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Telefonas: Roosevelt 7790

Spalių men. 2 d. šventinama nauja kazimieriečių akademija
VIESULAS IŠGRIOVĖ PORTO RICO IR
KITAS SALAS

NAUJOJI AMERIKOS LIETUVIŲ KATALIKŲ ĮSTAIGA

ŠVENTINS JO EMIN. KARDINOLAS
DOUGHERTY

215 asmenų ano; daigiau kaip 1,000
sužeistu

Paniuksiu sakys kun. J. Jakaitis, M. I. C.

(
Spalių mėn. 2 d., Jo Emine- lietuviškų aukštesnių mokykncija Kardinolas Douglierty,1 lų steigimas.
GRAIKIJĄ IŠTIKO ŽEMĖS DREBĖJIMAS;
Philadelphijos arkivyskupas, 1 Švento Kazimiero Seserų
pašventins naujai Įsigytąjį šv.!
127 ASMENYS ŽUVO
•nuopelnai
Kazimiero Seserų centrą, ku-’
Apie tai vienas rytų veikėris yra Newtown, Pa., netoli |
BAISAUS* URAGANO
127 ASMENYS ŽUVO ŽEMĖS
Philadelphijos. Naujoji lietu-,^as raa0‘
DREBĖJIME ,
AUKOS
vių įstaiga, kurioj atidaroma j . Kokia būtų buvusi padėantra mergaitėms akademija,
Amerikos lietuvių, jei ne
SAN JUAN, Porto Rico, ATĖNAI, Graikija, rūgs. 28.
yra pavadinta šv. Juozapo Ma • įbūt* buv? ^tuviškų seserų,
rūgs. 28. — Šį miestą, ir šią -— Chalcidice apylinkę ištiko
rijos vila. Philadelphijos pa? Apie 100,000 alumnų, baigusalą vakar ištiko baisus ura žemės drebėjimas. Stratonikon
rapijos ir draugijos pašventį-,^etU.' ^^a.S ln°kyblas, ba"
ganas (tropikinis viesulas), a- miestelis perdėm sugriautas.
nimo iškilmėse dalyvaus in co-py aPĮe lietuvius mažai ką girtūžęs iš ryti} šono — nuo Vir Vienur ir kitur žuvo 127 as
rpore. Taip pat dalyvaus visų
’r Jietuvišką kalbą pamimenys. Daug sužeistų. ,
gin salą.
apylinkių chorai ir specialiais
^a^ nuopelnas lietuviškų
Šis miestas ir apylinkės iš Apskaičiuota, kad apie 3,000
Tai Juozapo Marijos vila, Newtown, Pa., netoli Philadelphijos, kurioj steigiama antroji traukiniais, busais ir automo- m°kyklų, kurias galėjome Įgriauta. Sužinota, kad daugiau trobesių sugriauta, j
Šv. Kazimiero Seserų akademija. Jos pašventinimas įvyksta spalių mėn. 2 d. Atvaizde matyti biliais suvažiuos daugybė žino'8^1 betnviškų vienuolynų
kaip 215 asmenų žuvę. 1,000
sužeistų, o kiti tūkstančiai ne KOMUNISTAI ĮSIVYRAVO akademijos namas ir žemlapis, nurodantis kelius į Newtown, Pa. Be šių namų yra ir dau nių iš Pennsylvanijos, New dgka- Kas Chicagos lietuvius
giau trobesių, taip pat pora šimtų akerių žemės su mišku ir parku.
Yorko, Naujosios ‘Anglijos ir išjudino taip, kad dabar gali
teko pastogės.
savo Įstaigomis prilygti prie
kitur.
SOFIJA, Bulgarija, rūgs. SUSPROGDINTA BOMBA
JAPONAI APIE J. VAL
Uraganas praūžė anksti ry
Pašventinimo iškilmių tvar svetimtaučių. Tai ne lietuvių
27. — Šio miesto valdybos ri
TIES TEISĖJO NAMAIS
STYBES
tą ir tuojau imtasi gelbėti nu
ka; 11 vai. rytą bus iškilmin skaičius ir ne lietuviškų para
nkimuose netikėtai laimėjo ko
kentėjusius. Griuvėsių apsau
gos Mišios. 1 vai. chorų kon pijų daugybė, nes rytuose dau
munistai. Iš 35 vietų jiems
AVORCESTER, Mass., rūgs. TOKIJO, rūgs. 27. — Laik
gai pašaukta kariuomenė.
APIPLĖŠĖ ŪKININKĄ
certas, o 4 vai. po pietų Jo giau lietuvių ir daugiau para
teko 22. Vyriausybė nusprendė
28.
—
Susprogdinta
didelė
bo

raštis
“
Kokumin
”
skelbia,
y Be kitko labai išnaikinti da naują miesto valdybą paleis
Em. Kardinolas pašventins pijų turime. Aišku, kad ir čia
mba ties teisėjo Webster Tha- kad J. Valstybės veržiasi Azi- Šeši jauni plėšikai apiplėšė
ržai ir citrinų plotai.
ti, kadangi ji neatstovauja
naująją įstaigą. Iškilmei pri tiktai su pagalba pasišventu
yer namais. Namai iš dalies jon. Jos planuoja geležinkelio ūkininko R. Vinke namus, 161
gyventojų daugumos.
taikintą pamokslą pasakys sių vienuolių buvo tas viskas
sugriauti. Visa apylinkė nu- liniją per Kanadą ir Beringo ir Halsted gat. Jį patį ir jo
VIRGIN SALOS NU
galima įvykdyti.
kun. J. J. Jakaitis, M. I. C.
kentėjus. Pats teisėjas išliko j perlajos apačia į Sibirą ir Ma- tris seseris piktadariai surišo
KENTĖJO
“Išleidome seseris iš rytų
MONARCHISTAI DARO
Visų lietuvių pareiga yra pa
sveikas, bet sužeista jo žmo- skvą. J. Valstybių geležinke- ir išgriozdė visus kampus. Ne
sistengti į šias iškilmes atvy 1907 m. į vakarus darbuotis
PAŽANGĄ
na ir tarnaitė.
lis bus sujungtas su Sibiro žinia, kiek jie pinigų rado, bet
ST. THOMAS, Virgin salos,
kti, o ypač raginti jaunimą, lietuvių naudai. Stebimės jų
rūgs. 28. — Nuo uragano la
Šis teisėjas anais metais pi- geležinkeliu.
rado ne mažai.
kad jis susipažinti} su lietu nuveiktais darbais. Džiaugia
ATĖNAI, rūgs. 27. — Grai
bai nukentėjo Virgin salos.
rmininkavo
teisme, kada anar “ Kokumin” tikrina, kad vi
viškomis Įstaigomis, kad ga mės Chicagos ir apylinkės lie
kų ^premjeras Venizelos vos
Daug laivų ir laivelių vietos
chistai
Sacco
ir
Vanzetti
buvo
PAGROBTA
49,950
DOL.
si planai šiam geležinkeliui
lėtų džiaugtis ir už garbę lai tuvių susipratimu. Išleidome
išėjo laimėtoju parlamento ri
uoste nuskandinta. 15 asmenų
nubausti
mirties
bausme.
jau padaryti. j
kyti, kad yra lietuviai. Mūsų už tai, kad tada permažai ry
nkimuose. Monarcliistų parti
žuvo.
Praneša, kad iš Kocli & Co;. jaunimas deP to tolinasi nuo tų lietuviai atjautė jų reika
ja padarė didelę pažangą. Pe
VIENAS
BILIJONAS
NE

MIRTIES VYKDYTOJAS seifo, 2603 So. Halsted gat., lietuvių, kad jis nesusipažinęs lus. Bet jos neapleido mus.
reitam parlamente turėjo 18
URAGANAS NUŪŽĖ HAITI
BŪTŲ
DAUG
šio mėnesio pradžioje plėšikai su lietuviškomis įstaigomis. Jų reikalus aprūpinę grįžta
UŽMUŠTAS
narių, o dabar — daugiau 100.
LINKON
pagrobė 49,950 dolerių pini- j Lietuvaičių skaičius, įstojusių dabar pas mus tokius pat milNEAV YORK, rūgs. 27. —
VIENA, Austrija, rūgs. 27. gais ir bonais. Iš 300 dėžučių Į į angliškus vienuolynus ir dir- žiniškus darbus nuveikti ir dar
DEPORTUOJAMI KOMU New Yorko Pirklių sąjungos
AVASHINGTON, rūgs. 28.
bančių svetimtaučių naudai, [didesnius, jeigu didesnį prieprezidentas AVatson metiniam — Iš Sofijoš praneša, kad o- 172 buvo atplėštos.
NISTAI
— Gautomis žiniomis, uraga SANTIAGO, Čile, rūgs. 27. raporte pareiškia, kad krašto ficialus bulgarų mirties vyk
stebina mus visus. Didžiausia j lankumą dabar joms parodynas iš Porto Rico nuūžė Hai - Iš Čile respublikos nežinia vyriausybė vienu bilijonu do- dytojas Hussein Jusara ten
UŽ BONŲ LAIDĄ
atspara prieš ištautėjimą, tai1 sime rytuose. ”
ti ir San Domingo salos lin- kur deportuojama 30 komu-1 lerių turi sumažinti išlaidas. vienam politiniam susikirtime
SCHMELINGAS NUGALĖ
kon. Spėjama, kad Šią saląĮnigtų vadų
Dirbama, kad rinkimų die SUIMTAS BELCASTRO
užmuštas.
• Ir tas nebūtų daug.
JO WALKER’Į
gal menkai kliudys, nes vie- į
ną — lapkričio 8 d., Cook‘o
sulas pasisuko toliau jūron.
apskrities piliečiai pripažintų Policija pagaliau suėmė JaPANAIKINO PARTIJĄ
TIK SU DIEVO PAGALBA GALIMA
20 milijonų dol. laidą. Šis fo mėsą Belcastro, kurs vadina-į NEW YORK, rūgs. 27.
Iš Porto Rico praneša, kad
IŠNAIKINTI NEGERUMUS
VARŠUVA, rūgs. 27. — Le ndas reikalingas bedarbių še mas bombininkų “karalium.” [Sunkaus svorio kumštininkas
ten Amerikos Raudonojo Kry
Jis buvo visą laiką ieškomas buvusis čempijonas Schmelinžiaus šaka jau neša pagalbą MILAVAUKEE, Wis., rūgs. (šelpimo) boardas tą laišką nkijos vyriausybė panaikino lpimui.
po bombos susprogdinimo ties' Kas vakar aštuntame round e
(uždraudė gyvuoti ir veikti) '
nukentėjusiems.
27. —• Kolumbo Vyčių Pere pasiuntė vienai motinai mūsų
nugalėjo lengvojo svorio ku
teisėjo McGoorty namais.
KO NORI MAJORAS
radikalų ukrainų valstiečių
arkivyskupijoje.
Laiške
pažy

mštininką M. Walker’į. Šio
Marąuette tarybos (kuopos)
partiją, kuri pasižymėjo ko
NUŽUDYTAS SENATO
susirinkime apie šių dienų ne mima, kad jei ta moteriškė tu munistišku veikimu.
pastarojo
manadžeris sustabdė
Chicago miesto majoras CeSUDEGĖ LĖKTUVAS
PREZIDENTAS
rės
daugiau
vaikų,
tai
jos
šel

kumščiavimasi ir pranešė, kad
gerumus kalbėjo Jo Eksc. Mirmak’as deda pastangų, kad
SU PASTŲ
pimas
bus
nutrauktas.
AValker’is pasiduoda. Jis du
lwaukees arkivyskupas Strivalstybės legislatūra praves
TURKAMS — TURKŲ
HAVANA, rūgs. 28. — Ne
Bedieviška
gyvenimo
filoso

tch.
i
tų mokesčių reikale įstatymą. Arti Snowshoe, Pa., sudegė kart buvo parblokštas.
KALBA
t
žinomas žmogžudys nušauda
fija
glorifikuoja
visokį
purvą
mas nužudė Kubos senato pre Bedieviška gyvenimo filoso teatruose, laikraščiuose ir ske ISTANBUL, Turkija, rūgs. Sako, turi būt aiškiai nusta- lėktuvas, kuriuo buvo vežamas
Tauragnų v. Sėtos k. Anta
zidentą elemente Vaząuez Bel- fija (pažiūros), kuri svarbiau lbimuose. Jaunimui išplėšiama 27. — Čia vyksta turkų pre- tyta, kad žmonės pirmiau mo-' pa$tas į§ New Yorko į Chica- nas Ūdras, bešienaudamag štai
sias savo šaknis turi komuniz
kėtų skirtus mokesčius ir tik gą. Vairininkas išsigelbėjo.
lo.
ga netekęs sąmonės parkrito
me, sakė arkivyskupas, žlug dorovė ir sakoma, kad jis suį zidento Mustafo Kemalio su- paskui protestuotų
tokiais palinkimais gema. Tuo' šauktas turkų kalbininkų konžemėn. Atgaivintas negali valdo mūsų dienų civilizaciją,
KARALIUS NUTRAUKIA
tarpu tas yra aiški netiesa. gresas. Norima turkams grą
Iš
po
nakties
rasta
nužudydvįį vienos rankos ir kojos,
griauja šeimyninį gyvenimą,
REIKALAUJA ATLY
ATOSTOGAS
ta saldainių parduotuvė savi-[Taip
neka]ba ir nieko „„
Jaunimą iš doros kelio išstu žinti turkų senovės kalbą. Šia
skleidžia gimdymų kontrolę ir
GINIMO
ninkė
Mabel
Chenoweth,
60
mia bedieviškoji propaganda. ndien turkų kalboje dauguma
valgo.
LONDONAS, rūgs. 28. - kov<>'a PrieS
» *»
Kad atsikračius tais visais žodžių yra arabiški.
Cook’o apskrities architek m. amž., 2714 Pratt bulv.
ir kyla daugiausia visi nege
Anglijos karalius nutraukia anegerumais, sakė arkivysku--------------tas reikalauja iš apskrities
ORO STOVIS
rumai pasauly.
tostogas Škotijoj. Parvyksta į
pas, reikalinga žmonijai grįž Springt’ielde, III., atnaujin 187,500 dol. atlyginimo. Jis su Miesto majoras Cermak ’as
Londoną. Tas patvirtina, kad
Aš turiu savo ofise vieno ti atgal prie Dievo. O grįži ta specialė legislatūros sesija. darė planus apskrities audito nori, kad specialė “grand ju- CHICAGO IR APYLIN
Anglijos ministerių kabinetas įdomaus laiško nuorašą, sakė mas tegalimas tik per Baž Svarstoma, kaip sudaryti fon rijai statyti. Dabar šis suma ry” dirsteltų, kodėl daugelis KES. — Šiandien numatomas

CHICAGOJE

gyvena krizį.

arkivyskupas. Vienas gerovės nyčią.

dą bedarbių šelpimui.

nymas nevykdomas.

žmonių nemoka mokesčių.

dailus oras; vėsu,

o

P R A V Cl A S

Trečiadienis, rugsėjo 28, 1932

nėra buržuazinių partijų, pataikaujančių ka
Sveikas laimingai sugrįžęs dvasios vade!
LIETUVOS ŪKIS PIRMAJAM 1932 M.
pitalistams, kurių taip pat Rusijoj nebeliko.
PUSMEČIUI PRAĖJUS
Bet už tat ten veikia komisarai daug baises
Iielna kasdien, Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16.00. Pu ni už mūsų respublikonus ir demokratus, nes
Bendroji padėtis
tei Metų — 93.60, Trims Mėnesiams — 92.00, Vienam jiems niekas nedrįsta pasipriešinti ir men
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams 97.00, Pusei Me
Pirmasis šių metų pusmetis Šiltas ir ne persausas pava
tų — 96.00, Kopija .0>a
kiausio žodelio negali pasakyti, nes komisą
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąLietuvoje praėjo tebesitęsian saris ir augalams gana palan
31 na, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam rų užpakalyje stovi kruvinoji čeką, kuri daug
tikslui pašto ženklų.
nekalto Rusijos žmonių kraujo praliejo, kti- čios pasaulinės ūkio depresijos ki pirmoji vasaros pusė šiemet
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:0* vai.
rios durtuvais laikosi visa komunistinė tvar- įtakoje. Žemos kainos visiems žadėjo ūkininkams gerų ir net
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
labai gerų derlių beveik viso
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 ka. Kad taip Rusijos žmonės turėtų tiek žemės ūkio produktams pasau- ms žemės ūkio kultūroms. Ta
laisvės, kiek komunistai turi Dėdės Šamo že linėje rinkoje ir dirbtinis (mui
vai. po piet.
mėje, jie skambesniais žodeliais raštu ir gy tas, kontingentais arba mokė čiau prie šilto oro ilgai užsivu žodžiu pasakytų skaudų tiesos žodį savo jimo sąlygų) importo varžy tęsę lietūs pirmojoj rugpiūčio
“DRAUGAS”
dabartiniams valdovams komunistams — bol- mas Lietuvos ūkio produkta- mėn. pusėj daugely apskričių
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
ševikams. Tuo atžvilgiu jie pralenktų visus'ms artimiausiose bei svarbiau •žymių gana gero derliaus dali
sunaikino arba sugadino.
Published Daily, Except Sunday.
Amerikos komunistų demagogus agitatorius, siose rinkose (Vokietijoj, Lat
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 9« 00. Slx Months
— 93.60. Tbree Months — 93-00. One Month — 76c. kurie teršia savo lizdų, kuriame ir maistą vijoj, iš dalies Anglijoj ir kt.),
Europe — One Tear — 97.00. 81x Months — 94-00.
privedė prie to, kad visos ei Dėl sodžiaus gyventojų Įper
gauna ir laisvę turi.
Copy — .08c.
lės pačių svarbiųjų ūkio pro kamosios galios sumažėjimo
Advertlsing ln “DRAUGAS” brlnga best results.
Gal komunistai bent taikų pasaulyje įvyAdvertlsing rates on appllcatlon.
, .
.... i n • m ■ * -i
dūktų realizavimas pasidarė prekybos apyvarta masinio va
«čr .
.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago kins, kaip ne skelbia. Taip, taika pas juos
.v
, - , i sunkiai įmanomas net ir savi- rtojimo prekėm# eina gana si
vra tik tada, kada jie savo pnesą arba į ka-' .
‘
. , ,,
, .
u
- v- kaina. Tačiau vis dėlto svar- lpnai, ir prekybininkų būklė
lejimą uždaro, arba į anų pasaulį pasiunčia.
biausiųse ūkio šakose gamyba yra gana sunki. Iš sezoninės
DIENOS KLAUSIMAI
Bet bendrai taika jiems nerūpi. Kada kitos
nebuvo sustojusi — pramonėj prekybos šiemet šiek tiek pravalstybės kalba apie nusiginklavimų, daro
£0 VERTI
dėl to, kad ji vis dar permen- sikišo braškių, vyšnių ir apstuo reikalu sutartis, Rusijoj to klausimo visai
ka, kad vidaus rinkos paklau kritai sodo ir daržų vaisių pre
nėra. Komunistai užlaiko gausingiausių ka
Šio krašto komunistų partijos lietuvių
sus pilnai patenkintų (konku kybą.
riuomenę ir geriausiai auginkluotų. Jie pasi
sekcijos valdyba viename savo šlamšte įdėjo
rencijų su užsienių dirbiniais
Masinio vartojimo, o tuo pa
ruošę bile kada savo kaimynų užpulti, pa
gražiai skambančių antraštę: “Į kovų prieš
palengvina aukšti protekciniai čiu ir prekybos sumažėjimo,
vergti, jų turtų sunaikinti, žmones į vargą
alkį, prieš algų kapojimų, prieš respubliko
muitai), o žemės ūkio svarbe
rodikliu gali būti ir akcizuoįtraukti. Komunistai ne tik pas save milinus ir demokratus, už gynimų Sovietų Są
snės gamybos šakos (pieninin
Jo Malonybė pralotas M. L. Krušas, Šv. Jurgio parap.
jamų prekių gamybos (arba
tarizmų palaiko, bet jie yra priežastimi ir
jungos ir prieš naujų imperialistini karų.”
kystė, gyvulininkystė) — vie pardavimo) duomenys. Degtu klebonas, antradienį, sugrįžęs iš Europos. Rytoj gerb. pra
kitų kraštų ginklavimosi, nes didžiausias ka
Ar ne gražūs žodžiai, kurie, rodos, tuoj ims
noj ar kitoj formoj valstybės kų gamyba šiemet sumažėjo loto pripuola vardinės. Ta proga jisai 8 vai. ryte Šv. Jur
ro pavojus gręsia iš jų pusės.
gio bažnyčioj celebruos iškilmingas šv. Mišias.
ir patrauks minias, kurios išsirikiavusios eis
iždo subvencionuojamos.
11
proc.,
gilzų
—
15
proc.,
ta

Komunistai Rusijos žmonėms žadėjo ge
kovoti prieš alkį, prieš algų kapojimų užda
Pramonei rentabiiingumas bako* — 10 proc., arbatos — davė įvairių gyvulių už 36 mil. sias pernai per tų patį laiką.
rytose dirbtuvėse, paskelbs karų respubliko resnę būtį ir'laisvę, bet juos į didžiausį Var sumažėjo ir net gamyba su
24 * ., degtinės — 21 proc., lt., o liepos mėn. už 2,8 mil. Iš stambesnių būtų 1 koji
nams ir demokratams, iškels raudonų vėlia gų įtraukė ir vietoj laisvės davė tokių ne siaurinta tik tose šakose, kur
nių dirbtuvė su kapitalu 500,alaus (nežiūrint karštos vasa litų.
vų ir šioj ašarų pakalnėj bus įsteigtas rojus, laisvę, kokios pasaulis dar nebuvo matęs. Tos normalinė įmonių gamyba žy
ros) — 32 proc. Padidėjo tik
Naujų pramonės įmonių per 000 litų, 1 tekstilės fabrikas
kuriame nebus nė alkio, visų algos aukštos, tai ir yra priežastys dėl ko šio krašto žmonės miau praneša vidaus rinkos
vaisvynio gamyba, bet ir tai paskutiniuosius keturis mėne su kapitalu 150,000 litų, 1 pa
nebeliks nė tų “buržujų” respublikonų ir de netiki komunistų agitatorių skambiems žo paklausus (pav. malūnai, alaus
užsieninio vyno kaštais. Suma sius (balandžio-liepos) įsistei sterizacijos įmonė su kapita
džiams.
mokratų, nebebus karų.
bravorai, muilo dirbinių, de žėjęs taip pat darbas ir apy gė viso 36 su investuoto kapi lu 100,000 litų ir viena salyk
Tokiu tonu komunistai jau senai kalba,
gtukų ir k. fabrikai); šių pra varta batų ir kt. dirbtuvėse, talo suma apie 488,000 litų. lo džiovykla su kapitalu 50,PASTABĖLĖS
bet tie jų gražūs pažadėjimai kaž kodėl dar
monės šakų verslainoninkai pa išskiriant manufaktūros fabri Daugiausia visai smulkios i- 000 litų. Daugiausia būtų įbo žmonių nepatraukia ir gana. Kas gi čia
galbos ieško sindikatuose ir p. kus, kur, bendrai paėmus, da monės. Pagal skaičiaus: 8 ma steigta — malūnų 22 (pernai
Indijos nacionalistų vadas, pef keletu Ūkininkams sunkiausia yra
kaltas? Gal kapitalistų ir šiaip jau buržujų
rbas eina normališkai ( bet lūnai (motoriniai 4, vandens 16) su investuotu kapitalu apropaganda, vedama prieš komunistus ir jų dienų badavęs, “išalko” ir bado streikų at- tiems, kurie nesuspėjo arba šioj gamybos šakoj vietiniai 3 ir vėjo 1) su investuotu ka pie 270,000 litų (pernai 450,tikslus? Gal. Bet pasaulis tam netiki. Jokios j šaukė. Tas jo streikas vis dėlto privertė Di nesugebėjo prie naujų ūkihin- fabrikai vis dar neišgali pa pitalu apie 110,000 litų, 4 le 000 lt.), lentpiūvių 9 (pernai
propagandos nereikia prieš komunistus dėl džiosios Britanijos vyriausybę nusileisti.
kaviino sąlygų prisitaikinti ir tenkinti nors1 Ir šbmažėjūsius ntpjūvės su kapitalu 60,000 li 12), 4 plytinės, 3 vilnų kar
jų dirbamų darbų. Patys jų darbai už save
po senovei priklauso vien javų vidaus rinkos paklausus).
tų, 2 tekstilės fabrikai su ka šyklos ir t.t.
Amerikonai
dabar
daugiau
domisi
‘
cubs
’
kalba.
derliaus ir jų kainų. Taip pat Kiaulių (ir bekonų) preky pitalu 175,000 litų, 3 plytinės
Protestuoti vekseliai
ir
“
yankee
’
s
”
baseball
(series)
žaidimu,
ne

sunki padėtis tų ūkininkų, ku ba šiemet pirmąjį pusmetį bu su kapitalu 20,000 litų, 2 vais Protestuotų vekselių pra<l-x
Rusija yra turtingas kraštas. Ten žmo
gu
būsimais
prezidento
rinkimais
ar
šiaip
rie padarė dideles investaci- vo apie 30 proc. didesnė kaip vandenių dirbtuvės su kapi žioį metų ir skaičius ir suma
nėms negali pritrūkti- nei darbo, nei maisto.
jau
kokiomis
svarbiomis
pasaulio
problemo

jas skolintais pinigais: toki ū- peniai. Bet liepos mėn. “Mai talu 15,000 litų, l kamščių, buvo daugiau kaip du kartu
Komunistai jau keliolikų metų tų turtingąjį
mis.
kininkai dabar sunkiai išgali stas” šiemet kiaulių sunaudo tolo ir dervuotų virvių su ka didesnės, kaip praeitais me
kraštą valdo ir viską iš savo pusės padarė,
net ir procentus už paskolas jo mažiau kaip pusę negu per pitalu 30,000 litų ir toliau: 2 tais tuo pat laiku. Bet jau ko
kad parodyti pasauliui komunizmą ne tik
Tautų Sąjungos Taryba pradėjo savo po mokėti. Dėl šios priežasties nai (19 tūkst. prieš 41 t.). Čia baldų dirbtuvės, 1 stiklo ir vo mėn. protestuotų vekselių
teorijoj, bet ir praktikoj. Ar jie ten rojų
įsteigė? Mėgino, bet nieks iš to neišėjo. Nors sėdžius, tačiau pasaulis nedaug jos darbais ypač ūkininkai šiais metais jau pasireiškė mūsų jau pa ! farforo' šlifavimo d-yė, 1 va suma bebuvo tik 73 proc. di
kapitalistus vienus ištrėmė, kitus išskerdė, besidomi. Dėl to yra kalta pati Tautų Sų- susilaiko nuo visų ne būtinų vasarį minėtas ūkininkų nu tos d-vė, 1 mechaninė d-vė, 1 desnė už praeitų metų kovo
jų turtus atėmė, nuosavybes panaikino, bet junga, nes ligšiol tesirūpino tik didžiulių val pirkimų, juo labiau, kad kai sistatymas — dėl nukritusių vailokų d-vė, 1 kailių apdir mėn., gi liepos mėn. suma 1
(
šiandien prie komunistų Rusijoj žmonės ken stybių interesais.
nos reikalingiems 4^y^ams kainų mažiau kiaulių auginti. bimo, 1 grandžių, 3 avalinės, proc. jau mažesnė, nors skai
dėl muitų pakėlimo ir kitų Tačiau naujausi pranešimai sa 1 paminklų, 1 kalkių, 1 elek čius protestuotų vekselių dar
čia alkį, darbų neturi, kurie ir dirba, jie nė
Vokietijos kaimynai gali Šiek tiek ra priežasčių po senovei gana au- ko, kad dėl didelės lietų suga- tros stotis ir 1 virvių gamini buvo 20 proc. didesnis už pr.
žodelio neturi teisės pasakyti dėl mažų algų.
Ten darbininkai negali nei raštu, nei gyvu miau atsikvėpti. Ne tik Prancūzija, bet ir kstos. Rezultate — žymiai su dintos derlių atsargos ūkinin mo dirbtuvė.
melų liepos mėn. Lyginant gi
žodžiu pasakyti, kad jie alksta, kad už gau Didžioji Britanija griežtai pasipriešino Vo-. mažėjo prekybos apyvarta ū- kai vėl pradeda augiau inte Tuo būdu nuo metų prad sumų su 1930 ji ir liepos mėn.
namą atlyginimų dirbtuvėse negali žmoniškai kietijos apsiginklavimui, ko vokiečiai gana kininkų masinio ir specialinio resuotis kiaulių auginimu. Tai žios (per 7 mėnesius) būtų į- tebėra 56 proc. didesnė.
pragyventi. Rusijoj žmonėms ne tik duonos griežtoje formoje buvo pareikalavę. Didesnis ' vartojimo prekių, o dėl to sun rodo ir paršelių kainų pasta sisteigę iš viso 74 įmonės su
Bankrotai
Vokietijos apsiginklavimas ir įsigalėjimas ir kioj padėty atsidūrė nemažas ruoju laiku žymus pakilimas. investuotu kapitalu apie 1,480, Nuo gegužės 1 d. iki rug
pritrūksta, bet jie ir laisvės neturi.
Ak, tiesa, prie komunistų Rusijoj nėr Lietuvai būtų pavojingas. Tai sakydami tu- skaičius prekybos įmonių ir Iš viso “Maistas” per pir ' 000 litų prieš 74 įmones su ka- piūčio 1 d. bankrutavo 6 firi
prekybininkų.
mųjį pusmetį apdirbo ar par ! pitalu 3,3 mil. litų įsisteigu
(Tęsinys 4 pusi.)
nei respublikonų, nei demokratų. Vadinasi, rime galvoje Klaipėdos kraštą.
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KĘSTUTIS - LIETUVOS GYNĖJAS
Bėvaduodamas kryžiuočių apsuptą
Veliuonos pilį, 1340 m. padėjo savo gal
vą išmintingasis Lietuvos valdovas Gedi
minas. Jis paliko 7 sūnus: Montvydą, Na
rimantą, Algirdą, Kęstutį, Liubartą, Ka
rijotą ir jaunutį. Viduramžių papročiu,
vyresnieji sūnūs, Gediminui dar gyvam
esant, valdė įvairius plačios tėvo valsty
bės kraštus. Algirdas sėdėjo Vitebske,
Liubartas Galicijoje, Kęstutis — Trakuo
se, valdydamas aukštaičius, žemaičius ir
kitus vakarų Lietuvos kraštus. Likusieji
Gedimino sūnūs viešpatavo įvairiose gu
dų, ukrainiečių ir rusų žemėse, priklau
siusiose Lietuvos valstybei. Vienas tiktai
jaunutis gyveno prie tėvo. Gediminui mi
rus, jis apėmė Vilniaus sostą ir tarėsi esąs didysis Lietuvos kunigaikštis, bet tik
rumoje to nebuvo.
Vylesnieji Gedimino sūnūs, kurie se
niau buvo klusnūs tėvo padėjėjai, dabar
nebenorėjo klausyti jauninusiojo savo bro
lio, elgėsi kiekvienas Visai savarankiškai

ir tuo būdu didžiulė Lietuvos valstybė ne
jučiomis pradėjo skilti ir visai nepriklau
somas dalis. Net kilniausias ir drausmin
giausias Gedimino sūhuę Kęstutis 1342
m. daro su anglais tarptautinę sutartį, tegaliojančią tik jo valdomoms žemėms.
Suhku pasakyti, kaip toli būtų nuėjęs
šitas Lietuvos skilimo procesas, jeigu
amžinieji Lietuvos priešininkai kryžiuo
čiai nebūtų pasiskubinę priminti Gediminaičiams vienybės ir susiklausymo reika
lą. Matydami vidujinį Lietuvos pakriki
mą, kryžiuočiai pradėjo ruoštis dideliam
karo žygiui. Pasikvietę talkon čekus, ven
grus ir daug Vokietijos ricerių» jie ruo
šėsi užpulti Lietuvą ir pasigrobti aukš
taičių bei žemaičių kraštus.
, Tokią galybę atremti tebuvo galima
tik sujungtomis visos Lietuvos pajėgomis.
Deja, tariamasis didysis kunigaikštis Jau
nutis tų pajėgų suburti nesugebėjo. Tuo
met Kęstutis, matydamas pavojų, gresian
tį lietuvių tautos laisvei, ryžtasi daryti
perversmą.
Pasitaręs su Algirdu, jis užima Vil
nių, pašalina Jaunutį nuo sosto, o didžiuo

ju Lietuvos kunigaikščiu paskelbia Algir
dą. Tų padaręs, jis sugrįžta į Trakus, rodo
Algirdui nuoširdų klusnumą ir savo pa
vyzdžiu paveikia kitus brolius, palenkda
mas juos prie vienybės. Nenuskriaudžia
ir neatstumia nuo savęs jis nei Jaunučio,
kuriam duoda Zaslavio kunigaikštiją gu
duose.
Kęstučio padarytasis perversmas ne
sustabdė kryžiuočių paruoštojo žygio. Jie
užpuolė Lietuvą, bet sujungtomis Algirdo
ir Kęstučio pajėgomis buvo sumušti ir
atremti.
i Netrokšdamas garbės nei' viršenybės,
Kęstutis visą savo amžių broliškoje mei
lėje ir vienybėje gyvena su Algirdu ir
sparčiai sugrąžina Lietuvai Gedimino lai
kų galybę ir garbę. Vakaruose jis be pa
liovės grumiasi su kryžiuočiais, neleisda
mas jiems pagrobti nei vieno mūsų žemės
gabalėlio. Keturiasdešimt* metų su vir
šum Kęstučio kardas ir skydas garbingai
dangstė lietuvių tautos laisvę. Per tą ilgų
laiką Kryžiuočių ordinas 90 kartų buvo
užpuolęs Lietuvos Žemę, bet visi tie už
puolimai buvo atremti. Pats Kęstutis, no

rėdamas sutriuškinti kryžiuočių galybę,
40 kartų yra puolęs ordino žemes. To ne
gana, Kęstučio kariuomenė, Algirdo vado
vybėje, du kartus pasiekia Maskvą, o 1350
metais Kęstučio- vedami žemaičiai nužy
giuoja į tolimąją Galiciją, išvaro lenkus
iš to krašto ir įsiveržia Lenkijos gilumon
iki Sandomieriaus ir Radomo.
Tokius žygius galėjo atlikti tiktai ne
paprastas ir visos tautos mylimas vadas.
Kęstutis toks ir buvo. Įgimtas karys, ku
riam beveik neteko su žirgu ir kardu per
siskirti, jis visur ir visuomet pasižymė
davo teisingumu, širdingumu ir tikrai ricerišku kilnumu. Net priešų tarpe Kęstu
tis buvo prideramai įvertinamas ir ger
biamas. Vokiečių ir lenkų metraščiai va
dina jį pavyzdingiausiu ir tauriausiu anų
Paikų ricerium bei teisingiausiu žmogum.
To neveizint, atsirado nedorėlis, kurs
atsidrąsino negarbingiausiu būdu tų vi
sos tautos mylimą ir visų kaimynų ger
biamą didvyrį nužudyti. Tas niekingas
žmogžudys, kaip žinome, buvo Kęstučio
'brolvaikis Jogaila. Pavydo ir piktų pata
rėjų pagundytas, jis klastingu būdu ap-

kalino Kęstutį Krėvos pily ir tenai jį pa
smaugė. Tiesa, buvo paskelbta, esą Kęs
tutis pats nusižudė. Jo lavonas buvo nu
gabentas į Vilnių, tenai sudegintas lietu
vių šventovėje ir pelenai palaidoti su pri
derančiomis iškilmėmis. Tačiau, kelioms’
dienoms praslinkus, mylimoji Kęstučio
žmona Birutė buvo nuskandinta, o patikimiausieji jo bendradarbiai Butrimas ir
Vydimantas nukirsti kalaviju. Kęstučio
sūnui Vytautui tame pačiame K i evos ka
lėjime buvo paruošta negarbinga mirtis.
Tas atsitiko 1382 metais. Praslinko
pusšešto šimto metų. Lietuvių tauta ir
šiandien atsimena Kęstutį, jį gerbia ir
myli. Birutės daina tebeskamba kiekvie
name Lietuvos kampelyje. Slinks dar šimt
mečiai, bet Kęstučio vardo ir garbingų
jo darbų Lietuva niekados neužmirš. Ji
visuomet minės tą garbingiausią jį savo
laisvės gynėją, o Kęstučio nuveiktieji dar
bai ir žygiai visuomet bus gaivinąs šal
tinis, iš kurio tauta semsi* stiprybės esa
miems ir būsimiems laikams.

i
t

i*.
»-■11,11 ■■■ —

. t

cm.r.”).
T

V*

■■

5 R A U3 £ S

8

7) tie mokiniai, kurių mok dėjo eiti per namus kolektuo- Racine trumpos žinelės, kūnas
slo nuošimčių bus mažiau, kaip damas dėl anglių ir “fire es- nerašė nė B. V., nė B. Vais
75%, nebus perkelti į aukš cape”, kurias valdžia verčia kus. Vienok jis turi kentėti
Šv. Petro lietuvių parapijos tesnį skyrių.
taisyti, arba svetainę uždary nesmagumus.
Švento Vardo vyrų draugija,
KENOSHIETIS
ti.
Gerbiamieji raciniečiai, var
KAZIMIERAS MAŽEIKA, vedėjas,
Tad,
prašome
visų
tėvų
pas

pereitame sekmadienyje, daly
Manome, kad nereikės užda dan teisybės, prašau nekraipy
4701 Eiglitli Avenue,
vavo viešame švč. Sakramen tebėti, sųdarbininkavimo su ryti, nes bus galima pataisyti; ti žinių ir neužgauti nelaimės
Kenosha, Wis.
to garbinime, kuris įvyko šv. mokykla reikalingumų jų pa- jau keletas pasižadėjo tam ti ištiktų asmenų. Juk “Drauge”
I
Tarno parapijos kieme, kuriavaikų
mokinių naudai,
kslui paaukoti.
buvo gana gražiai aprašyta a^r* ^n^anas ir P- Elena Ka
VARNAS VARNUI Į AKĮ ištikimybė Dievui, Bažnyčiai me buvo ant oro parengtas aipie mirusį parapijonų, tik tru
tonus ant plataus paaukštini kauskai ir Genovaitė KlevicKERTA
ir visai tautai.
mpai, o blogos valios žmonės
Sena kaita neturėjo progos mo, kur pirmų valandų atvy kaitė Chicagoje, per Budriko
perkreipia interesuojantiems
Seniau kalbėdavo, kad. var lankyti mokyklų, kur moky ko J. EL Mihvaukės arkivys radijo valandų pereitų sekma
ir užgauna. Esu, kaip galėjo
Mūsų lietuvių kolonijos dr- Vaiskus taip biauriai aprašy
nas varnui į akį nekerta. Gal tojavo seserys. (Tiesa, mažai kupas Samuelis Alphonsas dienį puikiai pasirodė. KenoSeniau taip buvo, bet dabar jų ir buvo). Dėl to, gal, ir ne Stritch asistencijoje daugybės shiečiai stebėjosi p. Rakaus jos gavo Kolegijos Rėmėjų še ti. Parapijonas negali šmeižti
JONAS BAGDONAS
jau kerta.
atjaučia didelio jų pasišven kunigų iš Kenoshos ir Racino, kienės ir Klevickaitės solo dai- štojo Seimo rengėjų komisijos savo parapijono, ypač mirusio.
d. s. pgĮ ko
Štai, du Wisconsino respu timo. Bet čia, Amerikoje, kiek nes šiųdviejų miestų Švento nomisjr jdomiai, klausėsi, dak- pakvietimus spalių 23 a.,
Vaiskus, galiu taip Jonukas sveria 147 ir p1
blikonų kandidatai į guberna vienas jaunuolis turi progos Vardo Draugijos susijungę vi taro Antano kalbos apie gal m., pi isiųsti atstovus Chica- daryt? Atminkit, kad dienraš klauso prie Šv. Petro parai
jos, Kenosha, Wis. Jis turi til
Girdėjęs gon, į Aušros Vartus (2323
torius: LaFollette ir Kohler eiti mokslų ten kur mokyto si skyriai bendrai čia garbino vos sopėjimų.
tis “Draugas” šmeižiančių ži 18 metų ir yra jau laimėjęs
W. 23rd Place), kur bus Kole nių niekad netalpina; ne “Dr
taip smarkiai susikapojo, kad jauja seserys ir supranta tų švč. Sakramentų. Pirmiausiai
Kenoshos
lietuvių
kolonijų
gijos Rėmėjų seimas. Tad ieš augo” tikslas kerštus kelti ta iš 11 bandymų. Jį mes maty
buvo keletas gražių kalbų, kuneliko tos vietos, kur nebūtų naudų, kokia jam teikiama.
sime “Draugo” Boxing Cont
žaizdos. Per savo prakalbas Noriu pasakyti, kad moki- rios per garsiakalbį aiškiai ska pereitų savaitę nebeteko iš sa kome turinčiųjų gerus automo rpe lietuvių. “Draugo” užduo
ėst” imtynėse. Nors Kenoshi
vienas kitą taip niekino, kad niai baigę seselių vedamųjų mbėjo visame didžiuliame šv. vo žymiausiųjų kolonijos įkū bilius, kuriais galėtų atstovai tis vienyti žmones, nurodyti
’
turi
ir dar daug kitų kumštį
daugiau jau nebuvo galima. mokyklų, ir pradėję eiti į High Tarno'parapijos mokyklos kie- rėjų ir biznierių, tai a. a. Juo viena para suvažinėti, kad pi teisybę, apsaugoti nuo visoki,, ninkl)j
k„rie stoja j
Seni Šeboygės gyventojai sa Scbool, pamato, kad parapiji meį, kuris visas buvo klausyto zo Jurevičiaus, apie 56 metų rmadienį suspėtų būti savo da išnaudojimų; jo noras, kad vi
go” kontestų, bet kenoshiečit
ko, kad tokių atsitikimų nebu nė mokykla jam davė didesnę jų apgultas. Labai gražių kal amžiaus, kuris širdies liga po rbe. Pavykus šiam mūsų žy si būtų geri katalikai, geri Ayra didelė viltis, kad Bagdc
vo per 40 metų.
pažangų, negu jo draugams, bų apie Švento Vardo Jėzaus dienos darbų savo namuose*, giui, parašysime apie jį pla merikos piliečiai ir tėvynės
nų Jonukas parveš Kenoshs
rugsėjo 20 d., staiga mirė. Ma čiau.
Juozas.. Lietuvos mylėtojai.
Ponas Kolileris, išrinktas gu kurie lankė viešąsias mokyk reikšmę pasakė patsai J. E.
iš “Draugo Boxing Tournaarkivyskupas. Religinę muzikų tomai, sunkūs dabartiniai de
1 į
bernatorium 1928 metais, sa las.
Kaip viršui minėjau, aš ne ment” pirmų dovanų. ,
presijos laikai atsiliepė ant jo
X Spalių 2 d. Šv. Cecilijos rašiau; kad ir bučiau rašęs,
vo tarnybos metais neturėjo 1925 metais Kenoslioj dar atliko didžiulis orkestras šv.
sveikatos.
choras, vedamas, varg. J. Ku- | neužsigineiau, nes nieko ten
nė vienos ramios dienos. LaFo mokytojavo seserys svetimtau Katarinos high school’ės iš
Due to a' large number oi
llette visokiais būdais prieši tės iš “Notre Dame.” Bet, Racino. Po kalbų J. E. Arki Velionis turėjo gasolino sto mpytės rengia Dainų Kontes- blogo nebuvo; ir a§ neW ki.
entries tbe “Draugas Boxii
t
nosi Kohleriui; kad ir mažiau kun. Bistrajaus pastangomis, vyskupas nuėjo su procesija tį ir keletu namų, tad rūpes tų. Kas geriausiai padainuos, taip parašęs. Aš nieko nebijau,'m
”TIle
will ,.be
held „„
oi
X
d
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n
p^X
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b
vX
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s
rašydamas
neme.l
two
days
.
Ih,linttti
šv.
Tarno
bažnyčion
ir
iškil

čių jam užteko, ypač, kad da
sį krislų suradęs, jis išpūsda buvo parkviestos lietuvaitės
seserys Praneiškietės. Kiek tai mingai dvejomis miesto gat ug turėjo reikalų su įvairiais blika. Tai pirmas tok v
lavau. Gali mane biaunnt kaip -n
„
vo į didžiausį burbulų.
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kentėjusius ir be reikalo tu Congress & Wabash Avė.
vo meiliais žodeliais, žadėda
jos
naudai.
Po
kontesto
šokiai.
nuo
kurio
suteikė
visiems
šios
serys
Praneiškietės
mokyto

dalyvavo
daugybėžmonių
ne
riu aiškintis.
mas darbininkams daug gero
Įžanga
25c.,
vaikams
su
tėvais
iškilmės
dalyviams
palaiminjauja
mūsų
šv.
Petro
parap.
tiktai
kenosliiečių,
bet
ir
cbipadaryti, liko išrinktas į WisTaigi, blogos valios žmonės,
mų švč Sakramentu, pirma vie cagiečių iš Bridgeporto ir Ma- veltui. Tų pačių dienų prasi nusiraminkite vardan žmoniš Tli e Chicago District is div
consino gubernatorius. Užėmus į mokykloj.
dės parapijos bazaras. Taigi kumo ir ramybės. Atbulai, pa ided into two Sections: North
vietų, iš to didelio džiaugsmo Šįmet, po atostogų, grįžo tik šai su visais Šventojo Vardo rųuette parko.
vest and Southeast. Th<
užmiršo tai, kų buvo žmonėms keturios seserys, būtent sesuo Draugijos nariais atkalbėjęs Po iškilmingų už a. a. Juo visi raciniečiai kviečiami da matysite spaudoj savo vardus Nortlivest District takes
žadėjęs, o žmonės laukdami to Carinei ita, sesuo Magnus, se šventus Šventojo Vardo gar zapų šv. Petro lietuvių bažny lyvauti. Daug kų naujo išgir ir darbus, i
B. V. the folloving Lithuanian pa
site,
ir
pamatysite.
binimo
pasiryžimus.
suo
Petrolena
ir
perdėtine
se
čioje
pamaldų
palaidotas
šv.
prižado, nepamiršo jo.
rishes: 1) St. Michael’s; 2'
X Spalių 2 d. per šv. Mi
Kada prisiartino dabartiniai suo Loretta, kuri jau šešti me Ši iškilmė po atidengtu da Jurgio katalikų. kapuose.
Providence of God; 3) Our
ngumi tęsėsi tris valandas ir Tesuramina Viešpats jo nu šias 8:15 vai. ryto Altoriaus
rinkimai, ponas gubernatorius tai čia mokytojauja.
dy of Vilna; 4) Immaculati
draugija in corpore eis prie
atsiminė savo žodžius ir važi Seselės Praneiškietės labai sutraukė daug tikinčiųjų, kui liūdusių šeimynų.
Conception; 5) Nativįty.
nėdamas per miestus su pra yra rūpestingos mūsų išeivijai. nuose padarė daug ir didelio A. a. Juozas Jurevičius bu šv. Komunijos. Mišios bus lai IVisconsįn’o valstybėje daug The Southeast District take
Svečias vo žymus šios • kolonijos biz komos d r-jos intencija už mi yra ežerėlių, apsiaustų, kaip
kalbomis sakė palikit mane da Jų rankose yra mūsų išeivijos religinio įspūdžio.
in the following: 1) St. Gec
nierius ir parapijos rėmėjas. rusių narę. Gražus pavyzdys' kokiu žiedu, žaliuojančiais go- rge; 2) Holy Cross; 3) A
dviems metams, tai aš tikrai ateitis, nekalbant apie tėvų rū
Šv. Petro lietuvių parapijos Apleido šį pasaulį būdamas pa kitoms katalikų draugijoms. jaliais bei miškeliais, kurių
jums, darbininkai, padarysiu pestį tuo reikalu.
,
.
. . . ,
Samts; 4) St. Peter and P:
Seselių pastangomis, Keno- mokykla mokinių mėnesiniams čiame stiprume. Viso Keno
X Praėjusi savaitė Racine, paunksnyje pristatyta daugygera.
5) St. Joseph.
Bet Wi'sconsin<5 žmonės ma slioj atsirado keturios kandi mokslo požymiams statyti pa shos žmonės pamatė, kad mir lietuviams buvo nelaiminga, bė vasarnamių. Į šiuos vasaržai tom kalbom tiki. Abu kan datės į vienuolynų. Šiandien gamino tam tikrus lapelius su tis tai ne juokas. Juozas buvo nes trys parapijiečiai nukelia- namius iš visų Jungtinių Val- Entries into the “Draug
stybių daug suplaukia vasaros
bendrosios tvarkos šiomis ži tvirtas. Jei jis būtų stojęs j vo į amžinybę.
didatai jiems gerai žinomi. Ap- jos jau mokina vaikučius.
Boxing Tournament” wi
Lai Dievas suteikia jiems atostogoms vasarotojų, jų tar
ristykų eiles, vargiai kas būtų
sisvarstę gerai, kuris jų būtų Jų rūpesčiu bažnyčia visa niomis:elose on Sept. 30th. The prizt
pe pastaraisiais laikais ran
geresnis, ir išrinko ponų Koh- dos švariai ir gražiai užlai 1) vaikai mokyklon renkasi atsilaikęs. Jis su viena ranka amžinųjų ramybę.
that vili be awarded to tl
X “Drauge” buvo rašyta, dasi nemaža ir lietuvių. Kai vinners will be Gold Medai
tvirčiausi vyrų galėjo pakėlęs
lerį. Bet nežinia, kaip da bus koma. Vaikučiai dvasiškai ap vai. 7:45 A. M.
per paskutinius rinkimuę: spė rūpinti. Nemažų skaičių kas 2) mokyklų apleidęs vaikas numesti į šalį. O prieš mirtį kad rūgs. 20 d. Wisconsine bu kurie iš jų jau turi įsigiję net for first prize for the finai
jama, kad greičiau liks iš de met priruošia prie pirmos šv. jon grįždamas turi turėt tėvų visgi negalėjo atsilaikyti. Čia vo balsavimai. Racino -lietu savo nuosavybes, turi vasar and Silver Medais for secon
, <•
rašytų pasiteisinimų;
yisiems geras pasimokinimas, viai neturi nė jokio politikos namius, turi užeigos vietas, prize.
mokratų partijos. Ponas Koh- Komunijos.
3) mėnesio pradžioje kiek- kad žmogus būtų visados pa klubo, nė. draugijos, kaipo A- pramogų bei šokių pastoges
leris yra turtingiausias žmo Ministrantų irgi netrūksta;
gus visam Wisconsine. 1930 didelis pulkas yra mokinamas. vienos šeimynos pirmas moki- sirengęs, nes nežinai valandos merikoa piliečiai nėra organi o net ir nuolatinio pagyveni The 16 vinners that wi
per Lietuvių Dienų, būdamas Per metus seserys parapi- Įnys į mokyklos iždų įneša po nei minutės. Taip Juozas va- zuoti. Tat su tokiais niekas ir mo viešbučius, kuriuos ypač appear at the C. Y. O. Cent
kare juokavo, o ant rytojaus nesiskaito. O lietuvių, Ameri Chicagos biznieriai labai mėg ,for the finais will be give
gubernatorium, buvo užprašy jos naudai surengia keletu va-' $1.00, o antrasis po 50c.
karų
ir
vienų
savo
naudai.
4) po kiekvieno mokinio mė jau grabe gulėjo, nes jo širdis kos piliečių čia randasi dide sta lankyti ir nuosavybėn įsi each a trunk of our natioi
tas į Sheboygan’ų ir labai įlis būrys. Visi balsuoja, kaip gyti. Mat Wisconsin’o valst. color: yellov, green and redj
domių kalbų pasakė. Sakė lie Tat, neužmirškime atjausti nesiniais požymiais turi pasi-! sustojo veikusi.
oras sulyginant su kitomis
rašyti tėvai arba jų globėjai; Į X Praeitų sekmadienį įvyko kas supranta.
tuviai yra jo geri frentai, dėl1 jų darbus ir jų siekimų.
Čia gyvuoja Seserų PranPrieš balsavimus komunistai valstybėmis yra vėsesnis ir va puikių užeigų Valių šeimj
5) tėvai privalo vaikus na- parapijos susirinkimas. Tartato jis čia ir atsilankęs.
Sheboygės Dzūkelis ciškiečių Rėmėjų skyrius, ku muose prižiūrėti, kad jie kas- , si, kaip parapijų- išgelbėjus šaukė, kad jie čia galingi ir saros karščiuose ypač yra ma iš Kenoshos, Wis. Šiuose vi
ris daug gero yra nuveikęs ir dienų lekcijas mokytųsi, šva-jmio žūties, kadangi išlai- viskų gali, bet tų dieųų kaž lonus ir pageidaujamas didžių sarnamiuose vakarais, o ypi
riai užsilaikytų, mokslo dienų ^os buvo penkis kartus dides- kur dingo; sutirpo, kaip drus miestų, tokių kaip Chicago gy šventadieniais knibždėte kni
SESERYS PRANCIŠKIETtS da gali nuveikti.
Žemaičių Juzė
ždėjo Kenoshos lietuviai poi
neapleidinėtų, į pamokas nesu- nes, negu pajamos. Visos dran ka. Viršų gavo respublikonai ventojams.
Povers Tjake rytiniame pa šio ieškodami po savo dien
vėluotų ir kasdien bažnytinė- gijos pasižadėjo stoti į darbų Bet nežinia, kų parodys 8 d.
Ar mūsų, lietuvių, tauta čia,
kraštyje didžių kadugių med- darbo. Nors tasai ežerėlis r
se pamaldose dalyvautų;
ir rengti didelį bazarų. Visi | lapkričio.
Amerikoje, nyksta dėl to, kad
6) mokinių mokslo požymiai entuziastiškai pasiryžo darbuo X Rūgs. 21 d. “Wisconsin’o žiu tarpe pereitų vasarų turė- ndasi nuo Kenoshos į vakai
naujoji karta ištautėja?
(Tąsa 4 pusi.)
j nuošimčiais nurodomi ir
[tis. Taip pat ir klebonas ža- Lietuvių Žiniose” tilpo ir iš jo vasarnamius ir svečiams
'• Paimkime dešimtį metų at
gal, ar mes turėjome tiek profesijonalų, tiek kandidatų į
dvasiškių luomų, kiek šiandien
jų yra. Reiškia, mūsų tauta
VNCLS
plečiasi visokiais būdais ir to
,
■’aO'JU'b FCtejĮ
plėtimo priežastis yra mūsų
-GCyovi
C0W\K
F
t
VAOC
mj
M)
katalikybės pagrindas, tai dva
?
C.CAV
i'.M
OR ON»
siškas luomas.
SMvrvt’
Z
Kad lietuviai laikysis kata
likybės, tol, galima sakyti, kol
Amerikos lietuviai liks lietu
viais. Seserys — tai mūsų tau
-K
tos gaivinanti liepsna ir atei
tis. Tik jos teišauklės jūsų sū
nus ir dukteris į tikrus lietu
vius.
>:2E5’»432’-,22v53:-

IIISCONSIN’O LinUVIŲ ŽINIOS

KENOSHA, WIS.

BOKING NEWS

RAGINE, WIS.

POWERS LAKE, WIS.

GARSINKINTES
“DRAUGE"

Visa tautos pažanga eina iš
mokyklos. Ir kur seserys tas
mokyklas veda, ten auga viltis, Į

pt

Trečiadienis, rugsėjo 28, 1932

P R A IT O A S

X
Wisconsino
Žinios

1, “Vytautas” — 1 ženki,
pasinaudojimo laiku tai jis ši
po 1 dol., 2. “Vytauto Prie
to nesugeba. Dabartis yra jo
saika” — 1 ženki, po 50c., 3.
jo. Jis nepaiso viso šito. Gai
Senasis
Įstatymas sako:
Vilniaus dienomis vadiname' u AuSros Vartai” — 1 ženki,
šena valandas veltui. Mintis
tų trumpų bet neužmirštamų Į po 20c., 4. “Vilniaus Univer “ Daug bėginės nuo vienos vie
yra viena. Žmogaus akys, žin
istorijos faktų, kada Lietuviai Į sltetas»> _ T ženk, po 20c > tos j kitų, ir jų žinojimas
gsniai linksta į ateitį. Jis
valdė Vilnių, kaipo nepriklau-} “Gediminas” — 1 ženki. po augs.“ Taip ir yra. Keliauk
džiaugiasi tiktai jųja. Dabar
somi šeimininkai (suverenai).} 10e > 6 “Gedimino Kalnas” po pasaulį, jei turi laiko ir pities jis neapkenčia.
Tai buvo 1920 metais: rugpiū--_ } ;<enk, po 10c, 7 «Dai. Įnigų. Pasimokysi įvairių gerų
Kazys Adna
čio 26 d. Lietuvos karinome- ,jiausįa Vilniaus Bažnyčia”—’ }dalykų. Itasi, kad nėra geres
nės vietelės, kaip kad savoji
nė įžengė į Vilnių; ir į Vilnių j t ženkl po 5c
31 MOKOSI KAUSTYTI
peisikėlė Lietuvos Lespubli-j Lietuviai! Vyrai, moters, se grįčia. Pasikeis jūsų gyveniARKLIUS
Vasarai užsibaigus ir Valių j t; ir 163 proc. už 1930 metų. kos valdžia; bet spalių 9 d. Į nį ar jaunį: įsigykite Vilniaus ’ mo pažiūros.
šeimynai
Kenoslion grįžus Gi skolų suma šiemet 12 proc.
teko Vilnių apleisti dėl lenkų pUS^ įr Vilniaus ženklų! Juk Į Susitiksi su įvairiais žmonė
Žemės ūkio rūmų ruošti ar
Įuos vasarnamius, kurie turi didesnė už-1931 ir 64 proc. už klastingo žygio: lenkai spalių be paSQ kelifts • vnn;ų reatg:. mis: vieni malonūs, kiti stor-Į
Bankininkas Tom K. Smith klių kaustymo kursai Šančiuo
žiemos sezonui reikalingus Į1930 metų. Vien nekilnojamo 7 d. Suvalkuose pasirašė, kad javys
žieviai, treti — tai kas žino,Įįg St. Louis, Mo., kuris sanlu- se jau prasidėjo. Juos lanko
lisymus, apėmė iš Kenoslios turto varžytinių skaičius šie- Vilniaus nepuls, o spalių 9 d. j b) gtai k?uas -cūlaa Viln-:e. kaip ir užvardinti juos. Nau
jiečių vienbalsiai išrinktas žy 31 klausytojas, 30 kursantų
>. Mikėnas ir Dapkus, kurie met nesiekia praeitųjų metų
Vilnių užgulė Želigovskio ka I6iams talkon: yra išėjusi iš jų dalykų sužinosi.
miausiu St. Louis piliečiu, pa gauna po 50 litų mėnesinės pa
rjuos saugodami duos progos skaičiaus ir skolų suma 27
i
*
*
*
reiviai. Reiškia, V ilnius Lio- i spaujos nepaprasta knyga asiaukojusiu visuomenės gero-! šalpos, 1 negauna, nes yra viir sportininkams lietuviams proc. mažesnė kaip praeitais
Ar esi bent karių apmąstęs ' Vei. Prie pažymėjimo jam pri lršnorminis. Kursus veda maj.
tuvos valdžioje tik pusantro pie Vilnių ir vilniečių lietužiemos sezone lankytis eželė metais. Nekilnojamo tūrio pa
menesio teišbuvo. Bet tas pus- vjų persekiojimus. Ta knyga kas bus ateityje su mūsų lie- dėta ir 1000 dol. dovana, k u- ’ Mašanauskas, veterinarijos gy
lio čiuožynėse, ledų i ledaunes rduoto turto santykis su ben
antro mėnesio laikas lieka vadinasi “Vilniaus Golgota.” tuviškomis bažnyčiomis? Šian- rįų jįs tuojau atidavė labda
važiojame, rogučių lenktynėse dra skolų suma šiemet tas mums brangus, ir amžinai mi Knyga yra ditlelg _ C58 pug. 'dienų turime lietuviškus kuni- rybės reikalams. St. Louis mie dvtojas, jie tęsis du mėnesiu.
Baigusieji, išlaikę nustaty
ir kitose žiemos pramogose. < pats, kaip praeitais metais, nėtinas. “Vilniaus Dienos” te
gus;
pamokslai
lietuviški;
ir
s
te
vienas
nežinomas
geradaIžiu sakant, IVisconsin’o pa j bet didesnis (8 proc.) už 1930 gul sutvirtina mus kovoti už lupiai su 200 paveikslų. Jos lietuviai lanko jas. Dešimčiai (ris įsteigė fondų, iš kurio kas tus egzaminus, gaus atatinka
ižerių lietuviai visame kame'metų. Gi bendrai kilnojamo ir Lietuvių tautos teises, už su- kaina su pristatymu 70ct. Vi metų praslinkus, ar taip bus 1 į met po 1000 dol. bus duodami mus diplomus.
si centai eina Vilniečių reikairilygo kitų tauri} seniems šie 1 nekilnojamo parduoto turto
vienytų Lietuių tol, kol mūsų,, jani8 per Vilniui Vaduoti Sų- Baugu žiūrėti į ateitį — į a- j žymiausiems miesto piliečiu
For COLDS, COUGHS
rašto gyventojams. Tik gai- santykis su bendra skolų suteitį kuri tyli ir nešneki.
Vdnius vėl bus mūsų. Kova| jungą Kaune,
IRS.
Sore throat, museular rheni, kad jų tarpe nėra bendros ma šiemet mažesnis (21 proc.). už Vilnių dabarties metu eina
* * ♦
matic aches A paine,apply Musrisiems tinkamos sųjungos, kuį
“Liet. Banko Biulet.” idėjine vaga per Vilniečių ap
Susivienijimai, draugijos,
Dabartiniųjų laikų jaunimas telis — lloly Cross ir Česnu terole, the "counter-irritant”
ri juos vienaton sujungtų, spau į
------------------švieti}, per jų tautinį susipra kliubai: — reikalaukime Vii- svyruoja kaip kad nendrė. Iš- levičius Boston College. Mūsų
jje garsintų ir jų dvasinę ir' GELEŽINKELIEČIAI STEI- timų ir per jų ekonominį įsi- niaus Pas1*’ ženkh-‘ ir Kteratū- tautėjimo vėjas pučia į šiau jaunimas pastarais metais gra
sdžiaginę gerovę keltų. Da
GIA SAVIŠALPOS
tikinimų, kad ne Lenkijos ju ros — eikime Vilniečiams į rius, jis ten linksta. Net kai žiai pasirodė šioje sporto šali’ su nauju pasitikėjimu žiū
FONDĄ
kurie drįsta pakišti atvirų Į koje.
nge, bet suvienytos Lietuvos talkų!
-rime į “Drauge” atsiradusias
,
Lietuvos
žmogus
klausimų apie jojo lietuviškų- Į
* * *
Lietuvos geležinkelių tarnau laisvėje glūdi Vilniaus ir Vil
AT ALL DRUGGISTS
[Wisconsin’o Lietuvių Žinias’,
jį nusistatymų... Anglai sako: Į Naktį, ar esi žvilgterėjęs i
tojų taupomoji — skolinamo niečių šviesi ateitis.
mriog mums netikėtų naujie4 ASMENYS ŽUVO
“Kiekvienas šuo turi savo!dangų? Akyse tviska dangaus
Eikime talkon mūsų brolia
ii} praneša. Iš jų sužinojome, ji kasa visiems savo nariams
dienų.” Rasit ir jaunimas tu-! paskliautėje geltoni žiburiai.
ms Vilniečiams!.. Bet kaip?
, . r>
i -e, o miestelv• + i 1 išsiuntinėjo
pranešimus,’ kviead, ,kur tai
Beloit
d 1
. .
Eat this fine
AVIIITTLFR, Cal., rūgs. 26. rėš savųjų ? Žodžiu, parodys kų Taškuotas kilimas. Stebėtinai
I a) Štai “Vilniaus Geležinio
50
lietuvių
!
sdaiaa
nanals
stotl
i
»teigiagyvuoja apie
— Beverly bulvardan, arti Pi- jis gali nuveikti.
Dievo tvarinys, žodžiais nega
j Fondo” komitetas kiekvienų
’
nių
kasos
savišalpos
fondų.
F
o
cheese food
hmynų, paskui Tliorp apylin
♦ » ♦
co, nukrito du lėktuvai. 4 as
Įima išreikšti gražaus naktie^
į
mūsų kviečia įsigyti “Vilniaus
ndas
pradės
veikti
susidarius
tėję lietuviai farmeriai, kulių i
menys žuvo. Lėktuvai ore su Lietuviškas jaunimas pasižy f reginio... Mirgsi žvaigždės,
pasų” už dešimtukų (lOct.) ir
bent
100
dalyvių.
Jo
tikslas
oftener!
idasi beveik visoje IViscon
kibo sparnais ir smogė į že mes šį rudenj žaisdamas įvai-Įžiūri ir sakai: “Didžius ir gra
kas
mėnesį
į
tų
pasų
įklijuoti
—
teikti
pašalpas
fondo
daly

Įin’o valstybėje.
mę.
riuose futbolo rateliuose: Pa- žus daiktus sutvėrė Dievas.”
vio ar jo šeimos narių mirties bent vienų gražų “Vilniaus
minėsin kai kurias pavardes:
* * *
Manan, kad greitu laiku atveju bei atleidžiant iš tamy- I ženkleli.
” “Vilniaus ženkle*
SKAITYKITE IR PLATTN }Zapustas — Fordham; Klimą- Keistas yra žmogus. Mėgsrisconsin’o Lietuvių Žinios’ bog
liai” yra septynių rūšių:
KTTE “DRATTOĄ“
vičius Boston Universitv; Zyn- ta pažangų. Tačiau, kas link
Įplėks visus kampelius ir pa&V,
idins lietuvius atsiliepti per
į savuosius ir, nelyginant
Jūsų dainose apdainuotam
‘ sakalėli ui” (lėk, sakalėli per
rėlį) suartins mus šiame
-fe
rašte išsklaidytus ir paroĮys, kaip galinga ir naudinga
jŪI -f + +
(TRIPIE PLŪS)
spauda visiems, kurie tik
įvyks
Nedyvai, kad milijonai mė
loka ja naudotis.
Antanas
kių, 6 odos ir avalinės, 2 ma
lūnai ir lentpjūvės, 2 geležies
prekybos, 1 tekstilės fabrikas,
l aukso ir sidabro dirbinių
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
prekyba, 1 vaistinė, 1 indų ir
28 mylių atstumoje, bet turiu-} elektros reikmenų ir 1 dviratiems savo automobilius visai}ė,ių siuvamų mašinų,
artimas pasidarė, ypač maloVaržytinių skaičius už ne
nu būna atkeliavus j Powers
sumokėtas skolas per 7 pir
Lake pasimaudyti, pažuvauti muosius mėnesius šiemet yra
ir valtelėms pasiįrstyti.
77 proc. didesnis už 1931 me-

BASTŪNO PAŽIŪROS

“VILNIAUS DIENOS”

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING C0NTES1
SPALIO (OCTOBER) 27 D., 1932

LIETUVOS ŪKIS
1932 M., ANTRAM
PUSMETY

ST. AGNĖS GYMNASIUM
3926 ARCHER AVENUE

*

_ ,

CHICAGO, ILL.

. .

.

gsta Kraft Velveeta... užsi
tepti, atsipiauti, virti su juo.

Minkštas, patraukiantis sko
nis nuo . seno Cheddar sūrio.
VarŠkus, kaip pienas. Užtvir
tintas Afcnerican Medical Associatkon. Užaipelnija aukštą
maitingumo ratą plius, plius,
plius. Gauk kitą pakečlų nuo

grocerninko šiandien.

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

su skolų suma apie 320,•litų (pernai per tų laikų
firmos su skolų suma apie'
Į83 mil. lt.). Iš šios sumos
jie 130,000 litų skolų tenka
žsienio firmoms. Branšemis
2 manufaktūros, 2 avalinės,
vaistų prekybos ir 1 stiklo,
Įidų ir elektros reikmenų prerbos.

Nuo metų pradžios būtų, tuo
idu,, bankrutavę ar patekę į
ifcūyoiadėtį 39 firmos su be
lą-skėjos suma apie 4,7 mil.
prieš 47 firmas su skolų
ha 12,33 mil. litų bankrutaĮias pernai per tų patį laiIš bendros skolų sumos
ienio kreditoriams tektų
jaugiau pusės milijono litų.

Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, 0liio, Pennsylvania ir kitų valstybių.
,
•
Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (lightweiglit) championaa remia “Draugo” Litbuanian Bėxing Kontestų
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbą.
OTERIS, kuri suteikia savo or
ganams
reikiamij. stimulianti!,
neprivalo rūpintis apie pasenėjimą..

M

Jos sistema Besidaro sustingusi;
jos veidas nesensta. Ji turi sveika
tą ir /'gyvumą,” kuris pareina nuo
veiklių kepenų ir stiprų veiklių vi
durių.

Kada jūsų viduriai būna užsikim
šę ir sistema reikalauja pagalbos,
neimkite daugybes “patentuotų gy
duolių.” Kaip tik tokiems atsitiki
mams yra garsaus daktaro receptas
ir kiekvienas aptiekininkas turi šį
standardini preparatą. Jis yra pa
gamintas iŠ Šviežių liuosuojančlų žo
lių, veiklios senna ir tyro pepsino.
Tiktai
paprašykite Dr. Caldwell’s
syrup pepsin. Imkite po hiskutj kas
dien ar rečiau, iki kiekvienas or
ganas jūsų pajaus dideli pagerėji
mą.

Sekamą kartą kai jus turėsite
aitrius galvos skaudėjimus,
arba
Jausitės visas supančiotas, Imkite Sj

šių bankrutavusių firmų
ra provincijoj ir 8 Kaune,
krutavę daugiausia smulfirmos. Iš stambesnių vte*j
anufaktūros firma su skjo-'
ie 600,000 litų, viena nfeĮktūros firma su skola ,aBOJMK) litų ir viena avniiprekyba su skola 170,
Bankrutavusios firnlo^Į
hėmis šiaip skirstos: MOr
[faktūros, 5 galanterijos,;
Liejo.pie-j
Ii

RHM

iii.i.i

i

KRAFT

I

skan,ų syrupą vieton paprastų liuo- |
suotojų. Jus atsikratysite visų nuodingų atmatų ir jūsų viduriai ne
bus susilpninti. Jus turėsite geresnj '
apetitą ir jausitės geriau kiekvienu
žvilgsniu.
Nuolatinis
vartojimas
liuosuotojų tankiai iššaukia Išblyš
kimą ir raukšles ant veido. Ir tas
taip bereikalinga!
Ar jus norėtumėt atsikratyti liuosuotojų įpročio? Tuo pačiu laiku
subudavojant sveikatą ir gyvumą,
kurie apsaugos jus nuo tankių sirguilavimų,
gaivos skaudėjimų
ir
šalčių? Gaukite didelę bonką Dr.
Caldvvoll's syrup pepsin šiandie. Va
rtykite užtektinai tankiai, kad išvongti konstipacijos atakų. Kada jus ,
jaučiatės silpnas ir nuvargęs, ar !

Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.

Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po
to padalinti teamuš pagal valstijas kaip reikia.
LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIM0 DOVANOS.

Išpildę aplikacijos blankų pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
į

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

VISADA
UŽMIRtTA

kada apdengtas liežuvis ar prastas
kvapas įspėja, kad viduriai reika
lauja stimuliavimo. Duokite jj savo
valkams vieton stiprių llėosuotojų,
kurie iščiulpia jų sveikatą. Jis nė

ra brangus.

flitt and Runn—Funny, There are Soime Ckrk?Who CimTApprcSate a Little^ Joke!—

/ir

imt

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo.
Jos blogas
kvapas buvo
priežastim, .nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti.
Gargaliuok su Llsterlne Ir
tas fctllkš Mas reikia. Var
tok kasdien. Bandymąt ro
do, kad (ls vaistas atlieka
greit, ko- Įeiti vaistai ne
padaro per 4 dienaa

IAMUERT

PHARMAOAL

COMPANV
St. Louln,

Mo.

•’

USTERINE
't

k*

4 dayg

I

Trečiadienis, rugsėjo 28, 1932

D R 'A' P O 'A S

jMaiiškiau, niekados! Ba, žiū
rėkit, ir Kasiejui, kur užves
tas socialistiškas parėdkas,
Tel. Cicero «7S6
Office l’hone
Ites. and Office
kur, kaip mūsų bulšavikai šne
■Rašo prof. Kampininkas.*
Tel. Canal 6764
ATLAIDAI
Prospect 1028
2359 So. Leavitt St.
VOŽNŪS APDŪMOJIMAI sarai pareikalauja aukų “da ko, yra lygybė, nebuvo girdėt,
Canul 0706
NOKTI I SI PU. — Ketvir
rbininkams ginti’’, tai laisvė kad Stalinas, Kalininas, Troc
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
DENTISTAS
Jaunųjų demokratų klubų yra duoti, ar ne. Rasiejuj ki kis ir visa eilė Mauškių-kotni- tadienį, rugsėjo 29 dienų, pri 1446 S. 49th CT., CICERO
X—SPINDULIAI
PHY8ICIAN AND SURGEON
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
Amerikoje prezidentas Taylor taip. Tenai prašymo žodis se sarų eitų j fandrę, kaminus puola Šv. Mykdlo Arkangelo Vai.: 10-.'T ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
2403
W. 63rd St., Cliicago
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
paskelbė, kad šie klubai prieš nai išbrauktas iš žodyno. Atė vystytų, bildingų florus maz šventė. Northsidiečiai turi gra
OFFICE HOUItS:
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
žiai
ir
pamaldžiai
tų
dienų
pro
gotų,
gatves
šluoti)
ir
kitus
Phone
Boulevard
7042
rinkiminės kampanijos metu jo ginkluotas komisaras j na
(Prie Archer Avė. netoli Kcdzie)
Sunday by Appointment
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
panašius
darbus
dirbtų.
leisti/
ir
prašyti
Šv.
Mykolo
visam krašte pardavinės mui mus ir pasiėmė ko ir kiek jam
Tel. LAFAYETTE 3057
Pasidėjus šį priklodų ant de užtarymo ir Jo globos visuo
reikia.
lų.
.»
vi
ofisas Tel. Grovehlll 0617
DENTISTAS
lno, visiems bus aišku, kaip se savo reikaluose, nes Jis y«
Rea (787 S. Artestan Avė. .
Gražus priklodas visoms ki
4645
So.
Ashland
Avė.
.0™v.e?‘}L.°l17 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ra
jūs
parapijos
globėjas.
toms partijoms, kad ir jos ap Seniau daugelis ir ūsočių seniau socialistai žmonėms a4729 WEST 12th PLACE
Arti 47th Street
sipraustų nuo politikos brudo. tikėjo socialistų šnekoms, kad kis muilino. Dabar jau iš so Minėtų dienų iš ryto Šv. My
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
užvedus socialistiškų ant že cialistų lūpų negirdėt tokių kolo parapijos bažnyčioj bus Tel. Canal 6122
1421 We*t Marųuette Road
bus.
Vai: 3-6 Ir 7 -9 P. M. Ket. 9-13 A.M.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Lietuvoje manoma, kad A- mės parėdkų, visur bus lygy šnekų, ba, žinote, ir sarmata laikomos dvejos Šv. Mišios:
Nedėlioj susitarus
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
pirmos
5:30
vai.,
antros
8:30
būtų
žmogui
su
ūsais
tokias
bė.
Dabar
jau
ir
pradžios
škumerikoj bėdos daugiausia sky
4:20 — 5:80 kasdien
DENTISTAS
Telefonai: Kedzte 2460 — 2451, arba
vai.; vakare-gi 7:30 vai. bus
TEL. LAFAYETTE 7650
stos, priklodui aliejus, gazoli-į lės vaikas pasakys, kad tik baikas šnekėti.
Cicero 662. Res. teL Cicero 2888
2201 West 22nd Street
laikomi mišparai ir suteiktas
nas, munšainas, mergos ir t.t. [kuku gali tokioms šnekoms ti(Kampas Leavltt St.)
palaiminimas Švč. Sakramen
PRAŠAU NESIJUOKTI
Neveltui ' Lietuvos žmonės i keti. Imkim priklodų. SakyTet Lafayette 6791
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
tu. Pamokslai bus sakomi per
dar ir šiandie’ tiki, kad ir do-Įkim Bostone, ar Čikagoj yra
Seredoj pagal sutarti
4140 Archer Avė.
paskutines
šv.
Mišias
ir
per
Mokytojas:
—
Jurgiuk,
paleriai Amerikoj ant stryti} au- socialistiškas parėdkas. BostoVai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare VaL: > Iki t po pietų, 7 Iki 9 vak.
ne Maikis, ar Čikagoj Barz- sakyk man, kas bus: ne vis- mišparus. Išpažinčių bus. klau Boulevard 7589
ga.
Rez. Hemlock 7691
Office: 4459 S. California Avė.
Res. 2136 W. 24th St.
soma trečiadienį 3 vai. po pie
daitis yra parėdko preziden- kas auksas, kas žiba.
Nedėliojo pagal sutarti
TEL. CANAL 0402
Amerikos balšavikai skaito tai. Kiti jų frontai — minis-J Jurgiukas: — Priešaky sė- tų ir 7 vai. vakare, taip pat
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6639
ir ketvirtadienio rytų 7 vala
už liuke, kad gyvena Dėdės teriai, o pastarųjų frontai vėdinčio Vincuko kelnės.
Ofiso: Tel. Victory 6893
DENTISTAS
ndų.
Šamo žemėj, kai vištukai po sokie komisarėliai. Na, ateina
Rez.: Tel. Drexel 9191
4712 So. Ashland Avenue
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 7464
Vai.:
Nuo
10
ryto
iki
8
vakare
vištos sparnu. Kai jų komi- žiema, reikia anglių prisikas Žinai, tamsta, * aš taip pri Jau trečia*dienio popieti at
Gydytojas
ir
Chirurgas
ti. Ir jūs manot, kad Bostono pratau prie "kavos, po pietų, vyks svečias kunigas, tėvas Al
1821 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Cicero 1260
X—RAY
Tel. CICERO 294
Maikis, arba Čikagos Barzdai-j kad net geriausi pietūs man fonsas Kazlauskas, pranciško
Residencija 6600 So. Artesian Avė. Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SYREVVICZE tis bei jų frontai, pasiėmę py-j nėra skanūs, jei po jų neišge- nas, kuris pagelbės klausyti
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Specialistas odos ligų ir
GRABORIUS
LIETUVIS DENTISTAS
kius, sykiu su darbininku lys-Iriu puoduko kavos.
išpažinčių vakare prieš Šv. My
6 iki 8:30 vakare
Laidotuvėjns pilnas patarnavimas
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
veneriškų ligų
galintas už $35.00
valandai vakare
tų į mainos, ar eitų strytų šiuo Į
-------- —
kolo šventę ir ant rytojaus,
KOPLYČIA DYKAI
Nedėliomis ir Sercdoiuls susitarus
Ofisas 3102 So. Haisted St.
Motina; — Enė, ar Įpylei žu šventės dienoje, atlaikys šv. 4847 W. 14th St. Cicero, 111.
1344 S. 50tli Avė., Cicero, lu. ti, garbečių vežti? Saugok
Kampas 81st Street
velėms šviežio vandens ?
Mišias ir Ęer jas pasakys pa- ĮVai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. ▼.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GRABOR1A1:
Nedėliomis
ir šventadieniais 10—12
Vakare
per
mišparus
K
X
—
Spinduliai
Duktė: — Ne, mama; jos da moksla.
i), vakare
p CaKa Kliauga
pamokslų
sakys
kun.
Pr.
Vai-\
B
Ofisas 2201 West 22nd Street
neišgėrė to, kų vakar įpyliau.
DENTISTAS
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
ITtarninkais.
K
et
vergą
ta
ir
Subatomia
tukaitis.
LACHAVICH
2420 W. Muranet te Kd. arti YVcsferu Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Avė.
Phone Hemlock 7828
Morta
{į
vyrų):
—
Džiordž,
Kviečiu
visus
nortlisidiečius,
Telephone Republio 7868
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORlTTB
Panedėlials, Heredomis Ir PStnyčiomls
IR
SONUS
1821 So. Haisted Street
CHICAGOJE
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
tu sulaužei savo prižadėjimų. lygiai ir pašaliečius, dalyvau
4142 ARCHER AVENUE
LIETUVIS GRABORIUS
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Laidotuvėm.* pa
Jurgis:
—
Tai
nieko,
bran-.
ti
pamaldose
ir
pasinaudoti
Iel
Republic
2266
Tel. Virginia 0036
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
tr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mane gioji; aš padarysiu kitų tokį teikiamomis Dievo malonėmis.
darbil busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
.1
Kun. J. Svirskas
pat.
Tel. Roosevelt 1515 arba 2611
sau prie grabų 11Motorų ir Vaikų ligų
dlrbystėa
2314 W. 23rd PL, Chieago
DENTISTAS
OFISAS
Specialistė
Gydytojas ir Chirurgas
• 68 Wėst 18 Street
2403'W. 63rd STREET

CHICAGOJE

Prašau J Mano Kampelį

D A K T A R A I:

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J* J. SIMONAITIS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

į

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

J. F, RADŽIDS

DR. K. DRANGELIS

Tel et.

Canal <174
SKYRIUS! 8888 I.

1439 S. 49 Court, Cicero, HL
TEL CICERO 5987

Haisted Street. Tol.

Phone Hemlock 2061

VlUtory (9SA

DR. JOSEPH KELIA

Telefonas Yards 1138
Phone Boulevard 4139

DENTISTAS

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

GAS EXTRACTION
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
6558 SO. IVESTERN AVĖ.

Graborius ir B&lsamuotojas

GBABOBlUfi

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Hl.

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nea neturi
ma Išlaidų ailalkymal
skyrių.

1680 WEST 4flth STREET

S. M. SKUDAS

gžikgaa 4(tk ir Paulina Ma
Tek Boulevard IHt-MII

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

NulIudlmo valandoje
Kreipkitės
prie manės, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
1 kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogau* kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ui tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dfcl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

site lttr kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1748

4145 ARCHER AVĖ.

3243 So. Haisted Street

Ofiso Tet LAFAYETTE 7337

Office Tel. Victory 7188
2615

Ofiso vaL kiekvienų, dienų n-uo 9 iki
Res. Tel. Hemlock
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki 8 vai. vukare Utarninkals
Ir Ketvergius.
Tet Grovehlll 1595
Rez. Tel. Hyde Park 2395

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. G. KASPUTIS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
OFISAS

DR.A.L.YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Lr 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Res. Phone
Sugryžo 13 Europos ir vėl pradčjo 6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
praktikų senoje vietoje.
Englewood 6641
sutarti
Office Phone
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
* Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Wentworth 9000
Wentworth 3900
2 iki 6 po piet;
Namų Tel.: Prospect 1930
7 Iki 9 vakare.
Sekmadieniais Ir Ketvirtadieniais
8335 S. HALSTED ST.
Tel. -Lafayette 1016
Tel. Boulevard 9199
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

L J. ZOLP
OBASORltn m LODOVOTIŲ

8307 Aibum Amu

DR. P. M. ŽILVITIS

PRANEŠIMAS
DENTISTAS

Nauja, graži ko
plyčia dykai,

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. A. R. McCRADIE,

NAUJAS LIETUVIS

, gydytojas
Dr. Juozas W. Kadzewick (Kadzeliauskan), kuris atidarė gvdy* tojo ofisų patogioj, lengvai privažiuojamoj vietoj — 6859 So. Westem avė., Chicago, III. Atlankius
naujų profesionalų, teko įsitikinti,
kad žmonės apie jį i? jo ofisų su
žinojo, nes ofise laukė būrys pa
cientų.
Dr. Juozas Kadzevick yra gi
męs 1905 m., Pillsburgh, Pa. Dar
jam mažam esant, tenai persikėlė
gyventi iš Pittsburgli’q į Rockford, Ilk, kur jaunas Juozukas la
nkė pradžios ir vidurinę mokyklų,
baigdamas su gerais pažymėji
mais. Vėliau lankė Campion kole
gijų \Visconsine ir jų baigęs pa
stojo į Loyolos universiteto medi
cinos fakultetų, kurį pasekmingai
užbaigė 1931 metais ir tais pa
čiais metais pastojo praktikuoti
į Lietuvių Šv. Kryžiaus ligoninę.
Gi šiemet išlaikė valstybinius kvo
timns, gavo reikalingus valdžios
leidimus ir liepos mėnesyje pra
dėjo savo profesijos praktikų.
Jaunam profesionalui sekėsi
mokslas, seksis ir ligonius gydy
ti. Apart mokslo ir įgytos prak
tikos šv. Kryžiaus ligoninėj, dr.
Kadzewick turi gerų ypatybių:
* nuoširdus, simpatingas, malonaus
būdo.
v

AKIU GYDYTOJAU

DR. VAITUSH, OPT.

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; <-9 r. M.
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
•vaiginio, aklų aptemimo, nervuotumo. skaudamų akių karšų. Nulinu
JAtaractus. Atitaisau trumpų regystų
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
ztMtiklmuose. egsamlnavknas daronas su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.
F

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 10 ryto Iki t vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys autaleomoe
be akinių. Dater kainos perpus p|.
gesnes, negu buvo. Musu kalnus d1-

geanėa, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tsl. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPClALlSTAS

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago. III.

Kampas Halstėd St.

Valandai: nuo 10—4; nuo 4^-8
Nedėliomis; nuo 10 iki 13.

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIOAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaldai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio^

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

3133 S. HALSTED STREET

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Antras ofisas lr rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-13 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
piet Utarn. lr Subat. nuo 3-8 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

Nedel. nuo it iki 12 dienų

DR. H. BARTON ..

DR. CHARLES SE6AL

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
SPECUAL1STAS
Perkėlė savo ofisų po numeriu

Dflovų. Moterų ir Vyrų Ligų
Tėl. Hemlock 1700
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo
Roa. Tol. Prospect 0(1*
PO
pietų: 7—8:80 vai. vakarė.
Nedėliomis 10 Iki lt

Telefonas Midway 2880

DR. V. S. NARES
756 WF*ST 35th STREET

Vai.: 3-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. MAURIGE KAHN

HEMLOCK 8151

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

6558 S. HALSTED STREET

(Naryauclas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarų

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisą* 6166 South Kedzlė
Rez. 6426 So. Callfornla Av«.‘
Vai.: 1-4. 7-o v. v. iksktnant Ket*.
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th ST3E1
Ofiso

vai. i

nuo 1-3,

nuo

T

4.10-4.-80

6

B R S TT O y S

CHICAGO J E
SUGRĮŽO PRALOTAS

BUVO SVEČIUOSE

Antradienio vakare iš Eu
ropos sugrįžo Jo Malonybė pra
lotas M. L. Krušas, Šv. Jur
gio parap. klebonas. Sugrįžo
parapijonų laukiamas po ne
buvimo per visą: vasarą.

BRIDGEPORT. — J. Garuckas, plačiai žinomas vienas iš
seniausių chicagiečių praėju
sią savaitę lankė savo gimi
nes Springvnlley’je ir Granvillėj. Kelionė buvo laiminga,
o vakacijos smagios.
1

Gerb. kun. J. Šaulinsko, pra
loto pavaduotojo, ir uoliųjų
parapijonų dėka Jo Malony
bei yra surengtos prideramos
sutiktuvės. Klebonija šauniai
išpuošta, prisirengta prie dide
lių iškilmių ketvirtadienį ir
ąekniadienį.
Ketvirtadienį rugsėjo 29 d.
pripuola šv. Mykolo šventė ir
gerb. praloto vardinės. Taigi
tą dieną Šv. Jurgio bažnyčioj
įvyks iškilmingos šv. Mišios,
kurias celebruos pats gerb.
pralotas su asista. Diakonu
bus kun. J. Šaulinskas, subdiakonu kun. S. T. Petrauskas.
Sykiu prie šalinių altorių lai
kys šv. Mišias gerb. kun. Vai
tukaitis ir gerb. kun. Viktoras
Černauskas. Vargonuos konipoz. A. Pocius, dalyvaujant
mokyklos orkestrai. Solo “Salve Regina” giedos garsioji
dainininkė p-nia Pieržinskienė. Taipgi giedos 8-to skyriaus
vaikų choras. Kompozitorius
A. Pocius tą dieną parodys pi
lną perdirbtų vargonų galybę.
Tie vargonai daugeliui iš atsi
lankiusių bus tikra naujeny
bė.

KOMPOZITORIUS A. POCIUS

Taipgi turime komp. J. Ži
levičiaus, “Jaunas Darbinin
kas”. Trumpi dainavimo pa
šnekesiai ir 100 dainų, prad
žios mokyklai sudarė Laisvas
menininkas J. Žilevičius ir D.
Andriušis, tos knygos kaina
visai nedidelė, tik $2.00.

Praėjusį šeštadienį, Šv. Ju
rgio bažnyčioj ėmė šliūbą jau
nas lietuvis Gripelis su p-le Antanina Masty te. Vestuvės įvyko nuotakos tėvelių namuo
se 3547 So. AVallace. Vestuvių
svečiams gardžius valgius pa
gamino p-nia Kalėdienė, tu
rinti bučernę ir duonos ir keikų kepyklą prie 35 g-vės ir
So. Union Avė.

Pasiskubinkite su užsakymu,
i nes jų nedaug beliko.
“DRAUGAS” PUB. 00.,

2334 So. Oakley Avė.,

Rožančiaus mėnuo

Šv. Jurgio parap. vargonininkas, kurs daug pa
sidarbavo kad moderniškai perdirbti tos bažnyčios
vargonus ir prirengė pritaikintus programus ket
virtadienio ir sekmadienio iškilmėms, rengiamoms
Jo Malonybės praloto Krušo vardinių proga.

sutės savo geradarius atsimins
maldose.
X Rugsėjo 23 d. Šv. Pran
ciškaus Rėmėjos turėjo “būnco party”, pp. Sudeikių na
muos, 1632 W. 46 St. Pramo
Po "svečių” atsilankymo
ga pavyko. Svečių buvo ir iš
P-nai Dambrauskai, savini- kitų kolonijų; iš Marąuette at
nkai bučernės prie 33-čios ga- silankė stambūs biznieriai pp.
tvės ir Auburn avė., praėjusį Mondzi jauskai; iš Brighton
sekmadienį popiet buvo išvykę Park pp. Piežienė, L. Laurinsiš namų. Sugrįžę, rado spintą kienė, A. Laurinienė ir O. G*
išplėštą ir nuostolių padaryta rvainienė. Pp. Sudeikiai visus
už keletą šimtų dolerių.
maloniai priėmė ir pavaišino.
Lošėjai taip gi gavo gražių do
Į šias iškilmingas pamaldas
Sveiksta
kviečiami pagal išgalę atsila P-nia P. Krasauskienė, Šv. vanų, p. Sudeikienės rankų
nkyti bridgeportiečiai ir kitų Jurgio par. klebonijos virėja, darbo. J. Čepulienė ir J. Saukolonijų lietuviai.
po apendiko operacijos Šv. dvitienė taip pat aukojo do
Ateinantį sekmadienį taipgi | Kryžiaus ligoninėj jau sveiks- vanų. Rėmėjų 3 skyrius šir
dingai dėkoja pp. Sudeikiams
įvyks iškilmės bažnyčioje, bus ta ir stiprėja,
už priėmimą “bunco” į savo
suma su asista, o vakare pa
Tebeserga
rapijos salėj įvyks iškilminga P-nia Ona Gurinskienė, žmo namus ir visiems už atsilanky
vakarienė viešam pasveikini na Juozapo Gurinsko, vis te mą.
mui laimingai sugrįžusio J. M. beserga. Kaimynai ir artimie X Šv. Kryžiaus parapijos,
praloto ir jo pagerbimui var ji ligonę lanko ir reiškia už bazaras smarkiai eina. Bazare išstatyta puikiausių daik
dink) proga.
uojautos ir suraminimo žod
tų, kuriuos gali kiekvienas
Vietinis
Prie visų šių iškilmių deda žius.
gauti. Bazaras būna kas sek
si biznieriai ir šiaip jau žmo
madienį, antradienį ir ketvir
nės dovanomis ir žadėjimu T0WN OF LAKE ŽINUTĖS tadieni. Nuoširdžiai ,kviečiami
gausiai atsilankyti į bažnyti
mūs kolonijos ir apylinkės vi
X Šv. Pranciškaus Rėmėjų '
nes pamaldas ir į iškilmingą
si biznieriai bei visi lietuviai
vakarienę. Gėlininkas Lovick 3 skyrius turės rinkliavą (Tag atsilankyti į Šv. Kryžiaus pa
aukojo gėlių bažnyčiai išpuoš Day) spalių 2 d. prie Šv. Kry rap. bazarą. Klebonas bus be
ti, o gėlininkas Urba aukojo žiaus bažnyčios durų. Mergai galo dėkingas.
gėlių salei išpuošti. Kiti biz tės ir moterys stovės su dėžu
X Plačiai žinoma visuome
nieriai suaukojo reikmenis va tėmis. Kiekvienas, sulyg savo nės veikėja p. M. Sudeikienė
karienei.
Tas pats i išgalės prašomas prisidėti. Se- rengiasi važiuoti į Šv. Pran
ciškaus Rėmėjų Seimą, kuris
įvyks spalių 9 d., Pittsburgb,
Pa.
X Rugsėjo 25 d. įvyko La-

Lithuanian Boxing Contest

_
bd. Są-gos 1 kuopos mėnesinis
Dienraštis Draugas rengia lietuvių imtynes.
uĮsirašė nauja na
gas Lithuanian Bozing Contest,” kurios įvyks Sv. Agnie- r- p A Jeselskieng Sugirin.
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių men. 27tą die !kime apsvarstyta daUg dalv.
ną. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai ii visų 48 valstybių. ;kų. p ]- o Navickaitė išdavė
Aplikacijos blanką rasite
"D R A U G E.
Regis- jrapOrtą įg Centro išvažiavimo,
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Ispildę blankas, siųs kur padaryta nemažai pelno.
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest, Išrinkta atstovai į Marijonų
2334'So. Oakley Avenue, Cbicago, Illinois.
Kol. Rėm. seimą, paskirta au

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKĄ
Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Drattgo” 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.

kų. Nutarta rengti vakarienę
su programų lapkr. '6 d., pa
rap. salėj. Komisiją sudaro:
pirm. M. Sudeikienė, p-lės O.
Navickaitė, O. Knatauskaitė ir
E. Gedvilienė.
X Sunkiai serga A. Katauskis, kun. P. Katausko tėvas,
1 gyvenąs 4423 So. Honore St.
Linkim pasveikti.
iX P-lė M. Laurinskaitė dar
tebeserga; gyvena 4520 So.
Whipple St. Laukiam pasveikstant.
X šv. Kazimiero Akad. Rė-

Cbicago, III.
visą spalių mėnesį. Jeigu bus
oras gražus, bus parap. parke,
bet jeigu oras bus šaltas tai
bus parap. svetainėje.

MOKSLO LAIKUI
PRASIDEDANT

mirė rugsėjo mėn. 25 d., 1932
m., 7 vai. ryto, sulaukęs 39
metų amžiaus. Kilo Iš Raseinių
apskr. Tytavėnų parap. Ameri
koje Iftgyveno 20 metų.
Paliko dideliame
nubudime
moter, Joanų, tris dukteris: Antantnų, Juzefų l-r Elenų: brolj
HtanISlovų, aeeer) Julijonų, Svogerlus Stugj Mikuti Rupšlauk)
Ir Kutauskų, o Lietuvoje brolĮ
Ignacų Ir seser) Konstantinų Ir
gimines.
Kūnas pašarvotas *542 So.
Rockwell St. Laidotuvės Įvyks
rugsėjo 29 d., 1932, iš namų
8 vai. bus atlydėtas | Gimimo
Sv. P. Marijos parapijos baž
nyčių, kurtoj |wk« gedulingos
pamaldos už velionio siela. Po
pamaldų bus nulydėtas ( Sv.
Kasimiem kapines.
Nuoširdžia, kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažvst&mus-mae dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Dukterys.
Homki ir Giminės.

Brolio.

laidotuvėms patarnauja, gra
liorius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republlc 8100.

1932

vius. Taipgi p-lė G. Klevickiūtė, irgi kenoshietė, gražiai
padainavo “Kur bakūžė sa
manota.” O Bronius Nekra
šas, clevelandietis, gerai dai
navo tris daineles ir duetą su
ponia Rakauskiene.
D-ras A. G. Rakauskas, ku
ris dabar gyvena Kenošoje,
5815 Sixtli avė., pasakė gra
žią kalbą apie sveikatą.
Budriko radijo trijo, tai mū
sų šaunieji muzikantai, visus
palinksmino gražia muzika.
Ketvirtadienio vakare bus
kitas programas iš stoties WII
FC, 7:30 vai.
Budriko krautuvė už savo
gražius programus užsitarnau
ja visų lietuvių bizniškos pa
ramos, kad tie programai nuo
latos visus linksmintų.
Aš

Apskaičiuota, kati Petrašiū
nuos statomo poperio visas pa
statymas ir įrengimas kaštuo
ja apie 7 milijonus litų. Dide
snė šios sumos dalis eina įre
ngimui mašinų. Tuo tarpu nu
matoma, kad šio fabriko pa
gamintų per metus 56,000 to
nų popierio užteks visai Lie
tuvai. Tačiau, jei neužtektų,
fabriką būtų galima padidin
ti, pastatant dar vieną mašiną,
kas kaštuotų apie vieną mili
joną litų ir produkciją pakel
tų 100 proc. '
Į

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams Sį>t., Rm. 1642
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22nd St 6 iki 9 vak.
Telephone Rooeevelt >090

Name: » Iki > ryto. Tel. Repub. ,5600

mėjų 1 skyr. rengia šokių va
X Kun. Viktoras Černauskarą spalių 29 d., p. Pilipa kas šiomis dienomis klebonui
vičių svet. Visi atsilankę sma padeda parapijos darbe.
giai laiką praleis.
X. Y. Z.
X Elena Dobrovolskytė, bai
TOWN OF LAKE. - Pla gus Šv. Kazimiero Akademiją
čiai žinomų veikėjų pp. Navi 1932 m. įstojo į Mundelein
ckų namuos: 4504 So. Wood Kolegiją.
St., rugsėjo 17 d., suruošta jų
dukrelės Onytės gimimo die DIEVO APVAIZDOS PAR.
nos (sukako 19 metų amžiaus)
Seredoje, rugsėjo 28 d. Die
puota, kurioje dalyvavo daug
vo
Apv. parap. svetainėje
jaunimo. Po skanios vakarie
nės jaunimas linksminos ir Liet. Vyčių 4-ta kuopa rengia
“šokių vakarėlį”, kuris tęsis
žaidė.
kiekvieną trečiadienį iki ad
P-lė Onytė Navickaitė yra
vento. Orkestrą be abejonės
plačiai čia žinoma veikėja. Ji
Į visus patenkins, nes “Stephvisur dalyvauja ir darbuojas
ens Revellers,” kurie yra pla
lietuviškoje dirvoje. Nors jau
čiai žinomi dėl savo malonios
nutė, bet daug jau yra pasi
muzikos. Kaina labai prieina
darbavusi. Savo gražiu balsu
ma, tiktai 15 centų ypatai.
ji dažnai puošia mūsų vaka
Kviečiame visus atsilankyti.
rus. Priklauso daugeliui idea
Kaip pasimatysime, daugiau
linių organizacijų. Dažnai lai
| pasikalbėsime.
Komisija
kraščiams rašo ne tik apie Į
draugijų ir organizacijų vei- j
RADIJO VALANDA
kimų, bet ir šiaip žinelių iš
mūs kolonijos. Daugeliui dr-jų
Rugsėjo 25 d. teko klausy
raštininkauja.
ti^ gražaus lietuvių radijo pro
X
Ugiausių' ipetų Onytei ir ne- gramo iš stoties WCFL, nuo
Rap. ji iki 2 vai. popiet, surengto
paliauti darbuotis.
[Jos. F. Budriko radijų ir ra
WEST SIDE
kandų krautuvės, 3417 S. Hal---------- -—
Įsted st. Programą dalyvavo p.
X Westsaidiečiąi šiomis die i Elena Rakauskienė, žmona danomis ruošiasi prie didelio ba- ktaro A. Rakausko iš Kena
zaro, kuris prasidės spalių 1 sha, Wis. Ji yrą visų mėgia
d. vakare ir tęsis seredojniS) ma dainininkė, daug kartų rasubatomis ir nedėliomis per

JUOZAPAS STOSKUS

rugsėjo 28,

VARGONININKAMS, GIES dijo valandoje dainavusi ir sa POPERIO FABRIKAS KAŠ
MININKAMS IR DAINŲ
vo skambiu ir maloniu sop
TUOJA 7 MIL. LITŲ
MĖGĖJAMS
rano balsu linksminusi lietu

Pranešame, kad “Draugo”
knygyne galima gauti “Giesmynėlį”, bažnyčių chorams,
mokykloms-ir šiaip jau gies
mininkams. Tekstą sutaisė A.
Jakštas, gaidas pagamino J.
Naujalis. Kaina 50c.

Vestuvės

Ateinantį šeštadienį, prasi
dės spalių — rožančiaus mė
nuo. Šv. Jurgio bažnyčioj kas
vakaras bus kalbamas rožan
čius. Kasmet bridgeportiečiai
gausiai lanko šias pamaldas.
Šia proga tenka priminti, kad
p-nų Gudų krautuvėj, 901 W.
33 st., galima visai pigiai įsi
gyti rožančių — kainos nuo
5C įr aukščiau.

Trečiadienis,

Be mokslo sunku gyventi, ypaC Amerlkoje. Mokytis reikia Ir senes
niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
Geriausia lietuviu mokykla visoj Chlcagol yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. Čia pagal naujų mokinimo būdų
1 ingiokinama 1 trumpiausių laikų ang
lų Ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny' gvedystės.' stenografijos,
pllletystės,
: laiškų rašymo, abelnos Istorijos, Ir
[ kh,ų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas
p, J. P. Olekas, yra senas Ir daug
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus ir
i kiekvienų labai patenkina.
Dabar,
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite Ir įsirašykite šiandien. įMOKSIZ)
.VALANDOS: Nuo 9 Iš ryto Iki 3 po
pietų Ir nuo 7 Ik, 9 vai. vakaro.

Amerikos Lietuvių
Mokykla
3106 So. Halsted St.

DELKO JAPONAI NORI
MANDŽIŪRIJOS?

Japonų parlamento aukštes
niųjų rūmų narys dr. Inazo
Nitobe, kurs yra Chicagoje,
pareiškia, kad japonams Mandžiūrija yra, reikalinga, kad
apsisaugoti komunistų bangos
slinkimo iš žiemių vakarų šo
no. Mandžiūrija tad bus bu
ferinė valstybė ir ji sulaikys
komunistų bangą.
Japonai nemano kolonizuo
ti naujos valstybės. Bet pasi
rengę išnaudoti jos gamtos tu
rtus, kas japonams yra labai
reikalinga.

Democratic
Headquarters
Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St.
Chicago

PHILCO

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisu 77 W. Washington St
Room 90S
TeL Dearborn 7X6
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Vakarais: Utarninkals Ir 'Ketvertais
— • Iki > vai.
4141 Archer Avė. Tel. Lafayette 7987

Namy TeL Hyde Park 3896

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 6960—6977

4600 S. WOOD ST.—Ketverto vak.
Tel. Lafayette 6393
l«e N TA BAT.T.P!

Tel. Boulevard

5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS
756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str. 1

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
2650 W. 63rd St, Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380
Wm. J. Kareiva
Savininkas
D81 geriausios rųšles
Ir patarnavimo, šau
kit.
GREEN VALLEY
PRODUCTS

Olselts šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 80. PAULINA STREET
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072
STANLEY FABIAN, Savlblnkas

1933 RADIO
TIKTAI

$18.75

Pamatykite visas naujas
šių metų Radios

Jis. F. Sudrik, Ik.

WEST SIDE EXPRESS CO,
Coal, Wood, Expressing and
Moving
2146 So. Hoyne Avenue
Chicago,

III.

NAUJA GASOLINO STOTIS

Vartoja Sinclair Produktus

3417-21 So. Halsted St

HI G H W A Y

Tel. Boulevard 4705—8167

SERVICE STATION

7001 S. AVESTERN AVENUE
S. E. corner
WCFL, 970 kil. Lietuvių
Tel.
Hemlock
1017
Programas Nedėliomis. Pra
Pranas Dargelis, savininkas
džia 1 vai. po pietų.

TURIME PARDUOTI TUOJAUS
166 pėdų (pusė bloko) ant 95-to ir Cicero gatvių su.
9 kambarių namu. Geriausia bizniška 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

Jei manai pirkti automobili, ateik
mus pirmiau, nes mes užlaikome
vienų II geriausių rūšių autoknoblliua — STUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4491 ARCHER AVEMITR
Telephone Lafayette 7139

