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Papen’as skelbia, kad Vokietija neišsigali mokėti karo skolų
BOLŠEVIKU NEPUOLIMO SUTARTIS
SU RUMUNIJA SUSPROGO

KETURIS FAŠISTUS PA.

LEIDO IŠ KALĖJIMO

HELSINKIS, Suomija, spa
lių 17.,— Vos negriuvo Suo
mijos ministerių kabinetas.
Abo kalėjime badavo 16 lflJugoslavija blokuoja Kroatijos pakraščius. T. pujiečių sukilėlių vadų. Kabi
Sąjungos sekretorium paskirtas prancūzas netas svarstė jų paleidimo
klausimų. Kilo rimti nesusi
pratimai. Pagaliau kompromi
VOKIETIJA NEGALI
DAROMA SUTARTIS
su susitaikinta. 4 paleisti, o
MOKĖTI SKOLŲ
NEBAIGTA
12 palikta kalėjime, nepaisant
jų badavimo.
PADERBORN, Vokietija, MASKVA, spal. 18. — Bo
spal. 17. — Kancleris von Pa lševikų laikraščiai nesigaili Kada tiems keturiems paspen’as čia kalbėdamas parei karčių žodžių Rumunijai, ku jkelbta laisvė, jie atsisakė pa
škė, kad Vokietija neišgali ri atsisakė baigti daryti su tys vieni apleisti kalėjimų.
mokėti karo skolų. Ir negalės, sovietų Rusija nepuolimo su Tada kalėjimo sargyba juos
varu apvilko civiliais drabu
ypač Amerikai, jei vokiečių tartį. Anot laikraščių, rumu
gaminiams ir toliau pasiliks nai apsižiūrėjo, kad jie be rei žiais ir išmetė pro kalėjimo
vartus.
dideli muitai. Jei muitai būtų kalo nusileidžia sovietams Besumažinti, tada Vokietija ga sarabijos klausimu. Jie norė
MANDŽIŪRIJA YRA DIE
lėtų mokėti skolas. Kitas sva jo, kad Besarabija būtų pri
VO RANKOSE
rbus dalykas yra tas, kad sve pažinta rumunams, o sovietai
timos valstybės neištrauktų mėgino šio klausimo visai ne
TOKIJO, spal. 17. — Didy
savo -kapitalų iš Vokietijos.
paliesti ir jį palikti atviru
sis japonų patrijotas Takamoklausimu.
ri Saigo pareiškia, kad japo
20,000 SVEIKINO MUSnai Mandžiūrijos klausimu be
SOLINĮ
KVIEČIA PASAULIO
sitartų su Ženeva. Užėmę MaINTELEKTUALUI
ndžiūrijų japonai nieko blogd
ROMA, spal. 17. — Vakar
nepadarė. Tai toks paties Die
premjeras Mussolini turėjo ROMA, spal. 17. — Minint
vo patvarkymas. Ir nž tų žy
prakalbų sųrvšy su fašistų 10 metų italų akademijos įkū
gį japonai neturi reikalo žmo
pavykusios revoliucijos prieš rimo sukaktuves, G. Marconi
10 metų minėjimu. Nors sma per radijų pakvietė pasaulio nėms teisintis.
(mokytuosius
rkiai lijo, bet apie 20,000 fa intelektualus
šistų susirinko aikštėn prie žmones) aplankyti Italiją, ir NUŠAUTAS ANGLIAKA
SYS PALAIDOTAS
šais Venezia rūmus ir klausė asmeniškai susipažinti su nau
jo prakalbos. Daugiausia kal ja mokslo pažangos dvasia
TĄYLORVILLE, Iii., spal.
bėjo apie fašistų vyriausybę šiame krašte.
17..— Kareivio nušautas anir jos nuveiktus darbus.
RIAUŠĖS KANADOS
KALĖJIME

KINGSTON, Ont., spal. 18.
— Portsmouth’o kalėjime 900
kalinių sukėlė riaušes. Kali
nius malšinti pasiųsta kariuo
menė. Vakar vakarų buvo gi
rdimi šaudymai ir matėsi gai
srai.
BLOKUOJA KROATIJOS
‘ PAKRAŠČIUS

KARALIUS 7-IŲ PASI
GAILĖJO

SOMA, spal. 17. — Jugo
slavijoj suimta keliolika bulgUrų pabėgėlių. Tarp jų buvo
<itt buvusieji ministeriai, ku
rie 1923 paspruko iš krašto
anais metais griuvus
SUtūbuliskio valdžiai. Tie abu ministeriai paskiau nubau
sti mirties bausme.
Jugoslavija suimtuosius pri
statė j Bulgarijos pasienį. Bu
lgarų vyriausybė visus kitus
įsilėido ir paėmė kalėjiman, o
buvusiųjų ministerių nepriėtnS į savo kraštų. Nenori jiem
pritaikinti net mirties baus
mės.

PRANCŪZAS T. SĄJUN
GOS SEKRETORIUM

ŽENEVA, spal. 17. — T.
Sųjungos suvažiavimas šios
Sųjungos nauju generaliu se
kretorium paskyrė prancūzų
AvėnOl, kurs ateinančiais me
tais užims brito Sir Eric’o
Druminond’o vietų. Pastarasis
atsistatydina. Avenol iki šioliai yra Drummond’o padė
jėju. Vokiečiai prancūzo pas
kyrimų labai nepatenkinti.
MEĖSIKA APIE KATALI
KŲ SUKILIMUS

WA8HINGT0N, spal. 18.
— Ii Meksikos jau imta sklei
sti žinios apie katalikų suki
gjiųkasys streikininkas A. Ga- limus. Jei kur katalikai ima
nįs vakar palaidotas. Kelioli gintis prieš vyriausybės age
ka tūkstančių streikininkų lai ntus, tuojau skelbiama, kad
tai sukilimas. Gerai dar, kad
dotuvėse dalyvavo.
ne revoliucija. Meksikos vy
riausybė bijo sukilimų, kai uHOOVER’IS BUS DE
gnies, o katalikus spaudžia
TROITE

TIRANA, Albanija, spal. 17.
— Septyni albanai intelektu
alai buvo nubausti mirties
bausme už sumoksiu prieš ka
ralių ir sostų. Karalius Zog
it Žudo.
pabūgo tų nubaustųjų namiš WASHINGTON, spal. 1&
kių pagiežos ir nubaustiems — Ateinantį šeštadienį prez,
Baigės t. sąjungos
mirties bausmę pakeitė kalėji Hoover’is sakys prakalbų DeSUVAŽIAVIMAS
mu.
troit’e, Mieli.

spal. 18. — Bai
AMERIKOS KATALIKĖMS REIKALINGA gėsŽENEVA,
čia T. Sųjungos suvažia
STIPRINTI BENDRĄJĮ VEIKIMĄ
vimas.

F1UME, Italija, spal. 17. —
Jugoslavijos karo laivai blo
kuoja Kroatijos pakraščius Adrijatiko jūroje. Serbų vyriau
sybė susekė, kad kroatai ren
giasi sukiliman. Pakraščiai
saugojami prieš galimų gink
lų šmugeliavimų.

CHARLESTON, S. C. —
Praeitų savaitę čia įvyko Ka
talikių Moterų Krašto Tary
bos (National Council of Catbolic Women) suvažiavimas.
Suvažiavimas
rezoliucijomis
pareiškė ištikimybę Šventojo
Tėvo paskelbtojo katalikų vei
kimo programai; denuneijavo
PRANCŪZŲ SENATO
Meksikos revoliucininkų vy
RINKIMAI
riausybę dėl apaštališko dele
PARYŽIUS, spal. 18. — gato ištrėmimo iš to krašto;
Prancūzijos senatan rinkimai, apgailestavo, kad Ispanijos
kaip pranešta, išėjo vyriausy radikalų vyriausybė trempia
ispanų tautos šventas teises,
bės baudai.
ardo tos tautos vienybę, grian
ja jos gerovę ir stumia jų pa1 KALINYS NUŠAUTAS,
vojingon netaikon.
23 SUŽEISTA

MONTGOMERY, Ala., spal.
17. — Iš Speigner kalėjimo
kėsinosi kaliniai išsiveržti lai
svėn. 1 kalinys nušautas, o 23
kiti sužeista.

NEPRIIMA PABĖGĖLIŲ

Suvažiavime dalyvavo 369
delegatės iš 30 valstybių. Bu
vo apaštališkas delegatas Jo
Eksc. arkivyskupas FumasoniBiondi, penki vyskupai ir ne

mažas kunigų skaičius. Tary
bos prezidente sekantiems me
tams iš naujo išrinkta Mrs.
Mary G. Hawks. Suvažiavime
įspūdingų kalbų pasakė Jo Eksc.
Clevelando vyskupas
Schrembs.
J
Svarbiausių kalbų suvažia
vime pasakė apaštališkas de
legatas. Jo Ekscelencija parei
škė, kad šių moterų organiza
cijų charakterizuoja jų sieki
mų vienybės dvasia, o ta vie
nybė pus jas yra konkretinė.
Katalikių moterų organizaci
ja neturi nieko bendra su po
litika.
. i
Apaštališkas delegatas ragi
no moteris visados pasilikti
vienybėje ir šių vis daugiau ir
daugiau stiprinti savo bendruo
ju veikimu tikėjimo praplėti
mui, Bažnyčios gerovei ir sa
vo ir visų kitų naudai.

TRYS NUŽUDYTA

VIENA, spal. 17. — Čia
riaušių metu nužudyta du fa
šistai ir vienas policininkas.
PREZIDENTAS PUOLA
SAVO PRIEŠUS

CLEVELAND, O., spal. 17.
— Šeštadienio vakarų čia ka
lbėjo prezidentas Hoover’is.
Jis skaudžiai barė savo poli
tinius priešus — demokratų
partijos kandidatus. Jis sakė,

kad tie ponai klaidingai at
vaizduoja tuos ir kitus dalyktts. Be kitko jis pasisakė už
trumpesnes darbo valandas ir
už didelį darbininkams atlyginlmĄ

Šalia auditorijos susirinkę
komunistai norėjo patriukš
mauti. Bet policija juos pavatš Šalin,

LIETUVOJE ‘Draugo’ vajaus kontestininkų
skaičius auga

DĖL 7 ZLOTŲ — ŠIMTUS
KILOMETRŲ

Vilniaus lenkų laikraštis
“Slowo” nesenai įdėjo į savo
laikraštį žinutę, kad kažkoks
bajoraitis, turįs Braslavo aps
krity 19 ha žemės, atėjo į Vi
lnių pėsčias, kad sumokėtų 7
zlotus 20 skat. mokesčius. Ba
joraitis neturėjęs pašto per
laidai pinigų, todėl surinktuo
sius už žemę mokesčius, pės
čias, kelius šimtus kilometrų
nešė į Vilnių.

Pilietis užkalbintas pasisa
kęs, kad bijodamas licitųcijos
nešė tuos pinigus į kasų pės
čias ir pakeliui vienoj vietoj
padirbdamas, kitoj vietoj tik
užvalgyt gaudamas, atėjo Į Vi
lnių. Atgal į Braslavų vėl grįžtųs pėsčias.
“Vilniaus Rytojus” stebisi
dėl to ir sako, kad jau priėjo
gyventojai, net bajorėliai, prie
to, jog turėdami 19 lia žemės
neturi keliolikos skatikų už
pašto perlaidų ir 7 zlotus neša
Vilniun pėsti šimtus kilomet
rų.

Ne visi turėjo progos atvy l“Draugui” ir sau iš to nau
kti į praeito penktadienio su dos gauti. Šie nauji kontestisirinkimų, kad įstoti į “Drau !įlinkai įrašyti “Draugo” pla
tintojų eilėn: P. Fabijonaitis
go” vajaus kontestininkų ei
i ir p. Balčiūnienė.
les. Tad kai kurie, negalėję
i Šis kontestininkrj skaičiaus
būti susirinkime, dabar sku augimas yra geras ženklas.
biai kreipias į “Draugų” ir Ko daugiau bus energingų koįstoja kontestininkų pulkan, ntestininkų, tuo didesnės bus,
kad padirbėti
dienraščiui šio vajaus pasėkos.

CHICAGOJE
VYRIAUSIAS TEISMAS
ATMETA APELIACIJĄ

GINA SVETIMŠALIUS

Ateivystės biuro Chicagoj
direktorius Palmer’is reikala
vo, kad apskrities visuomenės
gerovės biuras jam duotų vi
sų šelpiamų svetimšalių pava
rdes ir adresus, kad jis galė
tų juos patikrinti ir negeisti
nus deportuoti.

Iš Wasbingtono praneša,
kad vyriausiasis teismas grųžino atgal Cook ’o apskrities
mokesčių apeliacijų dėl per di
delių mokesčių už 1928 ir 1929 Šelpimo biuras atsisakė jam
metus skirimo. Vyriausiasis pavardes išduoti. Taip dary
teismas pareiškia, kad mokes ti draudžia valstybės įstaty
čių klausimas yra valstybės mai. Biuro vedėjas Moss gina
reikalas ir jam nereikalinga šelpiamus svetimšalius, Sako
tan reikalan kištis.
šelpiami svetimšaliai yra rei
O valstybės teismai prieš kalingi šelpimo. Kurie yra įtai yta nusprendę, kad žmo tariami arba aiškiai Žinomi,
nės turi mokėti mokesčius, ne kad negeistini, tokius biuras
BEŠIRDĖ MOTINA
žiūrint kad ir neteisingai pa pats išduoda. Bet kitij. gerų
skirstyti.
žmonių, kurie turi šeimynas,
PUŠALOTAS, Panevėžio aNežinia kų dabar pradės negali išduoti. Juos deportuo
pskr. Šedekonių km. viena ū- prieš didelius mokesčius ko ti nebūtų jokios naudos, pa
kininkė neapkenčia savo mer vojantieji advokatai.
reiškia Moss.
gautinės 9 metų dukrelės. Nepersenai ji liepė piemeniui, na
PORA TRYNUKŲ
SMOGĖ Į TARP AKĮ
kties metu, išvesti savo duk
relę į laukų ir palikti, kų pie Lewis Memorial ligoninėj, Du plėšikai šeštadienį už
muo ir padarė. Ilgai tamsoje kuri yra Cbicagos arkivysku puolė mėsos parduotuvę, 4457
klaidžiojusi, mergaitė priėjo pijos žinyboje, tomis dienomis Belmont avė. Kaip tik vienas
vieno gyventojo namus, kur dviem motinom gimė trynu (piktadarių sušuko į parduotu
buvo pavalgydinta ir paguldy kai. Ši pora trynukų yra vie vės savininkų pakelti rankas,
ta.
nai ligoninei retenybė. Daug pastarasis akiesmirksniu pa
žmonių tad lankosi, kad kūdi griebė avino kulšį ir smogė
BOKSININKAS VINČA IR kius pamatyti. Jie stebisi,
užpuolikui į tarpakį. Užpuoli
GATVĖSE BOKSUOJĄS
kaip sumaningos slaugės kū kas tik susiraitė ir per duris, •
dikius identifikuoja.
kitas paskui jį. Bėgdamas po
Rugpiūčio 14 d. 4 vai. rytų
rų karių šovė į mėsininkų,
Vilkaviškio g-vėj karstai mu ’
15 MYLIŲ VUOS IR
bet nepataikė.
šėsi keletas vyrukų. Šios muš
SUGAVO
tynės tik tuomi buvo įdomios,
ŠELPIMO FONDUI KAM
kad jose dalyvavo viešėjęs Ma Anų rytmetį policijos auto
PANIJA
rijampolėje garsusis boksinin mobilis vijosi per 25 minutas
kas Vinča.
apie 15 mylių gatvėmis ir gaCook’o apskrity vakar va
tvaitėmis penkis įtariamus
karų inauguruota kampanija
GAVO PAKVIETIMĄ
plėšikus. Ir pagaliau sugavo.
Lietuvų pakvietė į tarptau Sugautųjų vyresnysis ėmė gi surinkti 7,500,000 dol. bedar
tinę darbo biuro konferencijų, rti policijos automobilio šofe bių šelpimo fondui.
kuri yra prie Tautų Sųjungos. rį. Vadino jį važiavimo eks
REIKALINGA PAGALBA
Joje bus svarstoma nedarbo pertu.
klausimas.
WASHINGTON, spal. 17.
RASTAS NUŽUDYTAS
— Columbia distrikto komisiPREZIDENTO ATSIŠAU
KIMAS PER RADIJĄ
. Ashland Lumber Co., 1300 ninkai paskelbė, kad šio mie
No. Ashland avė., preziden sto bedarbių gelpirriui reika
WASHINGTON, spal. 17. tas S. Masser rastas ofise plė linga skirti naujų fondų. Ki
— Vakar vakarų prezidentas šikų nužudytas ir apiplėštas. taip gi ateinančių žiemų bus
sulaukta bado.
Hoover’is per radijų atsišau
kė į krašto gyventojus, kad BALSUOTOJŲ SKAIČIUS
ORO STOVIS
jie būtų duosnūs labdarybės
ir šelpimo organizacijoms, ku Chicagoj patikrintų užsire
rios ateinančių žiemų turės gistravusių piliečių, vyrų ir CHICAGO IR APYLIN
pagalbų teikti bedarbiams ir moterų, yra 1,499,147. Patikri KES. — Numatomas lietus;
vargšams.
nant 15,395 išbraukta.
maža temperatūros atmaina-

Antradienis, spalių 18 ri., 1932
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slėgė. Čia vėl ir Lietuvos Banko gyvenime
KUN. JONAS JAKAITIS, M. I. C.
prasideda sunkesnis laikotarpis, — gal būt,
kad
viso dešimtmečio sunkiausias. Labai ašIielna kasdien, liskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — *6 00. Pu- trus teko gyventi pernai liepos mėn. momen
Išaušo skaistus gražus ry- kšdamas džiaugsmo dėl gau
■al Metų — *3.6Q, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam tas, kai po vokiečių bankų krachų itin ne-'tag Beruaiz.ių kolegijos parsaus svečių ir delegatų atvy
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
permatomos bendrosios situacijos aplinkybė- kag 1>asirodė yigame !savo gro. kimo ir kvietė visus į rimtų ir
tų — *4.00, kopų* .01c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negr*Una, Jei nepraloma tai padaryti ir neprlslunčlama tam mis, reikėjo išlaikyti sunkių kovų su mūsų žyje; lapuočiaįf pįnUųjų šalnų' svarbų moksleivijos
organitikslui palto lenkių.
bankų
puolimu
ir
nuraminti
panikos
pagau’
dažyti
raudonomis
geltono

zuotės darbų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
ms indėlininkus; taip pat ir rugsėjo mėn.,'mig varsomis, ■ teikė nepapras- Pasakęs įžanginę kailių, pir
8JmW1XQ.|| ImUJDlOG prlMUOČUu&Vfl
fcfrl&vlNĮį
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 svarui ir visos Skandinavijos valiutoms nu-'to grožio> atrodė tartum už mininkas pakvietė prie gar
kritus. Mūsų Banko valiutiniai ištekliai tuo- burti ryto gaul-g spmduliuose. bės stalo įžymiausius mūsų vi
vai. po piet.
met jau buvo pusiau sumažėję, o reikėjo, su- Kolegijog
vgliavoinįg suomenės darbuotojus — kun.
nkioms ūkiškos ir piniginės suirutės pasek-' pūožti> laukė gyečių; tokių Kazimierų Urbanavičių, kun.
“D R A U G A S ”
niėms išvengti, ryžtis ūmu laiku bent 20 nu- pat vienininčių kaip patys Jie. Jonų Švagždį ’r kun. Augus
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Ezcept Sunday.
lijonų kreditus išplėsti... Tų neramų laiko- tuyių kolegiJi)s bernaičiai,
tinų Petraitį. Tuojau užsire
BUBSCRIPTION8: One Tear — *0.00. Slz Montks
tarpį
pąvyko
laimingai
pergyventi
ir
likvi

— *1.60. Three Monttas — *1.00. One Month — 76c.
Jau iš anksto pradėjo rink gistravo iš 13 kuopų 58 atsto
Europa — One Tear — *7.00. Slz Months — *4.00.
duoti. Tačiau krizės pasireiškimai nėjo ma
tis apylinkių naujai susikūru vai. Pati didžiausia kuopa bu
Copy — .0»o.
žyn. Tiesa, Lietuva šiuo atžvilgiu ir šiandien
Advertislnc ln "DRAUGAS” brlngs best results.
sių kuopų atstovai ir svečiai. vo bemaičiij kolegijos, skai
Advertislnc rates on applicatlon.
vis dar yra laimingesnėj už daugelį kaimy
Dešimtoje valandoje parkas tanti per 80 narių, davusi sei
“DRAUGAS” 2334 5. Oakiey Av., Chicago ninių kraštų padėty, bet ir mūsų sunkumai
buvo pilnas automobilių. Bu mui 15 atstovų. Antra — Šv.
tolyn—labyn didėja... Tie sunkumai stipriai
vo manyta, kad mūsų visuo Kazimiero Akademijos, Chicaveikia ir Lietuvos Bankų. Pernai ir šiemet
menė dar nepri ruošta prie šio go, Illinois — teprisiuntė pa
DIENOS KLAUSIMAI
labai daug sumažėjo mūsų užsienių valiutų
Švč. Marijos Kolegijos^ Thompson, Conn.
klausimo rišimo, kad mokslei sveikinimų telegrama, nesu
steigėjas ir pirmutinis jos ekonomas atvyksta
ištekliai. Mažėja dėl to ir litų apyvartų ir
viais dar pakol kas mažai kas skubusi taip trumpu laiku ti
į Marijonų Kolegijos Rėmėjų šeštąjį seimų,
kreditų sumos... Rungiamės su krizės sunku
tesirūpina. Pasirodė kitaip: nkamai dar susiorganizuoti ir
spalių 23 d., Aušros Vartuose, Cliicago, 111.
mais, kiek tai nuo Banko priklauso, papras- ,
, ,
savo
atstovių
prisiųsti.
Trečia
Seime darys pranešimų Kolegijos vardu.
.
.
...
dauguni atstovų ir svečių na
Šiemet Lietuvos Bankas mini 10 metų
tomis,
taip
tariant,
priemonėmis
ir
vengiame
‘
kuopa
Boston,
Mass.
nuo
70
.
,
,
.
. rodo, kad moksleivių orgąmveikimo sukaktuves. Šis bankas įsteigtas ir ,
daug kur praktikuojamų dabar priemonių,
zacijos klausimas yra pilnai j narių atsiuntė 12 delegatų. Žodžiu sveikino kun. K. Ur Lithuanian American Catholic
litai išleisti krikščionių demokratų vyriau
pasitikime sveikais savo ūkio pagrindais ir
pribrendęs, kad daugelis juo- Kitos kuopos, turinčios ma banavičius; kun. J. Švagždys Studentą ’ organization). ”
sybės iniciatyva ir pastangomis. Pirmuoju
savaiminiu jo atsparumu. Kitaip elgdkmiesi,
mi susirūpinę, kad patys mo- žiau narių, ceatsiuntė ir ma L. D. S. vardu; kun. A. Pet Organizacijos tikslas apibrė
Lietuvos Banko valdytoju buvo prof. Jurgu
vargu, ar būtume kų pozityvaus laimėję, o
į ksleiviai pasiruošę organizuo žiau narių, teatsiuutė mą- raitis; p. Antanas Kneižys, žtas šiais žodžiais: “organi
tis.,
sunkumų tiek sau, tiek ir visuomenei tikrai1
ter, N. Y. 5 Brockton, Mass., “Darbininko” vardu; advoka zacijos aukščiausias tikslas ytis.
Didžiausių Lietuvos Banko nuopelnu ybūtume padauginę. Nenustojame ir ateities
Prasidėjo pamaldos kolegi 6 Norwood, Mass., 7 Provide- tas P. Būblys advokatų profe- ra išugdyti- sąmoningų katali
ra, kad jis per visų dešimtmetį litų išlaikė
geresnių vilčių...”
jos koplyčioje. Šv. Mišias at nce, R. I., 8 Waterbury, Conn., sijonalų vardu; kun. Pranas kiškų lietuviškų inteligentijų,
pastoviu, nė karto jam neleido išeiti iš nor
Reikia tikėtis, kad ir antrų dešimtmetį našavo kun. Juozas Aleksiu- 9 Worcester, Mass., 10 Law- Juras, Kunigų Vienybės var kuri išlaikytų Amerikos lietu
malių pinigų kurso svyravimo ribų. Litas
išsilaikė savo aukštumoje ir tada, kada kitų pradedant, Lietuvos Bankas ves tokių pat at nas iš Brooklyn, N. Y. Jam rence, Mass., 11 Cambridge, du; dr. J. Aukštakalnis, gydy vių jaunimų katalikišku ir lie
kraštų pinigų kursas buvo susmukęs ir Lie sargių politikų ir litų išlaikys tokioj pat asistavo dijakonu kun. Jonas Mass., 12 Brooklyn, N. Y. ir tojų vardu; mokytojas P. Ga tuvišku.” Toliau apibrėžtas olinis mokytojų vardu. Vėliau rganizacijos veikimas ir tiks
tuvos finansų sistemai gręsė didelių pavojų. aukštumoj, kokioj ir buvo prieš dešimts me Bakšys iš Rochester, N. Y. ir 13 So~ IVorcester, Mass.
tų ir kokioj ir šiandien tebėra.
subdijakonu .kun. Jonas Ska- Padarius atstovų registraci savo sveikinimus pareiškė ku lo siekimo priemonės,
Kada 1929 metų antrųjam pusmetyje
landis .iš Brockton, Mass. Iš jų, pasipylė sveikinimai. Pir nigas P. Juškaitis, kun. Kri- į Šioje, organizacijoje nariais
daugely Europos kraštų, o labiausiai Ameri
kilmei pritaikintų gražų pa miausia paskaityti sveikinimai pas-Plvtaitis, kun. S. Kneižys gali būti visi Amerikos lietu
MOTERYS IR SPAUDA
koje pasireiškė didžiulis ūkio krizis, kuris
mokslų pasakė kun. Kazimie prisiųsti laiškais ir telegramo ir kun. Bakšys. Nuotaika su viai katalikai. Narių esama
ir šiandien tebesitęsia, Lietuva to krizio bu
sidarė gražiausia. Po pietų keturių rūšių: moksleivių, se
Charleston, S. C. mieste įvyko National ras Jankus iš Bpstbno, Mass. mis- Sveikino laiškais — Jo
vo kaip ir nepaliesta. Krito žemės ūkio kai
Kolegijos bernaičių choras pa Ekscelencija Hartfordo Vys buvo nutraukta dalyvių foto ndraugių, rėmėjų ir garbės
nos, atpigo pramonės dirbiniai, sumažėjo ga Council of Catholic Women gausingas kon
narių. Moksleiviais yra visi
giedojo labai gražiai, kaip ti kupas Jonas Nilan, D. D, pri grafija.
myba, padidėjo nedarbąs, įro prekybiniai gresas, kuriame priimta visa eilė svarbių
nka vyriškiems balsams, per siuntęs savo ganytojiškų pa Antrų posėdį vedė stud. jaunuoliai ir jaunuolės, lanka
valstybių santykiai, ėmė irti biudžetai, smu aktualių rezoliucijų. Matyti, kad pastaruoju
Mišias ir per palaiminimų su laiminimų, iįun. Jonas Balku Juozas Laučka. Išrinktos dvi ntieji aukštesnes mokyklas,
ko pinigų valiutos ir daug kraštų įtraukė į laiku Amerikos katalikės moterys stipriai or
Švenčiausiu. Altorius buvo iš ms, Brooklyn, N. Y.; telegra komisijos: konstitucijos ir re kaip higli scbools, akademi
vargų. Visai nedaug valstybių teliko, kurios ganizuojasi ir uoliai dirbą Katalikiškosios Amomis: 1. Antroji kuopa šv. zoliucijų. Į konstitucijos ko jas, kolegijas, seminarijas ir
puoštas baltomis rožėmis.
nebūt buvusios to sunkaus finansinio ir eko kcijos darbų. Kongrese priimta rezoliucija
Kazimiero Akademikės, Chi misijų įėjo šie asmenys: kun. Į universitetus. Sendraugiai ynominio krizio paliestos. Tas krizis palietė katalikiškos spaudos reikalu. Joje pareiškia Po pamaldų didžioje puoš cago, Illinois, 2. Vincas Šau j K. U rbanavičius, kun. J. Ba ra tie nariai, kurie yra baigė
ir Lietuvą, tik ne taip skaudžiai. Mat, Lietu ma, kad šiandien katalikams būtinai reikalin nioje kolegijos salėje prasidė lys, Seimo Rengimo Komisi kšys, advokatas P. Būblys, j kurių nors aukštesnę mokyklų.
va išimtinai ūkio kraštas, o be to vykusi ga turėti stiprių katalikiškų spaudų. Dėl to jo posėdžiai. -> Seimų atidarė jos ną.rys, dpi savo tėvo mir stud. J. Čelkys-Morkūnas ir Rėmėjais vadinami moksleivių
valstybės banko vadovybės politika išlaikė moterų organizacija pasiryžo energingai pa kolegijos direktorius kun. dr. ties, negalėjęs dalyvauti sei stu,d. S. Vaičaitis. Į rezoliuci organizacijos prieteliai, sumo
litų jo aukštumoje ir dėl to neįvyko ekonomi sidarbuoti, kad į kiekvienų katalikiškų na- J. Navickas* pakviesdamas me, prisiuntė pasveikinimų iš jų komisijų įėjo — kun. K. kėdami į centro iždų $5 me
mų ateitų bent vienas katalikiškas laikraštis. !kun Augustinų Petraitį atkalnės ir finansinės suirutės.
tėviškės Wąukegan, III.; New Jankus, kun. J. Aleksiūnas, tams.
Reikia laukti, kad tų gražų amerikiečių bėti maldas. Pasveikinęs gau
(Daugiau bus)
Nors pastaruoju laiku ir Lietuvoj eko
Yorko apylinkės kunigai: J. mokytojas P. Galinis ir stud.
pavyzdį paseks ir mūsų lietuvaitės katalikės. siai susirinkusius svečius, kun. Balkonas, J. Simonaitis, P. Le V. Sabas.
nominė būtis sunkėja, tačiau vilties nenusto
jamą. Dabartinis banko valdytojas p. Sta- Jos daug galėtų padirbėti, kad į kiekvienų direktorius pakvietė Steigia kėšis ir J. Jakaitis; dienraš Daugiausia diskusijų iššau Vytauto Didžiojo universi
lietuvio kataliko namų ateitų bent vienas mojo Seimo ruošimo komisijų čio “Draugo” redakcija ir A. kė naujosios organizacijos va teto studentų vilniečių
šinskis, banko dešimtmetį minint, sako:
pasidalinti pareigomis ir ves L. R. K. Federacija p. Leonar rdas, tikslesnis organizacijos rūpesčiu dar šį rudenį,
“Tik nuo to laiko, kąi pasaulinė ūkio lietuviškas katalikiškas laikraštis.
ti seimų.
do Šimučio asmenyje; stųden- esmės aptarimas. Galutinai , spalių mėnesio pabaigoje, šaukrizė persimetė į bankų ir finansų sritį ir
Iš Lietuvos atvyksta vienas poetas. Chi- Stud. J. Čelkys-Morkūnas, tai Jurgis Naudžius ir Vincas vienbalsiai nutarta oficialiai kitimas vilniečių gyvenančių
viena po kitos ėmė griūt tvirčiausios pinigų i
sistemos, kai prasidėjo dar didesni tarptau cagiečiai turėtų jį nuvesti į “štokiardus,” eidamas seimo pirmininko pa Andriuška, lankantieji dvasi organizacija pavadinti “Ame nepriklausomoje Lietuvoje, di
tinės prekybos ir atsiskaityiqp suvaržymai, kur tikrai gautų įkvėpimo savo “naujoviš reigas, pasakė atatinkamų Stei nę seminarijų, Montreal, Ka rikos Lietuvių Katalikų- Stu delis kongresas. Organizuoja
dentų organizacija (angliškai: mas kongreso komitetas.
tuofhet ir mūsų kraštų krizė jau sunkiai pri- kai poezijai.”
giamojo Seimo prakalbų, rei nadoje.
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(Tęsinys)
Ordinas tuojau pasiskubu padaryti jį
savo įrankiu kovoje prieš Lietuvą. Ma
tyti, pažadėjęs jį padaryti didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu, Ordinas traukė su
didele kariuomene stačiai į Vilnių. Šio.
žygio metu Ordino kariuomenė sudegino
Ukmergės, Kernavės ir Maišiogalos pilis
ir sunaikino Vilniaus apylinkes, bet pri
versta buvo grįžti be pasėkų atgal. Nau
jas krikščioniškasai kandidatas niekur ne
rado nei pritarimo nei pagalbos.

Naujos viltys žibtelėjo Vokiečių Ordi
nui, kai Algirdo gyvybė ėmė gesti ir kai
savaime kilo klausimas, kas bus jo įpė
dinis.
Dar Algirdui tebesant didžiuoju Lie
tuvos kunigaikščiu Lietuvoje ėmė reikštis
tie pradai, kurie po jo mirties privedė
prie didelio valstybės sukrėtimo. Tai bu
vo Bopatenkmių kumgaiAi«ų kreipimai!

į svetimųjų valstybių valdovus ir jų pa
ramas ieškojimas.
Algirdo iškilimas iššaukė nepasiten
kinimų ne tik Jaunučio, kuriam buvo Vil
niaus vietoje duota nedidelė Zaslavlio
kunigaikštystė netoli Minsko, bet ir vy
resniojo jo brolio Norimanto, Pinsko ku
nigaikščio. Prieš 'Algirdų jie ieškojo pa
ramos pas totorių chanų ir pas Maskvos
kunigaikštį. Tiesa, nei vienas nei kitas ne
norėjo kištis į Lietuvos vidaus reikalus.
Nuvykęs Maskvon, Janutis buvo ten
apkrikštytas Jono vardu, bet pagalbos
negavo. Jis, lygiai kaip ir Norimantas, tu
rėjo grįžti atgal, atsiprašyti Algirdo ir
tenkintis tuo, kas jam buvo duota.
Vėliau valstybėje ima reikštis kiti
pradai arba jos vieningumas.
Algirdo valdomoji valstybės dalis su
sisiekė su savarankiškomis rusų valstybė
mis, esančiomis totorių chanų suverenite
te. Totoriuose po garsaus chano Uzbeko,
kuris buvo Gedimino vienalaikis mirė be
veik tuo pačiu laiku, kaip ir Lietuvos val
dovas, prasidėjo nesiliaunąs silpnėjimo
periodas, privedęs prie vidaus suirutės.
Algirdas pasinaudojo rusų kunigaikš
tysčių ir totorių silpnumu savo valstybės
ribouu praplėsti Lietuvai^ nuolat vokie

čių alinamai, buvo reikalingi nauji papil
dymai, nauji žmonių ir medžiaginiai re
sursai, ir Algirdas jų rado savo valstybės
pietų rytuose ir pietuose. Jis, palaiky
damas savo brolį Liubartų prieš Lenkijos
karalių Kazimierų III, padėjo jam įsistip
rinti Valuinėje; be toj Algirdas išplėtė
Lietuvos valdžių Podolėje, Kijeve ir Seversko Naugardo srityse.
Maskva, naudodamosi kovomis tarp
įvairių totorių pretendentų į Auksinės
ordos chanų sostų, ėmė pamaži emanci
puotus iš totorių jungo. Senoji baimė to
torių rusuose pamaži pradėjo nykti. Nebebijodami galingi) chanų keršto, rusai
ne vienų kartų grūmėsi su totorių būriais,
kurie plėšimo tikslais įsiverždavo į jų
kraštų, o 1378 metais, prie Vožos upės,
Riazanės kunigaikštystės ribose, rusų ka
riuomenė, paties Maskvos didžiojo kuni
gaikščio Dimitro vadovaujama, sumušė
totorių kunigaikštį Begičių, kurį ten buvo
pasiuntęs pats faktiškasis tų laikų totorių
valdovas Maihajus. Pastarasis buvo vie
nas energingiausių ir sumaniausių tų lai
kų totorių vadų. Greitai po šių kautynių
Mamąjus pašalino iš cliąnų sosto Čin
gischano palikuonį, kurio v&vdu bgtol jis

tikti prie Okos upės apie rugsėjo 1 dienų.

buvo totorius valdęs, ir pats pasiskelbė
chanu.
Susirėmimas prie Vožos ir mūšio pra
laimėjimas turėjo parodyti Mamajui, kurių priemonių jis turi griebtis savo pres
tižui rusuose atstatyti. Būdamas neblo
gas politikas, jis suprato, kad tik dideliu
rusąms suduotu smūgiu jis galėjo juos vėl
priversti būti klusniais. Šiam žygiui Mamajus energingai rengėsi. Rusų metraš
čių liudvmu, jis nesitenkinęs vien toto
riais ir samdęsis karius iš svetur. Lietu
vos didysis kunigaikštis, susikivirčijęs su
Maskva, Mamajui turėjo atrodyti natū
ralus sąjungininkus. Lietuvos valdovui
taip pat buvo reikalingas talkininkas prieš
Maskvos kunigaikštį, pas save priglaudusį jo priešininkų. Taip visiškai natūraliu
būdu gimė 13T9—1380 metais lietuvių-totorių karinė sąjunga. Jokie tuometiniai
šaltiniai nepaliko žinių, nei kas buvo jos
iniciatorius, nei kada ji buvo formališkai sudaryta. Juose pabrėžtas tik plikas
faktas, jog 1380 metais prieš rusų-totorių kautynes Kulikoyo lankuose sąjunga
tarp Jogailos ir Mauiajaūs jau buvo su
daryta ir kąd jųdviejų kariuomenės bendrįems veiksmams prieš rufius turėjo susi

j

Karinė sąjunga su totoriais savo pa
sėkose galėjo turėti Lietuvai labai dide
lės reikšmės. Ji galėjo padėti jai įgyven
dinti tuos politinius pianus, kuriuos bu
vo sau užsiijrėžę Algirdas i> Kęstutis ir
kuriuos jie buvo pareiškę derybose su
imperatoriams Karolio IV atstovais dėl
krikšto priėmimo dar 1358 metais — “omnis Russia ad Let\vinos deberet simpliciter pertinere” (“visa Rusija turi pa
prastu būdu priklausyti lietuviams”). Da
bartinėmis aplinkybėmis jos reikšmė bu
vo silpninama tuo, kad Algirdaičiai buvo
pasidaliję ir kad vyresnysis Jogailos bro
lis Andrius ėjo iš vien su Maskvos kuni
gaikščiu. Gresiant pavojui iš vokiečių,
Jogaila negalėjo atitraukti tikrųjų lietu
vių iš vakarų fronto ir siųsti jų į toli
mus rytus; o riel rusų pavaldinių Vilniaus
kunigaikščių rūmai negalėjo būti tikri,
kaip kritiškuoju momentu gali pasielgti
Lietuvos pavaldiniai rusai pravoslavai, su
kuo jie gali eiti — su vyresniuoju Algir
do sūnumi pravoslavų Andrium ir Mask
vos kunigaikščiu ar su pagoniškuoju ir
jiems tolimu Lietuvos kunigaikščiu Jo
gaila.

(Daugiau bus)
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kiais būdais rėmė kiek gale- Skyrius tik iety išpardavė už čiūnai ir kiti, kuriuos kitų 'sy Kunduktorius: — Ar tanui
damas Lietuvų 1919 metais, l$135.OO, neskaitant choristų ir kį paskelbsiu.
patraukei rankenų ir sustq
kuomet amerikiečiai kalbėjo'kitų darbuotojų. Taipgi sky- su gražiu programų, kuris su ! dei traukinį!
MIRĖ ŽYMUS LIETUVIS- apie siuntimų liuosnorių į LieIrius lošėjams surengė vakario- sidės iš muzikos, dainų, kal
<.»■
Pasažeras: — Taip, aš. SI
VETERANAS. IŠKILMIN tuvų, velionis ragino visus pri'nę.
bų.
me vagone buvo susimušę
GOS LAIDOTUVĖS
sidėti prie to žygio. Pats dar;
Per vasarų skyrius pardažmonės. Bet dabar viskas b
Birželio 5 d. skyrius suren- . ..
.
nebuvo paliuosuotas iš ka- . .
.
, . ivinejo tikietelius. Lapkričio 10
rkoj: abu išmečiau pro duil
. 'gtf piknikų, kuris pelno davei , d .
Po iškilmingų bažnytinių riuomenės, prašė pahuosavi•
' i•
jst
n
m
Viv
.
™,
r
j
uoti
;d
rengiama
“
\\
Įlįst
party
”
laukan. Galime rainiai toli!
Tickets for tlie Preliminaiies and Finais are
pamaldų Šv. Trejybės baž- mo; bet kadangi J. A. Valsty- $50.00. Visi pinigai pei
Yra pakviestas gerb. kun važiuoti.
Šv. Marijos Kolegijai, Thonipnow on sale at tbe Draugas Publishing Com!.nyčioje, mūsų brangus tėvy bių valdžia dar nebuvo
jbuvo pripaJonas Jakaitis, M. I. C., prtv
pi'ipa-,son (jonn
pany.
nainis
.Jonas
Ciplijauskas,
41
įinus
Lietuvos
nepriklausoėjusių vasarų dalyvavęs Eueha
General Admission $0.55 and ringside seats
m.
amžiaus
ex-kareivis,
lydi-1my^ės,
tai
viršininkai
griež-j
proga
noriu
pažymėti,
rištiniam Kongrese ir aplan- REMKITE VISUS BIZNI
$1.10.
mas Nevvaiko policijos ii ka- ^aį atmetė visus Jono prašy- jkad mūs gerb. klebonas, kuu. kęs Lietuvų. Įdomu bus pasi RIUS KURIE SKELBIAS
Get your tickets early by applying direct
reivių “garbės eskorto” rug mus pasiliuosuoti iš kariuome- -A. Petraitis, ir jaunas vika- klausyti jo kalbos.
“DRAUGE.”
or mailing in your reųuest together with
clieck.
sėjo 26 d. tapo palaidotas Šv. nes.
ras Jonas Bakanas lanko sky
Kryžiaus kapinėse North Ar- Mylėdamas savo gimtinę ša riaus susirinkimus ir duoda Laikytam susirinkime, 9 d. 10 PIECE COStaETU
lingtone kur kareiviai iš Mel- lelę, jis neiškentė neatlankęs gražių patarimų; abu uoliai spalių, daugelis žadėjo šį-tų
SĖT $1.97
__
_
r
..
paaukoti
dėl
“
Whist
party
”
.
Thls Ir a Famous Vlvanl Sėt and d
ivin Spitz Post su didžiausiom tos brangios vietelės, kur jis remia visus Tėvų Marijonų n.., . , .
cludes face pow<ler, 11.00; Rouic, 75
.s
, ,
”
likietų jau išparduota visas Tlssue Cream JI.00, Depilatory Jl.Ol
{militariškom
apeigom
atidavė
račiai Astringent JI.75. Bath Salt t.0|
2334 So. Oakley Avenue
gimė, kur jo tėvelis ir inoti- darbus.
Water JI.25. Perfume J2.76, Brll
šimtas. Tikimos gerų sėkmių. Toilet
Mantine
75c, Skln Whltener 75c. TotJ
i mūsų patriotui paskutinę pa- ngjg - aUgįnOt Praėjusiais me
' CHICAGO, ILLINOIS
J12.00. Speclal prlce, JI.97 for
Todel smagu yra darbuotis. Gerb. klebonas įnešė, kad Value
ten piecea to lntroduca thls line.
Į garbų nuleisdami jo lavonų į |aįg velionis Lietuvoj išbuvo
Valdyba ir nariai su pasišve skyrius pasiųstų pasveikini
Vardas ....................................
lamžinųjį poilsį.
'gerokų laikų, svečiuodamas
Adresas ....................................
ntimu darbuojasi. Prie valdy mą M. K. R. šeštam seimui,
Siunčiame
per paštų COD
Neivark’o ir apylinkės amegimines ir draugus. Gerų bos iš narių daug prisideda
Pinigai grąžinami. Jei
kuris įvyks spalių 23 d. Nu
nepatenkintas.
nkiečių laikraščiai siuntė spe1 įspūdžių išsivežė iš Kauno, darbu ir aukomis pp. Kundro
tarta pasiųsti su auka $10.
cialius reporterius, kad apra- Marijampolės, Šunskų, Kalvatai, Čižauskai, Ulevičiai, DauGintarė Bea Van 58O-5th Avenue, New Yo
'šinėtų laidotuves.
Newark'rijos, Baugelaičių ir kūjuose
“ Star-Eagle ”, kuriame tilpo taip pat paliko gražų apie saCiplijausko paveikslas sako: ve atminimų.
“be was p World War Vete Per šermenis apskaičiuota,
ran and deseendant of Lith- kad du tūkstančiai žmonių at
PAAIŠKINIMAS
uanian nobility.” (Gimęs Šu lankė ir atidavė paskutinę ve
-r . ..
.
---- , Tunu uz pnedennę paais- nskuose, Lietuvoj).
lioniui pagalbų. Laidotuvėms
Kolegijos choras
I . x. .
. . . ?
kinti visuomenei įvyki policis- “During tbe war he was a gražiai patarnavo grab. MyPastangonus Br. Jono Ila/ .
.,
,
...
,
.
..
.
,
mo, M.
1.
C.
kolegijos
choras
1 to L. Podolskio,» kuris,> porų-s rnember of tbe 29th Infantry , kolas Akialis.
smarkiai darbuojasi, ruošda- mėnesių atgal, išplėšė nuo ma- and served as an instructor. Likusi nuliūdime našlė, p.
masis prie ateinančios dainų nęs grųsinant mirtim, 2,500 While teacbing reeruits to Ciplijauskienė nuoširdžiai dė
dol. Pareikalavęs antrų sykį jump trenches lie was injured koja giminėms, draugams, po
sukako 20 metų, kaip Budriko krautuvė
šventės, kuri įvyks So. Bos
7.500 dol., tapo suimtas. Su (kojų sulaužė) and never ful- licijai, veteranų draugijai ir
ton, Mass. Suprasdami, kiek
patarnauja lietuviams
pagelba kitų bandė šmeiži ly recovered. Deatli was at- kitiems už palankumų ir išrei
svarbos turi lietuvių dvasiai
mais išsisukti, bet, sužinojęs, tributed to tliat injury.”
kštus simpatijos jausmus. Ateikia
pakelti lietuviškos dainos ir
kad jam užtikrintas kalėjimas VT
,
,(T, .
,T
,, mžinųjį atilsį mūsų visų mySu
kiekvienu
pirkiniu
jūs
gausite
gražią
barberiškų
atjausdami visų lietuviškųjų
,
Newark “Lvemng News”
keliolikai
metų,
supratęs
savo
kitko
a
,
ž
ymė
j
o;
<<FrielLmam
Jonui
Baltrui
Ciplijaudovaną
dykai
skutimosi
dainų groži, St. Mary’s Kole
ziaurų
pasielgimų
puolė
of
Mr
(Cy
pe
i)
Ciplijausskut
Rep
’
gijos mokiniai įdeda visų savo
patogumų
manęs maldauti pasigailėjimo i.
. ,
,
.
širdį į tų sunkų muzikos me
. ,.
_ ;. °
.
įkas, m two planes soared over
namie
ir atleidimo. Gal būčiau jam
no darbų, o mes visi kiti džiau
tbe cburch during tbe ceremoRadio kombinacija, gro
ir nedovanojęs, bet pagailo
giamės, kadangi žinome, jog
nies. There were niore tban
( PRO8AK BlADE)
ja gražiai rekordus, 8 tū
,kolįigijos
,
našchorui nestigs -laurų man jo motinos,? vargšės
o
one liundred coacbes in tbe
RĖMĖJŲ SKYRIAUS
les, kuri keletu syk kruvinom
bų, padaryta R. C. A.
dainų šventėje.
procession. Police of Newark,
DARBUOTĖ
i ašarom meldė manęs susimyVictor, vertės $100.(X), su
Harrison and^Ivearny eseortMokiniai tikri lietuviai
Jėjimo ir Jo Malonybės vys
Lietuviai, seniai atvykę į kupo, kad patartų atleisti, ne ed tbe cortege to tlie cemetry Tėvų Marijonų Kongregaci
12 rekord.) $59.00
ALVVAYS
Amerikų, kurtais prisimena skandinti jų varguose ir ne- wbere sliots were fired and jos Rėmėjų 12 skyrius, nors
Midget
Baby
Grand
Ra

savo vargus tolimoje tėvyne piapuldyti jos vienatinį sūnų “taps” were blown over tbe mažai garsinasi, bet daug dir
di os po
je. Prisimena kaip jie šienų ig kurio ji tiktai yra užlaiko- grave by bis fonner buddies.” ba, todėl ir garsintis neturi
piaudavę,
bulves Rasdavę, ma. Paklausiau Jo Malonybės Velionis buvo visų gerbia laiko. Tačiau, kad visuomenė1
*9.90, *14.50
kiaules ganydavę ir visus ki vyskupo, ir, kaipo katalikų mas ir mylimas šiame mieste. nepamanytų, jog mes per daug
h *18.75
tus darbus atlikdavę. Kartais kunigas, atsimindamas, kad Jis niekados nekalbėjo rūs snaudžiame, tat nors šį-tų pa- J
Radios tūbos po
rasit norėtų mesti dirbtuvių Viešpats Dievas atleidžia di čiais arba užgaunančiais žod žymėsiu iš darbuotės.
darbų ir grįžti prie ūkio dar džiausias kaltes kiekvienam, žiais. Atjautė kiekvieno pra Vasario 4 d. skyrius buvo
35c, 5Ocir 75c
bo. Tačiau, tai padaryti jie nenorėjau jaunų vyrų pasmer šymų pagalbos, ypač šioje de surengęs “Whist party”, ku
presijos gadynėje. Artimieji ri pelno davė $70.00.
ms yra labai sunku, arba ir kti.
visai negalima, kadangi jie y- Štai spalių 11 d. teisme jam draugai sako, kad per pasku Vasario 21 d. sulošta “Du
Didelis pasirinkimas pečių, lovų, parlor setų ir
tinius dvejus metus, jis su sa- Vainiku”. Veikalų lošė Šv.
ra pririšti prie savo darbų ir | dovanojau, kuomet jis užgrokaipetų.
. .
. .
, , ,vo žmona yra paskolinęs, ar- Marijos Kolegijos studentai.
šeimynų. Pas mus kolegijoje ,btųjų
sumų pinigų, 2,500 dol.
.
v.
, . . . |ba paaukojęs niazų-maziausia
viskas tikrai lietuviškai. Mo- niann sugražino
per teisėja A. , , .
, v.
j , •
„ .
,
! keturis tukstancius dolerių.
kiniai, sunkiai mokindaniies, Gordon,
prokurorų G. Fitzge- ,T
. ...
...
...
Į LIETUVĄ
, . , , , ,
, . (Nežinia, kiek paliko velionis
neužmiršta kaip jųjų tėvai rald,
detektyvų P. Blaszak iri . .
v
z,- •>-.
per BREiMEN Ą
,
_ TT
i pinigų savo žmonai. Girdėt,
greičiausias
Juru laivas
Lietuvoje dilba. “Dykai val adv.
J. U viekų.
,
x •
j
j
Labai švelnus... stiprus, ska
kad
turėjo
septynis
apdraudos
goma duona verkia,” — nori Kaip valdžia pasielgs su juo
nus mišinys parinktinio alie
jaus. švelnaus uksuso, rink
polisus
vertės
$18,000.00;
įvai

3417-21
South
Halsted
Street
valgyt, reikia ir dirbti! Taip toliau, ne mano dalykas.
tinių kiaušinių, retų priesko
I
nių.
Sumaišytas
mažomis
rių šėrų, ir “stoek’o”; ‘cash’
lietuviai sako. Todėl mūsų
krūvelėmis dėl geresnio sko
Puikus jfeleSakcHii susisieki
Prie progos noriu pažymėti, keturiuos Ncivark’o ir New
Telefonas BOULEVARD 8167—4705
nio.
mokiniai nepaisydami nepato-,, , ,
mas iš BREMERHAVEN |
Prtsta.toms ŠVIEŽAS grnoser, .
,
kad bedievių šlamštuose, uz Yorko bankuose; kariuomenės
UETVVĄ
x
ninknnis kas ke tos dienos.
gumų stoja darban — bulves
\
Dėl informacijų kreipkitės:
Pabandykit jį!
.
T,
. ,
,
. ... J puolimų is šmeižtų nebijau; “bonus” ir apdraudos certifiISO W. Raadolph St., Clilcago
kasa. Pamatytum! Kaip tikri . i; v__ A. ,
, x.,’
gali burnoti kaip ir kiek tik katus.
Nedėlioję ir vėl jūs girdėsite gražų Radio programų
lietuviai kurie per visų amže
NORTH OERMAN
kas nori, man neskauda!
N0W OFFERED AT
Velionis
niekados
neapleissu orkestrą iš stoties AV.C.F.L. 979 kilocycles, nuo 1
lį tai dirbę. Reikia mums
iki 2 vai. po pietų.
REDUCED PRICES
džiaugtis, jog lietuvių kolegi Bijau tiktai vienos Esybės- davo jokių iškilmių, kurios
lietė
Lietuvos
klausinių.
VisoDievo!
Kun.
J.
©ižauskas
jos mokiniai nieko nebijo, nei
darbo, nei sunkaus mokslo.
Svečiai
SILIY^S UNCLE
Grįždamas iš Darbininkų
r
seimo, Lawrence, Mass., kun.
Balkonas (Brooklvn, N. Y.)
aplankė mūsų kolegijų ir pa
pasakojo seimo nuotaikų.
Kun. J. Vaitiekūnas, Providence, R. I. ir ponas Valaitis
su savo žmona aplankė kole
giją

NEWARK. N, J,

J2E’-'22'^33*»’22v2S*č22*c!

Draugas Boxing Tcurnament
Tickets on Sale Now!

Draugas Publislriig Curapany

LIETUVIAI AMERIKOJE

Šv. Marijos Koleji- Detroit, Midi.
ja, Thompson, Coon.
,

'

.

20 METINIS

Išpardavimas

t

į

Jau

PROBAK-

WORCESTER, MASS.

Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

:•

Jos, F. Budrik, Ine.

BREMEN
EUROPA

L LOY D

Naujas profesorius

Šv. Mykolo dienų, rūgs. 29tų, atvyko ponas Jonas Pilipauskas, So. Boston, Mass.,
naujas lietuvių kalbos moky
tojas. Dabar mokytojų skai
čius siekia vienuolikos.
Mikai

r

ĄrGtB
CHICAGOJE

Antradienis, spalių»18 d., 1932

TI R

ir hlitelis, 2362 Blue Island av.
Vladas Neffas, lietuviškas
h otelis ir užeiga, 2435 S. LeaWF.ST SIDE. — Aušros Vartų parapijos salėj dabar eina
ILooseyelt 3352.
didelis bazaras. Jau daugelis atsilankė, kai kurie prisiuntė-j Petras Kraujalis, grocernė
dovanas ir daugumas atsilankiusių buvo laimingi prie bingo. ir delicatessen 2243 W. 22 St.
Dabar visi West Sidės biznieriai tariasi skaitlingai su j xdv. J. Kuchinskas, 2221
>avo kostumeriais spalių 19—22—23 atsilankyti į bazarą ir, ųų
gt
žaisti bingo, bei atsiųsti gražių dovanų ir išbandyti savoj petras Mankos
siuvėjas.
giliukį prie įvairių biznių. Norintieji galės aplankyti ir Jo-,
2230 W. 22nd St.
kubo šulinį.
_____
i Stanislavos ir Ona BudaiM. Jasnauskas, Gedimino ' žiai, bučemė ir grocernė, 2316

BIZNIERIAI DARO PASITARIMUS

KONCERTE DALYVAUJA
GERIAUSI DAINININKAI

5

DAKTARAI:
TeL Cicero 6766

Tel. Canal 6764

DR. ATKOČHJNAS

DR. A. RAČKUS

DENTISTAS
1446 S. 49th CT., CICERO

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Moterų Są-gos Chicagos ap
skrities rengiamas koncertas Vai: 10-12 ryto: 2-6 ir 7-8 vakare
jau Čia pat. Šį sekmadienį,
spalių 23 d., Chicagos lietuvių Phone Boulevard 7042
visuomenė be abejo, ruošiasi
skaitlingai dalyvauti minėta
DENTISTAS
spulkos pirm., 2259 W. 22nd So. Hayne Avė.
me koncerte, nes tai bus vie
4645 So. Ashland Avė.
St. Tel. Canal 1295.
Į Kaz. Tamanauskas, lietuvi- nas pirmutinių šįmet ir vieArU 47th Street
Juozas žurkauskas, bučernė
barbernė, 2224 S. Leavitt nas geriausių koncertų, nes jo (_
ir grocernė, 1957 W. 23rd St. Street.
programe dalyvauja geriausios Tel Canal 6122
Ant. Aitutis, lietuviška bar- i Kaz. Šidlauskas, ice ereaini- mūsų daininkės-ai.

bemė, 2203 W. 22nd St. Tel.' *», 2314 So. Leavitt St.
Alės Šinkūnas, bučemė ir
Roosevelt 2953.
St. Šimulis, kriaučius, 2150 grocernė, 2200 W. 23 St. Tel.
So. Hoyne Avė. Phone Canal Roosevelt 7927.
i Vincas ir Antanina Vaitke5474.
I
K. Kulbis, prosinimo, taisy- v^iai, duonos ir keiksų ke
Trimitininkas
pi-ancša
__ , .
.
_o._
YisIflIlS,
ka.d vest suirs vtu biznieriai bus mo ir valymo šapa, 2305 So. pykla, 2306 W. 24th St.
stty6 parapijos bazare trečiadienyje, I
Zigmas Dobrovolskis, bučer
šeštadienyje ir Sekmadienyje. Atsi Leavitt St.
lankiusieji bus apdovanoti gražiomis
N. Karlavičius, oučemė ir nė ir grocernė, 2324 So Lea
dovanomis prie bingo.
'Taipgi visi kviečiami
skaitlingai grOCemė, 2201 W. 21 PI. Tel. vitt St.
rengtis dalyvauti Amerikos Lietuvių
nnoe
2359 So. Leavitt St.
kolegijos Rėmėjų <> Seime, spalių ROOSeVelt 90oO.
23, Aušros Vartų parapijos salėj, 2
Vladas Ivanauskas, vyrų
J. Dobravalskis, bučemė ii
vai. po pietų.
drabužių
krautuvė, prosymo
i grocernė, 2325 S. Oakley Avė.
Tel. CICERO 254
ir valymo šapa, 2252 W. 22nd
Roosevelt 1794.
SYREWICZE
Julius žilinskis, West Sidės
Jonas Miknis, bučemė ir
GRABORIUS
lietuvis vaistininkas, 2300 So.
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
grocernė, 2125 W. 24th St.
galimas už $35.00
Leavitt st. Tel. Roosevelt 1771
KOPLYČIA DYKAI
Ona ir Alex Šturmai, užeiga
1344 S. 50th Avė., Cicero, ln.
.. J. Neviadomskis, elektros ir
geležies storas, 2215 W. 22nd
GRABOR1A1:
St. Tel. Canal 2591.
P. Petrutis, ekspresininkas,
LACHAVICH 2307 S. Leavitt St.
Dr. Kavarskas, 2359 S. LeaPIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
CHICAGOJE
mų, 2309 So. Leavitt St.
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm.* pa
M. Kaminskas, bučemė ir
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta.
Reikale
meldžiu
atsišaukti,
o
mano
ir pigiau negu kiti
grocernė, 2300 W. 23rd St.
darbu busite užganėdinti
todėl, kad priklau
Tel. Rooaevelt >616 arba >616
Tel. Canal 7178.
sau prie grabų 14dirbystėa.
2314 W. 23rd PL, Chicago
(Daugiau bus)

DR. 6. L BLOŽIS

Vietinės, geriausios Chica
gos pajėgos pp. A. Pieržinskienė, M. Janušauskienė, taip
pat dalyvaus programe.
V

-

SKYRIUS: 8338 S.
Halsted Street. Tel.
Vįotory «•«»•

TEL.

Taigi programų nei vienus
nebus užviltas.

Telefonas Vaida 1138
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA
Graboriug ir Balsamuotojąs
Turiu automubilius visokiems
reikalajns. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

GRABORIUS
Musų patarnavimas
Visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me UUaldų ailalkymel
•Myriu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai. •

L J. ZOLP

8307 Aabnn Avaaac

ORASOB1UI IR LAIDOTUVIŲ
VRUMAi

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 46tk Ir Paulina Ita.

LIETUVIS GRABORIUS

Tel. Boulevard 6262-8419

Didelė graži koplyčia dykai

Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu
simpatlS-,
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau nagu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

A.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

moterį Jievą po tėvais Cerltauskaitė, 4 sun,us Pranciškų, Jo
ną.. Juozapą ir Vincentą, dvi
dukteris Oną ir Uršulę ir gi
mines, o Lietuvoj brolį Juli

joną.
Kūnas
pašarvotas
randasi
12219 Emerald Avė., Węst Pullraan, Laidotuvės Jvyks ketver
ge, spalių 20 dieną, 8:00 vai.
ryte iš narnų Į gv. Petro ir Po
vilo parapijos bažnyčią, kurioje
atsibus gedulingos pamaldos už
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes.
Visi a. a. Mykolo, Mockevi
čiaus giminės, draugai ir pažy
stami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jam paskutini patarnavi
mą ir atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame, Moteris, Sunai, Rukterys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnaują gra
borius Eudeikis.
Tel. Yardas
1741.

PADtKONt

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl 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 pirksit^, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisaa

4605-07 South Hermitage Avenue
Vai Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

oųjiųdjiųę

.t
BRONISLAVA TETER
(Tatarlaitė)
Mirė spalių 10. 1932. o po ge
dulingų pamaldų šv. Jurgio pa
rap. bažnyčioje palaidota šv.
Kazimiero kapinėse spalių 14 d.
šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams pralo
tu! M. L Krušui. šaulinskui Ir
Petrauskui,
už gedulingas pa
maldas. Toliau dėkojame vi
siems
giminėms.
kaimynams,
draugams ir šv. Vardo drau
gijai, už lankymą pašarvotos
velionės
namie,
pareikštus
mums užuojautos žodžius, už
Av. Mišias, gėles ir grabnešlams. Dar dėkojame visiem* da
lyvavusiems gedulingose pama
ldose bažnyčioje Ir skaitlingai
lydėju»teim» J kapines.
Pagailos reiškiame širdingą
padėką graboriul A. Masalskiui
už sumanų Ir rūpestingą pa
tarnavimą ir tvarkių laidotu
vių surengimą
O tau, musų mylima dukre
le ir sesele, po Ilgų kančių
šiame pasaulyje
lai suteikia
Gailestingas Dievas amžiną at
ilsiNuliūdę:
Motina,
Patėvis,

Broliai Ir

Giminėa

Rea 6787 S. Arteslan Avė.
Tel Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
>422 West Marųuette Hoad
Ir 7-9 P. M. Ket 8-11 A16.

v*l: 1-6

Nedalioj tusi tarus

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

Tat, visi į M. Są-gos Chic.
apskrities koncertą sekmadie
nį, spalių 23 d., į Cicero, III.
/

Lazdona

i

TOWN OF LAKE — Skąitlingn.s Nekulto Prasidėjimo
Panelės Švenčiausios Mergai
čių Sodalicijos susirinkimas įvyko spalių 9 d. Apsvarsčius
einamuosius reikalus, nutarta
suruošti ‘‘Skating Party,” spa
lių 14 d., o “Hiking party”,
spalių 30 d. Kaip tik proga
toms mergaitėms, kurios nori
svorį sumažinti ir gauti gra
žius, raudonus veidelius ir ži
bančias akeles.
Taip-gi ruošiama “Halloween party”, spalių 31 d. Ko
misija vakarėlį žadėjo pada
ryti vienu iš įdomiausių ir li
nksmiausių.
,

LAFAYETTE

TEL.

7650

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12th PLACB
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
Ir Pėtnyčioa, kuriomis dienomis Jis
bus.
2924 W. VVASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
4:80 — 6:30 kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
Cicero 662. Res. tel Cicero 2888

TaL Lafayetts 6791

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai: > Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.
Res. 2136 W. 24th St.

DR. A. J. JA VOIŠ
Nedėliojo pagal sutarti

TEL. CANAL 0402
Tel. Canal 0257

iki 8 vakare
•X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS
Vai; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare •
Nedčliomis ir Seredomis susitarus

Street

DR. L DRAUGELIS

SODALIEČIŲ VEIKIMAS

Palike didęųąme

DR. A. P. KAZLAUSKAS

M. Są'-gos centro dvasios
1821 So. Halsted
vadas vietinis klebonas gerb.
Tek Republic 2266
kun. Vaičiūnas’ pasakys gra*
žiu kalbų. <

+ A.

Persiskyrė
su šiuo pasauliu
spalių 15 d., 3:20 vai. po pietų
1932 m., gimęs Suvaliau reti.,
Alytaus apskr., Metelių parap.,
Bučkunų kaimas.
Amerikoj išgyveno 29 metus.

7689
Rez. Hemlock 76 91

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

unta Tel Grovehill *617

Avė.
Phone Hemlock 7828
Pana (lėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls

1..........

MYKOLAS
MOCKEVIČIUS

Boulevard

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. G3.rd St., Chicago

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Tel LAFAYETTE 3057

Cicero, 111.
Ciceros šv. Antano parapi- ^47 W. 14th St
joa salė yra erdva, graži, o, I“
~~~
be to, ir Ciceros žmonės nia- I Dl*«
tVlIHUga
DENTISTAS
lonūs, mandagūs, gražiai vi Utarninkais, Ketvergąis ir Snbatoinla
2620 W. ilarųuette Kd. aru Western
sus pruiųs.

■P

CICERO 6927

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS

Rez.: 3051 W. 43rd St.

DR. GUSSEN

OFISAS

1439 S. 49 Court, Cmmto, HL

Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

2201 West 22nd Street

Bp to, programe dalyvaus
Vai: Nuo 10 ryto
ir visų mėgiamas dainininkas
p. Kastas Sabonis su savo du- Tel- Ciceronu 60
krele Silvija.

J. Fe RADŽIUS

668 Weat lg Street
Tel et.
Canal
<174

DENTISTAS

Res. and Office
2359 So. Leavitt 8t
Canal 0706

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St.

DR. C. Z. VEZE1IS

Svečiai pp. Cižauskąi iš Detroit, Mich., jau nuo senai yra pagarsėję visose lietuvių
kolonijose, kaipo artistai-daini įlinkai.

Office Phone
Prospect 1028

DENTISTAS
2403 W. 63rd STREET
Phone Hemlock 2061,

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS
GAS EXTRACTION.
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
6558 SO. H(ESTERN AVĖ.

Res. Prospect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
SOUTH HALSTED

Residencija 6600 So. Arteslan Avė.

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

DR. S. MIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—Spinduliai

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Telephone Republic 7868

Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
Nedalioj: 10—12 ryto.

Kampas 31st Street
VaL: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS

Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188
Ree. Tel. Hemlock 2615

7337

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo * Iki
13 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4
8 vai vakare i:.agniui,
ir Ketvergals.

Tel

Grovehill 1696

Rez. Tel Hyd.e Park 3305

GYDYTOJAS IR CH1HCHGAS
OFISAS
Ofiso valandos.- nuo 2 Iki 4 Ir nuo
d Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
sutartį
Ofiso Tel: Boulevard 7820
Narnų Tul: iT-uspect 1030

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir aekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, 111.

Speclaiė atyda atkreipiama moky-

CHIRURGAS

DR. P. M. ŽILVITIS

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso Tel LAFAYETTE

IR

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. F. J. LOWNIK
Palengvins aklų {tempimą, kuris
Batl priežastim
galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmto, nervuotuooo. skaudamą akių karšti.
Nulmu
3ataractua Atitaisau tru'mpą regystę
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią maiiaunas klaidas.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Ofisas 2201 West 22nd Street
oor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Tel. Lafayette 1016

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

DR. A. A. ROTH

STREET

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

DR. YAITUSH, DPT.

Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Gydytojas ir Chirurgas
1821

DR. M. T. STRIKOL’IS
AKIŲ GYDYTOJA^

Ofiso: Tel. Victory 6893

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldmm&ia
tik suaitarua
2422 W. HARQUETTE ROAD

Rea Phone
Englewood 6641
Wentworth sooo

Office Phont
Weutworth 30U(

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M. O.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenvvood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374

Po susirinkimo sodahetes kloa vaikučiams.
pagerbė savo dvasios vadą, Valandos nuo 19 ryto iki 8 rakaTR„K ra
gerb. kun. M. Švarlį jo varda ?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Gydytojas ir Chirurgas - .3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir rezidencija
dienio proga. Pirmiausiai vi Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 4631 SO. ASHLAND AVĖ
6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
be altinių. Dabar kainos perpus pisos naj-ės daina palinkėjo “Il gesnes, negu buvo. Musu kainos ***
Tel. Yards 0994
Ofiso vai: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
giausių Metų”. Paskui p lės gesnėsę kaip kitų.
IT& S. ASHLAND AVI.
Rezidencijos Tel. Plaza 3200 plet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak.
;A. Navickaitė, A. KnatauskaiŠventadieniais pagal sutarimą.
Tel. Boulevard 7589
VALANDOS:
«
tė ir E. Kegovičaitė, padaina
Nuo 10 Iki 12 dieną
Tel. .Wentworth 3000
vo trijo. Solo dainavo p-lė Z.
Nuo 2 Iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Tel.
Yards
1829
Rez. Tel. Stewart 819
Jurgaitė. Joms akompanavo
Nedai, nuo 10 iki 13 dieną
p-lė S. Jesulaitė.< Šios panelės
savo gražiais balsais yra puo LIETUVIS AKIŲ SPCĮAUSTAS
šusios daugelį mūsų parengi
Gydytojas ir Chirurgas
Perkėlė savo ofisą po numeriu
mų.
6558 S. HALSTED STREE'
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Pirm. p-lė S. Motuzaitė, so
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
SPECUAUSTAS
dai iečių vardu pasveikinus
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
Džiovų. Hoterų Ir VyriJ Ligų
Tai Hemlock 8706
kun. M. Švarlį, įteikė dvasinį 756 WEST 35th STREET
Rea Tol Prospect 4611
Vai: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 po
pietų: 7—3:30 vaL vakare.
bukietą ir dovanėlę. Kun. M.
Kampas Halsted St
Nedėliomis 10 Iki 12
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
ŠvariLs padėkojo ir žadėjo soTelefonas Midway 2880
Nedaliomis: nuo 10 iki 11.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dalietėms visuomet padėti jų
Ofisas 6165 South Kedzie
darbuose.
HEMLOCK 8151
Rea 6426 8o. California Ava

DR. G. SERNER

DR. MAURIGE KAHN

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

. DR. H. BARTON

DR. B. ARON

Po programėlip padalinta
skanaus užkajidžio.

Linkiui mūsų dvasios vadui,
kun. M. Švarliui, ilgiausių me
tų ir geriausio pasisekimo jo
darbuose.

Soda&efcė

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

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 We*t Marųuette Road
VALANDO8:
9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare

Utara. Ir Ketv. rak. pagal sutarti

▼ai.:

9-6, 7-9 v. r.

f

išskiriant Ketv,

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J. BERTASH J
756 W. 35th STREET
Ofiso vai: nuo 1-8, nuo 6:30-3;*’

B R t« B 'A s___________

AhtradSenls, spalių 18 d., 1932

Parsiduoda Electric Sboe
Repair Storas. Geroj vietoj, pi
gi renda, 4 gyvenimui kamba
riai. Išmokysime darbų jeigu
nemokate. Priežastis pardavė
jas apleidžia miestų.

C H I C A G O ] E
privalo rengtis tų jubiliejų pa
minėti, atsilankydami į Sida
bro Banketų, kurs įvyks sek
Ponia M. Sudeikienė, pirm. madienį, lapkr. 13 d., Šv. Ka
Šv. Pranciškaus Rėmėjų 3, zimiero Auditorijoj. Įžanga tik
skyriaus, ir p-lė A. Mažeikai $1.00. Bus puiki vakarienė ir
tė, abi darbščios veikėjos T  gražus programas. Bilietų ga
of Lake, spalių 9 d. daly lima gaut pas rėmėjas.
X Sunkiai tebeserga p. Ona
vavo Šv. Pranciškaus Rėmėjų
pirmam seime Pittsburgh’e. Gurinskienė. Vėliausiai globo
Jos vardu III skyriaus svei ja jų Dr. S. Biežis. Draugai ir
kino seimų su $90.00 dovana. pažįstamieji prašomi lankyti
Namo grįžo labai patenkin ligonę. Nubosta ilgos dienelės
tos ir pasakojo apie gražius sunkioj ligoj. Reikia surami
įspūdžius. Seimas buvęs skai nti.
** <
X Dosni A. R. D. 2 sk. na
tlingas. Nutarta daug svarbių
dalykų, ypač tverti naujus rė p. E. Ežerskienė jau tūlas
skyrius ir gaivinti apsnudu- laikas kaip serga ir neina ge
sius. Seime taip pat dalyvavo ryn. Dieve, duok jai pasveikt
daug dvasiškijos.
X Sėkmingų tonsilų opera
M. Sudeikienė ir A. Mažei cijų padarė Dr. S. Biežis Šv.
kaitė neatsidžiaugia sesučių Kryžiaus ligoninėj p-lei Aldo
malonumu ir vaišingumu. Sa nai Bytautaitei, dukteriai ži
ko, kad net sunku buvo tarti nomos darbuotojos p. B. By
j“ sudiev.”
tautienės. Jaunutė “ligonė”
GRĮŽO VEIKĖJOS IS
PITTSBURGH’O

610 West 47th St.

BARGENAS
4—5 kambarių mūrinis flatų namas, garu šildomas.
Randasi S. AV. kampas 65th
ir Artesian gatvės.

o

mui

. Nors jos yra daug dirbusios
ir daug širdies sesučių labui
įdėjusios, vienok, grįžusios na
mo žada didesniu pasiryžimu
darbuotis, nes pamatė, kad pa
rama sesutėms yra būtinai rei
kalinga.
Reporteris
iitr

Kaina $16,090.00 Sųlvgos.

B&IETZKE <S UTESCH
0320 S. Western Avė.

Tel. Republic 6578

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kgmpąa Clark St., 10-tų lub.ų

Telefonas State 7660

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

INDĖNŲ UŽPUOLIMAS

jaučiasi gerai. Lietuviai vis
labiau susipranta ir įvertina
gabius ir sųžiningus savuosius
lietuvius daktarus.
XXX

NORTH SIDE VYČIŲ
PRAMOGA

PRANEŠIMAI

BLANKA

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
tiesto Oflsaa 77 W. Waahtngton St.
oom #06
TeL Dearborn 7944
Valandos: > ryto Iki 4 po pietų

Karnų TeL Hyde Park 6196

Luckies nėra žalio tabako
—dėl to jie tokie lengvi

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

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

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, UI.

-- -

- -

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
66 B. 107 ST. prie MICHIOAN A VE.
Tel. Pullman 6960—4877
4000 S. WOOD ST.—Ketverge vak.
Tel. Lafayette <891

TLE"ES perkame puikiausių, patį
x A puikiausių tabakų visame
’ ir •

pasaulyje, bet tas dar neišaiški

na kodėl žmonės visur skaito
Lucky Strike lengviausiu ciga-

retu. Dalykas tame, kad mes

niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj
Retai Švelni ir Lengva” - todėl
šis puikus tabakas, jį tinkamai
Copr., 1932.
The American
Tobacco Co.

pasendinus, išnokinus, perlei

1<4 W 7.4 f»*TT.Pi <W—n«<—) rnif.r+1

džiamas per pagerinamų Lucky

Tel. Bouievard

6918.

Strike valymo procesų, kuris

CHARLES P. KAL

žinomas kaip - “It’s toasted”.

ADVOKATAS
756 "VV. 35th Street

Štai kodėl kiekvieno miesto,
miestelio ir sodybos gyventojas

.

B. ANDBELIUNAS

sako, kad Luckies yra tokie
lengvi cigaretai.

“It’s toasted“
Tos pakelis lengvų Luckies

Netoli Halsted Str

Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectotius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin

tos.
8650 W. 63rd St., Chicago, UI.

anksto širdingai kviečia visus
atsilankyti. Vakaras bus lap
kričio 9 d., Šv. Antano para
pijos salėje, 8 valandų vak.
Pelnas skiriamas parapijos
naudai. Įžanga tiktai 25c.
Grieš gera muzika.
X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 1 skyrius rengiasi prie
didelio balio, spalių 29 d., pp.
Pilipavičių svet.,
4512 S.
Wood St. Daug bilietų jau iš
platinta. Visas pelnas eis Šv.
Kazimiero Vienuolynui. Prašo
me visų dalyvauti. Visi turė
sime “good time.” Bus gera
muzika.
Visos rėmėjos prašomos se
rijas išparduoti ir pačios at
silankyti.
Onytė

Kol. reikalų vedėjas

Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:

-

Valandos 7 iki 9 vakare

— < Iki • vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7667

X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų Dr-jos 2 sk. darbuojas,
kad sukėlus dovanėlę į Sida
MERGAIČIŲ ŠOKIŲ
bro Fondų, minint šv. KažiVAKARAS
miero Seserų Kongregacijos
25 metų gyvavimo sukaktu CICERiO, ILL. — Draugija Kolegijos Rėmėjų .Chicagos!
ves. 25 metai tai 4 dalis šimt Nekalto Prasidėjimo mergai Apskrities priešseiminis susi-1
mečio. Visi seserų prieteliai čių rengia šokių vakarų ir iš rinkimas spalių. 19 d., trečia- į
dienyje tuojau po vakarinių
šv. Rožančiaus pamaldų 7:30,
“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
Aušros Vartų mokykloje.

-....

Telefonas Republic 9600

NELAIMĖ ELEVEITORY

Liet. Vyčių 5 kuopa buvo
surengus “bunco party,” spa
lių 11 d., p. Andruškevičių na
me. Pelnas skiriamas basket
bolininkams, kad galėtų nusi
pirkti bolę žaidimui. Susirin
kę žmonės smagiai žaidė ir už
kandžiavo. Tačiau daugelis iš
susirinkusių buvo ne Vyčiai.
Kada sus-me sumanyta ruošti I
PRIMINIMAS RADIJO
“bunco party”, tai už suma
KLAUSYTOJAMS
nymų visi pakėlė rankas ir
vienbalsiai nutarė. Mylintieji
Vyčius pp. Andr. užleido kam Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
barius veltui ir privaišino, o kare eis nuolatinė (kas antra
didžiuma narių visgi neatsila dienį) radijo programas iš sto
ties WGES, 13Š0 kilocykles,
nkė.
Ačiū p. Bemackienei už au duodamas pastangomis Peop
kas, Mot. Sųjungos narėms už , les Furniture Co. krautuvių.
skaitlingų atsilankymų. Neuž Įžymūs daininkai, kaip tai
miršime to; kada M. S. kp. J. Romanas, p. E. Bartusb,
rengs kokį vakarėlį, Vyčiai ko p-lė O. Skeveriūtė, A. Čiapas,
skaitlingiausiai atsilankys. A- “Peoples” radijo duetas ir
čifl nariui Tviragai, kuris nors kvartetas, pasirengę šauniai
nebuvo išrinktas į komisijų, sudainuoti naujų ir mažai kam
tačiau energingai dirbo. Taip girdėtų dainelių. Be to, bus
gi ačiū visiems atsilankiusie graži muzika ir Įdomios kal
bos. Kalbės Dr. Ruzana Šlakis.
ms ir aukotojams.
Dalyvaus ir Dalis Kepurė, ku
Vyčių sus-mas bus spalių ris, be savo juokų, dar pada
19 d., parap. svet., tuojau po rys įdomų pranešimų. Todėl
Rožančiaus.
F—s.
nepamirškite užsistatyti radi
jo šį vakarų.
Rep. XXX
BRIDGEPORT ŽINELĖS

■ ■ — • ---- ■ -

Vakare: 6459 S. Rockwell St.

Vakarais: Utamlnkals Ir Ketvergei*

Spalių 15 d., 4 vai. popiet,
važiuojančiai eleveitoriu prie
47th Street stoties Elzbietai
Sasevičiūtei, juodukas, įlindęs
per atdarų langų, pagrobė ridikulį (purse) su apie $16 pi
nigais ir kitais brangiais da
lykėliais. Tarp jų buvo namų
ir darbo, Postai Telegraph
Co., vietos adresai su rakte
liais. Jei kas rastų numestų,
prašomas sugražinti. Bus at
lyginta.
Rap.

f

<

"Camta tavo Žalumoj" — kaip
atvaizduota jžymaut dailininko Fred
Madan . , . įkvėptai tų netuvaldomų
ir kruvinų, būdomit dengtų vėsimų
varžytynių, Colorado dūkto Lenkty
nių metu (1858 m.), kaip aprašyta
National Ceographic Magazine,
"Gamta tavo Žalumoj Retai Švelni
ir Lengva" — ir žaliai tabakai neturi
vietoi cigaretuoie.

Tel. Hemlock 8380
svarstyti. Be to, reikės rinkti Lapkričio 13 d. ligi 20 d. PRANEŠIMAS CHICAGOS
darbininkai baliui, lapkričio vienos savaitės misijos LowVARGONININKŲ SAS
13 dienų. Kurie pasilikę su ell, Mass.
NAUSKO CHORO
Wm. J. Kareiva
mokestimis, būtinai pasistengNARIAMS
Savininkas
Lapkričio 27, 28 ir 29 d.
D81 geriausios rųSlea
kite apsimokėti.
Valdyba
Ir patarnavimo, lau
Keturių dešimtų valandų ŠŠ.
kit.
Šiandien lygiai pirmų vai.
GRFF17 VAULEY
Sakramento Adoracija PittsPADĖKA
PRODUCTS
po
pietų,
Beethoveno
Konser

burgli, Pa.
Olseils Šviežių kiauli
nių. sviesto Ir sūrių.
vatorijos kambary įvyksta re
4444
SO.
PAULINA
STREET
Lapkričio
28
d.
ligi
gruod

Dėkojame Amerikos Lietu
peticija prisirengimui dalyvrfu
Tol. Bouievard 1889
vių Dukterų klubui, kuris jau žio 6 d. rekolekcijos ir ketu ti Marijonų rėmėjų seime, ku
kelinti metai mus šelpia. Jis rių dešimtų valandų ŠŠ. Sa ris įvyks spalių 23 d.
Phone Roosevelt 2072
kramento
Adoracija
Cicero,
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.
kas mėnuo per pastarus kelis
Rait.
metus užmokėjo mūsų rendų. III.
2 LAKŪNAI SUŽEISTA
Abu esame senukai ir negali Lapkričio 30 d. ligi gruod
Coal, Wood, Expressing and
me kitaip gyventi kaip tik žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto
Arti Eik G,rovė šį sekma
Moving
Prasidėjimo
Novena
Cambri2146 So. Hoyne Avenue
dienį iš 1,500 pėdų aukštu
gerųjų žmonių pagelba. A. L.
Chicago, Iii.
dge,
Mass.
mos nukrito lėktuvas. 2 lakū
D. K. negalime kitu kuo atsi
Gruodžio 7 d., ligi 15 d. vie nai sužeista.
NAUJA GASOLINO STOTIS
lyginti, kaip tik malda.
nos savaitės misijos Šv. Juo
Vartoja Sinclair Produktus
Stanley Chapas,
Republican
zapo bažnyčioje, So. Chicago,
4533 S. Wood St.
Headęuarters
III.

WEST SIDE EXPBESS CO.

HI G H W A Y

Ten Marijui Misi
jos ridens meti

Spalių 17 d. ligi 23 d misijos Providence, R I.
BRIDGEPORT. — D. L. K.
Spalių 24 d. ligi 31 d. vie
Vytauto draugija laikys mė nos savaitės misijos Rockford,
nesinį susirinkimų šį vakarų, III.
spalių 18 dienų, 7:30 valandų
vak., Chicagos Lietuvių Audi Lapkričio 1 d. ligi 9 d. uždflšinė oktava Aušros Vartų
torijoj.
Nariai privalote būtinai da bažnyčioje, Chicago, III.
lyvauti, nes bus svarbus susi Lapkričio 10 d. ligi 20 d.
rinkimas. Yra svarbių dalykų misijos Kenosha, Wis.

Misijoms vadovauja marijo
nai misijonieriai: T. Antanas
Petrauskas, M. I. C. ir T. Jonas Jakaitis, M. I. C. Abu ne
seniai grįžę iš Lietuvos.

Democratic

Headquarters
Lithuanian

Division

134 N. La Šalie St.
Chicago

Lietuviu Divizija
NATIONAL:
M. Wabol, Chairman,
Palmer House,
Room 777.
STATE:
A. K. Valukas,
Chairman
Morrison Hotel
Room 585
COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz,
Chairman
Metropolitan Bldg.
134 N. La Šalie St.
Room 300.

SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE
S. E. corner
-’Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik

paa mus pirmiau, nes mes užlaikoma
▼lenų II geriausių ruSių automobi
line — fTUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėjo savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki

mą vartotų karų labai prieinamų tr
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
«4»9 ARCHER AVEMIB
talepbons Lafaretta 718#

