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Sveikiname Liet. Darbininkų S-gos Seimą!
VOKIETIJOS KANCLERIS PAŠAUK

TAS PARLAMENTO TEISMAN
J. V. PRAMONINKAI PRIPAŽĮSTA 40 

VAL. SAVAITĖS DARBĄ

PAŠAUKTI PARLAMENTO 
TEISMAN

ITALIJA EIS PRIEŠ 
VOKIETIJĄ

BERLYNAS, rūgs 
Parlamento teisman

24. —, ROMA. rūgs. 25. — Kalba-

saugoti ma, kad nors premjero Musso- 
konstitucines teises pašaukti linio vyriausybė ir laikosi nu- 
kancleris von Papen’as, užsie- sistatymo, kad Vokietijai pri
mų reikalų min. baronas von klauso ginklavimosi lygybės 
Neurath, vidaus reikalų minis!teisė, bet T. Sąjungos suvažia 
teris baronas von Gayl ir vai-' vinie ar tik nebus šis nusista- 
stvbės sekretorius Planck. Šis tymas pakeistas. Mussolini,

SEIMAS PRASIDEDA ŠIANDIEN 
LAVIRENCE, MASS.

Šiandien ir rytoj Lawren-i Dienotvarkėje yra du svarbūs 
ce, Mass., įvyksta Lietuvių Dar1 bun. K. Urbonavičiaus ir dr. 
bininkų Sąjungos metini?
mas, kuris prasidės su iškil
mingomis šv. Mišiomis ir pa-

sei i Kašėtos referatai. Bažnyčioj 
per abi seimo dienas kun. J. 
Balkūnas iš Brooklyn, N. Y. 
sakys krikščionims darbinin- 

mokslu Šv. Pranciškaus lietu-, kams pritaikintas konferenci-
vių parapijos bažnyčioj, k u- jas. jg §į0 L. D. S. seimo mūsų 
rios klebonu yra kun. Pr. Ju-, visuomenė laukia daug rimtų 

iras, žinomas mūsų visuomenės1 ir naudingi) nutarimų. Sveiki- 
veikėjas. Po pamaldų atsto- įname ir linkime ko geriausio 
vai susirinks į parapijos salę.' pasisekimo!

1. Tenniso čempijonui Ellsworth Vines’ui įteikiamas prizas. 2. Streikuojančių ūkininkų 
vaikštynės Sioux City gatvėmis. 3, Kalifornijos respublikonų kandidatas į senatorius — 
Tallant Tubbs.

OFT?-? — Z. . r-Ą

teismas nori patirti, kas įvy 
ko parlamente jį paleidžiant.

sakoma, bijo apsiginklavusios 
Vokietijos. Tad yra atvangiau

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
, j . • i ir naudingiau kitas valstvbes Oficialiai pranešta, kad atei-j f . •

kas metai nuginkluoti tiek, 
kad už kelerių metų jų apsi
ginklavimas būtų lygus Vo
kietijos apsiginklavimui.

nantį antradieni visi, išėmus 
užsienių ministerį, kurs yra 
Ženevoje, vyks teisman tik dėl 
to, kad išaiškinti tikrąjį daly
kų stovi.

PRIPAŽĮSTA 40 VALANDŲ 
DARBĄ

GRĮŽTA TREMTINIAI
NAUJAS RUSIJOS VALDO- 

VŲ NUOSPRENDIS SANTIAGO, Čilė, rūgs. 24. 
— Čia grįžta iš ištrėmimo keli 

MASKVA, nigs. 25. — So-iaRmenys, kurie netolimoj pra- 
vietų vyriausybė paskelbė nau IebY buvo respublikos vyriau- 
ją nuosprndį: Įsako, kad vals
tiečiai ūkininkai maitintų mie
stų gyventojus, pristatant rei
kalingą kiekybę maisto vyriau 
svbės nustatytomis kainomis.
Tam tikslui Rusija paskirsto
ma i sritis ir kiekvienai sri-

svbės priešaky. Visi susidomė
ję tuo įvykiu.

MOTERIŠKĖ VADOVAUJA

WASHINGTON, nigs. 25.- 
J. Valstybių prekybos rūmų 
pramonės vadai pripažįsta 40 
valandų savaitės darbo reika
lingumą visose krašto pramo
nėse. Bet tik šio nedarbo lai
kotarpiui. Tačiau ir pramonė 
turėtų būt apsaugojama nuo 
įvairių pavojų, sako jie.

BUS MAŽINAMAS ATLYGI 
NIMAS

NEW YORK, rūgs. 24. — 
Yra sumanymas šio miesto po
licijai sumažinti atlyginimą

RIO DE JANEIRiO, rūgs.
24. — Sužinota, kad vienam 

čiai nustatoma, kiek maisto ū- Į vyriausybės savanorių karei- nuo 5 iki 20 nuošimčių, 
kininkai turi pristatyti mies-,viV būriui prieš revoliucinin
tams.

PASITRAUKĖ ADMI
ROLAS

kus vadovauja moteriškė, ku
ri žinoma tik “Santa Dica” 
vardu.

TURI NUOSTOLIŲ

LONDONAS, rūgs. 24. —
Savanoriai iš tarnybos išėjo 
anglų Atlantiko karo laivyno

ŽEMĖS AŠIES KLAUSI
MAS

TOKTJO, nigs. 24. ■ 
viršininkas adm. Sir Michaelį tos imperatoriškojo universi
Hodges, 58 m. amž., kad duoti 
progos jaunesniems karinin
kams.

LIBERIJAI REIKALINGI 
PINIGAI

ŽENEVA, rūgs. 24. — T. 
Sąjungos taryboje išaiškinta, 
kad Liberijai ne diktatorius

CHICAGO JE

TEISĖJAS GAVO GRA
SINIMŲ

Teisėjo J. P. McGooorty na
mus ir jį patį saugoja polici
ja ir detektivai. Teisėjas ga-

- : «*•— “• C* . ■

vo grasinančių laiškų. Pa
reikšta, kad jei jo nepasiek

CTjEVELAND, O., nigs. 25. 
— National Air Races kom
panija, kuri kas metai rengia 

(lakūnų lenktynes, šiemet čia 
I surengtose lenktynėse susilau-

Vip-jkė 17,301 dol. nepritekliaus.

NAUJI AMBASADORIAIteto fizikas ir seismologas dr.
Akitsune Amimura randa, kad i 
žemės ašis nėra skysta, bet Vokietijos vyriausybė skiria

5 MILIJONAI DOL. PRIPA 
ŽINTA ŠELPIMUI

Tš Wasliingtono pranešta, 
kad finansų atstatymo bend
rovės boardas Illinoiso vals
tybei šelpti bedarbius pripaži
no 5 milijonus dolerių.

čiausiai čia buvus keršto mo
tyvus ir tas kerštas buvęs tai
kytas Vitkauskui.

Jis pirmiau tarnavęs prie 
siaurojo geležinkelio ir turė
jęs priešų, kurie intrigavę

į prieš jį ir kuriems buvo pasi-
kauKkas gavo Kauno geležiu-1 sekę taip vitkallsk^
kelio pašte jo vardu atsiust, I ka(, jis buvo nu0 tarnybos at.

TRAUKINY SPROGO PRA
GARO MAŠINA

Į šmotus sudraskytas konduk
torius Vitkauskas

Rūgs. 9 d. konduktorius Vit-

Iš šios bendrovės Illinois’ui I sįuntinį. Tas siuntinys pašte',-." „ -■ , / c", oa
. , i- r n ... i- - * r (leistas. .Jis turėjęs bylų su sa-pirmiau buvo skolinta 6 mik-Įgulėjo jau nuo rugsėjo 3 d. vo priešininkais ir jam pasi- 

Vitkauskas apžiūrėjo dėžutės Ifekp įrodyti ka]tinimų n(,tik. 
formoj siuntini ir labai stebė-I,,„nl} Tada vitkanskag buv„ 

įjosi, kas era būtų galėjęs jam |priin|tas atga, į geležinkeli,)
nww7.nT.na ~ "eS jokio siimtinio i tarnybų konduktorių ir tik ne-

P AE VYKO DELEGACIJOS ,j18 nelaukė. Bet neturėdamas seniai prailfii,,s tarnauti Jis

jonai, paskiau 3 milijonai do-
sianti bomba, tai tą darbą at- Joriu. Šįkart prašyta 9 milijo- 
liksiąs šautuvas. jnų ir 50 tūkstančių dolerių.

Areštuotas Daniels tikrai, -------------------
pažintas, kad jis prieš pat■
bombos sprogimą buvo maty
tas automobiliu važiuojąs su Iš AVasliingtono grįžo IUi- tinio turiniu, Vitkauskas pa- ei ,
kitais dviem vyrais šalia tei- nois valstybes ir Clucago de- 8įėmė jį į traukinį, kurį jis sprogimas įvyko ties t vil. 
sėjo namų. Ir prieš tai kelio- Racijos. Jos laimėjo ten a kaipo konduktorius turėjo ly- kariškio stotim apie 9 v. 40 
mis dienomis jis matytas au- mi|ijonų dol. paskolą bedar- Įdėti. Vitkauskas siuntinį pa-|mjn ryto Įvykį uoliai tiria 
tomobiliuje su dviem vyrais. Įb,us šelpti. Grižo ir majoras'dėjo tarnybiniame skyriuje, o kriminalinė policija. Buvo da- 

CerI™k’aS- 'l’ats nm’j° 8U Pagelbiniuku ti-l^ žygiy sužinoti' ka, buv„
Į;™!' K°' ,os Pragaro mašinos siuntėjas.

Atradus siuntinio lydimojo
BAIN’AS IŠ NAUJO 

APKALTINTAS 33 MILIJONAI DOL. 
IŠLEISTA

ko, traukinys jau buvo netoli 

■Vilkaviškio. Turėdamas darbe blanko taloną ir patikrinus ja-
Grand jury iš naujo nūs- * 

prendė traukti tieson buvusi į
bankininką Bain’ą ir kitus 3 Cliicago •’nkėlė ir bedarbių 
West Englewood Trust and į šelpimui išleido 3.
Savings banko viršininkus. Į^ol. fondą, neskaitant to fon- ris pasirodė buvęs pragaro ma t pasakoja kad sravės siun-

oJ.’irct vmn ISlnJrln »!_ _ ____ • __ i JI* •! > n V*Šįkart Bain’as ir tie kiti' do .paskirstymo išlaidų
BERLYNAS, rūgs. 24. 'kaltinami už indėlių priėmimą

(kietesnė už kiečiausiąjį plie- naujus ambasadorius 
[Hą. 'Londonui ir Paryžiui.

Romai,
žinodami, kad bankas jau ne- Į
išlaikomas.

, —;----~ _ . Persto’rf 'ls ™"' m me nurodyta siuntėjo adreso,
Per du metus ir 7 mėnesius atidonnėti siuntinį bet vos tik.įa<, tas adreaas k|ab 

.atidarius siuntinį įvyko bai- (iingaa, kaip ir Kalf.jo manyti 
, , , . ... sprogimas ir siuntinys, ka- Vitkausko ko]egos Kanno st0

Sina’ *ProS° rankose. tinį i§ .p nusisteb^is
Sprogimu Vitkauskas bai-i j,s pirma norėjo atidaryti ji 

šiai sužalotas, nutrauktos ran- (v.ja paf Kauno stoty, bet kada-
kos ir kojos, išardyti viduriai,

ARKIVYSKUPĄ PALEIDO

TĖVAI RAGINAMI STOVĖTI UŽ KRIK
ŠČIONIŠKĄJĮ ŠVIETIMĄ

ŽMOGŽUDIS PALEISTAS

Sausio 17 d., š. m., vėlai va
karą keletas nekviestų jaunuo 
lių mėgino įeiti į vieną priva
čių šokių salę. Salės sargas J.

j MEXICO CITY, rūgs. 25.- 
!Areštuotas Pueblo arkivysku
pas Zuria, kada jis nuvyko į 
parengtą jo pagerbimui susi- jbenįag 
rinkimą mokyklos namuose,
Atlixco mieste.

sužeista galva. Visgi jis buvo 
dar gyvas, bet kankinosi jau 

Įtik trumpą laiką ir vos nuga- 
į Vilkaviškio ligoninę

mirė.
Tarnybinio skyriaus kupė,MADRIDAS, rūgs. 24. — nepasistengsite savo vaikams

reikalingas, bet daugiau ame- Madrido vyskupas Garay išlei parūpinti krikščioniškojo švie
rikoniskų dolerių. J. Valsty- ganytojj§ką laišką į tėvus, t’”10; .lūs apsileisite atves- P. Lee į juos šovė. Vienas jau 
bes šį išaiškinimą pripažino kviečia ir ragina, kad jie *’uoa Bažnyčion, kur jiems ’ nuolių sužeistas mirė.

Drisidėtu nrie Kataliku Tėvu b.ŪtU suteiktas b«tinas krikš-Į Prisiekusieji teisėjai žmog- 
■ čioniškas išlavinimas krikščio žudį išteisino.

sąjungos programos, ši orga-tiegŲ paffrindaia> • '____________
nizacija visa širdimi pašiau-,Šeimyna, vienos kartos bėgiu Pranešta, kad susirinkus 
koja dirbti krikščioniškam jau bus ne ta, kokia yra šiandien, kongreso sesijai senate bus
nimo auklėjimui. Be to, vysku Kaip Šventasis Tėvas popie- iškeltas klausimas apie Tnsu-

ADENAS, Arabija, rūgs. 24. pas ragina visus katalikus tė- Žius, taip vyskupai ir kunigai, 11’o viešosios naudos įstaigų
— Yemen srities vyriausias vus prisijungti šion organiza- nuolatos daug rūpinasi krikš- griuvimą.
valdovas Žaidi Imam Yabya cijon. Jau 30,000 vaikų tėvai čioniškuoju jaunimo auklėji-! ____________
paskelbė įstatymą, kuriuo dra- jai priklauso. mu. Svarbiausias Bažnyčios
udžiama valdiniams turėti gra Vyriausioji religinio perse- darbas yra jaunimą auklė- goninėje mirė plėšikų pašau- Isusitaikintų. Priešingai gi bus nos prisiuntimas Vitkauskui, 
fofonus ir už skutamas barz- klojimo auka, pareiškia vysku- ti krikščioniškai. Tėvai šiam tas detektivai W. Walšb, 29 nutraukti diplomatiniai san- Tš informuotų šaltinių sužino-

teisingu, tins parūpinta fon
dai.

MOKESČIAI UŽ BARZDŲ 
SKUTIMĄ

ngi greit turėjo išvažiuoti trau 
kinvs, jis atidėjo. Kiti geleži
nkeliečiai visgi raginę pasižiū
rėti, o gal kas gero esą pri
siųsta ir su jais turėsiąs pasi
dalinti. Bet Vitkauskas nepa
klausė ir pasiėmė siuntinį į 

Gyventojai prieš tai sukėlė kurioj įv^ sprogimas gero- į traukinį. Jei sprogimas būtų Į- 
kai nukentėjo iš sienos iš- Į vykęs Kanno stoty, aukų ga- 
plėšta didelė, apie 10 metrų Įpį hflti daugiau.* 
skylė. Per laimę sprogimo mo
mentu nieko kito tarnybinia
me skyriuj nebuvo ir jo pa- 
gelbininkas buvo išėjęs. Spro-

demonstracijas ir priverti- 
miesto prezidentą arkivysku
pą paleisti.

REIKALAUJA SUSITAI
KINTI

WASHTNGTON, rūgs. 24.— 
J. Valstvbės ir kitos kelios A-

KALBĖJO APIE STAMBIĄ
JĄ ĮMONE

SAN FRANCTŠCO, Cal., rū
gimas sukėlė didelę paniką pas gs. 24. — Demokratų kandi- 
važiavusius traukiny, nes pa-'datas į prezidentus gub. Roo-
manė, kad į traukinį mesta bo- sevelt’as vakar vakarą čia kai 

merikos respublikos reikalam mba. j bėjo apie “stambiąją įmonę”
ja, kad Paragvajus ir Bolivi-į Teko teirautis apie tai, kuo į (biznį). Be kitko jis kvietė

Little Company of Mary Ii- ja dėl ginčijamos Čako skrities aiškinamas tas pragaro maši-

das nustatoma mokestis. pas, yra vaiko siela. Jei jūs garbingam darbui turi gelbėti, m. amž.

prezidentą Hoover’į, kad jis 
eitų žmonių tarpan ir svars
tytų gyvuosius krašto reika-

tykiai. jom, kad esą spėjama, grei-'lus.
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Žyliai, rašo Moskovitz, labai nudžiugę, 
kad “Quadragesimo Anno” enciklika smer
kia pasaulio finansininkus, kurie dėl dides
nio sau pelno kursto tautas prieš tautas, su
kelia revoliucines darbininkų bangas, kurios 
paskui naikina visokių visuomenės tvarkų. 
Enciklikoj paduodami pamokinimai ir nuro
dymai yra paremti mokslu ir patyrimais. Tai 
visa yra surišta su aukštaisiais idealais ir 
gilia išmintimi.

Moskovitz pats nuo savęs priduria, kad 
Vatikano balsas, yra vienatinis balsas, kurs 
girdimas visam pasauly. Jis pataria savo tau
tiečiams (žydams) ir visiems kitiems daž
niau studijuoti ne tik “Quadragesimo Anno”, 
bet ir “Rerum Novarum.”

ŠV. JĖZAUS VARDAS

PERDAUG VALDININKŲ

DIENOS KLAUSIMAI
ŽYDAI IB POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS

Amerikos mokytų žydų grupė, kuri kita
dos pasiryžo studijuoti popiežiaus Pijaus XI 
enciklikų “ Quadragesimo Anno”, paskelbė 
savo to darbo duomenis. Brooklyno laikraš
tis “The Tablet” atspauzdino Morriso Mos- 
ckovitzo iš Scranton’o, Pa., laiškų. Anot Mos- 
ckovitz’o, studijuodami minėtų enciklikų žy
dai štai kų rado:

Popiežiai visados buvo ir yra visokios 
pasauly priespaudos priešai. Spaudžiamas ir 
persekiojamas tautas arba tautines grupes 
jie visados užtaria, o prispaudėjus smerkia. 
Popiežių sprendimai yra nepriklausomi, jie 
neturį jokios pašalinės įtakos. Jie paremti 
šiais dėsniais:

1. Popiežija yra įgijusi labai didelį pa
tyrimų’. Tas atsiekta per du tūkstančius metų 
nuolat įsigilinant į žmogaus prigimtį, visų 
tautų ir rasių valdymosi formas ir kitus vi
sus svarbiuosius žmonijos reikalus.

2. Popiežiai nesidomi specialiai kokiu 
nors vienu kraštu arba tauta. Bet lygiai rū
pinasi visų kraštų ir visų tautų stoviu ir bū
timi.

3. Vatikanas visados turi sniulkineningų 
žinių apie visų kraštų ir tautų politines, eko
nomines, dorovines, pramonines ir kitas visas 
sąlygas.

4. Atsižvelgus į savo aukštųjų pasauly 
pozicijų, popiežija stovi aukščiau visų kraš
tų politinių ir ekonominių reikalų.

5. Popiežija visus klausimus sprendžia 
taip, kad tas būtų naudinga ne kokiam vie
nam kraštui, ar tautai, bet visam pasauliui.

6. Popiežija yra vienatinis pasauly auto
ritetas, kurs be jokios baimės kalba apie 
visuomeninius, politinius, dorovinius ir eko
nominius reikalus. Toje kalboje nėra niekam 
pataikavimo. Nepaisoma, ar tas kam patiks,

J. Valstybėse yra perdaug valdininkų, 
tarnautojų ir darbininkų, kurie gyventojų 
lėšomis užlaikomi. Perdaug įvairios rūšies 
vaLdininkiį turi krašto vyriausybė. Tas pat; nuį Pasaubj 
yra su visomis valstybėmis, apskritimis, mie

“Nes neduota žmonėms ki
to vardo po dangumi, per ku
rį mes turėtumėm būti išgel
bėti” (Apašt. Darb. IV, 12).

Jėzaus Vardas reiškia Išga
nytojų. Nes, kai Viešpaties an
gelas pasirodė Juozapui sap
ne, jam tarė: “Tu gi pramin
si Jį vardu JĖZUS, nes Jis 
išgelbės Savo tautų nuo jųjų 
nuodėmių” (Mat. I, 21).

Ir Jėzaus Vardas buvo duo
tas Įsikūnijusiam Žodžiui aš- 1 
tuntų dienų po Jo užgimimo, 
Apipjaustimo Dienų, kada Jis 
išliejo pirmutini Savo kraujų 
mūsų išganymui.

Šiandien gi Jėzaus Vardas, 
kuriuo pramintas Išganytojas, 
yra švenčiausias vardas ir nie
kam kitam neduotas krikščio-

Jėzaus Vardas yra malonus
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£V, PRANCIŠKAUS SESERYS
(1922 — 1932)

(Kun. Jono Misiaus prakalbėlė, pasakyta
22 Federacijos Kongrese, 1932 m., 

rugp. 24 d., Pittsburgh’e, Pa.)
f (Tęsinys)

Tapus Lietuvai nepriklausomai lietu
viška sesučių širdis taip smarkiai suplas
noja po vienuolės abitu, skyrimosi troški
mas pasidaro toks galingas, kad jo jokiu 
būdu jau nebegalima bepaslėpti. Sužino 
apie tai spauda, sužino kunigai ir kiti vei
kėjai, sužino apie tai lenkės perdėtinės. 
Lenkių nazariečių vienuolijoj kila trukš- 
ma.<, audra. Pasipila grųsinimai, atkalbi
nėjimai, skundai, kurie net nuaidi Iionion. 
Pailėtis darosi kritiška. Priseina skirtis 
nuo lenkių arba eiti pasaulin. Kitos išei
ties jau nėra. Nesustabdysi upės bėgimo, 
nors ji sroventų tik pamažu: sako Mairo
nis. Ištikro — koks ryškus tipiškas pa
našumas mūsų seselių pranciškiačių užgi
mimo procesas su visos mūsų tautos prisi
kėlimo procesu — priseina sunkiai grum
tis su lenkais, su jų įtaka ir noru mus 
amžinai globoti.

Susidarius nepakenčiamai, padėčiai*
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Bendras vaizdas baigiamo statyti ir įrengti naujos baltų sienų ir bokšto New Yorko ligo

ninės — Gomeli medikalio centrp, prie East upės, kainavęs 30 milijonų dolerių. Ligoninės 
štabas susidės iš 1,436 žmonių. Lovų bus viso 1,007.

kė. O kaip brangiai, Tau, Jė-j Kuomi tu tiki, kad visame pla- dvbę. Šv. Laurynas Justiniani
... . . .. . „ . , , _A skambėsvs ir saldvbė nes Tas zau, kainavo būti Jėzumi! Ir.ciajame pasaulyje tikėjimo.sako: “Tu didelį meilumų irstais ir miesteliais. Seniau to nebūta. Ne-i J ? t • . . . v. . . . . ,, , . • • v-,,, iį nešioiantis Šv Povilo žo-lneduota žmonėms po dangaus sviesa taip planai ir veikiai; saldumų dvasios pajusi širdy- žmoniškas visur valdininkų skaičius padidė-1J rovuo zo p e . v . >v ,iQz„n;__ ± ± Jdžiais tariant vra “kurs bū- vardo, per kuri mes ture-'sušvito? Ne kitaip kaip iš ap- je ir burnoje, kaip dažnai tu

!dainas garbės atšvaitą ir jo i tumėm būti išgelbėti.” sakmėjinio Jėzaus Vardo, per šitų Šventų Vardų maldingaij imu augo ir išlaidos. O išlaidas turi padeng , _ . ?
U gyventojai mokesčiais. Tad ir mokesčiai • Origenas saL, kas Šv. Povilas, esame šviesa, o m,., tikrai patyrė šv. Francis-Vienu žodžiu Bažnvčios ra- kurį mes dabar, kaip moko ištarsi.” Tų žodžių teisingu-

kas metai didėjo. J švinta- Jėzuje; visos nemato- j mums Jėzaus Vardų taip ma-janLsčiau buvome tamsybė. Jė 
Prieš 30 metų J. Valstybių vyriausybė juos amžinojo Tėvo grožybės lonų daro: “Jėzus savyj tai- zaus A ardus nėra vien šviesa, 

neturėjo nei vieno bilijono dolerių metinių regimai sušvinta jo žmogumi
išlaidų. Prieš didįjį karų išlaidos jau buvo tapusiame Sūnuje ir visi ma-
prašokusios vienų bilijonų dolerių. Karo me- (lonūs akordai skamba Jėzaus Iveninius yra gerybe: Jėzus 
tu gi ėmė dar daugiau didėti, o po karo štai Varde iš amžinybės gelmių; t gyvenimas. Prisikėlimas vra

pina ne vienų kulių nors gė
rybę, bet visas gėrybes. Gy-

Yra ir 
tuomet

valgis, 
sutvirtėjęs,

kus, nes pamaldumas, kuriuo 
jis ištardavo Jėzaus Vardų, 

Arui tu nesi buvo labai didelis. Kitas Die
vo tanias, palaimintasis Enri-kuomet

pasiekė tokį laipsnį, kad tas sukėlė net šian-(“tai visa skamba drauge dė- į gerybė: Jėzus prisikėlimas 
dieninę depresijų. Tas pat buvo atskirosei Hai manęs, kuomet tik pra- 
valstybėse, apskrityse ir miestuose. Pasirodė, j skamba Jėzaus Vardas/’ ša
kalį tie visi mokesčiai yra jau lygūs žmonių ko Šv. Bernardas. “Tame šve- 
sudorotų savasčių konfiskatai. Tad šiandien ntame Varde yra pagarbinama 
mėginama pasukti atgal. Mes matome, kaip visa Dievystė,” žymi Šv. Pet- 
tai sunkus yra tas islbidų mažinimas. Maži- Iras Krizo logas
nant išlaidas yra reikalinga paleisti tūkstan
čiai dykaduonių, kurie visuomenės lėšomis 
gyvena. Per politikų jie įsigavo į įvairias
politikierių išgalvotas ir brangiai apmoka- Jo mums gailestingumas. Su 
mas vietas. Nežiūrint tų sunkenybių ir kliu-j jaudinantis Šv. Vardo skelbė- 
cių, visgi palengva grįžtama atgal. Visuo- j jas, Šv. Bernardas, sako: “Je
mene to griežtai reikalauja. Kaip ilgai tas zaus Vardas yra ženklas sta- 
grįžima-s vilksis, sunku įspėti. Tačiau visuo
menės reikalavimas bus pildomas. Nes be to 
nebūtų sulaukta gerovės.

Apskaičiuota, kad šiandien visam kraš
te yra trys milijonai vyriausybės, valstybių, 
apskričių ir miestų valdininkų, tarnautojų 
ir darbininkų. Per vienerius metus jiems iš-1 
mokama alga ir atlyginimu daugiau kaip 
keturis bilijonus dolerių.

I ž šios gausingos armijos mažinimų šian
dien daugiausia ir dirbama. Žinovai sako, 
kad šių armijų reikalinga perpus sumažinti.

Pasaulio šviesybė yra gerybė: 
Jėzus — pasaulio šviesybė” 
Jėzus savyj talpina visas ge
rybes. Todėl Dievas Jani davė 
vardų viršesnį už visus var
dus (Pil. II, 9). Šv. Bemar-

Jėzaus Varde yra viskas at- das taikina šiuos giesmės žo- 
vira, kų dėl mūsų yra Dievas
nuveikęs ir koks didelis vra

džius Jėzui: “Tavo Vardas y- 
ra išlietas aliejus,” ir sako:
“Aliejus šviečia, maitina, gy
do; yra šviesa, valgis ir vais
tai. Taip pat ir Jėzaus Vardas:
Jis šviečia skelbiant, maitina

tųs mums vislių prieš akis, kų 1 mąstant, palengvina, paguod- 
Dievas mūsų išganymui nuvei- žia ir pagydo besišaukiant.” (Vardas slepia savy tokių sal-

pats save apmąstai? Argi kas i kas Suzo, turėjo tokį švelnų 
nors kitkas pripildo taip gau-'ir ugningų pamaldumų sald- 

siai tavo mintijimo dvasių? j žiausiajam Jėzaus Vardui, kad 
Kas nuvargusius sąnarius at- net kietu gelžgaliu išsirėžė sa- 
gaivina, dorybes sustiprina,'vo krūtinėje tąjį meilės ženk
lias sutvirtina gerus -ir girti- lų. Kas jo širdyje buvo neiš- 
nus papročius ir šventus jaus- trinamai parašyta, tas turėjo
mus galingai palaiko, jeigu 
ne Šv. Jėzaus Vardas. Jis yra 
vaistas. Jeigu kas nors yra jū
sų nuliūdęs, ateina Jėzus į šir
dį, žiūrėk, kaip Šv. Vardo 
šviesa apšviečia ir visi debesys 
prasiblaivo ir sugrįžta džiaug
siu as.

Tebūnie pasakyta ir pasku
tinė priežastis, kodėl Jėzaus

kiek yra galima, jungti. Tada būtų mažiau susisiekimo, tas buvo žmonėms naudinga. O
įvairių valdžių ir mažiau išlaidų.

Miebigano universiteto politinio mokslo
prof. T. H. Reed tomis dienomis turėjo pra
kalbų AVasliingtone. Kalbėjo krašto valdžių 
klausimu. Jis sakė, kad senovėje valstybės 
buvo paskirstytos į daugelį apskričių, atsi
žvelgiant į parankumų ūkininkams, kad jiems 
būtų hrti susisiekti su valdžia, kad suspėtu 
į apskrities sėdybų tų pačių dienų nuvykti

Reikalinga ypač valstybių apskričius krūvon,! ir parvykti. Seniau, kada neturėta greitojo

būti matoma ir ant jo krūti
nės. Legenda pasakoja, kad 
kuomet Šv, Ignacas iš Antijo- 
cliijos buvo nužudytas, tai bu
delis pirmiausia perskrodęs 
jam krūtinę ir išplėšęs širdį. 
Šventojo Ignaco širdyje buvo 
auksinės Jėzaus Vardo raidės.

Jėzaus Vardas yra galin
giausias, nes Jo vardu dary
ta stebuklai. Šv. Petras, besi
šaukdamas Jėzaus Vardo, iš
gydė prie bažnyčios dunj rai
šų. “Petras tarė: Sidabro ir 
aukso aš neturiu; ko gi turiu, 
tai tau duodu: Jėzaus Kris
taus Nazareno vardu kelkis ir 
vaikščiok” (Apašt. Darb. III,

lenkių vienuolyne lietuvaitės dairosi ir 
ieško prietelių-gelbėtojų. Na ir suranda 
Mozę gerb. praloto Krušo asmenyje, dar 
tuomet ne praloto-Mozės vardas pralotui 
Krušui teisingai priklauso. Nežiūrint įvai
rių kliūčių, nepaisant to, kad Ghicagos 
Kardinolas pesimistiškai žiūri į visų at
skyrimo darbų kun. Krušas su įgimtu 
žemaitišku tvirtumu varo toliau tų “iš
vadavimo” darbų. Nesuradęs Chicagoje 
nė vieno vienuolyno, kuris priimtų sese
ris lietuvaites atsiskyrusias nuo lenkių, 
gerb. pralotas vyksta Pittsburgan ir čia 
su pagalba a. a. kun. Sutkaičio, kun. Ka
zėno ir kitų kunigų suranda seseris vo
kietes pranciškietes Millvale, Pa., kurios 
sutinka priimti lietuvaites seseris, jas la
vinti už $200.00 atlyginimo metams, jei 
Pittsbuigho Vyskupas tam pritars ir jei 
bus gautos iš Romos reikalingos dispen- 
sos. Čia prasideda dažnos gerb. kun. Kni
so kelionės Pittsburghan ir atgal lietuvai
čių seselių reikale. Jo Malonybė Vysku
pas 1L C. Boyle be didelių eeremonijų 
duoda savo pritarimų perkelti lietuvaites 
pas pranciškietes vokietes į Millvalę ir 
skubiai rūpinasi gauti disįiensų iš Romos. 
Prasideda Lietuvaičių “estodus” iš lenkių 
vienuolyno j. vokiečių. Atvyluta jos iš

vilktos iš vienuolių abito, apsivilkę keis
čiausiomis drapanomis. Apsistoja pas a. 
a. kun. Sutkaitį. Sutvarkę šiek-tiek savo 
parėdus, kiek pasistiprinę tampa nuga
bentos į naujų savo buveinę Millvalę. Pa., 
kur kantriai su džiaugsmu ir viltimi lau
kia ateinant žiniai iš Romos. Dispensoms 
kaž kur užtrukus, jaunesnės seselės tam
pa pirma įvilktos į Pranciškiečių abitus, 
nes joms nereikėjo dispensų iŠ Romos, o 
tik po nekurio laiko ir vyresniosios sese 
lės jau su amžinais įžadais dispensoms su
siradus, tampa tikromis praneiškietėmis. 
Tai buvo pirmoji Šv. Pranciškaus lietu
vaičių seserų laida 1922 metais.

Seselės vokietės nors gražiai ir no
riai auklėjo ir lavino lietuvaites, tačiau 
greitai davė suprasti lietuviams kunigams 
ir pačioms seserims, kad ne ilgai begalės 
jas globoti savame name, nes joms pa
čioms darosi ankšta. Naujas rūpestis, kur 
savas sesutes-vienuoles dėti. Reikia joms 
namo. Kaip jį įsigyti? Svarstoma, galvo
jama, galvos laužoma. Pagaliau kun. M. 
Kazėnui su pagalba nuosavybių vertelgos 
p. Snyder pasiseka surasti 33 akeliai ga
na gražioj vietoj Pittsburgb’o priemies
tyje. Nuperkama toji žemė už 16 tūkstan
čių dolerių ir visas kapitalas surankiotas

šiandien tos apskričių galybės ne tik nenau
dingos, bet dar ir kenksmingos, ypač. gyven

tojų kišeniams. Šios valdžių vienatos turėtų 
būt panaikintos, sumažinus apskričių skai
čius.

Visokios krašte valdžios išplėtimas turi.6). Ir raišas “atsistojo ir vai- 
būt siaurinamas. Tuo būdu bus sumažintas Į kščiojo. Draug su jais įėjo į 
valdininkų skaičius, bus gražinti mažesni, tei
singi mokesčiai ir tik tada kraštui grįž ge
rovė.

tam tikslui Chicagoje ir kitur išsemta iki 
paskutinio skatiko. Žemė nupirkta, bet 
neliko nė cento namui pastatyti. O reikia 
ne šimtų, bet tūkstančių. Čia vėl ateina 
pagalbon Vyskupas Boyle, kuris taip se
sutėms rašo: “ We v ant to put you on 
your own feet and say, now standi” Įsa
ko pradėti statyti motiniškų namų. Iš
leisti bonai, kiniuos geraširdžiai žmone- 
liai tuojau išperka, Susivienijimas teikia 
lengvomis išlygomis paskolų, o kas trum
pa, pats Vyskupas prideda ir greitu lai 
kū išdygsta puošnus Šv. Pranciškaus Se
serų motiniškas namas ant Apvaizdos kal
no. Koks gražus ir daug reiškiąs vardas! 
Pats Vyskupas tų kalnelį tuo vardu pa
vadino. Ir Dievo Apvaizda Sesučių žings
nius daboja ir jos drąsiai žengia per skau
smus į garbę.

Pastačius motiniškų namų, prasidėjo 
antras “esodus” iš vokiečių vienuolyno 
į savąjį. Bet koks didelis skirtumas tarp 
pirmojo ir antrojo... Ten skausmo ašaros, 
o čia dėkingumo kupina širdis.

Nors apsigyveno seserys lietuvaitės 
savame name, tačiau už viršininkę joms 
buvo duota sesuo vokietė Mother M. Clirv- 
sostom K rili. Pagelbėjus lietuvaitėms se
serims nekurį laikų tvarkytis ir pama

bažnyčių... ir garbino Dievų” 
(8). ’

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

čius, kad lietuvaitės, perėję per lenkių 
ugnį, pas vokiečius tvarkos išmokusios, 
yra tvirtos, nepajudinamos, prityrusios 

ir gabios, Mother Cluysostom, už poros 
metų lietuvaites apleidžia ir palieka jas 
savistoviai gyventi. Šv. Pranciškaus se- 
serys greitai atsistoja ant tvirtų pagrin
du ir įsigyja šimtus draugų ir rėmėjų, 
kaip dvasiškių taip ir svietiškių. Taip 
antai gerb. kun. Čepananis, garbės neieš- 
domas, tyliai, nuoširdžiai seseles remia ir 
simtus joms aukoja. Nuo jo neatsilieka 
kun: J. Vaišnoras ir daug kitų. Pirmąja
.prietelių eilėse stovi kun. Ambotas, kun. 
Česna, kun. Simonaitis, kun. Zimblys. kun. 
Čižauskas, kun. t ibenas ir daug kitų. Ne
abejoju, kad Kunigų Vienybė, Federacija, 
Motinėlė ir kitos mūsų organizacijos dar 
nuoširdžiau rems mūsų seseles. Joks vie
nuolynas man ding taip sparčiai neaugo, 
kaip auga Šv. Pranciškaus Seserų vie
nuolynas. Tik 10 metų sukaktį Pranciš- 
kietės temini, o jau veda 17 regis didžiu- 
lių lietuviškų mokyklų čia Amerikoje, 
auklėja 6—7 tūkstančius lietuvių vaiku
čių, skiepindamos jųjų jaunose širdyse 
Dievo ir savo tautos meilę. Skaičius gi Se
serų greitai pasieks porų šimtų. Tai tik
ras Dievo Apvaizdos Kalnas.

A -,i ri
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ŠV. JĖZAUS VARDAS I**Turėkite savyje tokius jaus-j kštesniųjų rūmų atstovai — 
i mus, kokius turėjo Kristus Jė- senatoriais. i CHICAGOJE D A K 1 A R Al

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Jėzaus Vardas yra menes | 
vardas, nes iš meilės išgany
tojas praliejo Kraują mūsų iš
ganymui, įsteigė Švč. Sakra
mentą mūsų pastiprinimui ir 
Švč. Eueharisti joje gy vena 
mums būti ištikimas Bičiulis.

žus. Jis, esme būdamas Die-
vas, nelaikė išpiešimu būti ly
gus Dievui; bet Jis pats save 
ištuštino, prisiimdamas tarno 
pavidalą, pasidaręs panašus j 
žmones ir viršujine išvaizda 
rastas kaip žmogus. Jis pats 
save pasižemino, pasidaręs pa- 

į klusnus iki mirčiai, mirčiai gi 
<rvžiaus. Todėl ir Dievas iš-Jėzaus Vardas yra perga 

lės vardus, nes Išganytojas nu- aukštkio Jį ir dovanojo Jam 
galėjo nuodėmę, šėtoną ir pra-i vardą, viršesnį už visus var
ganą. Jis nugalėjo minį, gar- 'dus, kad Jėzaus Vardu pri- 
bingai prisikeldamas iš mii u-1 klauptų visoks kelias datagu-

Iki 1913 metų senatorius 
rinko valstybių legislatūros. 
Bet tais metais krašto kons
titucijai pripažintas 17-asis 
priedas, sulyg kurio senato
riai jau renkami pačių pilie
čių balsavimais. Senate yra 96! 
senatoriai — iš kiekvienos va- j 
lstybės po du. Kas antri me- Į 
tai viena trečdalis senatorių 
renkama, o kitos dvi trečda
ly* pasilieka savo tarnyboje., 
Senatoriai renkami 6 metų te
rminui.

Kandidatais į senatorius ne-

TIKROS ŽINIOS

B1UDGEP0KT. Vaikš
čiojant po Chicagą, teko at
sidurti ir BriUgeporte.

Bridgepoito apylinkė yra 
skaitlingiausia, lietuvių koloni
ja ne tik Chieagoje, bet viso- 

i i je Amerikoje. Bndgeportas y- 
ra Amerikos lietuvių sostinė 
— širdis, dvasia lietuvių tau
tos svetimoje padangėje. Pir-

šiųjų ir užžengdamas Į dan-je, žemėje ir po žeme, ir kad 
gų, kur Jis gyvena, kad būtų kiekvienas liežuvis išpažintų, turi būt jaunesni 30 metų am- 
mūsų Tarpininkas, ir visada jog Viešpats, Jėzus Kristus y- j žiaus. Turi būti mažiausia 9 

ra Dievo Tėvo garbei-’ (Pil. įmetus šio krašto piliečiais ir 
II, 5 — II).

mus užtartų pas Dangiškąjį 
Tėvą.

Šv. laiurynas Justiniani žy
mi: “Jėzaus Vardas turi jė
gą, kuri linksmina širdį, gai
vina sielą, pamaldumą, ir sie
kį, kuri Jo Vardo šaukiasi, 
sulaukia maldingumo nuopel-

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

SENATORIŲ IR K0N6RE- 
SMDNU RINKIMAI

gyventi tose valstybėse, kurio
se kandiduoja.

Šiandieniniam senate yra 43 
1 • . • . 
senatoriai respublikonai, 47 de 

Imokratai ir 1 ūkininkų dar- 
: bininkų partijos. Tarp šių se- 
! natorių yra viena moteriškė.
i Žemesniuose

J. Valstybių kongresą suda-i . . , . . , . _ ,
‘ . 2 • • ūmose kiekviena valstybe at-

Jėzaus Vardas vra toji v- ro dvieji rūmai. Vieni rūmai. , ,. .aržaus \ aiua. >. u ji - j v . .. . stovaujama sulyg savo gyven-
vadinasi aukštesnieji, o kiti i , . . ... T

. . ’’ . i tojų skaičiaus, v ienam kon-
— .žeiiiesnieii atstovų rūmą:.1 . , . , , ,’ .i gresmonui skirta atstovauti a-
siu pastarųjų rūmų atstovai' . ooa/muvy , •- 1 1 . ipie 220,(JOGO gyventojų,

damas laiškų Pilypiečiams, i paprastai via vadinami kon

nu.

patingoji Dievo suteikta jėga, 
kuri nugali viską ir sustipri 
na viskame. Šv. Povilas, rašy-

juos atsiliepia, skatindamas: gresmonais, o senato, arba au-

GRABOR1A1:

1 F. RADŽ1US
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS G RABORIUSLaidotuvėm- pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stėa.

OFISAS
#68 West 18 Street 
Telef. Canal «174 
SKYRIUS: 1238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4488.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 3616 arba 361#

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49 Conrt, Cicero, HL
TEL. CICERO 6937

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų pa ta r narį mas 
rtruomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturt
ine Išlaidų ailalkymal 
•kyrlą.

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

2307 Aubura Atomui

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 
Turiu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUKN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

steigę įvairių lietuviškų biz
nių, ir gan stambių, dabar kai 
kurie nukentėjo: vieni jų sun
kiai verčiasi, kiti žuvo baisaus 
krizio audroje.

Amerikos -Lietuvių Mokyk
la, 3106 So. ilalsted IS-t. įsteig
ta 20 metų atgal, tai yra kuo
met tūkstančiai mūsų brolių 
lietuvių važiavo į Ameriką. 
Nemokėdami angių kalbos ir

kongreso rū- M. , . » ...nežinodami stos salies papro-

Tad
Kongresmonų skaičius iš įvai
rių valstybių nėra lygus. Ir 
taip, kada New Yorko valsty
bė turi 43 kongTesmonirs, Pen- 
nsylvania — 36, tai kitos val
stybės turi toli mažiau, o kai 
kurios turi pasitenkinti tik su 
vienu kongresmonų. Antai De- 
levvare ir VVvoming valstybės 
turi tik po vieną kongresmo- 
ną.

Kas 10 metai krašto vyriau
sybė daro viso krašto gyven
tojų surašymą ir kas 10 me
tai kongresas nustato kiek-

L 1 ZDLP
GRABORIUS IR LAJEDOTUTIŲ

TRDS3AS

1650 WEST 4€th STREET
Kampa* 44tb Ir Paulina Bta.

Tel. Boulevard 5203-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš- 
tai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir včl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didynla Ofisą*

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

Tel. Cicero 6756 Tel. Canal 6764

DR. ATKOČIŪNAS DB. A. RAČKUS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-51 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
X—SPINDULIAI

Ofisas: 2130 W. 22ud St.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Pilone Boulevard 7042
Rez.: 3051 W. 43rd St.

(l’,rle Archer Avė. netoli Kedzie)

DR. G. Z. VEZELIS Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Tel. LAFAYETTE 3057

DENTISTAS ofisus Tel. Orovehlll 0817
Rea 67 37 S. Artesian Avė.

TeL Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3423 W«nt Marųuette Koad

VaL: 1-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-11 A.U 
Nedėitol eunitarua

DENTISTAS
2201 AVest 22nd Street

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

Nuo 1 iki 8 vakare
Scredoj pagal sutartį

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Boulevard 7589

Rez. Hemioek 7691
Vai. 2—I ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.

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

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

TEL. CANAL 0402

čių, dažnas be cento kišeniuj 
būt atsidūręs į vargą. Ameri-, Tei. cicero i2eo 
kos Lietuvių Mokykla visus
tuos, kurie atsilankė, priėmė 
— priglaudė už mažą atlygi
nimą, arba ir visai dykai, nio 
kino taisykliškai-gražiai angų 
škai kalbėti, rašyti, aiškino a- 
merikonų papročius, lavino 
kaipo tikins šios šalies pilie-

X—RAY

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

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4347 W. 14tli St. Cicero, 111.

Vai.

Dr. C.K. Kliauga
DEN TĮSTAS 

Utarninkais. Kc t vergais ir Suh&tomia

t Office Thone 
Prospect 102 8

Kės. and Office 
2359 So. Leavitt 8t 

Ganai 070#

DR. J. j, KQWARSKAS
PHYSICLVN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOl'RS:

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

DR. S. A. DOWIAT
4729 WEST 12th PLACB 

Vai.: 7 Iki 9 v. v. lšaklriant Seredoa 
Ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVaahingtoa Blvd. 

4:30 — S:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 

Cicero S# 2. Kės. tek Cicero l&M

Tel Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 3 iki 6 po pietų, 7 Iki 3 rak

Office: 4459 S. Calif ornia Avė. 
I Nedėlioję pagal sutarty

į Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 QflgQ. Tej Vietory gggg

Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 7466

DR. A. A. ROTU
K ūsas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų Rgų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. r. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—13

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artcsian Avė.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
čius. Tūkstančiai lietuviu, lan- 2‘*3" W- MarųiietU) Kė. aru WMem Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė. Vvo H.-nklrn-k 7M-2A

Telephoue Republic 7868 
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vat rak.

kiusiu Amerikos Uetuvill Mo- Fanedėliato, Seredomis ir Pėtnyčioml.
1 1821 So. Halsted Street

kykhį, šiandien džiaugiasi sa- ■ 
vo laime. .Tel. Kepublic 2266

Amerikos Lietuvių Mokykla
yra vienintelė moKyKla lietu
vių, anglų ir lotynų kalbų ne 
vien Cnicagoje, bet visoj A- 
merikoj. Tiesa, pirmiau čia mono

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2402 W. 63rd STREET

Nedėlioj: 10—12 ryto.

vienai valstybei kongresmonų'buvo dauS‘a“ panašiai jsteig- 
Skaičių mokyklų, uabar apie ja'i

Kongresmonai renkami tik nlek° « Amerikon
dviejų metų terminui. Jie tu- lietuvių .Mokykla ir dabar

ii būti mažiausia 7 metus kra
što piliečiais, būti ne mažiau 
25 metų amžiaus ir gyventi to 
se valstybėse, kur kandiduoja

gražiai gyvuoja ir dirba. Į ši
tą mokyklą priiniaana ir mo
kinamu įuuugę vytai ir mo
terys, vaikeliui ir senenai.

Šiandien žemesniuose rūmuo' -L’'auoell° metų praktika puru-
ue, kau galima ism«Ryu-isia- 
vinti kiekvieną žmogų, pritai

sė yra 219 demokratų kon- 
gresmonų, 215 respublikonų ir 
1 ūkininkų darbininkų parti- K1UiS Jaiu lekcijas, 
jai priklausantis. I įtugsejo pumą uiei^ą jau pra

Šiemet lapkričio 8 d. įvyks' bldeJu įuokiuimas angių, lie
tuvių, lotyną kalbų, .taipgi a- 
ritmetikos, skaičiavimo, pme-

ie_Hemlock 2061

[«. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

#538eSO. WESTEKN AVĖ.

DR. SUZANA A. ŠLAK1S
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel LAT'AIETTE 7337

Ofiso vai kiekvienų dienų mio » iki 
12 rytu (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki S vai. vakare i;tari.Inkai., 
ir Ke t vergais.

Rez. Tel. Uyde Vark 3296

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 003G

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
lies. Tel. Hemioek 2615

PRANEŠIMAS

DR. C. KASPUTIS
DENTISTAS

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS llt CiUKUKUAfe 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVS.,

Ofiso valandos; n»o 2 iki 4 ir nuo

Te). Gkrovehill 1596

Dft. A, L. YBŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lt 7-9 vak. 

KRredomis po pietų ir Nedėldlemau 
tik susitarus

3422 W UARUUETTK ROAD

Sugryžo 15 Europos ir vėl pradėjo t iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
praktikų senoje vietoje.

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

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3335 S. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

senatorių ir kongresmo-nų ri
nkimai.

_ _________ ___ jiystes. Zoužiu, kieuvienas žino
SkytyKt* ir piadlJdtelgUi le,lgx'ai gal1 AnreriKos Ue 

■ tuvių AlokyKioj mokytis ir iš-
moKii tai, ko nori. Mokyklos 
mokytojas šiai ką sako:

“Ver dvidešimts metų nia 
no darbo mokykiojĮ teorija n 
praktika parodė, kad galima 
kiekvieną vidutinį žmogų iš
mokyti to, ką aš įr kiti 1110- 

’kyti žmones zinomie. Mokslas 
nūnai labai reikalingas kiek
vienam žmogui,, kuris nori sa
ve apsisaugoti. Dalwar, baisaus 
krizio metu, daug nemokytų 
žmonių skaudžiai nukentėjo, 
Ateityj nemokyti žmonės, ga
li būt, dar labiau nukentės. 
Mano tikslas yra ir bus: mo- 
kyti-lavinti brolius lietuvius, 
skiepyti į jų protą šviesos spi
ndulį ir teisybės žodį, atvesti 
į šviesų kelią savo tautiečius, 
kurie lankys ir ims Lekcijas 
Amerikos Lietuvių Mokyklo
je.”

Buvęs stmdmtas

dienraštį uDraug^n ir 

remiate visus tuos pro- 

te stonaitis ir bcznienihs, 
kurte garsinasi jiame.

IZID0RI3 SHAILAIKIS
mirė rugsėjo 23 d., 1932 m„
3:30 vai. ryte, 52 metų ainž. 
Kilo iš Kretingos apskr.. Pati
riu kaiui-o. Chicago j išgyt cno
23 metus.

Paliko dideliame nulludime 
g.-.Mnes Barborą Jakubavtėicnę, 
Povilų Jakubavičlų l,r Hyiverijų 
Jokubaviėlutę ir pažjatiunua. 
Jakuliavlčiutę ir pažjstumua.
2, Hart. Michlgan. Laidotuvės 
įvyks rugsėjo 27 d., iš namų 
bus atlydėtas J šv. Juozapo pa
rapijos bažnyčių, VVea.r, Mlchi- 
gan, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už vellortlo sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę; Giminės ir Pažįsta- 
mj. /

GAttŠlNKINTB
“DRAUGE"

AKTU GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

sutarti
Ofiso Tel.! lioulcvard 782U 
Karnų T'ei.! PiOopcct 1940

Tel. Lafayette 1016

i DR. F. J. L8WNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių apiemmio, nervuoLu- 
mo, skaudamų akių karšty. K ui m u 
zataractua Atitaisau trumpų rugyutę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
įsitikimuose, egsaminavfcnas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
.lai klaidas.

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki I vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO | TP.tTM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi- 
uesnės, >«***» kitn.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

Res. Pboae 
Englewood #641 
W«Dtwortb 8000

Offlca Phons 
Wentwortb 300#

DR. A. R. MCCRADIE
DYDI TUJAS te CM1RURUAM

6558 S. ItALiSTED bTREE'l
Vai.: 1-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. A11CH1GAN AVENUE 

Tel. Kenaood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 Iki 8 valaldai vakare 

apari šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 3687 
__ Of. ir Rez. ToL Hemioek 7874

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. AKTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro uf. vai.: nuo 3-9 po 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 piet U tara. Ir S ubą t. nuo 3-6 vok 
i flventadleuiaia pagal sutarimų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vaknre 
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tei. Stewart 8191

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų b* Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo* 9—4 po 

plotų: 7—9:99 vai. vakara 
Nedėliomis 10 Utį II 

Telefonas Midwa; 2880

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET 

V7ai.; 2-4 ir 7-9 vat vakare.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 19—4; nuo (—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 13.

HEJILOCK 8151 ,

DR, V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Koad 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare 

Utara. Ir Kutv. vak. pagal sutartį

Tol. Beasloek 8709
Rea Tel. Proopeet 0(19

DR. B. ARON
GYDYTOJA* LR CH1R.URUUU9 

Ofisas <1(9 South Kedzie 
Rea ««3( 8*. Catttorata Ava 

Vai.. 1-4. 7-» • » IA.kirls.nl Keta

Ofiso Lr Rez. Tel. Boulevard 5911

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

Ofiso vaL: nuo 1-8, nuo 6:36-1:16

IA.kirls.nl
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C H I C A G O J E

MANO ĮSPŪDŽIAI I& PIR
MOS “DAINOS” CHORO 

PRATYBOS

Visųpirma turiu atvirai pri
sipažinti, kad aš buvau klai
dingos nuomonės apie Vyčiu 
“Dainos” chorą.. Vis mislijau, 
kad prie jo priklausyti gali tik 
solistai ir įvairūs profesijona- 
lai, o tokiems paprastiems žino 
nėms, kaip aš visiškai hera 
vietos. Be to, maniau, kad jei 
ir būt galima kaip nors įsi
brukti, tai jaustumės kaip tė
vą pardavęs: nieks nenorės su 
tavim kalbėti.

Bet dabar pamačiau visai 
ką kita. Progai pasitaikius su 
Vyčių Chicagos apskr. pirm. 
aš, kaip vice-pirm. nuvažia
vom į “Dainos” choro pirmą 
pratybų, kuri įvyko rūgs. 16 
d. ir, atvirai pasisakysiu, kad 
nemaniau ir nesitikėjau tą 
taip skaitlingą Vyčių “Dai
nos” chorą matyti tokioje gra 
žioje lietuviškoje dvasioje. 
Nors nesitikėjau, kad būsiu 
priimtas į taip gražų rinktinį 
būrelį, bet gražiabalsio Anta
nėlio buvau perstatytas ir ko 
gražiausiai priimtas. Tuo la
bai džiaugiuosi. Nemažiau 
džiaugiuosi ir tuo, kad chore 
viešpatauja graži lietuviška 
dvasia. Visi choristai-tės kal
ba tik lietuviškai. Susirinki
mui prasidėjus, taip pat nebu
vo girdėti kitos kalbos, kaip 
tik lietuviška. Tai gražus pa- 
vyzdis visam Amerikos lietu
vių jaunimui. Todėl linkiu Vy
čių “Dainos” chorui, prade
dant šį darbo sezoną, padvigu
bėti narių skaičium, ir pagar
sėti savo darbais ne tik Chi- 
cagoje, bet ir visoje plačioje 
Amerikoje.

O, tu, lietuvių katalikų jau
nime, pakeisk savo nuomonę 
ir pažiūras į “Dainos” cho
rą, kaip ir aš, ir nuo šiandien 
stok į tą taip gražų būrelį, ku
ris laukia tavęs ištiestomis ra
nkomis ir atviromis širdimis.

Lietu vyt i s

Žemės šalta srovė 
Parkuose neblaiko,

Juk-gi nemiegosi,
Reik imt darbo sveiko. 

Reik prisirašyti 
tKur dainuoja Vyčiai,

Jų gražios idėjos
Tautai ir Bažnyčiai. 

iReik ir man pristoti 
; Kur švelnus jaunimas,

Gražios jųjų mintys, '
Švent’s pasiryžimas. 

Kas myli dainuoti,
,Tas pykti nemoka,

To skaisčioje sieloj 
i Ir meno ne stoka.
.Nuo šiandien priimkit 
Mane, brangūs Vyčiai,*

Ir aš sykiu dirbsiu
Tautai ir Bažnyčiai.

Lietuvytis
APAŠTALYSTĖS IR TRE

TININKŲ DR-JŲ PRA
MOGA

NORTII SIDE. — Rugsėjo 
j 11 d. Apaštalystės Maldos ir 
Tretininkių dr-jos buvo suren
gusios “bunco party”, parap. 
svet. Žmonių susirinko gana 
daug ir pelno parap. padarė. 
Pramoga žmonės buvo paten
kinti.

Reikia dėkoti komisijai už 
pasidarbavimą ir dovanų au
kojimą. Vardų neminėsiu, nes 
bijau kad ko nors neužmirš
čiau. Tada būtų užsigavimų. 
Taip pat komisija dėkoja ir 
svečiams už paramą.

“Bunco party”, kuri ren
giama rugsėjo 28 d., p. An- 
druškevičienės namuose, neį
vyks, nes atsisakė. Yra nesu
sipratimų ir t.t. Vėliau bus 
paskelbta, kur bus rengiama.

Vos tik rudenėlio
Saulė patekėjo,

Vyčių “Dainos” choras 
Veikimą pradėjo.

Rudens šaltas vėjas 
Į namus suvaro.

Vyčių “Dainos” choras 
Pratybas tuoj daro.

Lietuvos Vyčių 5 kp. mėne
sinis sus-mas įvyko rugsėjo 7 
d., parap. svet. Narių susirin
ko gana daug, tfet ne visi. Ko
dėl?

Į kp. įsirašė naujas narys, 
Jonas Kaminskas, žinomas 

į kaipo “Frisky.” Manau ne- 
'sigailės prisirašęs, ir kuopa 
S džiaugiasi, nes Jonas gerai 
|žaidžia golf’ą. Pirmą žaidi
mą su stipriais ciceriečiais iš- 
laimėjo mūsų kuopa. Gera pra
džia.

Kleb. kun. J. Svirskas atsi
lankęs į sus-mą kvietė kp. pa
sidarbuoti parap. bazare, kuris 
bus spalių 9, 16 ir 23 dd. Iš-

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 
ną. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blanką rasite “D R A U G E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Ispildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, 
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad jstojn į “Draugo” organizuo
jamą “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

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

• ••••••••••••••••**«*****»*»***4*»»**
Kiek metų?............................... Kiek sveri?....................

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

rinkta komisija Steve Vilke
lytė, Ona Tauteraitė, P. An- 
druškevičiūtė, Felicė Nausė
daitė, M. Chesokas. Prašyta, 
kad nariai atsineštų dovanų. 
Antrą bazaro dieną Vyčiai 
“in corpore” dalyvaus. Pra
šoma atsilankyt ko skaitlin
giausia.

Be to, kun. Svirskas prane
šė, kad J. E. kardinolas prašo 
įsteigti parapijoj Šv. Vardo 
dr-ją. Sumanymas puikus. Ka
dangi visose kitose parap. ir 
tautose gyvuoja toji dr-ja, raa 
nau, kad ir pas mus galima 
įsteigti.

Vieta “Hallowe’en” vaka-

Sus-mą uždarė malda pirm.
Al. Manstavičius. F—s.

ATILA ATSTOVAUJA 
GAMTĄ SAVO ŽA

LUMOJ

Atila, kuris viešpatavo cen- 
tralinėje Europoje nuo 433 iki 
453 metų po Kristui, buvo ži
nomas kaipo “Dievo Rykštė” 
ir apie jį buvo sakoma, kad 
“žolė negalėjo augti, kur jo 
arklys perėjo.” Nei vieno iš 
tų laikų barbarų gaujų vadų 
nebuvo labiau baisinamosi, 
kaip šio žiauraus klajoklio.

Žiaurusis Atila dalvvavo vie
rui da neišrinkta; vėliau bus name iš penkiolikos istorijos

'paskelbta. Kiekvienas narys 
turės parduot.nors du tikietu. 
Tuo būdu pagelbėsfm komisi-

žies, ir kad belaisviai, kasę | gi jono organizaciją, kurioje 
jam duobę, pabaigus jiems da- |buvo garbės nariu. Tai dėl to,
rbą, buvo nužudyti.

Atila atstovavo Gamtą savo 
Žalumoj, ir jo užsiėmimas te- 
rioti parodo, jog Gamta savo 
Žalumoj retai švelni ir leng
va. Ši tiesa yra pripažinta Lu- 
cky Strike cigaretų išdirbėjų. 
Luckies išdirbėjai pripažįsta 
irgi, jog žalias tabakas netu
ri vietos cigaretuose. Ir žalias 
tabakas nesiranda Luckiuose.

Lucky Strike išdirbėjai iš
renka tik puikiausį tabaką va
rtojimui Luckiuose. Jų atsto-

kad Legijonas reikalauja bo- 
nusų išmokėjimo. Sako, tas 
reikalavimas nėra patrijotiš- 
kas.

NESIMATĖ SU PREZI
DENTU

WASHINGTON, rūgs. 24.— 
Vakar prieš vyksiant namo 
Chicago majoras Cermak’as 
norėjo pasimatyti su preziden 
tu Hoover’iu. Nuvykus jam Į

AŠARINĖS BOMBOS 
PRIEŠ STREIKININKUS

TAYLORVILLE, III., rūgs. 
24. — Langleyvillėje, už kele- 
tos mylių nuo čia, atidarytos 
anglių kasyklos. Susirinkusių
jų streikininkų minią karei
viai išblaškė ašarinėmis bom
bomis.

PLATINKITE “DRAUGA*

lemiančiij mūšių, kuomet jo 
kariuomenė susitiko su sujun
gta romėnų-gothų armija va

jai padaryti kuopai pelno. į dovaujama Aetiaus ir Theodo-' sįu cįgaretu. Po to, kaip šis !
Norima rengti išvažiavimą, riaus ties Chalonu, 451 me puikus tabakas yra tinkamai Į 

Vytauto darže kurį nors seš- tais Kristui gimus. Atilos su- pasendintas ir išnokintas, jis 
tadienį. Išrinkta komisija. V. mušimas šiame mūšyje, yra i yra perleidžiamas per varto- 
Rėkus, B. Kizilevičius ir Al. j sakoma, išgelbėjo Europą nuo jimą ultra-violetinių spindu- 
Manstavičius. Diena bus vė-j sunaikinimo. Šiame mūšyje " " * " •* —
liau paskelbta. Galėsime išva-i ties Chalonu Theodorijus žu- 
žiuoti po pietų. jvo, ir skaičius užmuštų, šioje

Kitos kuopos neturės bow- (žiaurioje kovoje yra visaip 
ling team; bet mūsų kuopa no- , apskaičiuojama, nuo 175,000 
ri įsirašyti, nes galės laimėt iki 300,000 žmonių. ! lengvumą
čempijonatą. Neblogas suma I 453 metaiš, naktį, po did- 
nvmas. - Ižiukės puotos, parengtos šven-

Pranešta, kad į Basketball i timui savo vestuvių su jauna

Baltuosius Rūmus pranešta, 
vai yra pastatyta visose dide- i kad prezidentas užimtas, 
lėse pasaulio tabako prekyvie
tėse, ir jie perka tik patį rink- 
tiniausį tabaką. Bet šis dar 
neišaiškina, kodėl žmonės vi
sur skaito Luckies lengviau

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

Pranešame, kad “Draugo” 
knygyne galima gauti “Gies- 
mynėlį”, bažnyčių chorams, 
mokykloms ir šiaip jau gies- 

lių. Iš priežasties to, .žalias, mininkams. Tekstą sutaisė A. 
tabakas nesiranda jūsų Lucky | Jakštas, gaidas pagamino J. 
Strike. Žmonės iš visų šalies , Naujalis. Kaina 50c. 
dalią labiau mėgsta Luckies ir 1
todėl, kad jie turi tą malonų i TaiW> tnrime komP- J- ži’ 

(Advertisement) l’eviėiaus, “Jaunas Darbiniu- 
kas’’. Trumpi dainavimo pa-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: S Iki • ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room *06 TeL Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvergala 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7IS7

Namų Tel. Hyde Park *895

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Puliman 5950—6377

K. OF L. NEWS

lygą įsirašė astuonios kuopos. 
J. Kisielius apsiėmė pasirūpi-

moterimi, vardu Indico, Ati
la netikėtai mirė. Yra sakoma,

nti gini. dėl praktikų penk- i kad jo kūnas buvo palaidotas
tadienių vakarais, jei bus ga
lima.

trijuose grabuose, padarytuo
se iš aukso, sidabro, ir gele-

SO IVE HEARD! “For who”?

Of course for the “Boys 
Baseball Team.” I guess I’m 
not the only one that heard 
about the chanipionship, So T 
wont explain anything. Būt

The Bridgeport Council 16, 
will have* a meeting to-niglit 
at St. George’s Hali, 8:00 P. 
M. Ali members are reąuested 
to bring along a friend to 
spend the evening in pleasure 
by playing games and dan- 
cing etc.

The president “Bill” Ruči
nes has retumed from his su- 
mmer vacation and wishes to 
get down to his work again.

IŠĖJO IŠ LEGIJONO

Girls basketball season is 
just about here. What are you 
doing about it, girls? Are you 

j thinking about it or not ? Lets j
hope so. championship banąuet is

The girls do not hold sep- to be ]ield October 9, 1932, at 
,arate meetings anymore, we the Parish Hali — 6:30 P. M.
| are in with the boys, where The best part of it is, that i 
| we will get a lot of assistance, there will be dancing after- j 
and be wliere we should he. ,ward< and you’re getting it | 

Once we start anything, ii a]Į for Only 50 cents. What a j 
iwill be finished. Their meet- bargain for eats, entertain- j 
' ings are only once a month,1 nient, dancing, and a good | 
' and a special meeting is call-' orchestra. ' '
įed, if needed. They hold their____________
i meetings at the Providence of Brighton also decided to i 

clubroom, Friday, gįve monthly dances at their
; Parish Hall. Just watch for

The girls were asked to at^he dates. The admission is 
tend the meetings, būt it cbeap. Here’s the way it goes.

NEAV PORT, R. I., rūgs. 24. 
— Admirolas Sim's paskelbė, 
kad jis apleidžia Amerikos Le-

PHILCO

God HallI
nites.

seems that no girls are inter- 
ested in them. Just lately the 
Brighton girls started to show 
up, then Cicero. How about

Tickets are scattered all over, 
and if you happen to get one, 
all you have to do is pay 25 
cents with the ticket and your

the other councils starting to Wardrobe is included, būt if 
attend? If we want basket- yOU bave no ticket, it will cost 
bąli this year, that means a y0U 35 cents wardrobe includ- 
lot of work, and if we don’t ed So don,t forget, “I’ll be 
get the cooperation of other geein» yal”
councils, what can be done?, ____________
Nothing. Now lets see what, _ . , , , ,, . , ., | Brighton’s annual dance, wcouncil will be represented the1
most at the next meeting, 
which is to be held September 
30, 1932, at the Providence of 
God Hali — clubroom, 8:30 
p. m., becanse the girls have 
many things to figure out

another big thing I’ve heard 
about. It i s to take place Jan. 
8, 1933, at the used to be Mel- 
dazis Hall. ,

Well, I guess that’s all for
the time being. Just take the

. av avi . above hints, in yours headsAnother thmg I’ve heard, *
is that Brighton Bark, Council -’0U ^ave an^’ an^ you 
36, is featuring a Champion-, wont be sorry) until I hear
ship banąuet. some more—so longl

1933 RADIO
TIKTAI .. $-18.75
Pamatykite visas naujas 

šių metų Radios

Je.F.Mt,lK.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

WCFL, 970 kil. Lietuvių 
Programas Nedėliomis. Pra
džia 1 vai. po pietų.

šnekesiai ir 100 dainų, prad
žios mokyklai sudarė Laisvas 
menininkas J. Žilevičius ir D. 
Andriušis, tos knygos kaina 
visai nedidelė, tik $2.00.

Pasiskubinkite su užsakymu, 
nes jų nedaug beliko.

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

Chicago, III.
... . I

MOKSLO LAIKUI 
PRASIDEDANT

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

Amerikos Lietuvių
Mokvkla

3106 So. Halsted St.

GERIAUSIA KAINA 
CHICAGOJE

1 10 kambarių furnlšius 30 dienų se
numo, rankų darbas. Parlor sėt cov- 
ered in expenaive materiai, fantous
construction ......... .. ....................... *35 00

i I.ustrous 9x12 Imported rug *25 00 
j Seamless 9x12 American rug *10.00 

M o salve Wainut dining ,rnom
sėt ............................................. *35.00

Lamps, radlo. italian drapes, lounge 
chairs. many other fine pienes

Savininkas parduos. M22S Maryland 
Avė., one hlock ca°t of Cottage G rovė 

Tel. STEWART 1S75

Parsiduoda Grocernė iir De- 
licatessen. Prieinama kaina.

5601 S. Hermitage 
Tel. Hemlock 5978

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017
Pranas Daigelis, savininkas

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

1<tn M T,A HAT T E ST—mra' «mt»rtl

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P, KAI
ADVOKATAS

756 W. 35th Street 
Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D6I geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANLEY FABIAN, Savininkas

WEST SIDE EXPRESS CO.
I Coal, Wood, Expressing and 
i Moving ‘

2146 So. Hovne Avenue 
Chicago. III.

TUMONIS COAL 
COMPANY

WOOD, COAL 
COKE

12132 Union Avė.
Phone PULLMAN 8296

TURIME PARDUOTI TROIAUS
166 pėdų (pusė bloko) ant 95-to ir Cicero gatvių su 

9 kambarių namu. Geriausia hizniška vieta. Kainavo 
$20,000, parsiduoda už $6,750. Gera vieta Restauranui, 
Roadhouse, Worlds’ Fair Tourist Camp, Fruit Stand ar 
kitokiam bizniui. Traukinis ir busas prieinamas.

4700 West 95th Street

Res. 10742 So. Wabash Avė. 
Res. Phone Puliman 8092
A. TUMONIS R. MIKSTS

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 18 geriausių rūšių autoknobl- 
llus — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44*1 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 71 S*


