054—Sbenadorio ir T.luosvbės. Polkos. Krygerio kapelija 
14053—Kalnakasys polka ir Man liūdna gyventi vairas. Krugerio

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

kapelija

KOLUMBIA REKORDAI
lOA’i-,—Rupinsbt dainužę ir Oi. sona, sopa. J. Kudirka
1009’__ ^Tpveski vaikine Ir Ak, myliu tave. Kas*. Menkellnnbita
10109—Kad mes p-ėrėm m'-’u. alų Ir Oi kas? Liuda Sioavičlutė 
H155—Saulutė tekėjo ir Ganėm aveles. Dujatas. Menkelioniutė ir

Stankūnas
■ 1O109—Vasaros naktis ir Bėda kad- elitinė ne ėda T,liula Sipav^ėbitė 
16178—Panemunis polka Ir Karolina polka. Worcesterio Liet.

Orkestro.
16184—Užburta Pvlis, polka ir Moderniškas klumpakojis. Budriko 

ra/Mo orkestrą
16239—Tykiai, tykiai ir Dzledukas. IŠ Lietuvos vyrų kvartetas

VICTOR REKORDAI
70090—Kai ku-kn i" Oi tu žirge, žirge. .Tonas Būtėnas 
80399—Ko tu žvengi žirgeli ir Augo putinas. A. Vinekevlčius 
8n*r3—Daių-a briliante ir Seintila mazurka. Mandalynu k'-nrtetas 
813’7—Bėgau pas mergelę Ir Apie žvda barabančlkų. S. Pilka 
81199—Sa' ė mergos ir šarka ir Žąselė. P. A. Dulkė.
14006—Apie džlabai ir Jauna senatvę. S. Pilka
14009—Meile n-benas ir Sakė mane šiokia. Krasauskienė ir 

Volteraitė
14012—Va’eu rinkinis ir pksveiklnlmas iš namu. Alkani muzikantai 
14014—Klnus-k mylimoji ir Burdingierius praktikuoje. žiūronas ir

grupė
140’l—P-asnsdinės banketas ir Pas motinėlę. J. Žiūronas
140’3—Rvpiųlnimns iš Lietuvos ir Kauno Ijindier. Linksmi vaikinai
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu. Krasauskienė ir

Volteraitė
14n’9—t tnemln’s Ir Užgavėnės. Žlureres ir Grupa.
1*o3*—Kelmo i- Pu ve <71 r lo. polkos. Viktoro kaneliia
14035—Tolima laimė viliota ir Oi greičiau, greičaiu. Jonas Būtėnas
14039—T oimė ir Džla"—sminga Polkos Stygų orkestrą
1*e*1—TVeimeetas ir Gėlvnng Polkos. Kaimo orkestrą
1*0*’—TTJimtršeI tėvu kanus Ir Tjilvlne. Jonas Būtėnas
1 4043—Senberniu Ir Grfžk namo. Polkos. Akims — Biržys

20 METŲ IŠPARDAVIMAS

Midget Baby Orand Radio vertėj $19.00 už 7^
9 tūbų Philco radio vertės $100.00 už..............^39 OO
Phileo Radio ir Pbonografas krūvoje ..........$418 OO
Royal rašomos mašinėlės vertės $35.00 po....$24 OO 
Panešamos Portable Vietrolos vertės $10.00 po $^

Geriausios Phonogr. Vikfrolų adatos 100 už 5 eentus 
Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai. Visas katalogas pasi
rinkimo iš 5,000 rekordų. Vertės 75 centų po 45 eentus.

JUIM

Siunčiame į kitus miestus pirkėjas turi apmokėti siunti- , 
mo b'šas.

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167
LIETUVIŲ PROGRAMAI: Nedėliomis W.C.F.L. 970 k. 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais: W.II.P.C. 1420 k. 
nuo 7:30 iki 8:30 vakare.

Finansuojama Budriko Krautuvės.
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