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Anglija nesulauks Vokietijos atsakymo
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

INDIJOJ RIAUŠĖS, KADA INDŲ VADAS
ĖMĖJJADAUTI

VANAGAS APDRASKĖ
VAIKĄ

POLICIJA TURI SUSI
DOMĖTI ’

Pušalotas. Į Lepšinės miškų! Igliškėliai, Marijampolės aatėjo N. kaimo Pušaloto v. gv- Į Pskr. čia bernai išrado nauventojai, apie 13—15 m. vaidegtinei gaminti būdų. Gakėzai. Vienam įlipus apžiūrėti mina jų iš cukraus fabriko iš
pastebėto aukštame medyje di spaudų. Nors cukraus fabrikas
INDIJOJ RIAUŠĖS
VOKIETIJA SMOGIA
delio lizdo, jį užpuolė didelis jau seniai baigė savo darbo
ATGAL ANGLU AI
vanagas ir nusileidęs ant gal sezonų ir išspaudos jau papu
BOMBAJUS, rūgs. 21. —
vos ėmė draskyti veidų. Išsi vę ir smarkiai dvokia, bet de
BERLYNAS, rūgs. 20. — Kai kuriose Indijos dalyse vy
gtinę visvien iš jų dirba. Už
Vokiečių North German Lloyd kompanijos garlaivis “Westfalen” bus įikaruotas Atlan- gandęs vaikas pasileido ran
Vokiečių dešinėji spauda aš ksta didelės indų riaušės. Tai
tiko vandenyno vidury, tarp Afrikos ir pietų Amerikos, ir bus lakūnams stotis. Tenai lėk kas ir su visu vanagu nugriu gėrę šios degtinės, skundžias,
triais žodžiais puola Anglijos ne prieš vyriausybę. Indai tatuvais bus galima nusileisti ir sugedusias lėktuvų dalis pataisyti arba naujomis pakeisti. vo žemėų. Vaikui gerokai ap vidurių skaudėjimu ir dažnas
staigų nuslydimų Prancūzijos rpusaviai kovoja ir žudosi, Be to, laive bus radijo ir oro atmainų stotys.
draskyta veidas ir galva. Be antrų kartų jos gerti nenori.
pusėn — priešinimąsi Vokie-[kad jų vadas Gandhi’s ėmė
to krentant gerokai susitrenk Tačiau ji vis tik čia yra labai
tijos ginklavimuisi.
badauti protestan prieš Angli- BAŽNYČIOJE VOGĖ PINI
populiari ir vadinama, kr''.ko
ta.
GUS SVAIGALAMS
O pati vyriausybė pareiškia, j
Ulijonai
nepritaria
dėl, “ šamarliaku. ”
Už kriminalinį moterų ir
kad ji Anglijai į jos nota ne-^"' vado “P™***™ .r puoLIETUVOS LINAI GE
1NDIANAPOLIS, Ind., ru- VYKSTA Į WASHINGTONĄ mergaičių užpuldinėjimų du
ŽMOGAUS GALVOS DY
duos jokio atsakymo, nes tas • a P1 barančius.
RIAUSI
________
DŽIO GRYBAS
nėra verta.
i GANDHI ĖMĖ BADAUTI gs. 21. — Vietos Šv. Jono ka- J
jaunuoliai aštriai nubausti —
talikų bažnyčioje atplėštos dė Iš Chicagos į Washingtonų'
kiekvienas kalėti nuo 1 metų Šįmet linų gamintojų kopeFašistų laikraščiai gi ne tiek į
________
žutės ir pavogtos tikinčiųjų vyksta gausinga delegacija.
Biržai. Reformatų kleboni
puola Angliju, kiek pačių vonj POONA, Indija, rūgs. 21. — suaukotos smulkiosios vargša-; Delegatų tarpe yra majoras iki gyvos galvos ir priede dar ratyvinė draugija buvo pasiu- jos sodne įvyko nepaprastas
105 metus, taip kad nebū-. ntusi į Belgiją, kur mūsų li mūsų augmenijoje dalykas:
Papeno vyriausybę. Sako, kad Indų tautininkų vadas Mahat- ms skiriamos aukos.
-ir
• kiti miesto, apskrities ir 'po
j
tų galima jų paleisti.
.
1131 daugiausia eksportuojami, ! ptrieš kurį laikų pievoje išdyfašistams kraštų valdant ko ina Gandlii vakar pradėjo bavalstybės viršininkai.
Policija
stropiai
ėmėsi
dar

'
Į
.
ištirti pagerintus ilguosius Ii-:
panašaus nebūtų įvykę.
dauti. Jis pranešė, kad badaubo ir suėmė du girtus asme- ši delegacija reikalaus fi-j Nubausti yra C. James, 19 nūs, kurie platinami mūsų ū- ! go keletas grybų, žmonių kal------------------Įsius iki badu mirsiąs.
boję “kukurbezdaliais” vadi
1 Tai* toks jo protestas prieš nis. Jiedu prisipažino prie va- nansų atstatymo bendroyės! m., ir R. Kamrowski, 26 m. kininkams
NIEKO NETURI SU
namų, kurie smarkiai augda
gystės ir pasakė, kad už vog- į greitai paskolinti 8,100,000 do- amziaus.Dabar gautas atsakymas, mi pasiekė negirdėto dydžio:
■ Anglijos vyriausybę, kuri, nu- tus pinigus pirko svaigiųjų gė-! lerių bedarbių šelpimui, kas
kad tie linai eksportui yra ge- vienas jųjų 2—3 kartus dides
| statydama Indijos provincijų rimų. Nurodė ir smuklininkų.1 būtinai reikalinga iki legislaPERKASE LAVONAS
WASHINGrON, rūgs. 20. Jegislatūras, paneigia šio kraš, ri, net geriausi už tuos linus, nis už žmogaus galvų, kiti du
D r ... .
v,
, jtūra ras priemonių sudaryti
— J. Valstybių vyriausybė ap- to biednuomenę.
Policija tuojau areštavo tos ■
.... r
. v , .
kuriuos eksportuoja “Lietų- .truputį mažesni.
36 milijonus dolerių šelpimo Perkase ties 11 gatve poli,
gaili naujus įvykius Europo-; Valdžia pranešė, kad jis y- slaptosios smuklės savininkų
fondų.
cija rado nežinomo vyro lavo
> dėl Vokietijos noro ginkluo-1 ra laisvas ir gali ’aplcisti ka.
STINGA DARBININKŲ
nų. Sakoma, lavonas vandeny
tis, ypač šiuo momentu, kada! lsjinią Bet jis to nenori Jia
MIRĖ T. SĄJUNGOS
VALGYS JUODĄ DUONĄ
BEDARBIŲ ŠELPIMO
išgulėjęs apie dvi savaites.
nusiginklavimo konferencija | yra
m amž
KOMISIJONIERIUS
Piniava, Panevėžio aps. A*
KLAUSIMAS
turi susirinkti, z Bet pažymi, |
____________
Tauragė. Šiemet apylinkėje pylinkės ūkininkai nusiskun
MIRĖ MRS. GARNER
kad J. Valstybės nieko bendra'
RUSIJOS PAŠALINAMA
rugiai
užderėjo ne per geriau- džia negalį gauti dauko dar
DANCIGAS, rūgs. 20. Illinois
’
o
bedarbių
šelpimo
neturi su Vokietijos reikalavi- Į
KORESPONDENTĖ
Mirt T. Sąjungos komisijonie- komitetas "skelbia/kad jei le- DETROIT, Tex„ .rūgs. 21. !?***'
di™°s bams darbininkų. Sodžiuose
mais ir į šį klausimų neturi J
: nūs
,
juos
prinokino
dar
ne
laiku. — nėra, o iš miesto tariamie
-l šiam laisvajam miestui i- gislatflra neparūpins ,au jo še.
noro kištis.
i MASKVA, rūgs. 21. — So- falas grafas M. di Gravma, 49
.-i vienam
•
i m. amžiaus,
,kongreso žemes-1 To pasėkoje
gautas smulkus ji bedarbiai nevyksta.
.inurv»mg..
«v»
,
jpimuo fondo, tada tik
r
vietų vyriausybės įsakymu iš m. amžiaus. Mirė po operaci Chicago apie 100,000 bedarbių niųjų rūmų pirmininko ir de grūdas. Taip pat rugiuose da
ANGLIJA GINČIJA
ug dirsių. Tas geros duonos POLICIJA KONFISKAVO
•Rusijos pašalinama Anglijos jos.
šeimų neteks užlaikymo prie mokratų partijos kandidato į
1Į laikraščių korespondentė Rbea;
AUKSĄ
nežada. Ūkininkai skundžiasi,
monių ir bus priverstos alkti. viceprezidentus Garner’io mo
LONDONAS, rūgs. 20.
kad šiemet reikės valgyti blo
DEPORTUOS 14 KOMU
jClvman už netikrų žinių apie
Be bedarbių minėtas šelpimo tina.
Kilo gandai, kad Anglijos at-j
raSin,-.jirl,,..
VIENA, Austrija, rūgs. 20.
gų duonų.
NISTŲ
komitetas rūpinasi ir kitais
sisukimų prieš Vokietijų yra
— Amerikono brangiųjų akme
vargšais. Bet šių šelpimui bus JAPONAI NAUDOJASI
įkvėpusios J. Valstybės. An SUSTABDYTAS ANGLIA
ŽIAURŪS PIKTADARIAI nėlių ir metalo pirklio H.
QUEBEC, Kanada, rūgs. 20. panaudoti privačiai fondai.
glijos vyriausybė tai nuginči
Gruenberg’o parduotuvėje poKASIAMS VEIKIMAS
— Kanados vyriausybė nus
ja.
Vadokliai, Panevėžio apskr. ^cUa konfiskavo apie 110 sva
prendė spalių mėn. pirmomis
TOKIJO, rūgs. 21. — Japo. „ „. . .
. ,,
.. .
. ’
,r
.. Briezvalkių kaimo ukm. Kar- rų aukso vertės 27,000 dole
TAYLORVILLE, III., rūgs. dienomis deportuoti 14 komu
nijai pripažinus Mandziūrnos >,
. ,
, .
,
VOKIETIJOS KARIUOME 20. -— Dvi kareivių kompani
v i v,
, , ,
,
: tano Antano besigananti sodv- rių. Praėjusį sausio mėnesį šį
nistų agitatorių.
(Mančukuo)
valstybę, kilo
NĖS MANEVRAI
boj pririštų arklį nežinomi pi auksų pirklys pirko Olandijoj
jos patruliuoja šio miestelio
Vienas negras vyras su klausimas, kas bus daroma1
ktadariai norėjo peiliu nudu- ir čia parsivežė. Dalį to auk
_____ „7777
„
gatvėmis. Angliakasiams susiBARCELONA, rūgs. 20. —
BERLl NAS, rūgs.. 20. — rinkinial drausti. Streikini- Į vietos įlankų įkrito ispanų dviem negrėm moterim ties 46 su svetimų kraštų konsulais , rti. Ryte rastas baisiai sužeis so pardavė.
gat. ir Michigan avė. sulaikė Mandžiūrijoj. Juk ten veikia
Vokietijos kariuomenė tun
tas, bet gyvas arklys. Jo krū Policija sako, kad toks auk
nkai išsigina, kad jie būtų kariškas lėktuvas. Žuvo kari praeinantį E. W. Crim, 48 m.
ntieji konsulai yra akredituo
didelius manevrus. Tai “kau
tinėj yra dyi giliausios žaiz su pirki iavimas yra neteisėtas.
sprogdinę čia bombas.
ninkas su mechaniką
amž., 7204 So. Campbell avė. ti Kinijai, o Mandžiūrija yra
tynės dėl Berlyno.” Kariuo
dos. Matyt, piktadariai dur Gruenberg’as nubaustas dar ir f
Atėmė 17 dol., laikrodėlį, dir nepriklausoma valstybė.
menė manevrams naudoja me-,
darni norėjo peiliu širdį pa kalėti.
dines patrankas. Priešingų ar PILIEČIŲ REGISTRAVIMASIS COOK’O žo sagtį, skrybėlę ir žiuponų Japonijos vyriausybė nus siekti. Arklys yra vertas apie
ir paspruko. Žmogus vienmar
mijų susikirtimai vyksta plo
APSKRITY
prendė tų konsulų neliesti. Te 400 lt. .
škinis namo parvyko.
tuose tarp Odros ir Vartos
gul jie dirba kaip nori. Ateis
upių.
Cook’o apskrity, ir Chica- Abiejų politinių partijų orlaikas, sako japonai, kada vis
GAISRAS JŪŽINTUOS
SIOUX FALLS, So. DakAGAISRAS PRERUĖSE
goj, piliečių visuotinas regis-i ganizacijos stropiai dirba už
kas savaime pasitvarkys ir pa
ta, rūgs. 20. — South Dėko
travimasis prieš ateinančius • tai, kad skirtomis dienomis vikryps gerojon pusėn.
Jūžintai, Rokiškio aps. Jū tos valstybės ūkininkai už blo
į rinkimus įvyks spalių mėn. l«8Ug piliečius, kaip vyrus, taip Šalia Calumet ežero prerižintuose įvyko gaisras. Sude guosius laikus kaltina prezi
jėee užvakar popiet kilo gais
-----------'ir 11 dienom. Tik šios dvi die-'moteris, užregistruoti. '
gė 10 trobesių, 4 gyv. ir 6 ne- dentų Hoover’į. Demokratų pa
ras. Žuvo besiganųs vienas ar
WORTHIN(3T0N, Minn., ru nos registracijai skiriamos.
,
gyv., tam skaičiuje ir kleboni rtijai jie labai nepalankūs. Ta
gs. 20. — Šiose apylinkėse a- Į Ar vienų, ar kitų dienų turi, Chmagoj paprastai regia- klys. Be to sudegė daug šieno
NEW YORK, rūgs. 20. — jos namai, kurie labai bran čiau iš vargo šios partijos ka
pie 400 ūkininkų sustreikavo registruotis visi piliečiai, ku-i^™0^®^ aP’e pusantro milijo- ir namukai.
Spalių mėn. 3 d. mieste Alba- giai vertinami, ir trys parduo ndidatūrų remia.
ir ėmė pikietuoti kelius, link rie nori dalyvauti prezidento no
Tai daug darbo
ny įvyks New Yorko valsty tuvės. Gaisrų gesino Rokiškio
UŽ DAUGPATYSTĘ
Wortbingtono einančius. Jų rinkimuose. Kas ketvirti me- .Ino® v^snf' įtraukti į knygas, o
bės demokratų partijos suva- ir Kamajų ugniagesiai. Nuos
ORO STOVIS
tikslas yra visus ūkininkus pa- tai visi piliečių registracijos'^® • au Patikrinti,
A. H. Alden, 58 m. amž\ žiavimas. Iki to laiko buvusia toliai, spėjama, sieks 50,000 li
traukti streikan, kad tuo bū- rekordai panaikinami ir įve-J Cook’o apskrity yra 3,523 teismas pripažino kaltu daug-|New Yorko gubernatorius Al tų. Trobesiai visi buvo apdrau
CHICAGO IR APYLIN
du laimėti didesnes kainas už darni nauji. Taigi, turi regis-' precinktai. Iš to Chicagos mie-1 patyste ir nubaudė nuo 1 iki Smitli
nusprendė politikos įsti. Gaisro priežastis nežino- KES. — Šiandien numatomas
savo produktus.
tAiotis visi.
ste 3,029. •
5 metų kalėti.
klausimais 'nekalbėti.
dailus oras; vėsiau.
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tori savo gimtosios kalbos, sa
niau būdavo galima pripildyti, yra išsisėmę.
vo pavardės ir tegerbia tėvų
Išrodo blogai. Bet, nežiūrint tų visų sun
šalelę Lietuvą!”
kumų,- šio krašto žmonės bado neturėtų kęsti
Iįetna kasdien, Išskyrus sekmadienius
ir, pasitikime, nekęs. Juk ūkininkai skundžia
Aišku, kad iš Lietuvos jau
4.PII JAUNIMĄ
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei Metų — (3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
si, kad neturi kur ūkio produktų padėti,
nimo veiklumo ir pasiryžimo
Mėnesiui -r- 76c. Europoj* — Metams $7.00, Pusei Me
įteikia tik kad valdžia ir šelpimo organiza Vienas amerikietis studen amerikiečiai daug ko galėtų
tų — $4.00, Kopija .OSe.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nerrųcijos sudarytų tinkamus planus maisto pro tas, kuris dabar mokosi Lie pasimokinti. Bet ir Lietuvon
tlna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlsiunčiaina tam
tikslui pašto ženklų.
duktams supirkti iš ūkininkų ir juos panau tuvoje, apie Lietuvos jaunimų jaunimas iš amerikiečių šio bei
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 Tai.
doti šelpimui pašalpos reikalingųjų. Tai pa taip rašo:
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
to galėtų pasimokinti. Dėl to
dėti}
ir
ūkininkams
jų
problemas
lengviau
“Amerikoje mums dar esa ir yra reikalinga, kad Lietu
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
išrišti.
Sunkiau
yra
išrišti
būtų
ir
kuro
klau

vai. po piet.
nt, daug kas buvo girdėta a- vos ir Amerikos lietuvių kata
simų. Bet ir šiuo žvilgsniu valdžia, norėda pie mūsų augančius lietuvius. likų jaunimas užmegstų arti
ma, daug kų galėtų padaryti ir, be abejojimo, Sakoma, kad koks jaunimas mus ryšius.
“D R A U G A S”
bus priversta kų nors daryti.
j tokia ir ateities visuomenė.
LITHUAN1AN DAILY FR1END
Publlshed Daily, Except Sunday.
Ir lietuvių tūkstančiai įeina į bedarbių gįų dienų Lietuvos jaunimas
SLA. INVE8TMENTAI
SUBSCRIPT1ONS: One Tear — $6.00. Six Months
skaičių, kuriems taip pat pašalpa dabar jau yra ne kaip Amerikoje — pa
CHICĄGOJ
— $2.60. Three Months — $2.00. One Montb — 75c.
Europe — One Tear — $7.00. 81x Months — $4.00
reikalingū, o žiemų bus dar reikalingesnė. laidos dulkės, kurias vėjas pa
Copy — .O$o.
Bus daug atsitikimų, kad lietuviams patiems kelia ir blaško. Čionai gerai SLĄ. seimo protokole, deda
Advertlsing ln “DRAUGAS” brlnga best results.
Naujas North Dakota valstybės kapitelius, Bisuiarck
Advertlsing rates on applicatlon.
teks savuosius bedarbius sušelpti. Dėl to svar suprantama, kas jie esu ir ko įname “T-nėje“, pastebėjome mieste, tos valstybės sostinėje, kainavęs 2 milijonus dolerių.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
bu, kad prie to darbo būtum pasiruošę. Tu iš jų bus reikalaujama. Gerai Finansų Komisijos raportų, Pastatytas iš nedegamosios medžiagos. Senasis medinis ka
rime Lietuvių Labdarių organizacijų, kuri jie žino, kad Lietuvai reikia kuriame pranešama, kad ši or pitelius praėjusį rudenį sudegė iki pat pamatų.
nuolat mus kviečia prisidėti, kad visi bendrai gerų vadų, išmintingų ir ide- ganizacija į mortgičius turė
galėtumėme dirbti šelpimo darbų savųjų tar alingų žmonių. Negalima sa jus investavus Illinois valsty N. C. Krukonis, 3251 So. NAUJAS PROFESIŽIEMAI BESIARTINANT
pe. Reiktų visiems, kas tik dar gali, prie kyti, kad jų nėra, bet kas drį bėj net $290,800. Toji komisi Halsted St., Chicago,
JONALAS-FAR111......... ..................... 8,500.00
šios organizacijos prisidėti. Kuo geriau bū stų, sakyti, kad jų yra daug, ja raporte pastebi:
MACEUTTAS
Jacob Kulis, 3626-36 So.
Praėjusi žiema buvo sunki darbo žmo sime susiorganizavę labdaringam darbui <Ji- kad jų užteks arba kad jie lai i i finansų Komisija rekome Halsted
St., Chicago,
nėms, bet busimoji žiema bus dar sunkesnė. rbti, kuo daugiau turėsim šioj srity dirban kui einant atsiras?
nduoja, jog rūpestingai apsau III............................... 20,000.00 Smagu žymėti susilaukus
Dėl ko — ir klausti nereikia.
čių darbininkų, tuo daugiau galėsime sušelpti
“Rašau, kad jaunintas yta gojus SLA. mortgičių invest-l Peter Lazoraitis, 169 Penry naujo profesijonalo Vinco J.
Nedarbas nesumažėjo, bet padidėjo. Pra savo tautiečių kritingoj jų gyvenimo valan
tvirto būdo, doro ir idealingo mentus ir idant išvengus bei Avė., Worcester,
Petrausko, Ph. C. R. Ph.
gyvenimas kai kuriais atžvilgiais gal ir atpi doj.
nusistatymo. Jis čia sudrųtin- sumažinus nuostolius. būtinai Mass.......................... 10,000.00 P. V. J. Petrauskas yra gi
go, bet dėl to taupiniai išsibaigė. Pašalpų
Nelaukime, kol valdžia, ar kas kitas pra tas, sujungtas arba geriau sa
daryt sekančius žingsnius:
Julius Mickevičius, 135 E. męs Lietuvoje, Šiaulių apskr.,
fondai taip pat kai kur baigiasi, o kai kur dės rūpintis mūsų suvargusiu tautiečių šel
kant, sucementuotas organizaKad1 būtų tuojaus foreclo- llOtb St., Chicago, III. 7,000.00 Kurt a venų parap.
jau ir visai yra išsemti. Atskirų valstybių ir pimu. Imkimės to darbo patys, kad galėtu
cijomis. Viena iš didžiausių ii Į savimo bylos pradėtos ant se-- Krank Poszka, 3101 So. Mo Į Ameriką atvyko 1913 m.
miestų valdžios tuo reikalu nors ir yra susi mėme sušelpti didesnį lietuvių skaičių, pa svarbiausių Lietuvos katalikų Į kančių mortgičių:
rgan St., Chicago, III. ll,(wiX) Apsigyveno Chieagoje. Išėjęs
rūpinusios, tačiau joms nelengva bus šelpti lengvinti jų vargus ir padėti praleisti atei
jaunimo sąjunga tai — “Pa-Į Josepli Gaudutis, 10819 So.
John P. Rashinskas, 6343 S. pradžios mokslų Lietuvoje, p.
milijonus bedarbių ir jų šeimas. Daug kas nančių žiemų, kuri, kaip jau minėjome, vivasarininkų,” kuria grožisi Wentworth Avė., Chi
Petrauskas, neatidėliodamas,
Mozart St., Chicago,
tikisi, kad po prezidento rinkimų šio krašto sais atžvilgiais bus sunki darbo žmonėms,
kurie tik trokšta mūsų cago, III................ $4,000.0G III............................... 4,500.00 pradėjo lankyti vakarinius abūtis žymiai pagerės. Bet ir čia nedaug tėra neišskiriant nė mūsų tautiečių.*
brangiajai Lietuvai laimės.“
M. J. Kiras, 3405-07 S. Lowe Josepli Žukauskas, 2126 So. nglų kalbos kursus.
vilties. Jei būt buvus kokia galimybė lai
Bet nežiūrint to:
Avė., Chicago, III. .. 23,000.00 Halsted St., Chicago,
1923 m. įstojo į Englewood
kams pagerėti, jie būt dabar, prieš rinkimus,
ŠJĖRAI IR DARBAS
“Valstybė jų vadus perse frantas Matulaitis, 322 Kol- 'RC ....',................. 10,000.00.“ High School. Reikia pažymė
pagerėję, kad užtikrinti dabartinei adminis
kioja, į kalėjimų sodina, arba br,ook Avė., Detroit, Mi- (
Be to, SLA. Finansų Komi- ti, kad mokindamasis p. Pet
tracijai laimėjimų.
Praeitų mėnesį, anot laikraščių, įvairių
Laikų pagerėjimas ne nuo vien šio kraš šėrų kaina New Yorko biržoje ant popieros ištremia. Padarytį kokį susi ch............................... 6,000.001 si ja rekomenduoja, kad sei- rauskas turėjo ir duonų užsi
rinkimų, reikalaujama prane
Vincent Miazeika, 1748 W. mas įsakytų Pildomųjai Tary- dirbti, kas moksleiviui sudaro
to pareina. Jis pareina nuo bendros viso pa padidėjo daugiau kaip septyniais bilijonais
šti valstybei ir gauti liudiji 86th St., Chicago, III. 5,000.00 bai vykinti Finansų Komisijos nemaža sunkumo. Bet pas jį
saulio ekonominės ir finansinės konjunktūroj. dolerių.
mus. Dar prie to, atvyksta po Jolin Sinkus, 1035-37 W. 69rekomendacijas daug energijos. Jis pasirenka
Ar greit viso pasaulio ekonominis sąjūdis pa
Bet vienuolikos milijonų vyrų nedarbas licininkų arba šnipų. Bet čia th St., Chicago, III... 18,000.00 padaryta*
“Vienybės Bendrovės“ ir “A- botanikų (augalų mokslas),
kryps geiresnėn pusėn, vargu kas šiandien šiam kraštui neša 36 bilijonus dolerių nuos
jaunimas nėra baugus! Gerai John Yocis, 6423-25 So. Wa- tstatymo Bendrovės“ paskolo kaipo mėgiamąjį subjektų.
galėtų pasakyti.
tolių per metus.
- se. '
•
supranta, kad kiekvienai ko. shtenaiv Avė., Chicago,
Baigęs High School, p. Pet
Nors įimtieji darbininkai, pripratę prie
Prezidento Hoover'io ekonominės konfe vai reikalaujama aukų!“
m......................... ............ ...........i4/>oo.oo
rauskas įstoja į University of
sunkaus, nuolatinio darbo, daug linksmiau rencijos nariai šaukia, kad sunkieji laikai!
Prie šių SLA. Finansų Ko
Tame pačiame laiške ameri Kad iždininkas perimtų ro
Illinois — School of Pharmaeitų į darbų, negu į pašalpos organizacijas baigiasi, kad ekonominis persilaužimas nyks
kietis studentas prideda:
ndų kolektavimų tuojaus ant misijos paskelbtų faktų kome 1 cy, kurių šįmet baigė laipsniu:
prašyti pašalpos, tačiau tuo tarpu gauti dar ta.
/
“Tasai Jų pasišventimas — sekančių mortgičių iki sumo ntarai, berods, nereikalingi.
Pharmaceutical Cliemist ir jau
bų nedaug tėra vilties. Taigi, norint ar ne
Įvykusį Cievelande geležinkelininkų or Dievui ir Tėvynei, tesužadina j kės priklausančias sumas:
gavo iš Illinois valstybės Švie
norint ir tokiems darbo žmonėms tenka iš ganizacijų viršininkų konferencija štai kų pa
tepakelia mūšį Amerikos Lie j Joseph Gumuliauskas, 10742
timo Departamento leidimų
tiesti rankų ir prašyti pašalpos.
reiškė :
*
tuvių jaunimų prie kilnaus I-'So. Michigan Avė., Chicago,
praktikuoti savo profesijų,
Iš to aišku, kad besiartinančioji žiema
“Tikrai yra laikas darbų sukėlimui pa deaio. Tegul nesidrovėja var-1111. ....................... $10,000.00.
kaipo registruotas farmaceu
-bus sunki, kad ir federalės, ir atskirų val naudoti kreditus ir begalinius krašto turtus
tas.
stybių bei miestų valdžios susidurs su di darbininkų minių gerovei. Atlyginimo kapo Prezidentas bando kraštų gelbėti iš viršaus, pirmoje vietoje būtų šelpiami. Šelpiami pra
Visuomeninė Petrausko
džiausia ir sunkiausia problema — bedarbių jimas turi sustoti. Turi būt gražinta atitin o organizuotas-darbas reikalauja, kad ši pa moninkai didina Šerams kainas, o darbinin
darbuotė
ir jų šeimų šelpimu. Sukelti šelpimui (reika kamas atlyginimas, tokios pat kainos ir pa galba būtų vedama iš apačios. Prezidentes kams iš to nieko netenka. Šėrų kaina ir tur
lingus fondus bus sunkiausias darbas, nes galiau kiekvienam darbininkui darbas.**
pagalbų pirmiausia teikia pramoninkams, o tuolių gerovė yra statoma aukščiau už vienuo Atvykus iš Lietuvos p. V.
beveik visi šaltiniai, iš kurių tie fondai seKlausimas yra: Kokiu būdu tai atsiekti? organizuotas darbas norų kad darbininkai likos milijonų bedarbių likimų.
(Tęsinys 5 pusi.)
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GARSINK1NTES
“DRAUGE”,

Tėvynės labui to reikalavo. Tik labai ava- ar prajaimėjiinai, Todėl lietuvių katalikų
rbus Lietuvos reikalas galės rnus kada veikimas rūpi Amerikos katalikams. Jie
nors vėl vienyti su nekatalikais. Ne vie- atjaučia mums kaipo katalikų šeimos da
nų kartų apvilti ir išnaudoti pasimokino- i liai. Ir mūsų bendradarbiavimas su visa
me kitos taktikos. Mūsų taktika lietuvy- į Amerikos katalikiška visuomene duotų ne(Kun. Jono Balkūno kalba Kat. Federa-f
bę skiepyti per katalikiškų akcijų ir čia įkainuojamų rezultatų. Šia proga pasinau
cijos XXII kongrese, Pittsburgh, Pa.).
negali būti kalbos apie nusileidimus, kom dodamas, paaiškinsiu Amerikos katalikų
(Tęsinys)
promisus ar bendrų darbų su kitos sro- akcijos' ęentralį veikimų, kurį sudaro Na (
Lietuvos atžvilgiu mūsų nusistatymas i. v®s lietuviais. Mūsų taktika kitos srovės tional Catholic Welfare Conference.
j
privalo eiti katalikų akcijos linija. Mums lietuvius grąžinti j katalikų eiles, krikšŠv. Tėvo noru, Washingtone veikia
rūpi katalikiškos Lietuvos būtis. Tamp- ; čioniškų ideologijų skelbti, krikščioniškų galingas katalikiškas aparatas vyskupų
tūs santykiai su Liet. Katalikų Veikimo įsisųmonijimų auklėti per bažnyčias, drau kontrolėje, apimąs visas gyvenimo sritis
Centru būtinai privalo būti užmegsti. Kie gijas, spaudų ir atskirus asmenis. Skelb ir veikius ne tik Jungt. Valstybėse, bet ir
kvienas katalikų akcijos varžymas val kime kovų prieškrikščioniškiems ’ gaiva- ] už jų ribų
Svarbu yra gerai susipažindinti su
džios organų 'privalo būti reaguojamas lams, tautiniams renegatams. Galutinai pa- Į
darykime
skirtumų
—
diferenciacijų
tarp
protestais, aiškinimais spaudoje. Čia pa
N. C. W. C., nes mano paskaitos tikslas
lietuvio
kataliko
ir
nekataliko,
kas
jis
bū

gelbės Amerikos katalikiška spauda. Į ki
yra pakreipti mūsų katalikų akcijos lini
tų
—
tautininkas,
sandarietis,
nepartytokius kultūrinius, tautinius ar valstybi
jų bendradarbiavimo kryptimi su Ameri
vis
ar
k.
Šie
elementai
mums
nepadės,
bet
kos katalikais. Katalikų akcija ne kų kitų
nius reikalus, klausimus ar atsišaukimus,
mano manymu, yra bereikalinga mums kliudys. Tik sąmoningi katalikai išlaikys ir reiškia, kaip pasųidioRių bendradar
aikvoti energijų, laikų ar pinigų. Princi mūsų įstaigas, draugijas, laikraščius. Tik biavimas su dvasiškija Kristaus Karalys
pe turime sutikti, kad rybotas jėgas pa sųmonitigi katalikai sudarys cementinį lie tę žemėje skleisti po vyskupų priežiūra.
švęskime dirbti ateičiai stiprinant katali tuviškų elementų Amerikoje.
Šis bendradarbiavimus dalimi atitiks jau
Dabar leiskite man paliesti svarbiau nosios kartos dvasiai, Jcvri jjtučiama esan
kiškas Lietuvos pajėgas. Katalikų Veiki_ mo Centro sankcijonuoti atsišaukimai, si punktų mano kalbos, t. y., užmezgimas ti kitoniškesnė. Tuomi duosbpa progos
prašymai, rinkliavos, mums priimtini bei santykių su kitataučiais Amerikos kata ekspansijai ir kartu užlaikysime savo lie
remtini. Nesupraskite mane klaidingai, likui s. Lietuviai esam dalimi ne tik di-' tuviškumų. Pastudijuokime katalikų vel
kad neatidėliojanti tautiniai reikalai taip džiulės Romos Katalikų Bažnyčios pa&aū- iumo centrų Amerikoje.
gi atmestini. Išiintya visuomet ras vietos lyje, bet ir jos dalimi Amerikoje. Mes ka
>- e
*
•
talikai
jaučiamės
stiprūs
kovoje
prieš
pa

ir pritarimo.
National Catliolic Welfare U&Mifėfeace
Panašios pozicijos laikykimės Ameri saulio tamsybes, pasaulis, kovodamas mas.
koje. Būta užfiinurši.nų, nusileidimų ir ko kovoja Petro Uolų. Mūsų laimėjimai ar suorganizuota 1919 m. rugsėjo mėnesyje.
mpromisų veikime. Vienybė, lietuviuose pralaimėjimai yra Bažnyčios laimėjimai Karo metu katalikišku organu oficialiai

AMERIKOS KAT, AKCIJA IR

Lietuviai

pripažintu buvo National Catholic War
Council. N. C. War Council nauda iššaukė
panašių tarybų turėti taikos metu. Pop. 1
Benedįkto XV paraginimu, 1919 m. Ame
rikos vyskupai (92 iš 102) savo konfe
rencijoj \Vashingtone sudarė Tautinę ka
talikų Gerbūvio Tarybų. 1923 m. mainė
vardų iš “Council“ į “Conference“. N.
C. W. Conference yra inkorporuota Ko
lumbijos distrikte. Savo tikslu ji užsibrė
žus “vienyti ir koordinuoti ir organizuoti
katalikus Jungt. Valstybėse edukacijos,
viešo gerbūvio, imigracijos ir kitokiems
reikalams.” Konferencijų sudaro šeši sky
riai: ekze'kutyvis, apšvietos, spaudos, socialio veikimo, teisių ir pasaulionių orga
nizacijų. Pasaulionių organizacijų skyrių
sudaro dvi šakos — National Council of
Catholic Men ir National Council of Cat
holic Women.“ •

Konferencijai vadovauja Administratyvis Komitetas, susidedąs iš septynių ar
kivyskupų ir vyskupų. Šie renkami kas
met visų vyskupų suvažiavime (Katalikų
Universitete, Washington, D. C,) Konfe
rencijos skyriai vedami pirmininko vys
kupo. Administratyvjai nukalti vedami
Generąlio' Konferencijos Sekretoriaus. Ge
neral is sekretorius informuoja ir jungia
skyrių pirmininkus vyskupus. Administra
cijos vyskupai kartų metuose siunčia pra
nešimus Šventajam Tėvui. Metiniame vys-

kupų suvažiavime skyrių pirmininkai vyskūpai raportuoja Konferencijai savo darbuotę ir planus ateinančiam metui. Konferencija finansuojama pačių vyskupų au
komis, išskyrus pasaulionių skyrius, ku
ris užsilaiko afilijuotų draugijų duoklė
mis. Skyriai nevykdo nutarimus be pir
mininko vyskupo sutikimo. Visos Konfe
rencijos nutarimai nevykdomi be administratyvio Komiteto sutikimo. Žodžiu, N. C.
W. C. yra viena bendra agentūra, vei
kianti vyskupų autoritetu šalies katalikų
gerovei. Ji dirba apginti ir pastūmėti vys
kupijų, parapijų, organizacijų ir indvidų
interesus. N. C. W. C. nesteigia naujų or
ganizacijų; ji gelbsti, vitnodina draugijų
veikimų jų sferose, bet nesikiša jų sie
kimuose, tik stiprina. Ji siekia ginti ir
gerinti Kat. Bažnyčios būtį ir šalies rei
kalus. Jį informuoja amerikiečius religijos
ir moralybės srityse. Nurodo katalikų nuo
pelnus tautos viešame, socialiame ir kul
tūriniame gyvenime. N. C. W. C. padeda
ir dalyvauja per savo atstovus tautiniuo
se ir tarptautiniuose sprendimuose mora
lybės'klausimais. Ji užlaiko ir teikia in
formacijas iš katalikų gyvenimo Ameri
koje ir svetur, taip tautinių taip atskirų
asmenų.

(Daugiau bus)

Trečiadienis, rugsėjo 21, 1932

DRAUGAS

sklaidė j kitas puses, bet visgi (taip kad ir žymiausiose ir ju-išias šioj vietoj ir mūsų choras
vadai ir veikliųjų dauguma su- idriausiose gatvėse pranyko Į pagiedos. Komisija susideda iš
spėjo ir piknikų atlankyti. Į triukšmai ir gyventojams ra-Į šių asmenų: kun. J. Shlikas,
piknikų atsilankė iš Rockfor- mus ir tykus dabar gyveni-' Marijona šalvaičiūtė ir
i Jurgis
Aldakauskas.
do su visa šeimyna Valiulis, mas.
KAZIMIERAS MAŽEIKA, vedėjas
elektrų teknikas, ir žymus biz X Dirbtuvėse padaugėjo Teatro .komisija pranešė,
4701 Eighth Avenue,
nierius, kuris net patarnauja naujų įvairių mašinų, kurios kad dar galutinai nėra nutar
Kenosha, Wis.
į visoje Amerikoje ir visokiais mažesniu darbininkų skaičiumi ta kokį veikalų išrinkti. E. Čiapseina, per tai nepaprastiems žauskaitė, M. Šalvaičiūtė, J.
reikalais.
THORPE, WIS. i gi) apsavimo ir parėdų krautu- X Spalių 22 d. prasidės ba- apseina, per tai paprastiems Aldakauskas ir J. Balsis įei
na komisijom
1 vės reikalai taip užima, kad ■ zaras. Visi jau sujudo ir ren- rbas sumažėjo.
Pikniko reikalai yra palikti
Šio miestelio apylinkėje gy jisai nebeturi jau nė laiko, nė giasi daug parapijai padėti,
ateinančiam susirinkimui, nes
vena daug lietuvių farmerių, noro svajoti apie kokių-nors Daugumas jau pradėjo aukoti
RACINE, WIS.
piknikas įvyks rugpiūčio 28
kurie čia pasiliko gyventi nuo lietuvių organizacijų Mato-, daiktus bazarui, kiti eina ko
tų laikų, kuomet buvo kerta- mai, jau greitai baigsis mūsų lektuoti. Girdėjau, kad šv. 0X P. Matlauskienė nugaben dienų į Lake View Park.
jnos girios, maž daug apie lietuvių tautinis, gyvenimas. nos draugija rengiasi ir žada ta į Šv. Marijos ligoninę, kuri Wis. Apskr. susirinkimas į1900 metus. Rodos, netikėtum
k&s mūsų jaunųjai kar- kitoms draugijoms nepasiduo- gaunama gera priežiūra ir
1^0. Port ^aahington, liepos
žmogus, kad taip toli nuo At- tai paduotų rankų, tai rastųsi ti. Vyčiai ir Šv. Vardo taipgi dieinos pagalba.
, 31 dienų ir sekanti nariai iš
X A. a. Jurgis Gudžiūnas ,'rinkt‘ dfeKa.tais: Elena Cižaulantiko pakraščių galėtų mū- darbuotojų, štai, pavyzdžiu,■ smarkiai sujudo; jie sako, kad
sų tautiečiai apsigyventi.
Mykolainio duktė, mokslus iš- seniams nepasiduos. Pamaty- šv. Kazimiero par. parapijo- skaitė, Adelė
. . Valenčiūtė, Pra/i tLaido-Inas Račukaitis, Justin Balsis,
Man teko girdėti, kad pir-,
mokytojauja Thorpe hi-'sime> kurie laimės. Net ir so- nas mirė rugsėjo lb a.
masis šios apylinkės lietuvis, gh seh°o1 miesto mokykloje, dalietės, kurios per ilgų laikųtu
__________________
vės su šv. Mišiomis. parapi-1 Alex Skeris.
Jonas Kurtinaitis, čion pate- Yra daugiau gerokai pasinio- nieko nevėikė ir‘nežinojo ar i jos bažnyčiojeįvyko rugsėjo i
-Aldakauskas sutaisė vie-

IMSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS

me-

į

ko ieškodamas sveikatos. Mat, kinus'lU'!

jaunpjij,

bet gaila,1 jos dar gyvos, šiandienį spar-

19 į,patarnaujant

pačiam I*?

’

'

Basket Bali Trop

'

rigento ir kad chorvedžiai cho
rams neturėtų reikšmės ir jau
būtų nebereikalingi.
“Draugo” No. 212, rūgs. 7, * Bet čia, muziko akimis žiū1932, “AVisconsino Lietuvių įrint, išrodo, kad chorvedis, yŽiniose ”
gražiai aprašyta pač “Dainų šventėje”, lošia
“Dainos Šventė”, Kenosha, i svarbiausių rolę. Bet gaila,
Wis. Rašoma kad choras su kad “Rap.” tos svarbos nesidedantis iš 200, žavėjančiai ; permatė ir neįvertino ir net
išpildė programų. Bet, tiksliai, .nepažymėjo. “Dainų Šventei”,
ar ne nėra pažymėta, kas tuos į chorvedis ne tik diriguoja cho
chorus mokino — prirengė ir ;rų per iškilmę, bet jis tų cho
kas tų jungtinį chorų vedė — rų prirengia, už kų jam pri
dirigavo. Šiuo atžvilgiu išro klausytų didesnėji pasižymėji
do it būtų buvę chorai be va mo ir garbės dalis.
Vamzdis
dų ir jungtinis choras be di

SKAITYTOJŲ BALSAI

i

iii

VISUMET UŽTEKTINAI
REZERVOS

Yra tvirtų bankinių principų, kurie
visumet pasilieka ir vienas iš tų tai
Likvidacija.
Nuo 1882, Drovers visumet palaikė
M
užtektinai rezervos sutikti nepc*matytus atsitikimus. Šiandien vien
likvidinis turtas ir U. S. Govern
ment Bonai sudaro 55%.
Šituo faktu galite vaduotis pasirenkant Drovers Bankų
nuolatiniams bankiniams sųryšiams.
Pinigus siunčiame Lietuvon draftais, perlaidomis ir
kablegramomis litais arba doleriais.

'...............
*’ :
klebonui, kun. A. Balinskui. hies, kurias mergaitės ir vaiYorko apylinkėje taip sumen- laikraščio, kuris juos supažin-1 žada nepasiduoti. Aš manau, j X Pirmadienį šv. Kazimie- !kinai lahnėj° per Wis‘ Apskr
kėjo sveikata, kad gydytojai, dmtl? s" Amerikos lietuvių rei kurios buvo paskutinės ar tik ;ro lietuvių bažnyčių aplankė Į Ba*ket Ba,1_ Toumamentų
Keletų mėnesių atgal buvo
Juozas jos kartais nebus pirmutinės,1 kun. B. Vitkus su kun. L.
nebeturėdami jau jokių vaistų, ikalais ir veikimu.
nutaria, kad laike susirinki
nes jų tarpe randasi labai vei- Draugeliu,
patarė važiuoti gyventi kurmų būtų skaitoma Lietuviškos
kliu mergaičių.
nors į girias ir į šaltesnį orų.
apysakaitės. Alex Skeris pa
X Sekmadienį pas mus atsi
Kurtinaitis, sužinojęs, kad Wiskaitė “Saloon’as,” kurių pa
lankė gerai žinomas svečias,
sconsino valstijoje kertama gi
šv. Vardo draugija
rašė kunigas A. Yonušas.
kun. Draugelis, kuris atvažia
rios ir kad ten yra galimybės į
Sekmadienį, rugsėjo. 11 d., vo gydytis. Pabus čia kelias
Kalbame lietuviškai.
Klauskite Mr. Geo. Stungis
51 kuopa
darbo gauti ir šiaip taip pra
Nors Shebcvgane nėra tokių
įvyko Šv. Vardo draugijos be dienas, ar daugiau.
1 Liet. Vyčių 41-ma kuopa lai- saloon’ų, bet buvo labai įdo
gyventi, atvykęs ir gavęs dar
ndras Komunijos priėmimas.
1 kė mėnesinį susirinkimų lie- mu pasiskaityti.
bų, daręs pragyvenimų, atga-j"™
’1
, .
.... ;Kaip ir visada, po šv. Mišių X Kiek su klebonu kun. B. Ipos mėn. 20 dienų, bažnytinėj
vęs sveikatų, tad ir pasilikęs Įvyko
. 1 pusryčiai, ,kuriuose
.
. Ydkum ^eko kalbėti, jis labai
NATIONAL BANK
vi-j
I svetainėj. Susirinkimų atidarė Susirinkimų uždarė su mal
gyventi. Rašydamas saviesie
TRU5T<?5AYINGSHANK
“V.”
Įsi skaitlingai dalyvavo. Susi susirūpinęs parapijos triobe- su malda pirmininkas J. Alda da kun. J. Shlikas.
ms laiškus gyrė vietinį gyve
HALSTED IR 42-RA GATVĖ
laukus
naujo
klebono,
kun.
Br. sių būtinai reikalingais patai kauskas.
nimų, ypač žemės pigumų, ku
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj
nariai su dideliu dė- symais, pav., “fire escape”, Pereito susirinkimo protoko- SKAITYKITE IR PLATO
9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.
rių, miškų iškirtus, beveik do Vitkaus,
merių klausėsi nuoSirdžios jo kuriuos valdžia verčia naujus l)a3 pakaitytas ir viCnhalsiai
KTTF “1»RAFn»vanai atiduodavo, tik reikėda
dėti. Bet parapijonų tarpe ge
vo iSsivalyti: kelmus dinami-!kalbo,s-.bu™ įspūdinga ir ras ūpas gyvuoja ir ramina priimtas.
pamokinanti.
Nors visi nariai neatsilankė
tu išsprogdinti, išlupinėti ir
klebonų,
kad
viskas
bus
gerai,
sudeginti, kad galima būtų di Metinis Šv. Vardo dr-jos su nes Kenoshoj nėra taip bloga, į šį susirinkimų, vienok daug
dalykų buvo apsvarstyta ir nu
rva turėti. Taip čia atvyko važiavimas įvyks rugsėjo 25 kaip kas mano.
tarta.
<
;
Antanas Valteraitis, Miškevi-'d-’ Kenoslioj, prie šv. TamoX Kenoshoje užviešpatavo
čia, Aleksandravičia, Želionis, ^iaus bažnyčios, ant 63rd St.
Keli iš svarbiausių yra: su
ramybė. Vietoje brazdančių ir rengti išvažiavimų į Holy Hill, I
Ulkis, Šneideris ir daugybė ki- ’r
ave>
tų, kurie šiandien čia farme- Dalyvaus vyriausias tėvas, bildančių gatvėkarių, visame rugpiūčio 14 dienų ir užkviest i
riais gyvena. Iš kitų tautų, tai Milwaukee’s diocezi jos arkivy- j mieste įtaisyti elektriniai bu- visus parapijonus. Kun. J.
-------- įvyks -------skaitlingiausi čia lenkai ūki skupas, kuris visiems suteiks sai, kurie ramiai važinėja, Shlikas atlaikys Šventas Mi-,
SPALIO (OCTOBER) 27 D., 1932
ninkai, kurių tarpe, taip sa palaiminimų Šv. Sakramentu. I
kant, lietuviai ir paskendo. Kaip kitų, taip ir mūsų para- 1
ST. AGNĖS GYMNASIUM
Mat, lenkai, kaipo skaitlinge- pijos choras giedos per MišArcher 8č Washtenaw Avės.
SENAI LAUKIAMA
sni įsikūrė savo parapijų^ pa- Pafus, kurie prasidės 2:30 vai.
CHICAGO, ILL.
sistatė bažnyčių, užlaiko kuni popiet.
•
w
”
'
__
Tat visi nariai ir parapijogų, turi mokyklų, žodžiu, gv
Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micliigan, Indiana, Ovena savo pilnu religiniu ir Į nYs Pr&š°mi susirinkti prie šv.
hio, Pennsylvania ir, kitų valstybių.
tautiniu gyvųpimu. Lietuviai j Petro svetainės 1:30 popiet,
Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (lightAtstovai į Marijonų Kol.
iš karto ir gi nenorėjo nuo leweight) championas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestų
Rėmėjų Seimų
nkų atsilikti ir pasistatė savo
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.
bažnytėlę, bet nepavyko jiems Kvietimo lh iškas buvo perKnyga Jau Gatava
Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
surasti nuolatos čia gyvenan- skaitvtas ir išrinkta du atstočiojo kunigo. Tik retkarčiais, į ivab kad vyk^ ! Marijonų Ko
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po
Joje Telpa Apie 400 Receptų Del
to
padalinti
teamus pagal valstijas kaip reikia.
rnetus kartų atvykdavo čia iš Magijos Rėmėjų seimą, būtent
Gaminimo
Įvairių
Valgių
Sheboygano, Wis., arba iš Mi- Petras Marčiulaitis ir Petras
LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Puslapių 173. Su paveikslais
lvvaukės, Wis., kunigas, ku Urbikas. Seimas įvyks Aušros
»
Vartų
parap.
salėje,
spalių
23
Išpildę
aplikacijos
blankų
pasiųskite:
riam išvažiavus tuščia pasilik
Kaina su prisiuntimu $1 -OO
davo koplytėlė. Dievotesni da- IĮ dienų, Chicago, III.
-x
DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
Žemaičių Juzė
Sveikatos atžvilgiu ta knyga turėtų rastis kiekvienoj
rbininkai eidavo i lenkų arba
Lietuvių šeimoj
kitų tautų bažnyčių. Kai ku
2334 South Oakley Avenue
rie suprasdami lenkų kalbų vi X Sekmadienį, Šv. Onos drUžsakymus
siųskite
šiuo
adresu:
CHICAGO, ILL.
siškai suaugo su lenkų parapi ja turėjo piknikų, kuris ne blo
ja ir nustojo duoti reikalingų' giausiai pavyko, nors galėjo
AMERIKOS LIETUVIS
duoklę palaikymui lietuvių ko būti geresnis. Priežastis tame,
plyčios, kuri taip ir sunyko. kad “reisai*’ ir kitokios ne
14 Vemon Street - Worcester, Mass.
numatytos
pramogos
visus
išNežiūrint didelio skaičiaus
lietuvių ūkininkų, jiems pasi
skirsčius šiandien seneliai jau
nebesvajoja apie kokį-nors lie
tuvių atgimimų arba veikimų,
siurbs UNCLE
nes jaunoji karta, baigus far
merių mokyklas, skaitosi ne be
lietuviais tik amerikonais, ku
rie su visais čia augusiais vie
nodai suseina ir kalba. Tik
kada nekada lietuviai turistai
ypač vasarų pasisvečiuoti už
važiavę dar vis ragina atsi
busti ir kurti kokių-nors tau
tinę draugijų, bet lig šiol da
nesiranda pas mus tam reika
lui vadovo.
Teisybė, turime pačiame
Thorpe mieste prasinešusį biz
nierių, Jonų Vilkanskų, kuris
dabar Volf rašosi, bet tų žmo-

bedirbant jam fabrikuose Ncw kad

-1’™8

n5,a

snpmntamo čūi

pradėjo

organizuotis

ir

KENOSHA, WIS.

SHEBOYGAN, W1S.

DRAUGAS LIIHOANIAN BOXING CONTEST

VALGIŲ GAMINIMO IR NAMU
PRIŽIŪRĖJIMO
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3 akerius pievelės aplink didį | rajonai ruošiasi atvažiuoti buSt. Clair ............... .... 7:17 niais bus galima gauti “Ekjį namų. Pastaroji išpuošta pui sais. Taip pat Baltimorės ir
Port Carbon ....... .... 7:22 cursion ticket” už $2.25 “rouklausiomis gėlėmis ir įvairiais | Pliiladelpbijos rajonai važiuos į Pottsville.............. .... 7:45 nd trip”. Vaikams ntto 5 iki
medžiais. Išviso yra virš 50 busuis.
Seliuylkill Haven .... 7:53 12 metų visuose traukiniuose
s
rūšių medžių Amerikoje au
Port Clinton ....... ... 8:22 bilietai kainuos pusę, kiek sUi»
Programas
gintų ir importuotų iš toli 1. 11 valandų Šv. Mišios.
Reading ............... ... 8:50 augus iems.
,
mųjų kimštų. Vieta — aukš 2. 11:30 iki 1-nios — liuo Franklin Street .. .... 8:53
čiausia visoje Pliiladelpbijos a- bas laikas.
X Visam pasauly vartoja
(Reading)
pylinkėje: stovi ant aukštos
ma 800 kalbų. Iš jų Pietinėj
3. Nuo 1 iki 3 vai. atskirų
Wayne Junction
{palengva kįlanČios elevaeijos, chorų koncertai.
Slianiokin............. .... C :00 ir šiaurinėj Amerikoj vartoi iš kur į visas puses matosi ko
4. Nuo 3 iki 4 — liuosas
Mt. Carmc-1 ...... .... 6:00 jama 424 kalbos, Azijoj 153,
I puikiausi reginiai.
laikas.
Mt. Carinei Junction .. 6:17 Australijoj 117, Afrikoj 118
Akademijos pašventinimas
5. 4 valandų pašventinimas
Ashland ......................... 6:44 ir Europoj 48.
J. Eminencija kardinolas akademijos, pamokslas ir pa Gdrardville .............
žmogaus kojos pirštai jau
Dougherty paskyrė gekmadie- laiminimas.
Mahanoy Plane ......
ne tokie, kokie buvo prieš TOGO'
nį, spalių 2 d., 4 vai. po pietų
Traukinių tvarka:
Mahanoy City................7:09 metų. Tada antrasis pirštas
naujosios įstaigos pašventini Stos sekančiose vietose:
Tamaq ue ...................... ... 7:39 buvo daug ilgesnis negu didy
mui. Be kardinolo ir daugy Slienandoah............ . . 6:15
Traukinių tvarka iš Scran- sis. Tai matyt iš senų iškase
bės kunigų, iškilmėse dalyvaus Shaft........................ . 6:21 ton bus vėliau paskelbta. Iš nų.
Rytinių parapijų chorai. Prieš Lošt Oreek ................. 6:24 Jersey City Ir Elizabetli į Phipašventinimų atskiri, chorai Frackville ................. 6:55 ladelpliia reguliariais trauki- į PLATINKITE “DRAGGLI*
turės progos, pagal surengtą
Atvaizde parodoma: S. B. Blackburn, kandidatS Amerikos Legijono rėmėjų pirni.; 2.
Nuotrauka iš oro Demokratų kand. j J. A. V. prezidentus F. D. Roosevelt kalbus apie pro- jį programų, savo dainomis,
liibicijų atvirame ore; 3. Micliigano universiteto mokslininkų prietaisas fotografuoti buvusį arba giesmėmis, publikų pa
linksminti. Taipgi per pašve
saulės užtemimų.
ntinimų jungtiniai chorai su
Per
Seimų
buvo
reikšmingų
Pijai,
kitų
užima
darbininkai,
savo vadais giedos giesmes.
VARGONININKŲ
DUOKITE VISUS SPAUDOS
paskaitų, ypač minėtinos prof. i trečiame žadama atidaryti naLietuviškos
visuomenės
(lė

SĄ-l-GOS SEIMO
Juozo Žilevičiaus ir kun. Jo mas merginoms, kurios po su liai, įvairios komisijos rūpina
DARBUS “DRAUGUI”
ATBALSIAI
no Balkūno. Prof. Žilevičius nkių darbų pasaulyje senatvė si susisiekimu taip traukiniais,
įskaitė apie estetinę tvarkų šv. je norėtų užsitikrinti sau bu kaip ir basais, ir “kelių žeAmerikos Lietuvių R. K-'i^įšįn
tų, valgi, priežiūrų ir 1.1. Be nilapiu,” kuris nurodo kelių
\ argonininkų Sųjungos seimas | j0 nuomone, bažnyčioje ti- j šių namų, visi ūkiui reikalingi automobiliais atvykstantiems
šįmet įvyko pirmadieni, rugpiū Įnj<a įįį- palifoninė muzika ir trobesiai ko puikiausiai ištai- į iškilmes. Scliuvlkill County
c
čio 29 d. Apreiškimo Panelės į c]lorajas. Peikė tuos muzikus, syti. Žemės išviso yra 203 ake- rajonas parūpino “Special Ec
Šv. parapijos salėje.
kurie įneša į bažnytinę litur riai, kuri beveik visa dirbama, xcursion” traukinį “Central
c
Pradėjus seimų sū šv. Miši'o- gijų homofoninę muzikų — pa išskyrus 20 akerių puikaus Railroad. of New Jersey”' gelATLIEKAME
mis, kurias laikė klebonas,1 saulinę, ypač nesugebėjimų mu miško, >8 akerius sodo ir apie žkeliu. Brooklyno ir New York
c
kun. Kazimieras Paulionis, gie zikų — rtepritaikinimo muzi
dant pačių vargonininkų cho kos prie dienos ūpo; per Ve
rui, muzikui Juozui Žilevičiui lykas atliekama taip sakant j
bevairgonuojant, jau galima minoriniu tonu, uždūšinėje ma-'
buvo pastebėti, kad ūpas sei- joriniu. Žinoma, čia jau stin
mo bus pakilus. Neperdėsiu gn daug Ko, ypač išlavinto espasakęs, kad choras, vedamas į tetinio pajautimo. Paskaitoje
Greitai, Gerai ir Pigiai
p. Žilevičiaus, labai gražiai gie buvo minėta kad Amerikoje
dojo, ypač visus žavėjo artis- atsirado daug niekam vertų
to P. Petraičio solo. Klebonas'himnų, kurie netinka kelti rė
kliu. Juozas Simonaitis paša- Tiginiems jausmams ir, kaipo
kė pamokslų apie muzikų. Sei-į tokie, kad būtų šalinami iš
SPAUSDINAME:
mo pakilumas daug priklausė mūsų bažnytinio repertuaro,
ir nuo vietos muziko p. Vismi-I Seimas priėmė prof. Žilevi- '
no vaišingumo, nes ne tik kad čiaus paskaitų su padėka ir
Tikietus,
Bilas,
pusryčiais pavaišino, bet ir po' nutarė .jau daugiau neįsileisti
Plakatus,
Laiškus,
seimo puikių vakarienę suruo-į bažnyčių pasaulinės muzikos.
Serijas,
Konvertus,
v .
1
'
I
se.
I Antra paskaita kun. Jono į
Programus,
Draugijoms Blankas,
kiais metais seimas buvo Balkūno buvo labai reikšmin
Posterius,
Konstitucijas,
skaitlingas nariais, bet ir sve ga. Ji sudarė objektų ilges
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
čiais, nes šių turėjo nemažų nėms diskusijoms, būtent Fe
skaičių, taip pat ir dvasinin deracijų Amerikoje. Vargoni
!♦
Jis neišrodo nė kiek senesnis už
Ir Kitokius Spaudos Darbus
Jaustis smagiu visus metus, imkite
kų, kaip tai dvasios vadų kun. ninkų Seimas labai tų dalykų penkių dešimtųpo šaukštą Dr. Caldtvell’s syrup pepsin kas kelios dienos. Jus geriau
Simonaitį, kun. Paulioni, kun. aptarė ir priėmė kaipo viena Ir jaučiasi kaip keturių dešimtų. valgysite,
geriau miegosite ir jausi
Sulaukęs 62 metų amžiaus.
tės geriau kiekvienu žingsniu. Jugis
Balkūr.ų ir kun. Aleksiūnų.
tinę priemonę išlaikymui tiky Tai
tokis yra palaimingas stovis
niekad nebereikės imti kitokį lino
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
sveikatos ir smagumo žmfogaus, ku
bos ir tautybės. Seimui duota ris teikia savo svarbiesiems orga guotoją.
Duokite vaikams po biskį šio ska
SULIESĖJO 10-CIA SVARI? suprasti, kad be susiklausimo nams blskutj stimulianto!
naus syrupo du ar tris sykius į sa
Kada
jūsų
sistema
pasidaro
nevei

vaitę.
švelnus, natūralia stimulianPER SAVAITĘ
—- dirbant atskirai, daug ža kli ir jus jaučiatės sustingę, sunkia tas, kuris
paakstina juos valgyti ir
Mrs. Betty Luedere Iš Dayton ra
galva, tik pusgyvis — neeikvokite
neleidžia viduriams užsikimšti. Ir iššo: Aš vartoju Kruschen /ullesfėjlmui los daroma ypač mūsų jauni pinigų ant "tonikų" ir ‘‘reguliato
gelbati juos nuo tiek daugelio negarių,’’ ar panašių patentuotų gyduo
liavlmų ir šalčių.
— per vieną, savaitę aš suhesejau niui; tų Seimas suprato ir vieil lių. Stimuliuokite kepenis ir vidu
\
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
. .
,
rius. Vartokite garsųjį daktaro re
Turėkite sveiką skilvį,’ veiklius ke
išgirti tą vaistą.
balsiai nutarė dirbti iš vieno ceptą.
penis ir stiprius vidurių muskulus,
kurj kiekviena aptleka užlai
Kad suliesėti lengvai, saugiai ir
kurie pašalina kiekvieną atmatą ir
ko. Tiktai paprašykite Dr. Caldvvell's
neavojingai imk pusę Kruschen pusę su R. K. Federacija ir jos* syrup pepstn.
nuodus kiekvieną dieną! Tiktai lai
arbatinio šaukštuko su karštu van
kykite bonką Dr, Caldwell’s syrup
gerb.
vadais
kunigais.
,
2334 S. OAKLEY AVENUE
Tas skanus syrupas yra padarytas
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
t

Draugas Pub. Co.

das pašalinti nedailią išvaizdą.
Butelis, kurio užtenka keturioms
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
li^ nenuliesėsl. tai gausi pinigus at
gal.
Bet žiūrėk, kad butų Kruschen
druska — pamėgdžiojimų yra daug
Ir turi saugotis.

VARICOSE VEIKS

Foder. hrfdntacijos Biuras

ŠV. KAZIMIERO
SESERŲ AKADE
MIJA RYTUOSE

iš šviežių liuosuojančių žolių, veik-,
lioš senna ir tyro pepsino. Viena
dona palengvins beveik kiekvieną
priepoolĮ galvos skaudėjimo, aitru
mo, konstipaeijos. Bet jeigu Jus no
rite pasilaikyti geriausiame stovyje.

jantį šaukštą protarpiais. Pamaty
kite ar jus nejausite naujo gyvumo
kiekvienu žvilgsniu.
Syrup pepsin

1 Si.- ,
CinCAGO, 1LL.

nėra brangus.

k

Tyroa, Alikloa, Sveiko*

A?

Telefonas Roos'fevelt 7790

GRAŽIOS AKYS

(Vilią Josepli Marie)

Yra

Gydomos Nauju Būdu

Šių vasarų Šv. Kazimiero
Seserys nupirko labai puikių
Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi nuosavybę prie didžiojo Pilidirbti po senovei, nebent jau dabar
priverstas gulsti. Tam vaistas yra ladelphijos miesto, labai pato
Emeratd Otl. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vals gioj vietoj visoms Rytų kolo
tų. et negelbės aptiekininkaa grąžins nijoms. Vieta yra vos tik 6
pinigus.
mylios už Pliiladelpbijos rytvakarinės ribos ir 12 mylių
'nuo Trenton, N. J. Vieta pa
u'hon soofhfnp Zem« te uaedl
čiame centre visų rytinių lie
Right from the first touch, antiseptic,
tuviškų kolonijų,, būtent Bal
healidg Žemo takes the itcning
misery out of mosųuito bites, rashes,
timorės, Ne\v Yorko, Brook
and many other skin afflictions. Try
lyno ir kietųjų anglių mieste*
it also for itching, peeling toes.
Bathers and other outdoor folka
lių.
I
thank cooting Žemo for relief from
eunbum. Douse it on ivy-poisoning.
Be didžiojo namo, kuriame
Pimplea and dandruff fane when aafe,
antiseptic Žemo ia applied. It in>
šį rudenį bus atidaryta aka
stantly eases razor-emart. Alway«
have Žemo nearby wherever you go.
demija, yra dar kiti 3 namai,

SKINIICHIHI! EHŪS

Ąny druggist. 35c, 60c, <1.00.

pepsin po ranka: imkit© stimulluo-

kurių vienas pavestas kapeli*-

Murins
be

didelis

valo,

pavojaus.

Knyga

‘‘B’ye

Beauty”

ant

<>j.

turtas

švelnina

gaivina

Jus ją pamėgsit#
Care”

arba

"Eye

pareikalavimo.

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. QUa St., Chicago

Hiti and RuntI?—■įMercy? Twmild fte V/rong to Write Hęr Under Thesc Circumstances!

1Y HITT
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Prašau Į Mano Kampelį

mas ta pačia liga neėmė tų
vaistų ir neužilgo mirė.

LIETUVIAI
AMERIKOJE

DAKTARAI:

Tol, Cicero 67 56
Oflzaa Tel. Grovehill 0617
Naujas priklodas. Bijo kaip
Re*. 67 37 S. Arteslan Avė.
Tol. Groveblll 0617
VOŽNŪS APDŪMOJIMAI
vijimo, visi kurie kalnuose ar Amerikos balšavikal Į Rasiejii
beisunentuose “patiekų” varo, važiuoti.
DENTISTAS
Iki šiol tik cigonkos žmogui ir jų kaip zupę geria, kiurių gal
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446
S.
49th CT., CICERO
8428 We*t Marąuette Road
iš delno išvirožydavo ir paša- vos kasdien kaip bezmėnai ir NAUJAS PROFESIJONAVai.: 10-12 ryto: 2-6 Ir 7-8 vakare
Vąl.;
8-6 Ir 7-8 P. M- Ket. 1-13 A. 14
LAS
FARMACEUTTAS
Bites vagia
kydavo, kokia ščestis, ar neš- šiaip jau ko rūkštaus nori, spa
Nedėlioj zuzltarua
fi
___________
Praėjusių savaitę piktada Phone Boulevard 7042
vestis jo laukia ant šio margo kainiai gali laukt smerties.
(Tęsinys iš 2 pusi.)
TEL. LAFAYETTE 7650
riai pavogė man priklausiu
svieto. Ale dabar Mabanojųj ' Nespės nė akių sudėti, kai suatsirado toks strošnas su ke-lpuls,” greičiausiai juodi, “a- J. Petrauskui neilgai trunka sias bičių dvi šeimynas (abi
DENTISTAS
tūriais vardais “poetas”, ku-jniolai” ir šiur nuneš kur rei-j suprasti * visuomeninė darbuo- šeimynos po 2 aviliu). Galima
Gydytojas ir Chirurgas
4643 So. Ashland Avė.
ris tikriausiai išvirožija ir pa kia.
’ te. Pirmiausiąi, pasitobulinęs suprasti, jog buvo prisirengta
4140 Archer Avė.
Arti 47th Street
sako, koks žmogus ir kur
i lietuvių kalboj, rašyboje ir li- pavogti visas bites, bet trečios
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
na kai smertis su dalgiu jam — Ko tu taip ilgai riogso- j teratūroje, jis stoja į katali- šeimos avilį dėl neatsargumo1 Tel. Canal 6122
Res. 2136 W. 24th St.
per kaklų patraukia. Anų die- jai pas tų Plerpienę — bara [ kiškų laikraščių bendradarbių- pervertė ir, žinoma, piktadaTEL. CANAL 0402
nų Mahanojaus “šviesybėj” vyrąs savo žmonų.
1 korespondentų eiles. Jo korės- j riai su bitukėmis kovos neišDENTISTAS
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
tas “poetas” pasakė, kur nu — Kad aš negalėjau anks- pondencijos, o vėliau straips- į laikė.
2201
West
22nd
Street
ėjo munšainieris Piteris. Štai čiau išeiti, — atsako žmona. niai visuomet buvo keliantieji į Piktadarių būta patyrusių
(Kampas Leavitt St.)
jo tlumočijimas žodis j žodį: [Girdėdama kų susirinkusios’ lietuvybę. Be tų, yra nemažai bitininkų, jei galėjo pasiimti |
Valandos: Nuo 9 Iki .12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Gydytojas ir Chirurgas
kalba apie kiekvienų anksčiau parašęs ir iš mokslo srities.
“Vai mirė, Piteris, mirė,
du aviliu, sustatytu viens ant
Seredbj pagal sutartį
1821 SOUTH HALSTED STREET
išeinančiųjų, stačiai nebedrį Jo visuomenė darbuotė pra kito.
“Buvo tai sportas fainaš,
Residencija 6C00 So. Arteaian Avė.
Boulevard 7589
sau eiti namo. Nutariau pas- sideda nuo 1917 m. ir ligi šiol
“Bet už daug gerdavo,
Rez. Hemlock 76 91
Į, kempę įsilaužta ir daug
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
“Užmusze ji munszainas;
kutinę išeiti.
tebesitęsia. Įstojęs į S. L. R nuostolių padalyta. Mano tu
6 iki 8:30 vakare
“Lai in dangų skubina,
K. A. 10 kp. (1917 m.), netru rėta plunksnų patalinė suplė
Gydytojas: — Dėl ko tams kus lieka išrinktas k-pos raš
“Nors akmuo ji slogina
Tel. Canal 6764
DENTISTAS
šyta ir visas miškas ir kempė
ta gavęs nuo manęs tuos vais- tininku; tas pareigas ėjo per
“Mirė, Piteris, mirė,
4712 So. Ashland Avenue
plunksnomis užteršti.
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare
įtus taip susimąstei?
“Ant kapo žiedus mato,
keliolikų metų. Šiandie rašti Tai jau trečias apiplėšimas
GYDYTOJAS, chirurgas
Ligonis: — Mano draugas, ninkauja 100 kp.
“Galėjo da ilgai gyvent,
X—ItAY
šiais metais kempės, bet bite Tel. Cicero 1260
IR OBSTETRIKAS
Vaikszczioti ant szio svieto; ikurs sirgo ta pačia liga, gavęs
Tais pačiais (1917 m.) jis lės neliestos, nes, matyt, lauk
Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas
“Bet munszeine ji užmusze, ir ėmęs tokius vaistus tuojau stoja į L. Vyčių eiles (16 k▼yru, moterų lr valkų
ta medaus.
LIETUVIS DENTISTAS
DARO OPERACIJAS
“Aniolai in dangų nune- mirė.
poje) dirbti ir 1923 m. jai pi
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Ligonius priima kasdiena nuo
valandai vakare
Praėjusiais metais pavoae
sze,”
Gydytojas.- — Aš taip pat rmininkavo. Buvo veikliu napietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Nedėliomis lr seredomis tik
Sulig to “poeto” ištlumo-' turėjau draugų, kuris sirgda riu Pilnųjų Blaivininkų 27 k1 šeimynas, bet! nnrivežS 4847 W. 14th St. -Cicero, III.
lškalno susitarus
„„„
įtik dvi. Viena šeima buvo su- '
Ofisas. Laboratorija lr X-Ray

■Rašo prof. Kampininkas

DR. ATKOČIŪNAS

Office l’hone
Prozpect 1028

Res. aed Office
2359 So. Leavitt St.
Canal 0706

DR. J- J. SIMONAITIS DR. J. J. KOWARSKAS

UWRENCE, MASS.

DR. C. Z. VEZELIS

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

DR. S. A. DOWIAT

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. G. I. BL0Ž1S '

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12th PLACE
Vai.: 7 Iki 8 v. v. Išskiriant Seredoe
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
bus.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — *2451, arba
Cicero 662. Rez. teL Cicero 2888

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. RAČKDS

DR. GUSSEN

GRABORIAI:

Teh Lafayetto 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 8 iki *5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėliomis lr šventadieniais 10—12

Per Didįjį Karų, ’r po jo, ras,a mKka’ '«rtsla i ™ai5«>! Dr. C.K. Kliauga 2130 WEST 22nd STREET
atgimstančiai Lietuvai Tautos Į ° .antras a* sura^au grįžęs iš
DENTISTAS
Utarninkais. Ketvergais lr Subatomlz
LACHAVICH Fondas buvo didžiausia pagal- -Lietuvos, .ias radau miške, at- 2420 W. Marąuette Ktl. arti ttistcre
Avė.
PRone Hemlock 7828
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ha. Visi tautos sūnūs stoja i
žiemų jos išmi- Panedėlials,
Seredomis lr Pėtnyčiomle
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
BONUS
1821 So. Halsted Street
CHICAGOJE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE
įlaa-bų, kas tik kaip galėdamas, re"
LIETUVIS GRABORIUS
X—Spinduliai
Laidotuvėm* pa
Tel. Virginia 0036
Iš pavogtų bičių, vienas a Tel. Republic 2266
tarnauju ' geriausia i Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. kad gelbėtų tėvynę. P. V. PeOfisas 2201 West Ž2nd Street
Reikale
meldžiu
atsišauki.
o
mano
Ir pigiau negu kiti
trauskų matome dirbant ir ra- vilis buvo pavestas vienan
cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel. Roosevelt >616 arba 8616
štininkaujant Tautos Fondo 32 vyčių stipriam ąžuolui ir bi
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
sau prie grabų 18dlrbyztės.
Telephone Republic 7868
2314 W. 23rd PL, Chicago skyriuje, kuris aukų davė Lie telių mylėtojui. Tai man dar
DENTISTAS
OFISAS
Valandos: 1—3 lr 7—8 vaL vak.
Gydytojas ir Chirurgas
2403 W. 63rd STREET
<68 Weet 18 Street
tuvai $19,490.04. Taip pat bu skaudžiau.
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Telef. Ganai
4174 1439 8. 49 Court, Cicero, UI.
3243 So. Halsted Street
SKYRIUS: 8188 8.
vo valdybos nariu L. Raudo
TEL CICERO 6937
Phone
Hemlock
2061
Plėšikai
labai
mane
skriau

Halstad Street, Tai.
Office Tel. Victory 7188
nojo Kryžiaus Rėmėjų 32 sk.
Victory 4888.
džia. bet atrodo, ne naudai, o t
Res. Tel. Hemlock 2615
Per keliolikų metų buvo kores
Telefonas Yards 1138
Moterų ir Vaikų ligų
tik dėl keršto. Jie sekioja ma
DENTISTAS
pondentu Labdaringosios Są
Tel. Grovehill 1595
Phone Boulevard 4139
Specialistė
no kiekvienų žingsnį, atlikda
GAS EXTIiACTION
jungos 5 sk. Yra vienas iš or
9-9.
Nedėliomis 9-12
mi bjaurų darbų. Jie padarė Valandos:
4145 ARCHER AVĖ.
0558 SO. UESTLRN AVĖ.
Graborius ir Balsamuotojas ganizatorių L. R. K. Federa daug nuostolių ir parapijai
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7387
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIUS
cijos 26 skyriaus, kuriame vė
I’ R A N E Š IMAS | Ofiso vai kiekvieną dieną iriu. B iki Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Tnriu automubilihs visokiems
kurios nuosavybėje mano bi
112 ryto • (išskyrus seredomis). Taipgi Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
liau užėmė įvairias valdyboj
Waaų patarnavimas
tik susitarus
tės buvo. Aš nenuke»Aįp to ne
reikalams. Kaina prieinama.
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
visuomet sąžiningas lr
vietas. Ir dabar, būdamas raš
2422 W. MARQUETTE ROAD
ir
Ketvergais.
nebrangus, nee neturi
pasakęs, nes dar tuirfc^sveikat
3319 AUBURN AVENUE
ma UUaldų viląlkymnl
DENTISTAS
tininku 3 sk. nenuilstančiai te
Rez. Tel. Hyde Park 3395
akis
ir
nesustingusį
liežuvį
ir
•kyilu.
Res. Phone
Sugryžo
iš
Europos ir vėl pradėjo
Chicago, UI.
besidarbuoja. Per keliolikų me
praktiką senoje vietoje.
Eng;ewood
6641
Office/Phone
galiu suprasti.
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
Nauja, graži ko
Wentarorth 3000
Wentworth 8000
tų buvę raštininku L. Darbi
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.
plyčia dykai.
ninkų Sų-gos 29 kp., o dabar Bitelės nugabentos toli, nes Sekmadieniais
Ir Ketvirtadieniais
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3335 S. HALSTED ST.
OFISAS
nė
viena
negrįžo
senojon
vie

raštininkauja
Marijonų
Kol.
8307 Aubun Atmrui
ORABORIUI IB LAIDOTUVIŲ .
Tel. Boulevard 9199
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
VBDBJAfl
” Rėm. Chicagos Apskričiui. Bū ton. Matyt, plėšikų susitarta
6558
S. HALSTED STREET
Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 lr n'JO
AKŲ GYDYTOJAI:
8 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
1650 WEST 46th STREET damas įvairių organizacijų vai su tolimesnių vietų draugais.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
sutartį
Dzūkiškas priežodis sako:
Kampas 4<tb Ir Paulina Bta.
dvbos nariu, p. V. Petrauskas
Ofiso*Tel.: Boulevard 7820
Namų Tol.: Prospect 1030
Tel. Boulevard 6318-8418
LIETUVIS GRABORIUS
dalyvauja seimuose ir konfe uzbonas lig laikui vandenį ne
Didelė graži koplyčia dykai
Nulludlmo
valandoje
krelpkltėa rencijose.
ša; rankutė nutrūko ir — už
4910 SO. VlCHIGAN AVENUE
718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
Tel. Lafayette 1016
Tel. Kenuood 5107
sibaigė.
•
Linkime
Naujam
mūsų
prokai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
Valandos:
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
fesijonalui gero pasisekimo jo Kada nors gailėsis, bet gal
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
profesijoje ir nenuilstančiai jau bus per vėlu.
Gydytojas ir Chirurgas
M. A. Norkūnas
darbuotis visuomenės dirvoje.
1800 WEST 47th STREET Ofiso Tel. Victory 36 87

J. F, RADŽIDS

DR. S. BIEZIS

DR. K. DRANGELIS

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

nR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. T. DUNDULIS

DR, A. L. YUŠK A

DR. C. KASPUTIS

DR. M. T. STRIKOL’IS

I. J. ZŪLP _

DR. A. R. McCRADlE

S. M. SKUDAS

DR. VA1TUSH, OPT.

A. L. DAVIDONIS, M. D,

DR. F, J. LOWNIK

Seniausia ir Didžiausia

Draugas

Ii

DAUG NORINČIŲ
MOKYTIS

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

fSTAIOA

.EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo natriu*
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus ki
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"'Reikalui esant, mūsų automoMUue atvažiuos j jūsų
najaug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatytį
didžiausį pasirinkimą grabų ir lotų yeOoBeBU ir «Š tų
' patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti,
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Del Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitfe kv kitur.

m.

Eudeikis
-

JŪSŲ GRABORIUS
frtdysk. Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Vist Tratensi.- YARDS 1741 lr 1742

URŠULE ALEK
SANDRAVIČIENE
Po tėvais Tamošnuskaitė

mirė rugsėjo 20 d., 19-32 m.,
2:50 vai. vak pusamžiauz. Ki
lo Iš Tauragės apskr., Pagra
mančiu parap., Slungalličlų kai
mo. Amerikoje išgyveno 25 m.
Paliko dideliame
nuliudinie
vyrą Liudviką, 3 dukteria: Ele
ną, l'rtplę ir Stahislovą; sūnų
Kazimierą; seserį Marijoną Flllpienę, 2 broliu Juozapą lr
Petrą Tanvošauakus lr gimines.
Kūnai pašarvotas 658 Kast
95th St. Telefonas Coiiunodore
2320. Laidotuvės Įvyks ketverge,
rugsėjo 22 d., Iš namų 8 vai.
bus atlydėta Į šv. Joachimo
parapijos bažnyčią, 91st <t S
Langley Avė., kurioj Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės
sielą. Po pahnaldų bus nulydėta
J šv. Kaslmlero keptnea
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges Ir pagystnmus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, |>ui;tcrys, »uimih Semto, limitai ir glmtuės.

.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Zarasai. J Zarasų valdž. aukšt. komerc. tnokyklos pirmų
jų klasę paduota per 50 pra
šymų. Tikimasi dar daugiau
sulaukti. Tai pirmi metai tiek
daug paduota prašymų.

Of. ir Rez. Tel.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą, kurta
priežastim galvos skaudėjimo,
ivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotuaao, skaudamą akių karštj. Nuimu
aataractua Atitaisau trumpą regyatg
ir tolimą rdfeystę.
Prirengiu teisingai akinius vlauosą
atsitikimuose, egzaminavimas d a ro
siąs su siektra, parodančią mažiau.
<ias klaidas.
Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 raka,
f?-sutartj.

_ DR. MAURICE KAHN

Raseiniai. Miesto sųv., no■ rfdama pagerbti a. a. Maironį,

?4 LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU,
Daugelių atsitikimų akys atitaisomas
be akinių. Dabar kainos perpus De
gesnės, negu buvo. Musu kainos ni.
gasuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 Iki 8 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

DR. CHARLES SE6AL

EKSPORTUOJAMA
OBUOLIAI

Obeliai, Rokiškio aps. Pas
kutiniu laika kasdieną išveža
uja per Obelius po kelia vago

jas obuolių j Aaghjų ir Vo,kietiją.
.

DR. 6. SERNER

ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakara.
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

Halsted

Kampas

Valandos:

OUO

16— 4j

W0

10

St
nuo
Iki

4—S
U-

DR. H. 6ART0N

SPECIJALISTAS *

▼ai.:

756 WE3T 35th STREET

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

numeriu

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų

Tel. Yards 1829

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
piet. U tam. Ir Subat. nuo 8-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimą.

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Perkėlė savo ofisą po

jo vardu pavadino Šiluvos ga
tvę* kuri yra vi«oa iš dides
niųjų Raseinių gatvių.

DR. J. P. POŠKA

3133 S. HALSTED STREET
Gydytojas ir Chirurgas
ofisas ir rezidencija
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6504Antras
SO. ARTESLAN AVĖ.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TK1IM

RASEINIŲ MIESTAS ORA2IAI PAGERBĖ MAIRONĮ

Hemlock 2374

'

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marąuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare

Utąrn. lr Kstv. vak. pagal suUrtį

Tąl. Hemlock 8700
Rea. Tel. Prospect 0610

DR. 6. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie
Rez. 6426 So. Czjlfomla Avs.
▼ai.: 2-4. 7-9 v. v. Išskiriant K et v.
Ofiso lr Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J, BF.R7ASH .
756 W. 35th STREET
Oflao va.'.: nuo 1-3, nuo 6:30-8:80

J

Trečiadienis, rugsėjo 21, 1932

0

pasiavenčiamąjį darbą.
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
Mėgstantiems šokius bus ge- i
BARGENUS
ra muzika. Bus bingo lošimas į
-----------!su gražiomis rankų darbo
j
Chicagos Pasaulinės Pu.
i vanomis. Visiems užtikriname Į
leidžiamam laikraštėly
GERIAUSIA KAINA
įdėta
plaukikių
čampionės Chi
maloni} pasilinksminimą.
CHICAGOJE
p-lės Emos Žemaitytės
Dar sykį kviečiame visus at- cagoje
„X
• 1 „ r> A
'X*
V,
.
10 kambarių furnišius 30 dienų seoampi- J nurn-o, rankų darbus. Parlor sėt cov' silankyti į šį piknikėlį, už ką atVaiZClaS. I. Seniaitis,
-r,
,
. I ered In expensive material, famous
...................... $35.00
I iš anksto tariame nuoširdų a- ones tėvas, yra Peoples Furni 1; construction
Lustrons 9x12 Imported rug *25.00
Seamle8s 9x12 American rug $10.00
čiū. %
Valdyba ture Co. direktorius.
I
Massive Walnut dining roorn

CHICAGOJE

ŽINiy - ŽINELĖS

<ix>-

DAINOS” CHORO PIRMA
PRATYBA

UNIVERSAL BANKO LIK
VIDAVIMAS

Tiems, kurių pinigai yra už- Šįmet, kaip ir per visą. pra
daryti Universal State banke, ėjusį sezoną, “Dainos” choro
rūpi ekonomiškas to banko Ii- pirma pratvba (repeticija) įkvidaviinas; jie nori gauti ko vyko rugsėjo 16 d. Po šiltos
| • sėt ............................................ *35.00
greičiausiai ir ko dauginusiai vasarėlės, po visų atostogų,
.
Lamps, radio, italian drapes, lounge
chairs, many otber fine pieces
LIETUVIŲ VALANDA
tų savo dolerių, kurie guli už- narių susirinko skaitlingas be
Savininkas parduos. 8223 Maryland
I
Avė., ou«' block east of Cotlage Grove
darytame banke. Todėl, jie ne-1 rys.
,
T®1. STEW\RT 1875
Laivelis “Miss America X” lenktynėse su “Miss En-'
u ...
••
turi simpatijos tiems, kurie i Pirm. K. Pažarskis atidarė gland III” laimėjęs Harmsivorth trofėjų. Lenktynės įvyko!,
.
?. '
uipoiat įjos, Kolegijos' Rėmėjų Chicagos
'
įduodami radijo programai jau' Apskrities priešseiminis susi Parsiduoda Grocernė įr Deveikiamąjį jų gerovei darbą į pratybų ir perstatė .mūsų įžy- ant St. Clair ežero, Detroite.
licatessen. Prieinama kaina.
1 įžengė į ketvirtus gyvavimo
kritikuoja ir kitaip tą darbą | mų muzikos direktorių p. Saurinkimas Aušros Vartų para
5601 S. Hermitage
trukdo. Jie laukia jungtinių' rį, kuris pradėjo chorą rengti metų draugija auga ir brendo, mingus gyvenimo žygius, ku- . metus. Tat ir praėjusio sekma- pijos mokykloje įvyks šiandie,
Tel. Hemlock 5978
pastangų iš visų tų, kuriems prie negirdėtos dainelės, kuri Augo ne vien nariais, bet ir rių vengiant galėtų nemažai dienio programas iš stoties rugsėjo 21, 7:30 vai. vakare.
jų gerovė rūpi.
neužilgo linksmins visus lietu- darbais. Draugija ir jos na ligų prašalinti.” Iš šio pareiš- i:WCFL> nuo 1 iki 2 vai. po Bus seimo rengimo komisi
nai neatsiliko ne žingsnio nuo kimo aišku, kad jų programas pietų, buvo pavestas trijų.me .
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• lbs pranešimas. Diplomų gar
(John Ragdztunas Bordvn)
masis komitetas energingai da! Matoma chorai graži ateitis, profesijos progreso. Tą gali- bus turtingas ir platus. Tas tų sukaktuvių paminėjimui, j. ja nariams parengimas. SeiADVOKATAS
ma
.rodyti
tuo,
kad
Amerikos
pats
komiteto
narys
taip
pat
Gražios
dainos
ir
Budrike
ra,
rbuojasi ne savo, be’t depozi-‘nes -ii sudaro geriausieji daidienotvarkės numatymas
105 W. Adams St., Rm. 1642
v- pareiškė, kad hygiena (apsi- dijo orkestras darė malonų j- . .
.
torių naudai, ir tai be jokio n*ninkai, kurie jau ne nuo šia- Lietuvių Daktarų draugija
x- X
'•
••
v
,
i
..
r
4 1
v
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įnešimų
į
seimą
priėmimas
Telephone Randolph 6727
ra saka, arba vienute, Amen- saugojimas nuo ligų) bus ais- spudj. Programe dalyvavo zyatlvgiuimo, tai depozitoriai pa-, ndie žinomi.
Kun. L. Draugelis 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
sitikės irdėkoskomitetui
o P° pratybos sekėsusirinkikos Medikalės Asosijacijos, o kinama ko nuodugniausiai, mus dainininkas Kazys Pažęr------------------- Į
Telephone Rooseveit 9090
ne tiems, kuriebando jųdar- inas» kuris buv0gausus nuta- lietuvių Daktarų draugijos na- Bus rodomi krutamieji pavei- skis, taipgi ponia PažerskieName: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
TELEFONO KABELIAI.
bą trukdyti.
'
, rimais. Turėjome ir brangių riai, sulig statuto, taip pat A- ,kslai iš hygienos ir atsiradi- nė, kuri irgi, kaip ir jos vyPRAŠOM PO ŽEME
'svečių. “D.” red. L. Šimutis merikos Medikalės Asosijaci-, mas ligų. Ši programo dalis ras, pasižymi gražiu balsu. AKomiteto darbas yra didelis labai gražiai prakalbėjo j cho- jos nariai. Būti minėtos Aso- bus savos rūšies naujenybė lie- pie sukaktuves p. Antanas Zi- Gatvėms pagražinti ir dideir platus. Du trečdaliai visų rą ir linkėjo, kad, atidarant sijacijos nariu, gydytojas tu- tuviams.
Krutamieji paveiks- mantas, buvęs pirmas anoun- sniain patogumui padaryti, teADVOKATAS
depozitoiių turi pasirasvti antpasaaĮjnę Parodą, choras bū- ti turėti laipsnišką profesijos lai bus
rodomi kas vakaras ceris, pasakė tinkamą kalbą, lefono laidus Kauno gatvėse Mlest0 Ofisas 77 w. waahington st
komiteto peticijų, kad atmetus
didžiausias ir geriausias vi- kvalifikaciją ir jos prisilaiky- skirtingais klausimais. Mes vi- ragindamas lietuvius remti bi- stengiamasi sukišti po žeme. ^Valandos: »ryto^ikfT^^ pietų"#
senąjį ir paskyrus komiteto i
Amerikoj. Per pirmą pra- ti ligonių gydyme. Todėl nė ;*i žinom, kad iš krutamųjų pa- zniškai Budriko krautuvę — Dabar telefono laidai laisvės vakarais: .....................Ketvergis
nominuotu lietuvį resyverį. To>tyb|} j cllor? įsirašė (,aug nM. ra abejonės-apie lietuvių gy- įveiksiu gali per valandą šim- programų leidėjus.
al„ Prezidento ir Lukšio gat- 41«, Archyve.*1™, il'fayette 7*17
dėl, depozitoriai turi ko grebly nariU) net, jr L y Apskri. dytojų progresą.
tą kartų daugiau pamatyt ir l Ketvirtadienio vakarais taip yėse jau po 'žemėms. Šįmet no•y 1
V • J . -v a 1
Namų Tel. Hyde Park 8896
Šiaušia pasirašyti ant minėtų čio pirm. A. Manstavičius.
požeminius telefono kapeticijų ir raginti kitus pasi Susirinkimą uždarė pirm. K.
pravesti ir Vytauto pro- 1
rašyti, bei kitaip padėti ko Pažarskis. Jam vadovaujant,
reikalui paskirta
gabumą,
ADVOKATAS
mitetui darba dirbti.
be abejo, chorui seksis. Visas kad jų rengiama ________
litų.
62 E 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 6950—6377
Nesibijokite rašytis po pe Chicagos lietuvių jaunimas Savaitė”Turės nemaža (stori. p,!r
laikraSMus pla
4600 S. WOOD ST. — Ketverto vak
ticijomis. Pasirašydami jokių : kviečiamas įsirašyti j didelį nus prasmės; tai tas lietuvi, itesnn’
suteika Pats dak
Tel. Lafayette 6393
teisių nenustosite. Rašytis ga- i L. V. “ Dainos” chorą. Praty sveikatos kongresas, kuriame p"’’ renginio komitetas.
1S0 M T A <3*1‘T .P?
rtl
Raporteris
lima esančiam resvveriui ant bos įvyksta kas penktadienį, draugijos nariai-daktarai ati-1
Tel. Boulevard 5913.
Kad patarnavus savo bendradarbiams ir buvusiems
“claim” blankų — reikalam 8 vai. vakare, Mark White dengs nemažai akyvų dalykų!
klientams Universal State Bankos, Messrs. G. A.
RĖMĖJŲ PIKNIKAS
jant sugražinti jūsų pinigus. park salėje, 29tli ir Halsted iš sveikatos srities. Gauta ti-;
Šukys ir W. M. Antoninsen, nori pranešti, kad že
ADVOKATAS
Ieva Lukošiūtė krų žinių, kad “Sveikatos Sa
Bet, be to rašvkitės ir ant ko Street.
miau užvardinta kompanija yra suorganizuota dėl
756 W. 35th Street
miteto peticijų, reikalaujant !
vaitės” programas susidės ne I WEST SIDEL z— Ateinantį
šių priežasčių:
Netoli Halsted 8tr.
lietuvio resyverio.
PASKAITOS Iš SVEIKATOS vien iš pamokų, bet, geriau sekm., rugsėjo 25 d., parap.
1) Finansuoti morgicių paskolas - pirkti ir parduoti
“Rūtos” darže įus Šv. Kaz.
SRITIES
2) Užrašinėti ugnies, automobilių ir visokių Insurance
sakant, bus sveikatos paroda.
Turėdami lietuvį resyverį,
x\kad.
Remi.
10
skyriaus
pikni

3) Foreign Exchange — Laivakorčių tikietus.
•
j Programe ims dalyvumą pagalėsite jo darbą prižiūrėti.
kas.
Prasidės
4
vai.
p.
p.
4)
Iškolektuoti morgičius, procento kuponus taip pa
1 Užlaikome naujausios ma
Jam rūpės jūsų gerovė dau Amerikos Lietuvių Daktarų ėios jraUgįjOs nariai, patiekvienių
asmenų
kaip
ir
korporacijų.
dos žiedus, laikrodžius, radios,
giau, negu svetimtaučiui resy- draugija rengia 20 metų jubi- dami naujausių patyrimų iš ! komisija ir valdyba širdin5)
Pirkti
ir
parduoti
Lithuanian
Government
Bonds.
taipgi elektrikinius laikro
Sveikatos Savaitę, i medicinos ir surgerijos 20me-i^^ kviečia visus ątsi lankyti
veriui. .Jis mažins likvidavi liejaus
6) Iškolektuoti Gas ir Electric bilas.
džius, movie cameras, projeckurio pelnas eis
7) Išduoti Travellers čekius.
mo išlaidas ir ko daugiausiai kuri bus spalių 5, '6 ir 7 die-' tų progreso. Rengiamoji “Svei
Šv.
K
azu^ero
seserims.
Žinotorius dėl judomų paveikslų
gražins jūsų depozituotų pini nomis, Lietuvių Auditorijoj. katos Savaitė” bus be įžan- i
8) Parengti legales popieras — kartu su visokiais
rodymo. Kainos labai nupigin
,
girdėti, kad , gos. tai tikrai nuoširdi dova-lte’ KarMamiai>. k'Jk «*»tė«
patarnavimais, kurie rišasi su real estate ir morguLietuvis resvveris pigiau tu- Ne vien smagu
tos.
daktarai ..rengia „n Cliieagos ir apylinkių lie-!Pad<“da nnimi‘ dirbti, mokyda
gičių bizniu po vardu
vus. Be to, in ir jo ailvuka-i'‘STeikatos Slvait«'’<lar loviams. Paklaustas vienas iš!™’ mfl8” TaikuHa’- J°» I*
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
to algos turės būti komiteto sm"aia«- k»d Chicagos ir a- daktarų komiteto, ar bus ren-,slank°’a’ Pa™™ieia vaikufių
Tel. Hemlock 8380
ir teisėjo užgirtos.
pylinkių lietuviai turės pro- karna aukos lėšoms padengti aukojimui. Tat, ar mes neNAUJA GASOLTNO STOTIS
.
gos tuo pasinaudoti. Tokie už svetainę, kokiam nors tiks- ! lvertinsirn to jų darbo, ir neVartoja Sinclair Produktus
Su visais legaliais klausi- parengimai yra retenybė, vpa- ]uj( ve? kaip atsakė: “Ne.” Parems’rne> neatsidėkosime už
3320 S. HALSTED STREET,
mais kas link likvidavimo U- fingaį r)as lietuvius. Už tai di- Mūsų renvimas nefinansinis 1-^ PafS'šventimą, jų gerą širdį.

PRANEŠIMAI

JOHN R RORDEN
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A. A. SLAKIS
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J. P. WAITCHES

PASTABA

CHARLES P. KAL

!

R. ANDRELIUNAS

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT
COMPANY/NOT INC.

reikės.

Amerikos Lietuvių Daktarų surengti “Sveikatos Savaitę” tais Prie kilnaus darbo. SesuJ. P. Waitches,
draugijos 20 metų gyvavimas iabni lietuvių, kad arčiau su- j tęs savo geradarių niekados
Komiteto advokatas nepasiliko bergždžių. Per 20 pn^ndinti juos su medicinos neužmirš, o be to, priduosime
J progresu ir nurodyti kenks- daugiau energijos tęsti joms
I'

TEL YARDS 5215

H16 H W A Y

G. A. SURYS J. P. DOODY W. M. ANTONISEN

SERVICE STATI0N

7001 S. WESTERN AVENUE
S. E. corner

!
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Lithuanian Boxing Contest

Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau
gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks Šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tą die
na. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 46 valstybių.
Aplikacijos blanką rasite
“D R A U G E.”
Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. I.špildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu:
Draugas
•
I Lithuanian Boxing Contest,
2334 So. Oakley Avenue, Cbicago, Illinois.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA
Šiuomi pranešu, kad įstoja į “Draugo” organizuo
jamą “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

Vardas ir pavardė

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

Kiek metų?.'............................ Kiek sveri?.
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
Oakley Avė., Chicago, III.

1

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio
kraštus.
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

JUBILIEJINIS IŠPARDAVIMAS

Tel. Hemlock 10-17
Pranas Dargelis, savininkas

EINA VISU SMARKUMU. KIEKVIENAS PIRKĖJAS
GAUNA GRAŽIĄ BRANGIĄ DOVANA DYKAI

Naujos Midget Radios pagauna police calls

:

Wm. J. Kareiva
Savininkas
081 geriausios rųšles
ir patarnavimo, šau
kit.
GKKEN VAM.EY

j

PIIOIHOTS

......... *14.95

Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.
4644 80 PAI LINA STREET
Tel. Boulevard 1389

10 tūbų radios

Po ......... $29.00
Philco 9 tūbų trumpųjų

ir ilgųjų bangų

I Phone Rooseveit 2072
I
STANLEY FABIAN, Savininkas

$49.00

WEST SIDE EXPRESS CO.

Žieminiai pečiai
\
po ......... $19,00

Coal, Wood, Expressing and
Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Piano ir Oromatiškos Accordinos — Armonikos.
Radio tūbos po........
49c ir

Chicago,

Šią savaitę jau sukako 3 metai, kaip pirmas radio
programas pasklido oro bangomis. Rytoj, rugsėjo 13, jūs
vėl išgirsite gražų programą iš galingos stoties WCFL,
970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. p. p.

Jei manai pirkti automobtIĮ, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
▼leną Iš .oriausių rūšių autotnoblllu. — STUDEBAKE-R,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Talprl mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir
nebrangia kaina

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas BOULEVARD 8167—4705 r

III.

MIDLAND MOTOR SALES

’i

44.9 ARCHER, AVOTT
Telephone I^afayette 713*

