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PAVOJUS VATIKANO SANTYKIAMS SU ISPANU
VOKIEČIŲ KANCLERIS BRUENING’AS 

LAIMĖJO PARLAMENTE
\ -* • j

T. S. tarybon priimtas Ameri-' 
kos atstovas

PRANCŪZAI PEIKIA JUNGTINIŲ 
VALSTYBIŲ IDEALUS

SITUACIJA LABAI BLOGA KANCLERIS LAIMĖJO

VATIKANAS, spal. 17. — 
Čia pareiškiama, kad situaci
ja Ispanijoj taip bloga, kad 
Šventasis Sostas nepasitenki
ns paprastojo protesto pasiu
ntimu. Numatomas visiškas sa 
ntykj^i nutraukimas.

POPIEŽIUS RAGINA MEL
STIS UŽ ISPANIJĄ

ROMA, spal. 17. — Popie
žius per savo atstovą prane
šė Ispanijos kardinolams, ar
kivyskupams, vyskupams, ku
nigams ir visiems tikintiesie-Į 
ms, kad jis kartu su jais vi-

BERLYNAS, spal. 17. — 
Vokietijos kancleris Bruenin- 
g’as laimėjo parlamento pasi
tikėjimą. Jo ekonominė prog
rama priimta.

Komunistų atstovai patiekė 
sumanymą paleisti parlamen- 
tą.x Sumanymas atmestas.

Po to įvykio tautininkų ir 
Fašistų partijų atstovai aplei
do parlamento rūmus. Pasakė, 
kad jiems nėra Kas veikti.

— r-n-TTM ■<■■■ < >'r .
AMERIKOS ATSTOVAS 

TARYBOJE

RYTOJ PAGERBS.

un. A. Linkus, Šv. Petro ir Povilo parapijos, West Pull- 
man, klebonas, visuomenės darbuotojas, publicistas, kalbėto
jas ir jaunimo vadas. Yra buvęs moksleivių laikraščio “Gic-

CHICAGOJE j ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KRITIKUOJA KOMISIJĄ

Kai kurie Chicagos alder- 
monai kritikuoja gubernato
riaus paskirtą mokesčių pat
varkymo komisiją, kad ji mo
kesčių, reikalu tariasi uždary
tomis durimis.

LIETUVOS BANKAS PA
KĖLĖ PALŪKANAS LIGI 

7—8,5%

Lietuvos spaudos žiniomis, 
ryšyje su diskonto pakėlimu 
tarptautinėje pinigų rinkoje, 
spalių mėn. 2 d. Lietuvos ban- 

Į ko taryba nutarė pakelti palū- 
i kanas (procentus) įvežimo (i- 
mporto) prekybai ir visiems 
kitiems reikalams ligi 7-8,5%. 
Išvežimo (eksporto) prekybai 
ir išvežimo gamybai reikalin
gi kreditai. ir toliau bus duo
dami 6%.

Palūkanos įvežimui ir vi
daus reikalams duodamiems

___________ kreditams pakeltos įvairiais
PRAILGINS GATVEKARIŲ sumetimais. Pastaruoju laiku 

LINIJĄ . Kaune ir Klaipėdoje pastebė-
__________ i tu, kad daug taupytojų parei-

PLĖŠIKAI PASPRUKO

J. Pitzgerald’ą, 19 m. ainž., 
ties namų garadžium, 9218 
Mianistee gat., užpuolė plėši
kai, norėdami atimti automo
bilį. Jam pagalbon suskubo jo 
tėvas, policmonas. Plėšikai pa
spruko.

ŽENEVA, spal. 17. — Ne-: , , . , . , ... , . . . „ . . n ,

sais pergyvena skausmus dėl'žiūrint reiškiamo japonų ne i dra redaktorius’ Jau keh metai> kaiP P™fesonauJa 
daromų Bažnyčiai didelių nuo j pasitenkinimo T Sąjungos I PreParatory SchooL Pirm to du metu yra mokytojavęs Val" 
skandy. Spalių mėn. 25 d sld- priin^g j Valstybių,Kn”

i ia tikinčiųjų maldoms dėl į- atstovas. Jis yra vietinis A-!
vykių Ispanijoj. rnerikos konsulas "P. B. Gil-I

bert’as. Bendrai su kitais at-
NAUII VARŽYMAI

MADRIDAS, spal. 16. — 
Ispanijos steigiamojo susiri
nkimo konstitucijos surašymo 
komisija nutarė, kad visos Ba
žnytinės procesijos ateity į- 
vvktų išimtinai tik bažnyčių 
viduje.

stovais jis galės svarstyti Ma
ndžiūrijos klausimą, bet nega
lės balsuoti.

KELIONĖS TIKSLAS 
AIŠKĖJA

paraiso universitete ir keturis metus Šv. Bedo kolegijoj. Kun. 
A. Linkus yra buvęs vikaru Šv. Antano parapijoj, Cicero, pas
kui Šv. Kryžiaus parap., Chicago, o dabar paskirtas klebo
nu Šv. Petro ir Povilo parapijon, kurios parapijiečiai rytoj 
rengia jam pagerbtuvių vakarą, savoje salėje 7 vai. vak.

PATARTA GRĮŽTI SUSI- 
RINKIMAN

MADRIDAS, spal. 16.

KINAI NUBLOŠKĖ 
MONGOLUS

Labūnuose, Naujadvary, Ka
lesninkuose, Linuose, Balenši- 
kuose, Ščilgūnuose, Roma/jie- 
liuose, Strielčiuose ir Laikuo
se. Mokyklų vadovybė peržiū
rėjusi šiuos prašymus — vi
sus atmetė ir neleido steigti 
nė vienos lietuviškos mokyk
los.

ZAUNIUS VAŽIUOS J 
HAAGĄ

Gauta žinia, kad iš Genevos 
p. Zaunius važiuos tiesiog į 
Haagą. Į ten Lietuvos delega
tai, adv. Stašinskas su p. L. 
Natkevičium, jau išvažiavo, f 
vietą taip pat išvažiuoja Sor-' 
bonos un-to prof. Mandelšta
mas ir Sidzikauskas iš Berly
no. ‘R. 99

North avė. gatvėkarių lini-1 Galavo iš bankų savo pinigų.
Į ja bus prailginta nuo Austin Prieš tai kreditij pareikala- 
Į avė. ligi Na.rragansett avė. vimas ne tik mažėjo, bet dargi 

i padidėjo. Paveikė ir anglų 
sterlingi) svaro vertės kriti
mas. Pasinaudodami sterlin
gų svaro atpigimu, daugelis 
pasistengė tai išnaudoti, galė
dami ten pigiau pirkti ir, sko
linosi daug pinigų. Be to dar 
pradėta daugiau užsienių pi
nigų pirkti.

Dėl visų šitų ir kitokių smu
lkesnių priežasčių Lietuvos 
bankas rado reikalą pakelti 
palūkanas.

TURĖS LAUKTI ALGŲ

Cook’o apskrities 4/XX)-s ta
rnautojų ir darbininkų vakar 
išmokėtos algos, priderančios 
už rugsėjo mėn. antrąją pusę, 
Pranešta, kad dabar jie algų 
turės laukti gal ligi gruodžio 
1 d.

SUSITAIKĖ

ŠANGHAJUS, spal. 16. —

Amerikonų spauda praneša, 
kad “Allied Theater Owners” 
sąjunga susitaikė su operato- 
rių unija.

A. VOLDEMARAS NORI 
LIETUVĄ APLEISTI

Kada Ispanijos steigiamasis Tungliąo apylinkėse,'į žiemių
susirinkimas pradėjo karin
gai kalbėti apie Bažnyčią, <3

vakarus nuo Mukdeno, 40-ąjį 
mandžūrų pulką puolė mon

golai. Po smarkių kautynii) 
mongolai su dideliais nuosto
liais nublokšti. Jie pasitraukė

“AKRON” CHICAGOJ

ĮGALIOJO ATSTOVĄ 
KOVOTI
------------ )

TOKIJO, spal. 17. — Japo
nų vyriausybė įgaliojo savo at
stovą T. Sąjungos daryboje vi
somis pastangomis kovoti 
prieš tarybos norus kištis į 
Mandžiūrijos reikalus.

YORKTOVVN’E PRASI
DĖJO IŠKILMES /si

YORKTOWN, Va., spal. 17. 
— Prasidėjo 150 metų sukak
tuvių minėjimas, kaip anglų 
lordas Connvallis pasidavė G. 
Washington’ui. Iškilmės truks 
ketuigąs dienas.

j PARYŽIUS, spal. 16. - 
! Prancūzų ministeris pirminin

Susirinkimas gi priėmė 25-ą kas yjavai»įs šiandie vyksta į katalikai atstovai apleido su-

konstitucijos straipsnį, kuriuo I Ameriką. Vakar jis kalbėjo sirinkimą. Vyskupų komitetas
garantuojama kiekvienam s9-per radiją. Pareiškė, kad vi-'patarė atstovams grįžti atgal Kaitung’o link 

zines laisve ir religinis veiki-__
mas, bet tik dorovės ribose.

SUMAŽINO VYSKUPŲ 
ALGAS

MADRIDAS, spal. 16. — 
Nauja Ispanijos vyriausybė 
paskelbė du- dekretus. Vienu 
visiems vyskupams, kurių yra 
60, perpus sumažinamos . mo
kamos algos.
vienuolių- ordenams ir kongre
gacijoms draudžiama nutrauk
ti savo veikimą švietimo dir
voje, nes valstybė neturi sa
vo mokyklų.

SUSIRŪPINTA SAUGUMU

DUBLINAS, spal. 17. — Ai
rių parlamentas antruoju ir 
trečiuoju skaitymu priėmė val
stybės saugumo įstatymą. Šis 
įstatymas taikomas respubliko
nų partijai ir komunistams.

sos valstybės turi bendrauti į susirinkimą, 
ekonominiuose reikaluose. Nė! _____» i
viena iš jų negali išsiskirti. I- 
zoliacija kiekvienai yra pavo
jinga.

1

BAŽNYČIA NEKARINGA

Mongolų tikslas buvo už
imti naujo geležinkelio mazgą 
arti Jehol’o pasienio.

Naujas milžiniškas karo lai
vyno orlaivis “Akron” Jeido- 
si 49 valandų kelionėn. Šian
die vidudienį, kaip praneša
ma, jis bus Chicagos padan
gėse.

Lietuvos laikraščiai prane
ša, kad prof. A. Voldemanas 
įteikė vyriausybei prašymą, 
kaži leistų jam išvažiuoti į pie
tinę Prancūziją.

REIKIA 170 MILIJONŲ DOL.

Iš VILNIAUS KRAŠTO

PRIEŠ AMiERIKĄ

PARYŽIUS, spal. 17. — 
Prancūzų ministeriui pirmini- 

, nkui Lavai’iui, įšvykstant į 
Kitu, dekretu j Ameriką, kai kurie laikraščiai 

abejoja apie jo bet kokius po
litiškus laimėjimus Washing- 
ton’o tėvynėje.

Laikraštis “Midi” pareiš
kia, kad Amerika turtinga, 
bet kas iš tų turtų, jei to kra
što idealai klaidingi.

MADRIDAS, spal. 16. — 
’ Popiežiaus atstovas Ispanijoj 
' arkiv. Tedeschini ’s aplankė 
naują prezidentą Azaną. Išė
jęs iš prezidento rūmų, arki
vyskupas pareiškė: “Bažny
čia gal bus nuskriausta, bet ji 
nekaringa.”

TVASHINGTON, spal. 16. 
— Krašto vyriausybė žymiai 
sumažina išlaidas karo laivų 
statymui. Apie 4,000 darbini
nkų netenka darbo.

PATARIA NESIPRIEŠINTI

TOKIJO, spal. 16. — Ja
ponų ambasadorius Debuchi’s 
iš Washingtono kablegrama 
ragina savo vyriausybę nesi
priešinti Amerikos kišimuisi į 
Mandžiūrijos reikalus.

GAL NUŽUDYTAS

Jackson’o parko tvenkinyje 
rastas nežinomo vyro, apie 65 
m. amž., lavonas. Policija spė
lioja, gal žmogus nužudytas.

ATMIEŽTAS GAZAS

DAUGELIS SUŽEISTŲ 
ISPANIJOJ

MADRIDAS, spal. 17. — 
Kai kuriose Ispanijos dalyse 
vakar sukeltos prieškatalikiš- 
kos demonstracijos ir riaušės. 
Daugelis sužeista.

Trys plėšikai užpuolė Ar- 
gyle skalbyklą. Pagrobė 37 
dolerius.

SENATORIAI NEPA
TENKINTI

WASHINGTON, spal. 16. 
— Kai kurie senatoriai reiš-I
kia nepasitenkinimą, kad vy
riausybė prisijungia prie T. 
Sąjungos tarybos Mandžiūri
jos reikalu. Yra baimės, kad 
taryba paskiau ir visais Eu
ropos reikalais šauksis AVashi- 
ngtono. pagalbos. ,

Gazo kompanija šiandie pra 
deda teikti gazo vartotojams 
gaminamąjį gazą, atmieštą 
natūraliniu gazu.

KETURI NUGALABYTI

Cook’o apskrities kalėjime 
keturi kaliniai žmogžudžiai e- 
lektra nugalabyti. Penktasis 
išgelbėtas, gavus teismo leidi
mą peržiūrėti bylą remiantis 
kalinio pamišimu.

— Vilniaus spauda rašo, kad 
Vilniaus Storasta pradėjo sis- 

tematiškai tremti komunisti
nius veikėjus iš Vilniaus vai
vadijos į Poznaniaus arba Par 
mario vaivadijas. Visi komu
nistai, kurie buvo bent kokia 
bausme vbausti už priešlenkiš- 
ką veikimą, suimami ir išsiun
čiami. Per rugpiūčio mėn. iš
tremta 15 žmonių.

— Vilniaus mokyklų kura
toriams įsakymu uždarytos 8 
lietuviškos mokyklos: Klepo
čiuose, Mariampolėje, Giriose, 
Senuose Druskininkuose, Ne- 
ravuose, Šendnbriuose, Agra- 
dninkiuose ir Kašėtose. Be to, 
vyriausybė peržiūrėjo naujus 
“Ryto” draugijos prašymus 
atidaryti mokyklas: Švenčio
nėliuose, Lygumose, Driskū- 
nuose, Kargalduose, Padzit- 
vėj, Peliūnuose, Vyganuose,

WASHINGTON , spal. 16. 
— Prezidento Hoover’io ski
rta bedarbių šelpimo komisi
ja išskaičiavo, kad bedarbių 
šelpimui ateinančią žiemą 314- 
je miestų reikės 170,090,130 
dolerių.

VYASHINGTON, spal. 16. 
— Išskaičiuota, kadi J. Vals
tybės, bendrai dalyvaudamos 
T. Sąjungos darbuose, iki šiol 
išleido daugiau kaip 40 mili
jonų dolerių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta; ma
ža temperatūros atmaina.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.0Q
Britanijos 1 sterl. sv. 3.89
Prancūzijos 100 fr. 3.94
Italijos 100 lyrų 5.17
Vokietijos 100 mrk. 23.00 
Belgijos 100 belgų 14.00 
Šveicarijos 100 fr. 19.67
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“D R A U G A S” S" DW APIE MUSU KRIpT| VILNIAUS KATEDROS
žmogų ir visur. POŽEMIUOSE

Uetna kasdien. lAskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6.00. Pu.

N Metų — *3.60, Trims- Mtaastoms — *2.00. Vienam 
Ktaeslul — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei M* 
0 — 04.OO. Keptja .OOe.

žmogaus nusistatymo visose gyvenimo
srityse palaikymas, pastovumas, veiklumo iš- į palaikų laidotuvės nori kviesti ir “Kauno respublikos

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nema- 
lna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunCiama tam 
Įkalei peMe OeaUų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 ral. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos persi irs levus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai po piet

ugdymas daug pareina nuo spaudos, o ypač 
nuo dienraščių.

Šiandien tiesiog nebegalima įsivaizduoti 
gero, susipratusio tautiečio, lietuvio kataliko 
be tautiško ir tikybiškos krypties dienraščio.

Mes turime daug gražių lietuviškų įstai
gų, oiganizaeijų, draugijų ir biznio įmonių. 

1 Jas reikia išlaikyti ir dar praplėsti. Spauda

prezidentų”
(Pabaiga)- 'msikultėlio *ra;ik^, kuris pas-

J kriptų labai sunku įsigau- kutiniu ",(’nH‘ntu išsigando ar

“DRAUGAS” geriausia priemonė tam reikalui, ir tai, žino-

UTHUAN1AN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Bxo«pt Bunrfay.
SUBSCRIPT1ONS: One Year — *6.00. Stx Montpo 

— *3.60. Three Months — *2.00. On< Month — 76c. 
Burope — One Year — *7.00. Months — *4.00.
Jopy — .02c.

Advertistng ln “DRAUGAS" brings best results. 
Advertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

DIENOS KLAUSIMAI
KVIEČIANT Į SPAUDOS TALKĄ

P-lė MARIJONA BRENZAITĖ

•tnkos žmogaus
i ivie norėjo apsaugo-‘ tuos
dtdktus m » i«ikinm.c <r i po
i/'r.ic droš u. Kada? .< u
liais metai , 1 uriam ,i 4• it
ty Niekas nežino. Ir greičiau
.'•'i. niekus m: kad ue'uiž.m;.-. 
Nuo mūsų, skliaustu, plyių 

lis

tilpti žmogus. Kriptų aplųnkęs 
laikraščio atstovai matytų vai 
zdų šitaip piešia: “Keli metrai 
žemyn. Ant mažo uolelio mir
ga žvakių ugnis. Šalia sėdi ku
nigas, kuris budi prie palaikų. 
Žibintas apšviečia vidų, Kri-

n:a, toji spauda, kuri padeda statyti, 
griauti.

Ko daugiau lietuvių namų lankys dien-
lištia “Draugas” ir kiti katalikiški laikraš- 
. • , - ... pta, aštnalankm ngliauętu, y-ciai, to gyviau eis musų visas visuomemskas 1 ’ ................. _ I .
veikimas ir jis bus patvaresnis. Dėl to, kam
iš mūsų tie dalykai rūpi, dėkimės į mūsų 
dienraščio rengiamų spaudos talkų. Ši talka 
turi būti visuomeniška spaudos talka, visų 
lietuvių katalikų talka.

Darbas kilnus, didelis, dėl to visus nuo
širdžiai kviečiame.

PASTABELĖS.

o iv

dvelkia p
Pirmykštės medinės grindy sra gerai išsilikusi. Bet, dar 

žvilgsniui nesuspSjuu nusileis. *“ Kulutinai supuvo. Kaului.
ti nuo skliaustu į apačia, be- ‘“kyrus Barboros, guli ant 
veik prie pat įėjimo krinta į a dreKuo* Karaliaus kau
kį kaukuolfis karūna... Tai ka-iku<>lf’ “Pvainikuota karūna, 
raliaus Aleksandro Joguilfino “Skiai -P*'™“- Pa
palaikai.

I Karalius Aleksandras guli

ti karūna yra apdengta žalios
.įrūdies sluoksniu. Ji žymiai

i tiesiai prieš išmuštų angų. Ša-Į skiriasi ftuo Elžbietos

lia, dešinėj, yra karalienės nos, kuri yra visiškai
karū-
laiko

Mūsų dienraštis šiemet švenčia penkio- Spaudos žiniomis, Klaipėdoje manoma Barboros Radvilaitės grabas. nepaliesta...’
Rugsėjo 22 d. architektas

likos metų sukaktį. Ta proga kviečiame vįsų leisti naujas lietuvių kalba laikraštis, kuris Meriausl,n išsilaikęs. Kava- peį.-a apšvietęs PiegtVOs lem- 
lietuvių visuomenę į spaudos talkų, kurių pra- eis du kartus savaitėje. “D. N.” sako, kad hškos galvom atkreiptos vei- karališkus palaikus, su-

Organizatorė Moterų Sų-gos 55-tos kuopos, 
kuriai Ji yra daug savo darbo įdėjusi. Per 
keletu metų yra buvusi kuopos finansų ir pro
tokolo raštininkė. Be to, ir medžiaginiai yra 
be galo daug prisidėjusi prie kuopos palaiky
mo. P-lė M. Brenzaitė per keletu metų yra bu 
vusi M. Sų-gos centro iždininkė; yra Mot. 
Sų-gos Garbės Narys.

dais į didįjį altorių. Barbo-dėsime spalių mėn. 28 d. laikraščio iniciatoriai ir tikrieji leidėjai yra 1 — ;ra(jo trečių i karalienės
Dėl ko šaukiama talka — aiškinti, berods, “tūli krikščionių demokratų sluoksniai, net ros Turime prieš save įaran^

nereikia. Kas iš mūsų nežino, koks sunkus patys jėzuitai”. Laikraštis tikisi turėti daug 1<ažl<{b primena saikofa- darbų vedėjas
yra spaudos darbas, kiek dar daug yra žmo- skaitytojų Klaipė'doje ir aprūpins “tam tik- Mirganti žibinto šviesu Klos, kriptos atradimo
nių, kurie jokio lietuviško — katalikiško lai- rų Žemaitijos dalį”. Leidėjas bus mokytojas krinta t°Bau ant sidabrinių “Slovo” atstovui su-
kraščio neskaito. p. Bernotas, atsakomuoju redaktorium pasi- skanių su herbais. Mūsų malo- ^,^ pokalbėjimų. Pasikal

rašys p. J. Pocius. < nūs vadovas parodo vietų, kui bgjįuie jĮg papasakojo atrastų
------------------ v tarp kaulų, sutrūnėjusių rū- palaikų p<) gy Razi

“DRAUGO” JUBILIEJINE TALKA

MŪSŲ SPAUDOS TALKA PRASIDĖS SU 
■ PROGRAMŲ CICEROJ

Pasikvietę talkininkų, nuo šio mėnesio 28 
d. ligi 1932 m. sausio 24 d., manome daug 
gera lietuvių katalikų visuomenei tuo atžvil
giu padaryti.

Mūsų visuomenės vadai ir veikėjai, be a- 
bejojimo, gerai supranta, kad tikybiškame,

Programe dainos, ristynės, i iš dainų, ristynių, kumštynių 
kumštynės ir šokiai. I ir baliaus. Gerb. kun. A. Vaa-/

j, , j.. . » ... ,-------t ------- --»•--------- -------- Dienraščio “Draugo” ir ki- čunas. šv. Antano par. klebo-
Žinomas mūsų rašytojas ir mokslininkas lr ^ra • 1 miero kanonizacijos karalius tų katalikiškų laikraščių tai-Inas ir “Draugo” bendrovės

A. Jakštas sukėlė Lietuvos spaudoje griežtų P^eš v $ atras os a Zigmantas Vaza nutarė pas- ka prasideda šio mėnesio 28 pirm., šiam darbui pritaria it
kovų prieš vadinamus “ trečiafrontininkus ”.rano" ka*a*« tatyti nuosavi koplyčių, ka- d. Šiuo tarpu kvie&ami tai- spėja, kad vajaus pradžia bus
t. y. revoliucinės, bolševikiškos dvasios prisi- Arčiau sienos, dar labiau į dangi karališkoji koplyčia, ki^iinkaj ir jie registruojami, sėkminga, cioerie&ai į vajaus 

tautiškame ir visuomeniškame veikime spau- gėrusių poezijų, kurių pradeda mėgti jaunnie- dešinę, ilsis karalienės Elž- dabartinė Volovičįų, buvo pei čia norime priminti kaži mū vakarų skaitlingai atsilankys, 
da vaidina patį svarbiausių vaidmenį. O ka- ji Lietuvos poetai. Jis ragina kovoti ne tikjbietos palaikai. Bet kas čia! daug ankšta. Tam tikslui jis Sų spaudos talkininkai savo Suvažiuos žmonių ir iš kit.ų
dan^ šioj gadynėj gyvenimas eina ypatingu su “Trečio Fronto” bolševikišku turiniu, re-Į Tas, kuris pirmai•; įžengė /, j susitarė su vyst^^Jolgyt kilnų darbų pradės su atitin- kolonijų pamatyti, kaip tas
greitūmu, dėl to tinkamas veikimas be dien- voliucine dvasia persisunkusiais raštais, bet' šventų kriptų gedulingoj rim* faum. Tuo 'ti<nm programų šv. Antano kilnus spaudos platinimo dar
rašč& beveik visai neįmanomas. Tai ne iš ir poezijos forma. Anot Jakšto: “smerkti tik- ty, nieko netrukdomoj lįjriojfpul jis perleido anų laikų ka par. salėj,’Cicero, TV Progia kas prasidės ir pasigerėti
piršto išlaužę sakome, o tikrai is patyrimo, tai bolševikiškų rastų turinį, o toleruoti, ar kuri čia turėjo viešpatauti rališkų- koplyčių (dabartinę tnp.« bus įvairus. Jis susi Jė.s gražių prng1,ftrnn.
Tų pat pasakys kiekvienas kunigas klebonas net ir rekomenduoti jų formų — butų nepro- amžių amžius, tas* kuone su- Nesutepto Prasidėjimo) ir už
ir pasaulininkas veikėjas, kuriems kas dien tingu ir neprivestų prie mūsų siekiamo tiks- šuko iš nusistebėjimo ir pa- jų gavo dabartinę Šv. Kazi- mūryta. Apie tų palaikų ilsė- mauzoliejus greičiausia bus pa
tenka susitikti su žmonėmis, eiti į organizuo- lo — pilnutinio bolševikų dvasios nugalėji- sigėrėjinio?! Ten pat kvšan- miero, taip, kad perstačius fun jiniosi vietų'mažai kas žino statytas po Šv. Kazimiero ko
tų veikimų. mo.” A. Jakšto pradėtai kovai prieš bolševi- čioj nuo kriptos dešinės puses damentus, būtų galima po ja jo, taip kad jų neatrado nti plyčia. Atsižvelgiant į kai a

Dienraštis padeda visuomenės veikimų iš- kiškų poezijų ir bendrai revoliucinę literatu- sienelėj, beveik ranka prisie- įrengti kriptų. Tada dabar kazokai nei Gucevičius. liškų majestotų, numatomose
plėstų augina vadų autoritetų, juos populiari- rų turėtų pritarti ir visi mūsų laikraščiai ir kiamai, guli kprūna. Mažu gra surasti grabai — karalienės Toliau prof. Klos papasako- iškilmėse greičiausia dalyvaus

net visa visuomenė. ži karalienės karūųa. gražiai Elžbietos ir Barboros Radvi- jo, kad dabar pirmoj eilėj lenkų prezidentas ir vyriausy
-------------  išsi likusi. Jos auksne išdidžiai laitės, taip pat karaliaus Alek kripta bus aprūpinta stiprio-!bė. Tačiau ta proga prof. Klos

aa, suteikia ištvermės ir energijos, o svarbiau 
šia — veikimų daro pastovų, nuolatinį.

Kiekvienas, akyliau sekus gyvenimų, ma
to, kad mūsų laikais žmonės keičia savo nu
sistatymus tartum kokias rūbų madas. Toks 
reiškinys sunkina bet kokį veikimų, nes per 
daug atsiranda nepastovių, vargiai patikimų 
žmonių. Toks nepastovumas griauna pasiti
kėjimų ne tik 'tarp atskirų asmenų, bet ir 
tarp visuomeninių grupių ir net tautų.

Toji nepastovumo liga pradeda reikštis 
i/ tikybos atžvilgiu. Į tikybų pradedama žiū-

Pranešama, kad 1929 m. Amerikos lie- nušviečia grabo vidų. Guli sandro Jogailėno — buvo lai- mis geležinėmis durelėmis, nurodė, kad yra ir kitas pro
tuviai pasiuntė savo giminėms-Lietuvoje 30 taip šalia nustebusių žmonių, kinai pernešti į viduramžinę kad niekas negalėtų įsilaužti, jektas. Karalius Zigmantas sa
milijonų 500 tūkstančių litų, o 1930 metais tarsi į juos kalbėdama. Gra- gotiška kriptų, kuri buvo po Netolimoj ateity speciali gy- vo testamente prašė, kad ka-
jau tik 24,500,000 litų. Šiais metais šis skai- ži, pinikinė karalienės karu- didžiąja nava, prieš presbito- dvto.jų komisija ištirs kaulus raliene Elėbieta ir Barbora
čius dar daugiau sumažės. Sakoma, kad Bia- na. Viduj gryno aukso gran- rijų. Palaikai buvo sudėti i (iki šiolei niekas jų nelietė), o Radvilaitės būtų palaidotos
zilijos, Argentinos, Uragvajaus ir kitų šalių dinė ir sidabrinė lentelė su paprastus medinius grabus, po to karališki palaikai bu; Šv. Onos bažnyčios požemiuo-
lietuviai ne tik nieko neprisiunčia, bet dar užrašu. Kas tai padarė? Kie- nes buvo pernešami tik laiki sudėti į provizorinius grabu; se. Todėl kai kas nori dabar
jiems tenka iš Lietuvos nusiųsti. Ta-s faktas no ranka nuėmė nuo galvos nai. Paskiau pradėti darbai ir pastatyti į vienų iš šaluti- išpildysi karalius norų. J krip-
patvirtina, kad^ekonomiška depresija palietė karūnų ir grandinę ir čia na- buvo užmesti ir kripta su ka- nių koplyčių, kol bus pervežti tų įvedama elektros šviesa,
vįsus pasaulio kraštus. dėjo? Ar tai buvo Kokio nors'rališkaiš palaikais buvo už į karališkų mauzoliejų. Tas (Tęsinys 7 pusi.)

»5 a=x.'

J. Davinėtu

MASKVA BE KAUKĖS.
Vartė A. thriiaalra* ir J. Prauski*

vabzdžiais. Vienų kųttų per mėnesį atei- vų. Oficijatiškai buvo pranešta, kad jis 
davo iš ligoninės daryti dezinfekcijų, bet mirė dėl kraujo plūdimo, bet jūs, tur būt, 
ta dezinfekcija baigdavosi tuo, kad bū- > atsimenate* kokių puikių sveikatų jis til
davo išvalomas nakties indas, Kuriuo visi i rėjo; be to, jūs irgi žinote, kaip Butirsko

(Tęsinys)

Kiti buvo priversti valgyti kaip Su
neš. Be to, neužmirškite — jie visada su
sidurdavo su sergančiasiais venerinėmis 
ligomis, kurie G.. P. U. kalėjimuose nie
kada neatskiriami ir negabenami į ligo
nines. Aš, bijodamas užsikrėsti, bevelijau 
dvylika dienų nieko nevalgyti, kol ga
vau siuntinį iš namų. Kameros buvo ne
paprastai purvinos; sienos, seniau buvu
sios baltos, dabar buvo apdengtos tirštu 
tamsiai rusvos masės sluoksnių; o parazi
tai mus este ėsdavo, ir todėl ištisas dienas 
pruJeisdavom juos bemedžiodami. Bet per 
kelias dienas jų ir vėl šimtų Šimtai atsi
rasdavo mūcų skalbiniuose ir ant kūno.

kas diena naudodavosi.

Pagaliau, kalėjimo ligonin? yra tokia
vieta, kur G. P. U. talpina tuos svetim
šalius, kurie laukia, kad jų vyriausybės 
juos išvaduotų, niainydamos juos į ko
munistus. Tačiau šie svetimšaliai labai

kalėjime miršta dėl kraujo plūdimo...”. 
Per visų laikų, kol aš tame kalėjime bu
vau, tokia mirtimi mirė 11 mano pažįsta
mų ir kiekvienų kartų vis po užvalgvnio 
žuvų konservų. Tokių atsitikimų, žinoma, 
buvo daug daugiau, bet aš kalbu tik apie

taip pripratome ir prie to.
Atsimenu, vienų naktį, mums mie

gant, užgeso lemputė. Mus pažadino gra
sų šauksmai: “Nesijudinkite, kitaip šau
sime”. Pro atdaras duris mes pastebėjome 
apie 20 čekistų su šautuvais rankose. Jie 
visi įėjo į kamerų, ir vienas jų pakeitė 
lemputę. Dežuruojųs čekistas grasė se
niūnui, kad jis dėl šios lemputės užge
simo jį nubaus, lyg kad būtų buvę gali-

Kita bausmė dar žiauresnė — 
tamsioji M. M., vienas mano draugų, ten 
praleido ištišas 36 vai. Tai buvo sausio 
mėnesį, kada'dar smarkiai šalo. Tamsioji 
buvo tikra akmeninė dėžė, be langų, pus
antro metro ilgumo ir metro platumo. To
je dėžėje ant grindų buvo iki kelių van
dens... Kad žmogus galėtų gyventi, jam 
duoda gerti karšto vandens. Eklanias i 
tų vietų, žmogus turi nusirengti, nusiauti

tai

daug žino apie S. S. S. R., pet daug yra l<«rie man pačiam buvo žinomi. Tie, ma. .tai permatyti ar sulaikyti. Ir nubau- ir likti su vienais marškiniais. Visų laikų
matę, ir dėl to G. P. U. abejoja juos pa- i kurie iš ligoninės grįždavo gyvi, konsta- dė: jį pervedė į pataisos kamerų, kur ' jie turėjo stovėti, o pavargęs, sėstis į šal-abejoja juos pa
leisti

1927 m. pastebėjo, ka<d latvių gru
pėj trūksta dviejų žmonių, kurie turėjo 
būti apmainyti. Jie mirė kalėjimo ligoni
nėj dėl kraujo plūdimo. Vienų jų aš la
bai gerai pažinau, su juo buvau net susi
draugavęs ir nekantraudamas laukiau jo 
paleidimo. Vėliau aš gavau nuo umsų abie
jų draugo, kurs turėjo laimes būti ap
mainytas, tokio Turinio laiškų: “Goremy-

tuodavo, kad kiekvienų dienų vis kuris buvo patys žiaurieji. Jiems leisdavo kari- tų, kaip ledas, vandenį, kurs apeemda-
nors kalinamųjų mirdavo. Todėl net tie, 
kurie tikrai sunkiai sirgdavo, nesikreip
davo į gydytojų, bijortami, kad dar grei
čiau netektų mirti.

Tose kamerose kalinamieji, raukdami 
tardymo, jaučia, kad jie nuolat sekami. 
Kas 5-10 tnin. atsidaro duryse langelis, ir

kinti kalinamuosius, laikinai su jais uždu- I vo visų jo kūnų. Jokio maisto neduodama.
rytus už bausmę. '

Kartų vienas kalinys, pavarde Ras-
sini, buvo panašiai nubaustas vietoj ki
to, pavarde Raskin. Pataisos kameroj jis 
tebuvo vos kelias valandas, nes staiga bu
vo pastebėta ir išaiškinta klaida, tačiau

kinas taip pat mirė kalėjime —- juk jis 
Lovų lentos buvo apkruvintos (supraskite j per daug žinojo... Jo mirtis paslaptinga:

?paraidžiui) ir apdengtos sumaigytais jis mirė ligoninėj, pavalgęs žuvųJtonser- 1 migti, bet kaip prie visko priprasdavome 
v J

dežuruojųs čekistas apžiūri uždarytu©- ; jis jau buvo keliais smūgiais smarkiai pri
sius. Tai buvo daroma ir dienų ir naktį. j muštas. Kai tik jis įėjo, kriminaliniai 

Elektra degė visada. Pradžioje prie j nusikaltėliai, pusiau nuogi, apdriskę, at- 
tokios skaisčios šviesos badavo sunku už- , ėmė iš jo rūbus ir skalbinius ir ėmė iš jų 

kortomis lošti.

Tas mano draugas M. po dviejų savaičių 
mirė <jėl plaučių uždegimo, prie kurio 
prikibo greitoji džiova...

Gal kas nors paklaus: kas yra tie ka
linamieji, tie nusikaltėliai, kūrinos taip 
kankina? Kokie jų nusikaltimai f

Visi, uždarytieji tuose kalėjimuose, 
skiriami į dvi svarbiausias grupes.

-(Bus daugiau)

I
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DRAUGAS

PRAŠOME | SVARBU SPAUDOS DARBA !

'•ir.'' ■ > ■ iįj,,r;.

Ką šis paveikslas vaizduoja? Jis rodo sunkiai, bet 
tiksliai dirbantį darbininką, kuris suka pramones ir biz
nio ratus.

Darbininkais ir dienraščio “Draugo” išsilaikymas 
remiasi. Letuviai darbininkai “Draugą” dienraščiu iš
laikė per 15 metą. Dėl to jubiliejaus proga skelbiame 
vajų ir kviečiame darbininkus į talką.t

Po sunkaus darbo reikia ir poilsio, šiame atvaizde 
matome traukinį, laivą ir vieną, iš garsių pilių Lietu
voje. Kiekvienas iš mūsų norėtų dykai važiuoti trau
kiniu iki New Yorko, o iš čia laivu į Lietuvą taip pat 
dykai, kad savo tėvynėje pasilsėtų.

Vajaus talkininkams “Draugas” skiria dvi laivakor
tes į abu galu. Kas nori nemokamai keliauti į Lietuvą 
ir sugrįžti, prašome tuojau rašyti į “Draugo” Admi
nistraciją. Daug ir kitokių dovanų skiriama. Smulk
menos laišku.

DRAUGO” JUBILIEJINE TALKA 
PRASIDEDA TREČIADIENYJE, SPA
LIŲ MĖN. 28 D. SU SPORTO VAKA
RU IR BALIUM SV. ANTANO PARAP. 
SALĖJ, CICERO, ILL.

fe fe DRAUGAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois
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Moterų Sąjungos 55 kuopa Chicago, 111., (West Side) 10 metų gyvavimo sukaktuvėse. Spa
lio 18 d. džiaugsmingai iškilmingoje puotoje minės savo 10 metų gyvavimo sukaktuves. Iš kai
rės i dešinę sėdi: p. Danikauskienė; p. Linkevičienė, vice-pirm.; p. Labanauskienė, pirm.; kun. 
L. Draugelis, buvęs Aušros Vartų parap. kleb.; p-lė Al. Brenzaitė, kpz organizatorė; p. S. Saka- 
lienė, “Moterų Dirvos” red. ir'' kp. nut. rast.; p. Dobravalskiemi, fin. rast. p. Jasnauskienė ižd.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

Kad apsisaugoti nuo ligų ir zinfekei.jų veltui. Nuėjęs į 
pavojų, nusipirkus senus dra-' Sveikatingumo Departmento 
bužius patariu, štai, kų dary- Į ofisų pasisakyk, kad esi skur- 
ti: de, kad nusipirkai apdėvėtus

1) Drabužius, kuriuos ga- drabužius ir kad bijaisi už

tarimus karolius dėvėti yra f 
Jdaug sveikiau nei > stiklinius, 
bet gintaras pagurklinės ligos 
nepagydo.

A\SAi\\MAS J. 1’.; Kojų 
tinimo priežasčių yra daug, 
bet dažniausia kojos tinsta 
tiems, kurie turi inkstų ligų, 

.arba širdies ligų, arba kepenų 
|!*gų. Patariu tamstai nueiti 
į pas daktarų it_gydytis,

I ATSAKYMAS- O. L.: Tam
pia -manęs klausi, kokius vais- 
Įius puiuičiati vartoti kai gal- 

i u :•..rialu. Nuolatos vartoti 
|aspirinų, eitrovanilį, ar kito- 
,i.ius proškeiius numalšinimui 
lyalvesopio yra pavojinga. Ne- 

. psmioka save npodyti paten
tuotais vaistais. Geriausias bū 
das pasigydyti, tai prašalinti 
galvosopio priežastis, o galvo- 
sopio priežasčių -yra šimtai. 
Kad suradus galvosopio prie
žastis, patarčiau tamstai nu
eiti pas gerų daktarų.

3U SENAIS DRABUŽIAIS 
NENUSIPIRK LIGOS.

\________
Rudens ir žiemos metu reik1

kant senus drabužius, tai kar
tais dešimteriopai išleidžiama 

i gydytojams ir už vaistus.

Įima virinti, reik gerai išvi
rinti. Verdantis vanduo užmu
ša visus ligų perus.

iŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

krėsti šeimynų kokia nors li
ga. Tada to ofiso patarnauto- j &ie asmenys, gyvenų Ame 
jai, matydami biedno žmogaus , rikoje, ieškomi:

■ , , v. , r gerus norus, maloniai tuos dra Jogminas Hans gyveno Sar-2) Kurių drabužių negali-į® ’ , „ , i -r. Trv -i • • - i- i bužius išdezinfektuos ir kito- nen, Nebraska, pas B. Koester.
ti ant saulės bent keletu die-iklai8 b#dais P8*’1“8- . L.M"ckus, U°"“n‘k“s k,1«8 “ 
nų, Vėdinant reikia neužmirš- Kailinius ir sunkius paltus Sk"d“ '“ls- Kretingos apskr.

kiše- sunku gerai išprosyti. Todėl, Sadauskas Pranas kilęs iš 
Raseinių miesto. Gyvenus Chi-

i.
•IX- • .• r» Žydas pirkėjui nepasakys, išveisti rankoves ir , . .
dlčiau apsirengti. Bet ^aį įuog kailiniukus n*us' Saulės spinduliai užmu-,nuslPlr^us senus kailinius,
Luri didelę šeimynų, o tėvas 
nažai uždirba, tai nelengva 

Išsimaitinti ir vaikučius šil
tesniais drabužiais aprengti. 
Vargšės motinos iš skurdė 
dažnai būna priverstos pirktF 
iau ir savo vaikučiams apdė
vėtus drabužius.

Senus drabužius galima la-į 
bai pigiai pirkti, bet su to

dėvėjo džiovininkas, arba kad,8a 
tas surdotas buvo |iupirktaš į mikrobus.
nuo moteriškės, kurios vyras 
mirė nuo kokios nors limpa
mos ligos. Taipgi negalima 
tikėtis, kad koks skarmalų

džiovos bacilas bei kitas ibūtinai reikia juos ^nfek-; cagoje.

3) Paskui tuos drabužius 
reikia karštu prosu gerai įs- 
prosyti. Karštis ii karštas 
garas taipgi užmuša tulus li-

Žilinskis Petras 
West Frankfort, III.

Schroderis Petras 1922 me-

įtuoti.1
Kas paklausys tų mano pa- j 

tarimų, apsisaugos save ir sa-i
vo šeimyną nuo džiovos ir ki-.tais gyven«8 CM«W<,je. 

tokių limpafnų ligų.

gyvenus

pirklys darytų seniems drabu' gų perus.
žiams dizinfekciją. Tat, per- 4)

’kant apdėvėtus drabužius, rei- , • • . ,-31 ’ ! tai geriausias būdas apsisau-

Gedvilas Jurgis i914 m. gy-
____________ venųs Chicagoje. Atsiliepė jo

Daktaro Bičkaus atsakymai įįsesu°’ Mikalynaį Klimaitė.

paklausimas. Aukščiau išvardyti asmenys
ATSAKYMAS. B. V.: Se- prašomi atsiliepti ir kiekvie-

kiais drabužiais x galima kai-8 ia a sarkiai e k'd , a e8f 1 goti nuo limpamų ligų. Beveik niau rašiau ir vėl pakartoju, nps, kas kų nors apie juos 
kada ir ligų nusipirkti. O iš- vus kokio nois baisios ligos, kiekviėname mieste randasi Ikad vėžys nėra limpamoji Ii- žinotų, prašomas suteikti ži- 
sigydyti iš ligos daug kainuo- ir P° to kad nereiktų gailė- Sveikatingumo Departmentas ga. nių. Bent kokia žinia bus brau
ja. Užtat, kų sutaupoma per-jtis.. • ’ (Health Department), daro di-; ATSAKYMAS M. Š.: Gin-įgiai įvertinta.

Banking Įstaiga Išbandytos Stiprybės ir Saugumo Gabiai Vedama 
-- Atsargiai Valdoma
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of Chicago
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WALTER K. MILLER 

Sec. Treas.,
Shellmar Products Company

“SsrBbs--- ’

>*«

A

' II

ki

JOHN R. O CONNOR 
Real Estate

HUBERT S. SILBERMAN 
President, S. Silbcrman and Sons 

CHARLES N. STANTON 
President, Stock Yards Nailonai Bank 

V. I. VANICEK 
Vice President and Cashier 

of the Bank 
.JOHN WAJER 

Contractor and Builder 
FRANK L. VV'EibB 

President, Terminai National Bank of 
Chicago

Exeeutive Vice President, Central 
Manufactunng District Bank

FRANK W0ZNIAK 
Real Estate

• H E. PORONTO
Trastee, Central Manufacturing District 
President, United States Cold Storage Corp 

Vice President, The Union Stock Yard 
& Transit Company

VIEN
«•

Advisory Committee

- ARTHUR MEEKER
President, Arcady Farms Milling Co. 

Director, Armour & Co.

VARDAI YRA AIŠKI PROTEKCIJA

NAUJOS RADIOS
Pas Budriką
Vėliausio išdirbimo Zenith, R. C. A. Vi- 

ctor, Philco, Sparton, Atwater Kent ir Ge
neral Motors, gražiuose kabinetuose su elek- 
trikiniais laikrodžiais, kainos dabar pigios. 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS. PILNA GARANTIJA.

Radio ir Victrola kombinacijos 
nuo.........  ........... .  • $99.00 iki $350.00

Kitos Radio kainos
nuo.........  ........... $29.00 iki $150.00

APŠILDYMUI PEČIAI ALCAZAR
Simmons Lovos ir matrasai, Parlor Se

tai, kainos nuo $39 už 3 šmotus ir aukščiau
General Motors ledo šaldytuvai FRIGI- 

DAIRE.
Elektrikines-skalbimui mašinos vertės $100.00, 

dabar po $49.00
šiamę išpardavime. 
Thor skalbimui maši

nos sykiu su prosijimui 
mašina vertės $165.00, 
dabar už $115-00
Tik $5.00 tereikia 

Įmokėti.

COLUMBIA REKORDAI KAINA 75c VIENAS
16228 Elzbietos Polka

Našlaičių Valcas — Worcesterlo Lietuviška orkestrą
16227 Jurgio Polka -t

Ūkininkų Polka — Pensylvanijos Anglekasial
16226 Garnys Atplezdeno — Stasys Pauras

Sunku Gyvent Našlaitėliams — S. Pauras ir J. Antanėlis
16223 Pasisėjau Žalių Kutų

Dyvai — Jonas Butėnas
16222 Artojaus Daina — S. Pauras ir J. Antanėlis 

Svajonių Naktys — Stasys Pauras
16221 Aš Už Jurų

Kazokėliai — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 
16208 Patarimai Pkininkanis, Monologas

Aitvlrų Polka — V. Dineika 
16200 Seni Duok Tabokos

Elva, Boba Pupų Kult — J. Butėnas

VICTOR REKORDAI KAINA 75c VIENAS
14042 Užmiršai Tėvų Kapus '

Laivine — Jonas Butėnas
14031 Suirusio Gyvenimo — Valcas 
• Gero Ūpo šokis — Kauno Kapelija

OKEH-ODEON REKORDAI KAiNA PO 45c VIENAS
26108 Žaliojoj Girelėj — J. SarsevlČius

Senelis Ganė Aveles, Valcas — Sarpaliaus orkestrą
26107 Krak- Polka

Džiaugsmo Valandos — SaVpulians orkestrą 
26106 Ar Žinai Kaip ilerai, Polka \

Mano Tėvelis, Valcas — Petro Sarpaliaus orkestrą 
26099 Obuolys

Anialninkų Daina — Petras Petraitis 
26092 Ant Marių Krantelio

Prirodino Seni Žmonės — Jonas Butėnas 
26081 Gieda Gaideliai — J. Olšauskas ir E. Rakauskienė

Gražus Bernelis — Elena Rakauskienė 
26080 Urėdas Maiše — A. Vanagaitis

Godelės — K. Kraučunas 
26'l72 l'kvel — A.

Senas Bernas — A. Vanagaitis ir J. Olšauskas

Rekordus Siunčiam psr pačtą Kitur

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

TEL. BOULEVARD 4705-8167
Lietuvių Radio Programai kas nedėldie- 

nj iš galingos WCFL radio stoties 970 kyl. 
Pradžia nuo 1 vai. iki 2 vai. popiet.
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what it’s all aboat, come on
down, you’re heartily weleo- 
me. VVe’ll danee to some ra
lio muaie to top off the eve- 

, »ing. ,

EDUCATIOMAL DEPT.

L. V Y Oi Ų BASKETBALL 
SUTARUS (SCHEDULE) 
1C31-32 SEZONUI JAU

SUDARYTA.

Marquette 
Bridgeport 
Brighton Pa$k 
Providence 
To,.n ei Lake

gynmasium. It’s the Jewish 
btood withi» tliem.

Lithuanaiu Daughters are 
baving a Charity Danee this 
evening at tl|e Del Prado Ho
tel. lt kas all the earmarks of 
heing a dignified affair.

Tymai iš dešimties kuopų 
neužilgo stos į kovų dėl bes-
ketbali čempionato. Tai di-------------
džiausią ir stipriausia sporto s(W,įaĮ will jieįj
lyga lietuvių tarpe A menko- at the North Side parish
je- * Hali next VVednesday at 8:t)0j

Žaidimai įvyks St. Phillips p. rpj,e frOphy wil‘l be pre- 
High Scliool gymnasium, prie!>sentud to the team by John' 
Jackson ir Kedzie avė., kas Kazlauskas, its donor. OnrJ 
sekmadienį 2 vai. po pietų.pev Father Svirskas will be 
Žaidimai prasidės lapkričio! there aĮso< Various other lu- 
29 d. ir baigsis vasario 28 d. niinaries in Lithuanian ciVctes 
Žaidimų tarpe bus galima pa-:Will be present, such as, Dr. 
šokti prie geros orkestros. ; Karalius and Harry Menas,

Įžangos bilietai visam sezo-1yPonsors °f Lithuanian gohf! 
nui (season pasės) galinta' iqeets for the lašt twenty ' 
tais yra nųpigytis; galima įyears. Paul Šaltinjeras willt 
gauti dvejopų; t. y. dėl visųįdbliver oųe of his fiery eulo-j 
(60) žaidimų — vyrams $3, ’gies. If you’re curious to see; 
merginoms — $2, ir dėl 18
žaidimų vyrams — $1.50,
merg. — $1.

Perkant iš anksto bilietus, 
galima daug sutaupyti, negu 
perkant kas žaidimas.

Tai bus jau penktas Vyčių 
basketball lygos sezonas. Per1 
pereitus keturis sezonus vis
kas gerai išėjo ir gražaus pel
no davė. Šių metų komisionie- 
riai sudarė planus dėl plataus 
veikimo. Nutarta atsišaukti į 
žymius biznierius ir profesio- i 
rialus kad paaukotų “Thro- , 
pieš”, arba liktų rėmėjais.

Sportininkas.

GOLF SOCIAL GOT. 21

D0GGED DETETI.IINATI0N

No sir, you can’t make the 
golf teams quit playing. Al-' 
though the chilly Fall wea- 
ther has sėt in, two teams are 
to play to-morrow at Golfmore 
Brighton Park is to meet To- 
wn of Lake to determine whi- 
eli team advances to third 
place. Both these teams will 
linish tbeir schedule even if 
they have to walk around the 
golf course in snowshoes.

Joe Landžius, Brighton Park i 
nianager says, “My team is in 
the best of physical condition 
I’ve had the boys pratiee 
with the niblick all week. 
Though Father Vai will be tvv 
able to play. I have anothcr 
fullbeck to take his place”.

Mickey Patrick of Town oi 
Lake, says, “I’ll put in m.y 1 
stibs to tire out' the boys from ' 
Brighton Park, tben J’ll slip 
in my regufars. I ūse peyčlio- 
ltgy and* Sloan’s liniim-nf on 
my players”. •

Bridgeport is sclieduled to 
play its belovcd- neigbbor, 
Providence. Providence claims 
Bridgeport is afraid to play., 
Wliat do vou say, John Ten- ’ 
zie? Get out on the course antj 
settle the matter.

GOLP TEAM STANDING

North Side
W. L. 

5 0

South Chicago Take Noti- 
ce!!! The baseball trophy will 
be given to the ebampions ai 
the Sports Associailon danee 
on Wednesday Nov. 4th, at Ci
cero, Parish Hali.

Basketball starts on Nov. 27. 
Towk of Lake intends to take 
the ehainpionship from Cice
ro. Pbil Kiauše, brotber of 
Ed Kranse who is making his 
way througli opposing football 
teams at Notre Danre, is one 
of they mainstays on Town of 
Lake’s team.

The basketball commissio- 
ners have done commendable 
work thus far to arouse inte- 
rest in this sport tbat they 
are Business men is unques- 
tionahh*. The boys got a five 
dollar reduction per Sunday 
for the ūse of St. Phillips

NEW QUEEN OP GOLP RECEIVES HER CUP

* <j|

I

~ Prieina 
S miauaia 
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S pirki
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1932
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ĮMOKĖTI

(>«r football casualty, Joe! 
Kaminskas, is rapidty recove- 
įing from an injury incurred' 
practicing with the Trojans. 
The collar bone on his left'I
shoulder was broken. His giri 
friend is tbankful tliat it was ■ 
the left aide. (

Looks likę the Brighton 
councii is to become quite ac- 
tive again after a listless Sum 
mer. There’s a renewed inte- 
rest in the club whieh is evi- 
dent to any casuai observer. 
‘Old Timer’ Zaromskis puta 
in plonty of energy to pusk 
the councii ahead of the ot- 
hers. Here’s to the ‘OldTi- 
mers’: gluek, gluek,; gurgle, 
gurgle, Alihh!

Konnie.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DUKTERŲ ŠOKIAI ŠĮ 

VAKARĄ.

North Side’s Halloween Rudeniniai Amerikos Lietu- 
Dance is on Saturday, ’Oct. jvių Dukterį šokiai įvyks šį 
31. It’s just tliree days befo-j vakarų, Crystal Ballroom, Del 
re the Sports Association dan-1 Prado Hotel, 5307 So. Hyde 
ce. Place is on North and Ca-'Park Blvd., 8:30 valandų va- 
Kfornia Avės. Į kare.

------------- 1 Muzika, kaip pirmiau buvo

Modelis

Įrengtas 
su tūbomis |

i

Temykite!!!
Jūsų BANKA stipri kaip uola.

Daro paskolas ant PIRMŲ MORGIČIŲ ant 
atsakančių nuosavybių.

Moka TRETĮ NLOŠIMTĮ (3%) už padėtus 
pinigus ant taupymo.

Parduoda-LAIVAKORTEK ant visų hnijų.
Ir SIUNTA PINIGUS į Lietuvų — Litais ir

Doleriais.

Dėlto-gi neabejokite, bet RkiMKJTE savo 
ĮSTAIGĄ.

Ųniversal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

Miss Helen Hicks, twenty-year old Lond Island giri who 
defeated Mrs. Glenna Collett Vare in the finai match of the 
women’s golf tournament, is here seea receiving the charn- j 
pionship cup from Rerbert H. Ramsey, president of the U. Š. j 
G. A.

1
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Pagražina Mvaiadą Patenkinimas garantuotas
PLIKOS VĖLIAUSIOS MAi>O« 4LIFUOTPI AKINIAI SUSTIPRINS 

AKIS, PASALIMH JVj NUOVARGI IR STEBĖTINAI 
PAGERINS REGĖJIMĄ

Dr. G." Serner
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS 

OFISAS IR AKINIU DIRBTUVE

756 W. 35 Street — Telefonas Yards 1829

LENOVIOS IŠLYGOS

Lietuvių Valanda — Pancdėlių vakarais 
Na» 7-8 vai. Iš Stoties WHFC (1420 kilocycles)

LIPSKY’S MU S I C A 
R A D -I O STOK

4916 West 14th Street
Tek Cicero 132® Cicero, Ilk

H||HINIIIIIIIlUtmillllM«NIMWIIINIUIIIIIIIIIIIIRIRIIIIUIIUIUUUIUinUtUUUinilll(5

KETINIS KONCERTAS IR BALKIS
, ---------- RENGIA ----------

Saldžiaiisios širdies V, J, Dr-ja 
NEDELIOJj SPALIŲ (OCT.) 18, 1931

LIETUVIŲ AUDITORIJOS SALE),
3133 South Halsted.Street

Pradžia 0 vak vakare. Įžanga 30c.
U w»«,rys HeC*vli»k koncertas (vyks paminėjimui muši/

dr-J»» *1 i»*tŲ gyvavimo sukaki avių. Bus'daini, ir vaidinimas "ŽY
DAS IR DaVKAS". P» vkvin smagija Aoktnt. Visam programų! va
dovaus artMaa ► KANTAM SABONIS. Visiems užslm6k«s atsilankyti. 
Negana, kad pasilinksminai*, bet dar bus Išdalinimas dovanų, kurios 
sutelkė biznieriai: Izidorius Petrauskas, Aleksandras Junevičius Juo
zas Rlagenas ir Rapolas Gtobis. Jiems tariame ačiū.

PASTABA. — Tie, kurie prisirašys prie dr-Jos koncerte, bus 
•-riimtl be įstojimo moksstlea. KOMISIJA.

rašyta, kogeriausia. Bob Pea- 
ry su savo orkestrą žavės su
sirinkusius.

Kurie neturėjo progos įsi
gyti tikieto iš anksto, galės 
įsigyt vakare prie durų.

N uoširdžiai kviečia visus
Komitetas.

PLATINKITE ‘♦DRAUGI

Skaity kite ir platinki
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” it 
remkite tuos biznieriui 

ir profesionalus, kurie 

garsinasi jame.

LACMAWICZ IR SONUS
EASKABŲ VEDZJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti LFž $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Publie reikalus.

. Chicago, UI.
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, 111.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

1800-1802 W. 47th Street 

Spešelas šiai savaitei
' • y

Gryno šilko moterų šifon šilko pančiakos, regulerė 
kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui 79"

Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 
visokio saizo, iki 46, regulerė vertė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po .............. . .......... ............. 79c

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasid&rymui val
gių piknikams ir į darbų 
einant Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Grcen MiU Duonų, 

kuri .yra pagaminta talp^aip balta dnona turi būt paga
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltą 
Suraikytą Duoną

NewProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Jiemkite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Bpulev»rd 1048 

Įsteigtai 1803 metais
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TEL. PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ VARDAS

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

Mus parduodame įvairios rųšies 
anglis — dėl Hot Water ir štymo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidatioa 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

4913*19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street Cliicago, Illinois

V. GAPSZEVVICZ, Pres. „ R. F. GAPSZEVVICZ, Sec. and Mgr.

iš praeities veikimo ir pra
nešus, kas toliau manoma 
veikti, pasipylė delnų ploji
mas ir valio ui pasisekimą!

Programo viduryj padaryta 
maža pertrauka ir įnėšta pa
rinkti aukų sergančiam kun.

vyksta į Maskvą derėtis su 
Sovietais dėl miško apdirbi
mo. Šiais metais Klaipėdos 
lentpiūvėse apdirbama 170,0011 
ktm. miško. Susitarimu ir ki
tais metais turi būti apdirb
tas toks pat kiekis SSSR mi-

Phone Roosevelt 29 63

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBER SHOP 
Hair Bobblng and SMnglIng for 

Ladies Our Speclalty 
2203 Wo(t 22n«l Street

Telephone Lafayette 1615

MAROZA’S BAKE SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pirmos Klesos Duonkepy k la
4330-34 S. Califomia Avė.

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, IIL
Nuoširdus prašymas.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
savo parapijoms, biznierius, 
Cicero’s ir apylinkės lietuvius 
ir bulvariškius į Šv. Antano 
parap. bazarą. Jūsų atsilanky
mas klebonui priduos daug 
malonumo ir džiaugsmo. Taip 
pat, paremsite ir savo parapi
jų-

Turiu tikros vilties visus 
pamatyti parapijos svetainė
je.

Bazaras baigsis spalio 23 d. 
Šis sekmadienis jau paskuti
nis.

Bedarbiai dažniausiai krei
piasi į parapijos ofisą, pas 
kleboną, prašydami juos su
šelpti.

Brangieji, vienas klebonas 
negali visus bedarbius aprū
pinti. Todėl, stokime visi į dar 
bą, kad parėmus savo parapi
ją, tuomet lengviu bus, tiekti 
ir Reikalinga pašelpa.
xIš anksto visiems tariu ačiū.

Kun. R. J. Vaičunas, kleb.

įsigiję ir nuosavus namus.
X Sekmadienį, spalio 11 d., 

Aušros Vartų klebonas surišo 
Moterystės ryšiu Elzbietą Re- 
klienę su Jurgiu Danuša. Per 
iškilmingas mišias asistavo 
kun. K. Paulionis Ir kun. V. 
Padolskis.

X Kun. Dr. V. Padolskis, 
kuris leidžia atostogas pas 
kun. J. Šeštoką, jau rengias 
apleisti Ameriką. Spalio 23 d. 
laivu “Augustus” išplauks į 
Romą baigti Šv. Rašto studi
jas. Rodos, neilgas laikas, kaip 
gyvena su mumis, bet savo 
gražiais pamokslais jau daug 
gera nevjorkiečiams padarė.

Vietinis.

CLEVELAND, OHIO.
Vakaras.

Šv. Jurgio parapijos para- 
pijonys buvo surengę vakarą 
spalio 9 dieną, švedų svetai
nėje, 1476 Addison Rd., nes,

--------x-------

!

Kuliavui, kuris guli šv. Jono sindikatas tikisi, kad
: ligoninėje. Aukų surinkta 
j $10 ir paskirstyta taip: už $5 
Į užprašyti mišias už jo svei- 

(Tęsinys 7 pusi.)

KLAIPĖDOS BIZNIS

Klaipėda. Klaipėdos miško 
sindikato atstovai netrukus

gaus daugiau užsakymų apdir 
btam miškui, todėl rūpinasi iš
gauti ir diaugiau miško žalia
vos. ,

— Per rugpiūčio mėn. į Vo
kietiją iš Klaipėdos krašto iš
vežta piauti 381 galvijas, o 
liepos mėn. — 101. Rugpiū
čio mėn. taip pat išvežta 1,362 
(737) veršiai ir 67 (82) avys.

lllllllllllllllluilIlIllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiill^

] DIDELI PINIGŲ SUTAUPYMftl j
ANT 1

sudegus lietuvių svetainei,11 
nebus galima ja naudotis, kol = 
nebus atremontuota. (Kitas 15 
panašus vakaras bus laikomas i s 
toj pačioj svetainėj spalio 22 
d.).

Nežiūrint, kad svetainė lie- Į = 
tuviams visai nežinoma, bet 
publikos prisirinko gana daug. 
Reiškia, žmonės remia savo 
parengimus, kad ir blogmečiu.

Susirinkusieji buyo labai 
patenkinti. Muzikai griežiant, 
gražiai pašokti. #

Komisijai išdavus raportą

Radio, Pečių, Parlor Setų, 
Kaldrų ir Matrasų

Abejose Peoples Furn.
KRAUTUVĖSE

dyta, kii-
n J tik i.

Phone CanaI 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaslons

2242-44 WEST 23 PLACE

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

Tel. Oanal 5529

JULIUS SZLICKIS
General Repalring and 

Contracting
2019 W. 22nd STREET

Tel. Grovehill 2952
J. BALTIKAUSKIS

GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau visokios rūšies namus.

Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 SO. CALIFORNIA AVĖ.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Bridgeporte
3457 Sy. HALSTED ST.

■ • o

Philco Radio

Naujos 1932-rą metų mados, pilnai Įre
ngtos gražiame kabinete kaip paro

I

g

Tel. Lafayette 9 832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, DAžome, 

Prosljame Ir Taisome 
4146 ARCHER AVENUE

PETKUS
JEWELER

Phone Republlc 10256 
MODERN URIG STORE

G. Benosius, R. Ph. 
Prescriptions Filled Accurately 

Ice Cream — Gandy 
Povvders, Creams and Toilet 

Artlcles
2612 W. 71st STREET

Office Tel. Calumet 3399
Res. Tel. Yards 3408

BAGDONAS BROS
Purniture & Piano Moving 

Local & Long Distance Removal
3244 S. HALSTED ST.

Tel. Vlctory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. HALSTED ST.

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

WF,STERN AND SOUTHERN 
LIPE ENSURANCE CO. 

Office 1538 WEST 63rd STREET

Diamonds, Watches and Jetvelry 
Watch Repalrihg Our Speclalty
4601 So. Heriritcge Avė.

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus Ir Greitas Patarnavimas

2517 VVest 69th St.

Ų AMERIKOS UNIJA
I*

MEMTTOBKAt

Informacijos Ir laivakortės gau
namos pas savo agentą arba: 

SWEDISH AMERICAN LINE
181 No. Mlchlgan Avė. 

Chicago, IIL

Tvirtai padaryti pagal 5 
naujos mados, apdengti E 
su aukštos rūšies Mo- E 
hair, 2 šmotai verti iki E 
$125.00 da
bar tik

Parlor Setai

$59.501

Tel. Vlctory 07 28
S. DAUGĖLA

MILKMONAS
Užlaikom visokios rųšies pieno 

produktus: pienų, sūri, sviestų tr 
t. t. Prlstafcom l namus Ir Į Storus.

S251 S. Emerald Avenue

Tel. Prospect 081
Res. Tel. Yards 5179

L. ABARAVIČIUS
Superlntendent

VVestern and Southern Life 
Insurance Co.

Office 1 538 WEST 63rd STREET

N ■ ■ ■ 
■

Radio Stotis AJJ.

X Sekmadienį, spalio 18 d., 
1 vai. po pietų, Labdarių 3 
kuopos įvyks svarbus susirin
kimas, parapijos mokyklos 
kambary.

Kviečiami visi, be skirtumo, 
atsilankyti. Visų draugijų at
stovai taipgi prašomi daly
vauti.

X Labdarių 3 kuopa rengia 
vakarą lapkričio 15 d., para
pijos salėj. Vakaras bus labai 
įdomus.

Bus atvaidinta 3-jų veiksmų 
komedija, kurįoj pirmam akte 
dalyvaus žydelis Volfki krau- 
čing iš Kadagynų kaimo, ir 
ūkininkas Urba su savo šei
myna ir bernu Lauru.

Antram akte žydeliai geldi- 
ninkai sn savo gyvuliais, o tro 
čiam karalius ant bačkos.

■ Neslkankyklte savęs aka.ua- 
m mala. Reumatizmu, Sausgėle.

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
R — raumenų sukimu: nea akau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę 
_ Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOCND mo-
■ stis lengvai prašalina vlršml-
■ n ė ta llgaa; mums šiandie dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėka- 
“ vonea pasveikę. Kaina 60c per
■ paštą 65o arba dvi už |1.03.
■ Knyga: "BALTINKI 8VEI- 

NATOS” augalais gydytles, kal-
■ na i0 centų.

■ dustin Kulis
H >260 80. HALSTED 8T.

B Chicago. III.
ŠŠIIIMfeRIIIII

■

Šildomi Pečiai

Naujausios Mados, pilnai parceliuoti, 
dėl visokio kuro, verti ff’OO flfi 
iki $50.00, po ................ <P&UsUU

E Tel. Calumet 6794

BANIS STUDIO
Everythlng In Photography

3200 SO. HALSTED ST.

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
184o VVest 47th Street

HEWM.
Kronika.

X New Yorko lietuviai išsi
mėtę po visas miesto dalis. 
Danginusia jų gyvena Bron-tr- « *x’e, kur apie 20 šeimynų turi

Tel. Lafayette 3525 ,
Stella Paukšta

Groeery and Meat Market 
4530 S. HONORE STREET

Tel. lafayette 2879

JULIA’S RESTAURANT
Fulla Pocius and Stella Juskie, Sav

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI 

4656 SO. WESTERN AVENUE

DAUGIAU NAUJŲ 
IŠRADIMŲ

A Lumgago pilės
Galvos skaudėjimo pilės 
Inkatų pllea. ,
Tų gyduolių senai svie

tą* laukė, tai Jau yra ga
tavos.

To» visos gyduolės yra 
tiek vertos aukso, klek 
jos pačios sveria sulig 
savo ' naudingumo.

T. A. D. TONIC per 
12 metų tūkstančiams 
žmonių pataisė sveikatą,

o dar milijonai nežino.
Dabar su tais vaistais gali didžiau

sius skaudėjimus prašalint
Ir visus vidurių blogumus pataisyti. 

T. A. D. produets turi Ir daug kito
kių vaistų,

klt aptlekose arba Iš T. 
duota

HALSTED STREET 

Chicago, UI.

N. KARKLELIS
Pirmos Klesos Barber 

Shop

1818 W. 46th STREET

Kaldros Blankėtai
Milžiniškas pasirinkimas, veik už pu- Ę 

sę kainos. Pilnos mieros, =
gražios kaldros po ., .. gD 1 lUU Ę

Geriausių vilnų, dubeltavi blankėtai. E 
70x52 dydžio, vertės $10,
Po .............................

Si;

$5.951

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET
---------------------------- 1---------<------------------------

Tel. Lafayette 1340

N. ABARAVICZ
Groeery and Meat Market

4600 S. Fairfield Avė.

Tel. Yards 3164

Ashland Studio
M. ZELGIEWICZ, Prop. 

Photographer
Weddlng and famlly groupg our 

Speclalty
4852 80. ASHLAND AVENUE

Reikliau 
A. D. Broi

3133 A).

Phone Prospect 9823

" Stanley Studio
PHOTOGRAPHER 

Vestuvių, pagrabų Ir šelpjau 
grupių, tai musų specialybė.

2656 WEST 69th STREET

Tel. Vlctory 7648

Michael Messar
PHARMACT8T 

Lietuviška Aptteka 
3201 SOUTH HALSTED STREET

Geri Matrasai

Felt Matrasai, verti iki $16.00, 
dabar tik po.......................

Parsiduoda pusdykiai. Baltos Vatos Ma^- 
rasai' su tvirtu ir gražiu vir
šum, bile dydžio po

Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla 
6551-63 SO. KEDZIE AVĖ.

Tel. Vlctory 7261

J. S. Ramančionis
HARDWARE STORE 

Wall Paper
3147 SO. HALSTED ST.

Phone Prospect 0964

GASS THE TAILOR
C. .1. GERVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSH1P 
Cleaner and. Dyer 

2543 WEST 7 Įsi. ST.

Phone Ganai 1678-9

JUSTIN MAGKIEWIGH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morglčlus
2342 So. Leavltt St.

Prisirengkite -prie šalto oro dabar, atlankykite 
Peoples krautuves šią savaitę

4I7T-S1 AMCNM AVt cm SKNMONO «T. 26M-4O W. •»* ST. t MA K 1*000 AVB S

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St. | 
Cor. Richmond St. Cor. Maplewood Avė. i
TEL. LAFAYETTE 3171 . HEMLOCK 8400 8

iiinmiiiiii m iiiiiiiiiiiiiiuii imu.... .

;-----------------------r-
Phone Republlc 4930

BECKER CLEANER
A. PlflLLIPS, Prop,
We Call And Dellvar

2408 VVEST 63rd STREET

Telephone Lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS. Sav.

4624 So. Westem Avė.

Phone Lafayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardware, Paints, Varnleh, Glasa 

Electrical Appllcancea, Etc.
2738 West 47th St.

Telephone Grovehill 2362

WEST ENGLEVVOOD 
RESTAURANT

ŪKAS. BRAZAITIS, Sav. 
HOME COOKING 

Atdara Dienų Ir NaktJ
6246 SO. ASHliAND AVĖ.
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ELZBIETA LABANAUSKIENE LIETUVIAI AMERIKOJE
CLEVELAND, OHIO.

Narė Moterų Są-gos 55 kp., Chi
cago, III., daug prisidėjo prie, šios 
kuopos organizavimo ir jos palaiky
mo. Nuo pat kuopos susi organizavi
mo ir po šiai dienai (išėmus vienus 
metus) uoliai eina kuopos pirminin
kės pareigas. Įžymi 55 kp choro dai
nininkė, gera kalbėtoja. Žodžiu pasi
šventusi Sąjungos darbininkė.

G R A B O R I A i:'

J. R RAOZIUS S. D. LACHAVICH
LIETUVIS OBABOBIUSPIGIAUSIAS LIET. ėRABORIUS 

CHICAOOJE I Patarnauju , laidotuvėse kuopigiausla. 
pa- | Reikale meldžiu atsišaukti, o mano'Laidotuvėse 

tarnauju geriausia j 
ir pigiau negu kiti j 
todėl, kad priklau- j 
sau prie grabų ifi- 
dirbystės.

OFISAS

S*.m 1439 S. 49 Court, Cicero, III.

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 \Vf 23rd PI., Chicago

B. A. LACHAVICH

(Tęsinys iš 6 pusi.)

1 atą, o kitus $5 atiduoti pa
čiam kun. Kuliavui. Fo to, įmi- 
silinksminimas vėl. tęsėsi iki 
vėlumos. Visi skirstėsi paten
kinti.

Kitų sykį manoma daugiau 
publikos turėti, nes svetainė 
,»hu bus žinoma. Daugelis bu- 
\ tįsiųjų į reikalavo, kati greitai 
vėl būtų surengtas panašus 
Vakaras.

_ N©parapijomis.

ELIZABETH, N. J.
/ \ ■ „1^-. ........ ........ .

i Peteliškės — dovana Lietuvos 
Gamtos Tyrimo Stočiai.

» e

Kiekvieną ,čia. labai domi
na didelis kelių šimtų egzem- 

j pliorių peteliškių rinkinys, 
kurį komp. Žilevičiuj surin
kęs New Jersey valstijoje per 
3 vasaras, yra paruošęs, kaipo 

t dovaną, pasiųsti Lietuvon 
(lanitos Tyrimo Stočiai — mu
ziejui. Ištikrųjų, yra kas pa
žiūrėti. Nėra abejonės, kad 
Kaunas nudžiugs sulaukęs to
kią dovaną.

Js šios kolonijos į praneiškie 
čių vienuolyną išvažiavo 5 
mergaitės: Gaųdiešiutė, Pec-

kiutė, Stučkiutė, Joniutė, La-;
pinskaitė.j. I

Sveikintinas dalykas. Vis 
tai nuopelnus lietuvių parapi
jos mokyklos, kurioje moky
tojauja seserys Franėiškietės 
:š Pittsburgli’o.

Kiek anksčiau buvo pra
nešta, kad kleb. Simonaičio 
rūpesniu, geriems pa rupi jo-' 
utinis padedant, nudažytu, be
sesučių namo, klebonijos ir Tel. Coiui «764 
mokyklos kai kurios dalys ir 
atremontuota ir nudažyta p< - 
apijos svetainė, seniau -bu-

D A K J A R A I
r - L ■ —

Tel. Cicero 67^6

DR. P. ATKOČIŪNAS - .
D EN TĮSTAS

111b SOI TH -10 COURT. CICERO, ILLINOIS
VricAtdiu lietuvių Šv. Antano Bažnyčią
Vųl : M-l 2 ryto: 2-C lr 7-9 vakare

Rus. Ucpublic 5350 Telefonas Grovchill 3262

DR, A, RAčKliS i OR. A, G, RAKAUSKAS

SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Tel. Cicero 5927

vuui bažnyčia. Nežiūrint be 
darbūs ir sunkių metų, visgi, 
dėka klebono sumanumui, me- 
as iš meto padaromi kiti pa

rapijos nuosavybės pagerini
mai.

A. Dzukaitis.

IR OBSTETHIKAS •j I D VTGJAS. ( HliaiUiAS

Gydo staigias ir chroniškas Ilg-tf 
vyrų. moterų ir va.kų 

DARO Ol’ER.O’1 J.\>-

Ligonius priima kasdieną ,.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir sercdomis tik 
tškulno sueitai us

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DAR APIE į KARALIŠKĄ 
KRIPTĄ VILNIAUS

KATEDROJ
t

(Tąsinys iš 2 pusi.)

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 '.VEST 63 STREET 
Kertė So. We*t«rn Avenue

' Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt SI 

Tel. Canai 2330
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 . 

NedėlioJ pagal susitarimą

Tel. Lafayettė 5793

DR. A. J. JAVOIšGYDYTOJAS iii CHIRURGAS
2415 . MAKtjUETTE iiOAD vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak

Ofiso Valandos.
Nuo 9 -- 12 vai ryto. Nuo I vai 

4 ir 6:30 iki s v..i vakaru
Kerėjomis uuo 9 - 12 vai. ryto

Nedėliomis jM>ge' sutari:

iOfficū: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal ->uiu-1;

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
ply?A dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a a •

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUlš IR

BALSA^UOTOJAb 
Turiu automobiliuf viso

kiems reikalams. Kaina priei, 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IH.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7511

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIU8

4443 So. Talmaa! Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, m

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 4<th Lr Paulina Pts.

Tel. Boulevard 5203-8412

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slm pat li
kai, mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

JOHN KURTZ
mirė spalių 14, 1931 m. 4:15
vai. arak. 70 mėtų amžiaus. Gi
mė Austrijoj. Amerikoje išgy
veno 50 metų.

Paliko dideliame nubudime 
5 dukteris Oną Liutkevičienę, 
Sofiją Duobienę, Kotriną Liut
kevičienę, Marijoną Wolskienę 
lr Anastaziją, sūnų Pranciškų, 
4 žentus Joną Liutkevičių, My
kolą Liutkevičių, Vincą Duobą 
lr Adomą Wolskj, marčią Vale
riją ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2243 W. 
23 st. Laidotuvės Įvyks Suba- 
toj spalių 17 d. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas Į Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į St. Adalberto kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vleus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukterys, Simus, Žentai, 

Marti ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

Lachavičius, Roosevelt 2515

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

MINNIE IftDONAS
(Po tėvais Jurevičiūtė)

mirė spalių 16, 1931 in. 12:05 
vai. ryt, 31 metų amžiaus. Ki
lo Iš Panevėžio Apskričio, Nau- 
Jai.iieščle IH-ątonių Kaimo.

dl iue 
7 A.

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Meg vistimi -1 ti ikiAtne širdingų, simpatingų ir ramų 

patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalinga©.

J. F. EUDEIK1S 8c CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Herrtiitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

vyrą Juozą, 2 aunu Jurgį 
ir Juozapą 6 metų, motiną A- 
leksnndrą, patėvį Antaną JaeM- 
levlčių, 3 brolius Antaną, Bla- 
dislovą ir Aleksandrą, seserį 
Marijoną Goslovvski, švogerį 
Steponą, dėdę Juozapą Jurevi- 
ėlą, tetą Petronėlę Kazlauskie
nę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4716 So. 
Campbell Ąve. laUdotuvės įvyks 
utarnlnke spalių 20. Iš namų 8 
vai. boa atlydėta į ftv. Jurgio 
par gažnyčią, kurioj įvyk* gei
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į ftv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugu* lr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę;
Vynas. Miinal, Motina, Patėvis, 

Broliai. HPsnv, ftvogvrls,
Itėdė, Tėta Ir Giminė*.

laidotuvėms patarnauja grab.
8. P. Mažeika. Yards 1128

Ofisas 2201 West 22nd Street 
JX) to bus padaryti nuodugnūs Cor- So- Leavitt St. Tel. Canai 6222

tyrimai. Pasak pro f. Klos, ne- Rezidencija: 6628 So Richmond 
. Avenue Tel. Republlc 7 868

gali būti nė mažiausio abejo- valandos 1—3 & 7—8 vai. vak.
jinio, kad kriptoj atrasti ka- j____ Nedeiioj: 10 — 12 ryto ___

rališki palaikai. Tą aiškidu- ofiso t«i. victory 3687 

šiai įrodo atrastos lentelės su J ot ” Kest- TeL H**alock 2S7‘ 
renesansinėmis raidėmis ir' DR. J. P. POŠKA 
karūnos. 3133 6. 11ALISTED JSTREET

Į paskutinį “Slovo” nume-' Antras ofisas ir Rezidencija 
rį žinomas lenkų publicistų' 6504 y. ARTESIAN AVĖ.

tat įdėjo straipsnį, kur apra- vak. Antro ot.' vai. : Nuo 3-6 po
ŠO savo įspūdžius, aplankius P*et- UUirn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.

Šventadieniais pagal sutaipina.
kriptą, ir susižavėjimą, pama
čius atrastas brangenybe-;. 
Tam savo straipsny Vilniaus 
publicistas ragina pakviesti 
į karališkų palaikų laidojimo 
iškilmes Pilsudskį, lenkų “pre
zidentą, Gtto Habsburgietį, 
kunigaikščių Radvilų giminę 
ir... “Kauno respublikos pre
zidentą”. E.

Skaitykite bolševikų “ro
jaus” aprašymą, kuris eina 
atkarpoje. Šiandie ypatingai 
šiurpulingas skyrius. Skaitant 
net plaukai ant galvos stojas.

Re*. Tel. Midway 5512

DR, R. G. GUPLER
z

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Wilnidtte 195 arba 
Canai 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėlUU.
ir dtetafergafs vakk.ro

DENTIST AI
Phone Boulevaid 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D E N T i S T A S 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

AKIŲ GYDYTOJAI:

SyGRIŽO IS LIETUVOS

DU VAITUSH, OPT,

Tel. Canai 5222

DR. 6.1. BLŪŽIS
D B M T I g lt k B 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutartį

Boulevard 7589 _
Re*. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T I S T A S

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryte iki 8 vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų- įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemihio, nervuotu-
mo, skaudamą aklų karštį. Nulrnu Cicero 1260
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę lr tolimą regystę.

l’rlrenglu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau- ; Vai 
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur I

47tL2 S. ASHLAND AVĖ.

DR. GUSSEN

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

OR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

754 WEST Sflth STREET
Kampas Halsted st. 

Valanda*: nuo 10—4; nuo 6—t

SVARBI ŽINUTE

OR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po nuin. 4645 S. 
Ashlaad Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 fc>o.. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 

10-12

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET'
f

Rezidencija 6600 S. Artesian Art 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numefiu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
STECiJALlSTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
VoL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:29 vakare 
Nedėliomis 15 Iki 11 

Telefonas Midway 2880

X-Ray

LIETUVIS DENT1STAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis lr Hcredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III

DR. P, P. ZALLYS
DENTISTAS

30 KAST 111 th STREET
Kampos Wabush Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray. etc.

Tel. Republlc 7696

DR, A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marąuette Rd.
Vai: 9-12 ryto; 1-5 lr 6-9 vok. 

Seredoį 9-12 ryto. NedėlioJ susitarus

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eitractlon
Vai. 9-9. Ned. 8-19 

(658 80. WESTEUN ATE.

Tel. Woniwvrth 30UU
Rez. Tel. Stevvail 819i

DR. H. DARTCN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chlc. Av 
Tel. Aberdceii 0U25 Tel. Bruns 72-40 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras lr Chirurgas 

Res. 10244 LONGVVOOD DRIVE 
Tel. Beve^ly 0870

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel plaza 22»»

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ik; 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nf-del nuo 10 iki 12 dlaną

Rea. Phone 
Englewood 6641 
Weutworth 3000

Office Pbon* 
VVentvvorth 3004

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 lr 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
, Išskiriant ketverge po pietų 

Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. D0V/1AT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliomis
Tel. Cicero 2888 Susitarus

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 lr 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną lr naktį 
Virginia 003a

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio lė ketvirtadienio

Tel. Hemlock 8700

Rea Tel. Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617 (

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Murąuette Road 
Vai. 2-5 lr 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. M. NedėlioJ susitarus

Hemlock 8161

DR, V. S. NARES
, (Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2435 West 69th Street 
VALANTMlS

10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak 
Apa^t Šventadienio ir Ketvirtadienio

DR. SUZANA A. SLAKS3
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakaruls: Utarnlnke lr Ketverge Iki 8 vai.).
Seredomls lr Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso lr Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.; 1-9 Ir 6:10-1:10 vai. vok. 

Nedėiloj susitarus
VaL: 2 4 Ir 7-9 vai. vakare 

NedėlioJ miMtarns

t

vakk.ro


8 H AUGA S Šeštadienis, Spalio 17. 1931

2-ras Metinis
• — Rengią — ; *

MOTERŲ SV. KRYŽIAUS LIGONINES RĖMĖJŲ DR-JA
SEREDOJ, SPALIŲ (OCT.) 21 D., 1931

Labdarybės BALIUS)
M. JoA. ___

Trianon Ballroom, 62nd & Cottage Grove Avė.
TED WEEMS ORCHESTRA. PRADŽIA 8 VAL. VAKARE. ĮŽANGA $1.00

Širdingai kviečiame visus. Tikietus pirkite iš anksto Šv. Kryžiaus Ligoninėj ar pas platin
tojus. RENGĖJOS.

C H I C A G O J E
z

ras Kalnis, Frank Melekaus- 
kis, Antanas Vaičikauskas, 

!Aleksas Glebauskas, Kazimie-
PRANEŠIMAI

LIETUVIŲ VALANDA.SUSIRINKIMAS SU KAVA. tų komisija, kuri bendrai veik-‘ras Kerpauskas, Longinas Ju-(
'________ tų su “Draugo” paskirta ko- sevičius, C. Druktenis, Antą-Į ' '

; misija. Vyčiai dėsią pastangų, nas Fabijonas, Antanas Len-į Ryt dien4» y- sekmadie- 
Town of Lake. — Spalio 11. kad visos skir.amos “Drau- ,nyj> spalio 18, bus gražus ra

li. parapijos saliukėje įvyko 'go” dovanos vyčiams tektų, i „ . di& Pro8raTna8Hš stoties WC
mėnesinis L. VvČių Chicagos | Town of Lake atgijusi Vy- Kas dabar turi atliekamų (970 kiloc!) nuo 1 iki 2
Apskrities kuopų atstovų su-! čių kuopa gali būti pavyzdžiu idrabuZ1^’ avaln“?’. PataUnių,^^ po pįetų> kuriame daly- 
sirinkiinas, kuriame dalyvavo, v isoms kuopoms. Narių, ypač!tai prasomi nestl t P®®*P1J0S, vaus Dailės Ratelis ir choras

metinis koncertas ir balius 
įvyks sekmadienį, spalių 18 d. 
Lietuvių auditorijos salėj. Pra 
džia 6 vai. vak. Patys daly
vaukite ir savo draugus atsi
veskite į koncertą, ir prirašyti 
prie dr-jos.

Valdyba.

tuoj po rožančinių pamaldų. 
Visi tretinįnkai prašomi nu
eiti. ' z

Vietinis.

I darbininkus koncerto vakarui, 
i kuris bus lapkričio 8 dieną. 
(Kurie nariai esate pasilikę su 
i mokesčiais, privalote užsimo
kėti. P. K., nut. rast.

NEDARBAS ITALIJOJ

ROMA, spal. 16. — Spalių 
mėli. 1 d. Italijoj buvo 747,- 
0<X) bedarbių. .

WEST SIDĖS LIETUVIAI
t
Jei jūsų automobilius reika- 

jlauja pataisymo, tai atvežkite 
i jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Speselas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav 
Biznio Tel. Rooseveit 3365

Namų Tel. Cicero 6372i________________________ '
REAL ESTATE

Tbwn of Lake. — Labdarin-
„ v, wt i -i i£°s Sąjungos 1 kuopos susi-įs Kenosha, Wis. Bus daug ko i • , . • , , ,o. . . i rinkimas įvyks sekmadieny, 18

skaitlingai. Be to, po susirin- įf k“a* ^““^'"'""po'įstyri- "«*"“• .'}’’'Pgl .b,°"|d. spalio, Šv. Kryžiaus moky-
kimo mergaitės su vaikinais, p p muzikos gabale-, k,os kwnbary , valandą po
sukruto svečius pavaišinti na j • ‘ hy. Todėl nepraleiskite gra- i iet yisi labdariai prašomi

‘e “ “• zty lietuvi, radio programy, skai(lingai
(kuriuos savo lėšomis duoda j Valdvba
Jos. F. Budriko radijų ir mu-, -

žymus Vyčių veikėjai ir, vei- į vaikinų, susirinkime dalyvavo ' *salę’ kur pnimS Br°llS Petras*
kėjos Apskrities raštininkei 
neatsilankius, jos vietą užėmė 
p-lė K. Bartkaitč uoli Tpwn
of Lake Vytė. mįe keptais pyragėliais ir ska |
. Sus-me išklausyta eilė pra-'nįa kava. Valgant muzika gro 
nešimų; ypač gražūs buvo j0. Tokis gražus priėmimas 
Pranešimai sport) sekcijos,: Apskrities susirinkime sena? 
kuriuos patiekė p. Valiulis, lyra buvęs. Geistina, kad ir 
besketball lygos pirm., o pa-1 kitos kuopos paimtų pavyzdį 
p:ldė p. Savickas, sporto sek- įg townoflakiečių.
ei jos pirm. I Vyčių 13-je kuopoje yra

Ig. Sakalui pranešus apie įžymių darbuotojų, vaikinų ir

Suvargusios šeimynos ten ga-

Narys.

X Rytoj vietinė Mot. S«- iko8 krautu»g. Jau treti me. 
jungos 55 kuopa mini 10 m. kaip p Budriko 
gyvavimo sukaktuves. Ryte,
7:30 mišiose visa ( kuopa eis

luošiam, “Draugo” lietuvi, .„orgaifiy, kurie nesigaili nš =>>«0 solistė p. Ska

gomis pradėti lietuvių radio
programai skamba ir- linksmi 

bendrai prie Šv. Komunijos; |m vislJ mus, 8tabas ir 
.per mišias giedos solo L. V.jj# kraatnTg užsitarnavu-

kumštininkų turnamentą viso- darbo, nė lėšų kuopos vardui !mara len®' 1 va are’ Pai’aP‘ 
« parapijose, suls-mas prane-’ kelti. Kuopai pirmininkauja i ^°S US an e as su a
š.'inu labai susidomėjo ir nu-'p-iė Zosė Jurgaiti. . '
tarė, kad sporto sekcija išrink

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN

Linkėtina 13-jai kuopai gra
žiai augti ir sutraukti visą ko
lonijos jaunimą po Vyčių or-

tuvėms paminėti. Per banketą 
bus pagerbtos kuopos organi-

-1 ganizacijos vėliava.
Kavos gėrės.

si musij plačios paramos.
Žmogus.

Dievo Apveisdos Parap. —
Tretininkų susirinkimas įvyks 
sekmadienį, spalių m. 18 d.

KALBĖK ANGLIŠKAI!

Bridgeport. — D. L. K. Vy
tauto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimą sekmadienį, 
spalio 18 d., 12 vai. dieną, 
Cliicagos lietuvių auditorium.

Nariai būtinai atvykite, nes 
yra svarbus susirinkimas. Tu
rime svarbių reikalij svarsty
mui, taipgi turime išrinkti

MAROOETTE PARK
PRANEŠIMAS.

Turiu garbės pranešti lietu
vių visuomenei, kad atidariau 

Į rūbų siuvimo šapą. O dabar 
jau laikas apsirūpinti drabu
žiais — užsisakyt, sutaisyt se
nus, išprosyt. Mes siuvam vy
rams naujus siutus ir over- 
kautus. Taipgi siuvam siutus 
ir kautus storom ponioms ir 
plonoms panelėms. Kailinius 
kautus atnaujinam.

Lauksim jūsų atsilankymo. 
V. BRIEDIS 

2640 West 69 Street 
Chicago, UI.

Mainymui ar pardavimui 
mūrinis narnami (cottage), 8

kambariiį. ',
4158 So. Campbell Avė. 

Tel. Virginia 1394

ANT RENDOS
Kambarys dėl vaikino, ar 

merginos su visais patogumais 
šilima, šviesa.
7015 So. Washtenaw Avė.

Chicago, III.

NEZINYSTĘ IR VARGUS GALI
MA NUGALftT TIK MOKSLU!
Amerikos Lietuvių Mokykla yra 

vienintėlė anglų kalbos mokslo Į- 
staiga Amerikoje, čia mokinama 
kiekvienų, žmogų lengvai, greitai, 
gražiai-taisyklingal rąžyti, kalbėti 
angliškai valdžios įstaigose, krau
tuvėse, pas daktarų, advokatų, tei
smuose; nurodome, toip pas dirb
tuvės1 bosų praSyt darbo; išaiftki- 
name taisykles mažinėle rašyt, ste
nografuok skaitliuoti; prirengiame 
prie pilletystės, ir daug kitų moks
lo paslapčių atidengiame. Už mok
slų mokestis žymiai sumažinta. At
dara dienomis ir vakarais. Pradė
kite mokytis šiandien.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKtA» ;

3106 S. Halsted St
Chlcago, Ilk

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Centro susirinkimūs 
įvyks sekmadieny, spalio 18 d. 
1931 šv. KazimhiĮro vienuolynu 
2 vai. po pietų. Kviečiame vi
sus skyrius atsiųsti atstoves, 
nes susirinkimas yra svarbus.

Valdyba.
.. . ' - <•' i-

zatorės bei pirmutinės narės 
ir joms išdalinta dovanos. Bus 

; išpildyta gražus programas. 
Dainuos p. K. Sabonis, p. Ska 
marakienė ir p. Piei^inskienė, 
kurios gražaus balso westsidie 
čiai da nėra girdėję ir M. S. 

Nortli Side choras. Be to, pro-

(John Bag-dzlunas Borden)
ADVOKATAS ,

105 W. Adams St. Rm. 2117
įp Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. v . x i jungiečių sūnūs,
Telephone Rooseveit 9o>o šeimynoms ^elpti jau įsteigta

Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9100 ir veikia

WE8T SIDE NAUJIENOS.

West Šidė. — Šv. Vincento
a Paulio dr-ja suvargusioms “grame dalyvaus ir pačių są- — Saldžiausios REAL ESTATE

Statau naujus namus ir se 
dus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Lafayette 1083A. A. SLAKIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton SL 
Roekn 1602 Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv.. Ir hubatoe 
— 8 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 71 <7

Namų Tel. Hyde Perk 2296

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH LA 8ALLEZ STREET 
Room 1924 Tel. Randolph 0322
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak. 
3241 So. Halsted St. TeL Victory 05(2 

Valandos — 7 Iki 9 vakaie 
Utarn.. Ketv. Ir subatos vakare

Valdyba yra šitokia:
Dvasius vadas — kun. J. 

Mačiulionis, prezidentas Pet
ras Šliogeris; vice-prėzidentas 
Antanas J. Peldžius ir Petras 
Fabijonaitis: raštininkas P. 
J. Cernauskas. Drabužių ko
misija: Antanas Grybas, Pet- 
raš Cibulskis, Jonas Marke
vičius ir Brolis Petras. Išty
rimo komisija: Jonas Vyš
niauskas, Vladas Mikšis, Pet-

duktervs. Į-
žanga tiktai 50c.

I Visi westsidiečiai kviečiami 
atsilankyti į skanią sąjungie- 
čių vakarienę ir pasiklausyti 
gražaus programo.

X Serga p. Striaukienė, 
gyv. 2342 W. 23 PI. Sąjungie- 
tės, kaipo savo narę ir uolią 
visuose darbuose pagelbinin- 
kę, prašomos atlankyti.

Bridgeport.
Širdies V. J. dr-jos nariai 
prašomi atsiminti, kad musų

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

APT/EKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS 
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai {rengtą lietuvių 
aptlekų šioje apielinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptiekorius 

1900 SOUTH HALBTED STREET 
VAISTAI SMULKMENOS -■ ‘ tCE CREAM
Mes specialisuoJamėe pildyme receptų ir nė vienas receptas neišei
na M musų apttekos Iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai Išpildytas patyrusių vaistininkų.

Rendon 6 kambarių flatas, antra
me aukšte, pečium šildomas, yra vo
nia. Oražiai ištaisyta, kambariai švie
sūs. renda pigi.

2723 So. Emerald Avė.

/ A

Tel. Yards 6423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokĮ nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką Ir plnlgua Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — geopo — Ragei 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologtškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, Mrdles, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokią užslsen ėjusią, jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kurj ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InAJtman Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po pist. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėllorots nuo 10 ryto Iki 1 po

pist
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BERNADISIUR

Oro Biuras sako,, kad ši žiema bū
sianti labai šalta ir gili. Tat dabar g 
patogiausias laikas užsisakyti sau an- S 
glių, kad paskui nereikėtų šalti. Ži- 8 
uote, kada pablogėja keliai, tuomet E 
sunku laiku anglis pristatyti. Tat 
nieko nelaukite — duokite užsaky
mus dabar!

Mes turime visokios rūšies anglių pritaikintų viso
kiems pečiams. Mūsų patarnavimas yra greitas ir ge
ras — būsite visi pilniausiai patenkinti.

GRANT WORKS COALYARD
Adortias Bemadišius, savininkas ,

1546 So. 49th Ct.,

iNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitinT

Cicero, III.
TELEFONAS CICERO 311

LAIVAKORTES Į LIETUVA
Tebėra Patogus Laikas Keliauti

Todėl visi, kurie rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

19PLĄUKIA-.

BREMEN OCT. 27 fOROPA OCT. 31 
6EN VON STEUBEN N0V.5 DRESDEN NOV. 12

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoje:

los ................................... $105.00Hd Klaipėdos
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $04.50

PASINAUDOK1T PAPIO1NT0M18 KAINOMIS. 
Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.

Parūpiname įgaliojimus ir visokius* legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

NAUDOKITĖS MŪSŲ PATARNAVIMU.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry A Radio)
Pirkusieji pas mus už |6 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, III.

Tel.
Hemlock 8880

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6628

Telef. Republlc 8298

D. GRICIUS
z

Wm. t. Kareiva
1 8»vlnlnkas 

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau-

GREEN VALLEYT1 pRODuers
OI sėlis šviežių kiauM- 
olų, sviesto Ir sūrių. 

4844 «O. PAULINA STREET 
Tai. Boulevard 1889

GENE RALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prtelnamlauslos.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.
' Tel. Republlc 5099

Mes permnfuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

I Bapos Talaf. 

Hemlock 8887

Namų Telef. 
Republlc 6888

JOHN YERKES
Plumblng A Heattng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tsl. Victory ____
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAS, Rav. 
Elektros relkmenoe Ir flkščie- 

rtal. Įvedame elektrą J namus ir 
dirbtuvės.
MM S. Halsted St 8 AngMa

iiia.


