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Kun. Cox’as ištraukė savo kandidatūrą
CHICAGOJE

ANGLIJA PANAIKINO PREKYBOS
SUTARI) SU BOLŠEVIKAIS
Meksikos vyskuins įspėjo katalikes

TIKISI ATGAIVINTI
KREDITĄ

Visuose teismuose pralošus
mokesčių mokėtojams Cook’o
apskrity, apskrities ir Cliicago miesto valdybos pareiškia,
kad dabar bus galima atgai
vinti kreditų ir gauti naujas
paskolas už nemokėtus 1928,
1929 ir 1930 metų mokesčius.
O savastys dėl nemokėtų mo
kesčių bus parduotos.
“Association of Real Elstate
Taxpayers ’ ’ advokatai parei
škia, kad ne viskas dar pra
lošta. Jie sako dar kovos prieš
tuos nežmoniškus mokesčius.

Del negalėjimo susitarti su bolševikais griuvo
rumunų kabinetas. Neramu anglių kasyklų
srity, Cbristian apskrity
KUN. COX NEBUS
KANDIDATU

PANAIKINO SUTARTĮ
SU BOLŠEVIKAIS

PITTSBURGH, Pa., spal.
19. — Kun. J. R. Cox’ųs, Šv.
Patriko katalikų parapijos kle
bonas, vakar ištraukė savo ka
ndidatūrų i prezidentus iš be
darbių partijos. Jis atsiliepė
į savo politinius sekėjus, kad
jie remtų demokratų partijos
kandidatų.
Kun. Cox’as labai nepalan
kiai atsiliepia apie prezidentų
Hoover’j. Jis sako, kad prezi
dentas tūkstančius progų tu
rėjo gelbėti bedarbiams. Bet
tuo reikalu jis nė neprabilo,
kad palengvinti kenčiantiems
milijonams žmonių.

LONDONAS, spal. 19. —
Anglijos vyriausybė paskelbė,
kad ji panaikina prekybos su
tartį su sovietų Rusija.
Tai padarė remiantis buvu
sios imperijos ekonominės ko
nferencijos, Kanadoj, padarytu sutarimu.
GRIUVO RUMUNŲ KA
BINETAS

KOVA PRIEŠ DIDELIUS
ASMENIŠKUS MO
KESČIUS

Garsus žiemių ašigalio tyrinėtojas Lincoln BIlsworth ir
jo sužadėtinė Miss Mary Ulmer iš Pottsville, Pa.
MEKSIKOS KATALIKAMS
ĮSAKOMA SAUGOTIS
SUKILIMŲ

AMERIKOS MISIJONIERIUS NUŽUDYTAS

BUKAREŠTAS, spalių 18.
— Griuvo premjero A. V. VoMUKDENAS, spal. 18. —
jevodo ministerių kabinetas.
Šis premjeras buvo palankus MEXIC0 CITY, spal. 18. — Arti Mulantien, Mandžiūrijoj,
nekariavimo sutarčiai su bol Kada vyriausybės agentai pa kinai sukilėliai nužudė Ame
ševikais. Bet sutartį atkakliai skelbė, kad jie Guadalajara rikos misijonierių, matyt, ka
DAUG ŽUVUSIŲ ANT RU peikė buvusis premjeras Ti- mieste susekę rengiamų kata talikų kunigų, kurį su kitais
SIJOS GELEŽINKELIO
tulescu.
likų sukilimų ir du įtariamus keliais korėjiečiais ir kinais
pabėgėliais penki japonų ka
Prancūzija deda pastangų !v&dus nužudė, tuo pačiu laiMASKVA, spal. 19. — Ties gelbėti Vojevodo kabinetų, jku vietos arkivyskupas T)iaz reiviai lydėjo į saugiųjų vie
Liubliną geležinkelio stotimi, Nes Rumunijos nesutarimas su išleido ganytojiškų laiškų į tų. Šį būrį netikėtai puolė apie 50 sukilėlių. Kiti pabėgė
1G mylių nuo Maskvos, kelei
bolševikais gali sutrukdyti krašto katalikus. Įsako kata liai išsigelbėjo.
vinis traukinys užlėkė ant sto
Prancūzijos ir Lenkijos pada likams ir kunigams taikintis
vinčio prekių traukinio.
rytų nepuolimo sutarčių su so prie veikiančiųjų krašto įsta
PATARIA REMTI
Įvyko baisi katastrofa. Da
tymų ir nė kokiu būdu nepri
vietais ratifikavimų.
HOOVER’Į
ug žmonių žuvo.
sidėti prie sukilimų. Toks yra
PADIDINO KARIUOMENEI Paties Šventojo Tėvo noras.
DETROIT, Micb. spal. 18.
INSULL’IS BIJO PA
IŠLAIDAS
Tokio nusistatymo laikosi vi
— Fordas visų savo dirbtu
GROBIMO
si krašto vyskupai.
vių darbininkams paskelbė pa
WASHINGTON, spal. 18.
tarimų (kas yra lygu įsaky
ATENAT, Graikija, spal. 18.
POPIEŽIUI PAVEDĖ
— Prekybos departamentui į
mui) ateinančiais rinkimais
•— S. Jnsull’is, kurs nenori
VIENUOLYNĄ
pranešta, kad japonų vyriau
balsuoti už prezidentų Hoovegrįžti Cliicagon stoti teisman,
sybė žymiai padidino kariuo
r’į. Nes prezidentas turi būt
vakar čia laikraštininkams
menės išlaidas ateinantiems VATIKANAS. — Švenčiau iš naujo išrinktas.
pranešė, kad Chicagoj sudary
metams.
sios Širdies Tarnaitės vienuo
tas sumoksiąs jį iš Graikijos
lės Šventajam Tėvui pavedė
MIRĖ RUSŲ KUNIGAS
pagrobti. Jis apie tai įspėtas
ENTRE RIOS, Brazilija, savo vienuolynų Monte Mario
kablegrama.
spal. 18. — Susprogo amuni šalia Vatikano. Šventasis Tė VATIKANAS. — Kinijoj
Vietos J. Valstybių pasiun
cija vagone traukiniui nuvir vas tenai įtaisė Švenč. Širdies mirė rusų katalikų rytinių ri
tinybė praneša, kad ji apie šį
tus nuo bėgių. 6 asmenys žu universiteto medicinos fakul tu (apeigų) kun. Diodoro Kolsumoksiu nieko negirdėjusi.
tetui patalpas.
vo ir 12 sužeista.
^inski, kurs buvo išvykęs į
PASKIRTAS DIRBK
TORIUS

VATIKANAS. — Vatikano
valstybei priklausančiai Castelgandolfo vilai ir kitiems
ten trobesiams direktorium
Šventasis Tėvas paskyrė dr.
Em. Bonomelli.

ISPANIJOS RADIKALAI ŽADA IŠEITI
IŠ VYRIAUSYBES

MADRIDAS, spal. .18. —lėtų lengviau atsikvėpti/Nes
Ispanijos socialistų partija pa. t&da nebūtų pavojaus iš rasijuto, kad ji svetimam suole dikalų pusės taip didelio, koks
sėdi ir “buržujams” tamau- ^ra šiandien.
•
. . , .
Socialistai nepatenkinti vyja. Tarp socialistų tad kilo .
,
...... J
.A , . .
.
nausybe, nes 31 neduoda jiems
nepautenkininuu ir jų kairy. 8tumti pinnyD MarI>0 Uorijy
IŠVYKO Į VOKIETIJĄ
sis sparnas (radikalai) reika- O socialistams labai norėtųsi,
PEORTA, III. — Jo Eksc. lauja, kad partija atšauktų iŠ į kad Ispanijos katalikai dar
vyskupas Schlarman išvyko į vyriausybės tris savo minis- daugiau savo tikėjimų reiktu
Vokietijų bendrai su savo bro terius. Jei partija tai padary- luose būtų varžomi ir spauliu dr. Schlarman’u.
tų, tada krašto katalikai ga.- džiami.

Cook’o apskrities turtų įkainotojo ofise apeliacijų ko
misija išklausinėja visus tuos,
kurie nepasitenkina skirtais
asmeniškais mokesčiais už
1931 metus. Randama didelė
mokesčių nelygybė. Apeliaci
jų komisija turi daug darbo
ir turės, kada bus išklausinėjami protestuojantieji miesto
gyventojai. Dabar išklausinėjami tik aplinkinių miestelių,
žmonės.

ŽINIOS IŠ LIETUVOb
i rydavo Bencelis Rozengartas
!du kartus baustas, Michelis
Rozenbergas du kart baustas,
KIDULIAI, akių aps. Šiau Mosiejus Ganas ir vogtus dai
dinės kaime gyvenus psichiš ktus pardavinėjo Kapulis Sokai nesveikas žydelis norėjo lomas.
atlankyti kaimynų M. Feldmanų, bet pastarasis jo neįsi SU VAŽINĖJAMA DAUG
ARKLIŲ
leido. Tada pamišėlis, sugrie
bęs akmenį, sviedė juo į lan
gų' ir pataikė kainbary sėdin Rudeniui atėjus, ūkininkai
čiai žydaitei. Tuo metu pro paleidžia arklius laukuose be
šalį ėjo trys vyrai, kurie pa i priežiūros. Dėl to dabartiniu
matę kas dedasi, laukė įvykio metu traukiniai beveik kasdien
pabaigos, bet neilgai. Namuo net po keletu arklių suvažise buvę žydai šoko laukan ir nėja.
pamatę stovinčius vyrus pa
manė, kad jie langų išmušė ir, Ateinančių žiemų būsiančios
na, juos mušti. Vienam iš pra organizuojamos pigios valgyk
eivių labai sužeista galva, akis los. Tuo, esu, norima padėti
pigiai gauti
ir nugara. Šitas įvykis sudo neturtingiems
sveiko maisto.
mino apylinkės gyventojus.
ŽIŪROVAMS KALTĘ
SUVERTĖ

STATYS STIKLO FA
BRIKĄ

Kur Kauno apylinkėse ar
priemiesty projektuojama sta
tyti baltojo stiklo dirbinių fa
brikų. Numatoma darbų pra
vesti tokiu tempu, kad jis ateinančio sezono pradžioj, ka
da jau apie pavasarį, galėtų
pradėti darbų. Jame taip pat
bus gaminami įvairūs labora
torijoms ir medicinos reikala
ms stiklai, kuriuos dabar ten
ka gabentis iš užsienio ir už
DIDĖJA ORU TRAFIKA
juos brangiai mokėti. Darbų
fabrike gaus apie 100 darbi
Didžiųjų oro linijų vedėjai ninkų.
Chicagoj turėjo konferencijų.
Jie pranešė, kad. šiemet per BAIGIAMI ĮRENGTI NAU
pirmuosius 8 mėnesius lėktu
JIEJI KALĖJIMAI
vais keleivių skaičius padidė
jo 18 nuoš., palyginus su pra Teisingumo ministerija pa
eitų metų tuo laikotarpiu. statė tris naujus kalėjimus:
Per 8 mėnesius lėktuvais nau Marijampolėj, Utenoj ir Rasei
dojosi 336,409 keleiviai.
niuose. Kaliniai jau laikomi
Be keleivių buvo vežama visuose kalėjimuose, dabar tik
daug pašto ir prekių.
galutinai baigiamas jų vidaus

NERAMU KASYKLŲ
SRITY

TAYLORVILLE, III., spah
19. — Čia ir visoj Christiart
apskrity be galo neramu. Strei
kuojantieji naujos unijos an
gliakasiai labai nepalafikiai
nusistatę prieš kariuomenę,
kuri saugoja šioj srity anglių
kasyklas ir jose dirbančius angliakasius.

Kariuomenės kareivinių apylinkėse padidinta sargyba.
Gauta žinių, kad nežinomi pi
ktadariai tyko bombomis sus
progdinti kareivines.
Kita neramybių priežastis
yra, kad kesintasi prieš nau
jos angliakasių unijos prezi
dentų. Bet jis tik sužeistas.
Streikininkai sako, kad ka
riuomenė šioj srity perdaug
vyrauja. Norima kreiptis tei
sman.
DEIMANTAI NEATPIGO

įrengimas. Marijampolės kalė WASHINGTON, spal. 18.
jimas skirtas 300 žmonių, o — National Geographic Socilikusieji du turi mažesnes pa ety biuras praneša, kad šiais
talpas.
blogais laikais visokiems dai
Pirmųjų kampanijos vakarų
Chicagoj bedarbių šelpimo fo ŽYDŲ PLĖŠIKŲ GAUJA ktams mažiau ar daugiau kai
nos sumažėjo. Bet deimantų
ndui surinkta 435,000 dol. Už
NUBAUSTA
kainos visą laiką yra pasto
simota surinkti mažiausia puvios. Šie akmenėliai neatpin
saštunto milijono dolerių.
(Mūsų korespondento)
ga.
Prieš kiek laiko Šiauliuose
Kiniją, kad tenai aprūpinti APIPLĖŠTA PARDUOTUVĖ siautė plėšikų gauja, kuri die
VYKSTA Į VAKARINES
dvasiniais reikalais rusus ka
nos metu apiplėšinėdavo pilie
VALSTYBES
talikus. Velionis mirė lazuritų
Trys plėšikai užvakar vaka čių butus. Per trumpą laiką
ligoninėje Tientsine.
rų apiplėšė departamentinę pa ta plėšižų gauja papildė 9 va
rduotnvę New Grand Leader gystes. Plėšikai vogdavo va ROCHESTESR, N. Y., spal.
19. — New Yorko valstybės
NAMAI BEDARBĖMS
Co., 2740 W. 22 gat. Paspruko rinius virdulius, ridikiulius,
gubernatorius Roosevelt’as vy
PHILADELPHIA, Pa. — su 2,200 dol. pinigais ir 800 paltus, pagalves, o iš Etos Ple- ksta į Pennsylvaniją ir į va
tkienės gyv. Šiauliuose buto karines valstybes sakyti po
Katalikių Moterų susivieniji dol. čekiais.
karidoriaus pavogė geležinę litines prakalbas. 1
mas atidarė bedarbėms namus,
kurie pavadinti Taikos Kara GRASINTOJAS APKAL lovą.
TINTAS
lienės namais. Jo Bmin. kar
Krim. pol. pastangomis bu
1 ORO STOVIS
dinolas Dougherty namus pa Už grasinančių laiškų siun vo nustatyta, kad tas vagys
šventino. Namuose prieglauda tinėjimų federalis teismas pri tes papildė šiauliečių žydų plė
CHICAGO IR • APYLIN
skiriama moterims ir mergai pažino kaltu Rudolfų Diez’ų, šikų gauja. Gauja buvo orga KES. — Šiandien debesuota;
tėms, kurios nedirba ir netu 31 m. amž. Jį laukia kalėji nizuota: vieni vogė kiti par numatomas lietus; maža tem
ri namiškių.
mas, o gal dar ir pabauda.
davinėjo. Nuolat plėšimus da> peratūros atmaina.
PIRMĄ VAKARĄ SU
RINKTA 435,000 DOL.

I
t) tf A V O A S

tik stebimės tuo faktu, .kad atsiranda valdi
ninkų, kurie išdrįsta taip neteisingus suma
nymus duoti ir užgauti ateivius darbininkus,
daug sveikatos ir energijos įdėjusius bedir
bant šio krašto gerovei.

“D R A U G A S”
ISelna kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pu
oši Metų — 15.60, Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams |7.00, Pussi Me
tų — 14.00. Kopija .Olo.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųUna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčlama tam
tikslui palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 rai.
Skelbimų kainos prlslundlamus pareikalavus.

PERANKSTYVAS DŽIAUGSMAS

(spaiiaatK
Maksimi Seimo
(Tęsinys)

C. A. Palmer, imigracijos direktorius, pa
kišo mintį šio krašto vyriausybei deportuoti
ateivius. Tai esu reikalinga* daryti lėl to, kad
ateiviai pasidarę sunkia našta šelpimo orga
nizacijoms. Daug ateivių reikia šelpti, o nė
ra iš ko. Iš to susidaranti skriauda šio kraš
to piliečiams. G. A. Palmer pareikalavo šel
piamųjų ateivių vardų. Esu juos bus galima
deportuoti.
i

Reikalavimas deportuoti ateivius yra
smerktinas dalykas. Kodėl tas klausimas ne
buvo keliamas tada, kada šiam kraštui atei
viai darbininkai buvo reikalingi, kada jie sa
vo sunkiu darbu ir už menkų atlyginimų kro
vė kapitalistams turtus, statė šio krašto ge
rovę, kėlė pramonę. Vykinant tokį piktų p.
Palmer’io sumanymų, būtų padaryta didžiau
sia neteisybė ateiviams darbininkams ir tuo
būdu Jungtinėm Valstybės užsitrauktų pas
merkimo viso kultūringojo pasaulio. Jei ateiviai darbininkai buvo reikalingi tada, ka
da jie dirbo, jie turi būtį, reikalingi, ir dabar,
nors tų darbų nėra. Kad nedarbas užėjo, ne
kalti darbininkai. Nekalti jie ir dėl to, kad
šiandien nebeturi iš ko gyventi. Kalti yra
darbdaviai, kurie išnaudojo ateivius darbi
ninkus, nedavė progos jiems tiek uždirbti,
kad užėjus kriziui galėtų iš savo taupinių
pragyventi. Kalta yra ir valdžia, kad ji davė
valių darbdaviams nežmoniškai darbininkus
išnaudoti ir galų gale, kad tinkamais įsta
tymais neapsaugojo bankų. Juose daug žu
vo ateivių pinigų, kurie šio* krizio metu taip
labai jiems reikalingi.

Apie legaliai į šį kraštų atvykusių atei
vių deportavimų ir kalbos negali būti. Ku
riems reikalinga valdžios ir šelpimo organi
zacija pagalba, jie jų turi gauti lygiai su šio
krašto piliečiais. Išimčių negali būti. Mes dėl
to ir nemanome, kad vyriausybė sutiks pri
imti tokį neteisingų p. Palmer’io pasiūlymų,
Iff. Jonynas

fftstitii
550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ
PROGA

(Tęsinys)
Visi šios rūšies abejojimai galėjo iš
nykti tuo atsitikimu, jei Lietuvos val
dovas pats taptų krikščioniu rytų bažny
čios apeigomis.
I Nors jokie šaltiniai nieko įsakmiai
nenusako, bet tikybos keitinv> klapsimas
1379 metais atrodo buvęs labai aktualus
Vilniaus didžiojo kunigaikščio rūmuose.
Pats Jogaila, išaugęs dviejų skirtingų ti
kėjimų — pagonio tėvo ir krikščionės
pravoslavės motinos — įtakoje, matyti,
buvo pasidaręs gana indiferentiškas tikė
jimo klausimuose. Vėliau jis kuo ramiau
siai priėmė katalikų tikėjimų, kai politi
nės aplinkybės to pareikalavo. Mirus Al
girdui, išnyko ta galinga galva, kuri da
vė ligtot visai valstybei kryptį. Įsigalėjo
didžiojo kunigaikščio ' motinos Julijonos
įtaka savo silpnabūdžiui sūnui. Dievota
pravoslavė turėjo su dideliu skausmu žir-

Švč. Mstpijoe Kolegijos Rėmėjai
Šeštojo seimo bernaičių kolegijos rėmėjų rengimo komisija ši įlo
mi jus užprašo dalyvauti šeštame rėmėjų seime, kuris įvyks šių metų
spalių mėnesio 23 dienų.
Seimo darbų sėkmingumui, šio seimo darbai bus pradėti spalių
23 d. 10.-30 vai. ryto šv. Mišiomis bei Suma, laikoma rėmėjų intencija
Aušros Vartų Švč. M. Marijos bažnyčioje, 2323 W. 23-rd Place, Chi
cago, Illinois.
,

Sendraugiams Konstitucija
laiduoja sprendžiamų balsų
seime. Jie moka $5 metams
moksleiviai gi temoka tiktai
$1. Nutarta leisti mėnesinis
PASTABA. Prieš Sumą šios Parapijos svetainėje užsiregistravusiems S; imo daviams bus duoti Seimo ženkleliai, Kolegijos Rėmėjų Centro atmintinė dovanėlė—Kun.
žurnalas, kurio leidimui bus
J. Vaitkevičiaus, M. 1. C. parašyta labai graži moksliška knyga “Gyvybės šaltinis" Ir
bažnyčioje bus rezervuotos vietos.
suvartojami šie narių mokes
Tuojau po pamaldų 1.2:00 valandą pietus. Po pietų atlankymas Švč. Sakramento
Marijonų vienuolyno koplyčioje. Po tam apžiūrėjimas vienuolyno knygyno, “Laivo”
čiai. Aukščiausia šio žurnalo
Ir "Draugo" redakcijų Ir spaustuvės, nuo 2:00 vai. po piet parapijos salėje jvyks Seimo
posėdžiai, kurie baigsis 5:00 vai. iškilminga puota su koncertu.
mintis bus auklėti ateičiai va
dus. Visa darouotė paremta
SEIMO DARBŲ TVARKA.
Katalikiškosios Akcijos dės
niais.
1) Aušros Vartų Klebonas, Kun. J. Mačiulionis seimų atidarant,
kviečia
J. Brazaitį su Aušros Vartų mokyklos choru, kuriam pagiedo
Įdomus yra centro valdybos
jus
Švč. Marijos Kolegijos gimnų, užprašo seimui vadovauti Garbės
sutvarkymas. Centro valdybo
pirmininkų;
je yra 10 asmenų: keturios
2) Garbės pirmininkas seimų atidaro su malda ir tuojaus pakvie
vietos atatenka sendraugiams,
čia Reikalų vedėjų paduoti seimui kandidatus į prezidiumų, sekreto
riatų, tvarkdarius (maršalkas), į komisijas rezoliucijų ir mandatų iš
kaip tai 1. dvasios vado, 2 ga
rinkti ;
J
rbės pirmininko, 3 iždininko
3)
Seimo
sekretorius
skaito
penktojo
seimo
protokolų;
PASTABĖLĖS
ir 4 vyriausiojo redaktoriaus;
4) draugijos skyrių atstovai išduoda iš savo skyrių darbuotės apy
šešios gi vietos atatenka mok
skaitas ir kas turi kokius nors sumanymus bei mandatus į seimų tuo
“L’Osservatore Romano”, Vatikano die sleiviams, būtent: 1. pirmini
jau viskų seimui praneša ir atiduoda mandatų komisijai;
nraštis, įdėjo ilgokų žinelę apie Šv. Kazimie nko, 2 jo pavaduotojo, 3 pro
5) rėmėjų draugijos centro valdybos pirmininko Kun. dr. J. Na
vicko,
v. pirm. Kun. L. Draugelio, iždininko Kun. V. Kulikausko ir rei
ro Seserų vienuolyno 25 metų sukaktį. Pami tokolų raštininko, 4 finansų
kalų
vedėjo
Kun. M. Urbonavičiaus pranešimai;
nėtas ir dienraštis “Draugas,” iš kurio tai raštininko, 5 redaktoriaus ir
6) svęjkinimai, korespondencijų skaitymas, referatai ir praneši
žiniai imta medžiaga. Vadinasi, “Draugas” C administratoriaus. Kaip ce
mai;
’
,
,
visus pasaulio kraštus pasiekia ir visur ži ntras, taip ir kuopos turi sa
7) rezoliucijų priėmimas;
8) seimo vakarienė su koncertu:
bias apie mūsų veikimų išnešioja.
vo atatinkamas valdybas.
9) vai. 7:00 vakare bažnyčioje šv. Rožančiaus pomaldos ir pa
Kadangi konstitucijos pro
laiminimas Švč. Sakramentu.
Smagu pažymėti, kad įsteigus prie Fe jektas buvo iš' aukšto paga
6-jo Mar. kol. seimo organizacinė komisija.
deracijos centro informacijų biurų, Amerikos mintas ir kiekvienam išdaliu
katalikų spaudoje beveik kas savaitę telpa tas, lai didelių sunkumų ne
žinių iš Amerikos lietuvių katalikų veikimo. buvo. Netruko nė trijų valan
Taigi Federacija sėkmingai garsina lietuvių dų ir Konstitucija buvo pritautos vardų plačioje Amerikos katalikų vi-|inita. Pirmininkui paskelbus
suomenėj.
Į Konstitucijos priėmimų ir įsi sios vado paskyrimų. Ta gar Pilipauskas, Thompson, Conn. Kazimieras Jankus sukalbėjo
galėjimų salėje kilo didžiau- binga vieta teko kun. Kazi Paskutinis dienotvarkės klau 'maldas ir tuomi seimas baigė
mierui Jankui, Boston, Mass. simas buvo ateinantiems me si. Vakarienės metu centro pi
Lenkiją palietė sunkus ekonominis kri- sios ovacij°s- Pilni
zis. Palietė ir lenkų dvarininkus, kurie sko- Jaunuoll’» ™<lai reiškė did- Jaunimas sutiko savo dvasios tams seimo vietos nuskyri- rmininko rūpesniu bernaičių
lų nebepakelia. 1,200 jų dvarų parduota iš ^aus*° pasitenkinimo ir gra* vadų didelėmis ovacijomis. mas. Po kelių pasitarimų nu kolegijos studentams buvo su
Naujasis dvasios vadas pasa tarta, kad kitais metais moks- teikta rytojaus laisva diena
varžytinių už skolas. Bet ir pirkti nėra kam. žiausios nuotaikos.
leiviij seimas įvyks Boston, Suprantama, kad studentai
Tad ir nenorint reiks dvarus bežemiams da Priėmę konstitucijų, seimo kė gražių prakalbų.
Mass.
Sekė
kitų
centro
valdybos
dalyviai
išklausė
rezoliucijų
ko
tuojau spėjo įvertinti savo
linti. O tai juk priešinga “bajorų stonui.”
narių
rinkimas.
Išrinkti
į
val

misijos
raporto
ir
priėmė
se

Baigiantis
seimui,
naujoji
naujo
vado asmenybę.
*
*
«kančias rezoliucijas: 1. Del dybų šie asmenys, gerbės pi- centro valdyba užėmė garbės Seimas praėjo didžiausiu pa
Laisvamanių šului J. Liutui įsišventinus
Visuomenės Vadų Auklėjimo, rmininkas-advokatas Pranas vietas, Naujasis centro pirm. sisekimu. Kartais teko išgirs
1 “prycerius,n
” žmonės visaip kalba, spauda
2. Del Gimtosios Kalbos Išlai Būbiys, Worcester, Mass.; or p. J. Čelkys-Morkūnas pasakė ti, kad mūsų jaunimas nedrųįvairiai komentuoja. Daromi spėliojimai, ar
kymo, 3. Del Lietuviij Tauto ganizacijos pirmininkas-stud. ugningų pilnų pasirižimo dir sus, kad jam trūksta iniciaty
tik nereiks visiems laisvamanių vadams Liū
sakos Knygų Viešuose Kny Jonas Čelkys-Morkūnas, Ro- bti prakalbų. Paskui suteikė vos, kad susirinkimuose jau
to pėdomis pasekti. Wlio is next?
gynuose, 4. Del Litetuvių Kal 'chester, N. Y.; jo pavaduoto- žodį kun. dr. J. Navickui, ko nuoliai tyli ir teklafiso kų se
bos Aukštose Amerikos Moky- jas-stud. Kazimieras Vengras, legijos direktoriui,, kuris pa nesnieji kalba: reikėjo būti šia
Tautininkų laikraštis “L A-” skaudžiai klose ir 5. išneštas protestas (Tliotnpson, Conn.; iždininkas dėkojo visiems šios kilnios i- me moksleivių seime, kad iš
įžeidė J. E. Panevėžio Vyskupų Paltarokų. prieš dabartinę Lietuvos val .— mokytojas Pranas Galinis, dejos prieteliams, prisidėju- girdus tas visas jaunuolių di
“P. B.” dabar dedami tos vyskupijos žmo džių, kuri neleidžia Lietuvia j Boston, Mass.; raštininkais: siems prie seimo surengimo ir skusijas, tų entuziazmų, kuris
nių griežti protestai prieš vyskupo šmeiži- ms Katalikams steigti savo protokolų stud, Stasys Vaieai- jojo pasisekimo; ragino jau vyravo sesijų metu. Tas davė
; kus.
1
■ tis, - Thompson, Conn. ir fina nuolius laikytis tų gražių sei senesniems geriausio suprati
universiteto. ■
♦
♦
♦
Pagaliau sąkė centro valdy nsų stud. A'. Leščinskaitė, Bo mo nutarimų, ypatingai gra mo ir savo jaunuomenės paži
Lietuviškieji komunistai smarkiai agituo bos rinkimas, Kunigų Vieny ston, Mass.; redaktoriais: kun. žios moksleivijos konstitucijos, nimo, kad tasai moksleivių
jo už Fosterį, komunistų kandidatų į prezi- bės centro valdyba, tuojau pa K. Urbanavičius ir stud. Juo kuri žada Amerikos Lietuvių pradėtas darbas tikrai bus gau
sus ir Amerikos lietuviams iš
’dentus. Bet kų tai gelbės, jei dauguma ko sitarusi, paskelbė naujo moks zas Laučka, Boston, Mass.; a- studentijai skaisčių ateitį.
Centro dvasios vadas kun ganingas.
Dalyvavęs
leivių organizacijos centro dva , dministratorius — stud. Jonas
munistų nėra' šio krašto piliečiais.

Pastaruoju laiku lenkai pradėjo leisti
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 gandus dėl kažkokio lietuvių lenkų visuome
nių susiartinimo. Tai esu žymu iš nuoširdaus
vai. po piet
lenkų delegacijos priėmimo Lietuvoje. Dėl
tokio reiškinio Lietuvos spauda pykstanti.
“DRAUGAS”
Mandagus priėmimas delegacijos (iš ko
LITHUAN1AN DAILY FRIEND •
kio
pasaulio krašto ji nebūtų) nereiškia su
Publlshed Daily, Ezoept Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *4.00. 81z Months siartinimų. Jei lenkų delegacija Lietuvoj bu
— 11.60. Three Months — f 1.00. One Month — 7 Bo.
Europa — One Tear — 97.00. Bis Months — $4.00. vo priimta, o neišvysta,
tai nereiškia, kad
Copy — .Olo.
lietuvių visuomenė jau pamiršo Vilniij ir vi
Advertisinc in “DRAUOAjB” brings best resulta
Advertlslng rates on appllcatlon.
sas skriaudas, kokias lenkai Lietuvai yra
padarę.
Kol tos skriaudos nebus atitaisytos,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
tenelaukia lenkai jokio susiartipimo su lie
tuvių visuomene.
DIENOS KLAUSIMAI
Taigi, lenkų džiaugsmas yra toli perankstyvas.
KALBOS APIE ATEIVIŲ DEPORTAVUS
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buvo viena didelio pelitinio plano gran
dis. Prof. St. Smolka visai teisingai pa
stebėjo, kari Ordinas rūpinęsis sukelti ir
prieš pastatyti vienų prieš antrų du gai
valu, įeinančiu Lietuvos valstybės sudėtin — lietuviškųjį pagoniškųjį ir rusiškųjį pravoslaviškųjį. Jei kun. Andrius tikėjosi atsiremti Lietuvos rusais pravosla
vais, tai Ordinas, nelaukiamai puldamas
krikščioniškųsias Lietuvos sritis, lyg sa
kyte sakė: “Žiūrėkite, kaip pavojinga
priklausyti kunigaikščiui pagoniui. Visai
kas kita būtų, jei jūsų viešpačiu pasida
rytų kunigaikštis krikščionis.” Ordinas
savo veiksmais stumte stūmė Palenkio
rusus prie jo palaikomo kunigaikščio
Andriaus. Vienais plėšimais Ordinas ne
būtų labai lengvai galėjęs pasiekti savo
tikslo; lygiagrečiai turėjo eiti ir jo agen
tų propaganda. Tiesioginiai šaltinių liu
dijimai jos nenusako, tačiau yra netie
sioginis liudijimas: kai 1381 metais pago
nis Skirgaila nuvyko Polockan kunigaikščiauti, polockiečiai prieš jį sukilo pareikšdami, kad greičiau pasiduosiu katalikiš
kajam Livonijos Ordinui, o ne pagoniš
kajam kunigaikščiui Skirgailai. Toks be
gaila ir kitai* savo sūnumi* vedė didžio driaus akcija rytuose. Atrodo, kad tat veik per porų šimtų metų Lietuvai ifitV

sios Lietuvos kunigaikštystės politikų, ir
todėl visai neatrodo nuostabu, kad ji jų
kreipė ten, kur traukė jos kilmė ir tikyba.'
Negali būti jokių abejonių, kad ir
Kęstutis gerai suprato pavojų, kuris gręsė Lietuvos \alstybei rytuose iš Polocko
kunigaikščio Andriaus dėjimosi su Mask
va. Kęstutis, senas Algirdo bendramintis,
galėjo džiaugsmingai sveikinti Lietuvos
dėjimųsi su totoriais, nes dar 1349 me
tais sųjungos su totoriais sudarymo tiks
lais buvo pasiųstas pas chanų Čanibekų
Algirdo ir Kęstučio brolis Karijotas.
Tais pačiais (1379) metais, taip gau
siais liūdnais politiniais Įvykiais Lietu
voje, Vokiečių Ordinas, kuris paprastai
ligtol puldinėjo tik lietuvių pagonų gy
venamąsias žemes, savo kardų nukreipė
prieš' Kęstučio valdomų Palenkio kraštų,
daugiausia rusų krikščionių gyvenamų.
Savo karo žygį prieš Palenkį Ordinas vie
nų metų bėgy pakartojo tris sykius, iš
vesdamas iš krašto nemaža belaisvių skai
čių — liepos mėnesį 200, rugpjūčio — 400
ir nežinia kiek balandžio mėnesį.
Įžūlūs Palenkio žemių teriojimas turi
Šis liudijimas įgalina manyti, kad po
Algirdo, mirties Julijona bendrai su Jo neabejotino ryšio su kunigaikščio Au

dy kęsti, kad jos tikri vaikai pasilieka i
pagonys. Jei anksčiau, dėl Algirdo griežto
nusistatymo, ji buvo priversta savo jaus
mus tildyti ir slėpti, tai dabar, kai su
jos vyro mirtimi išnyko varžtai, jos įta
ka savo pirmagimiam sūnui neabejotinai
turėjo padidėti. Vienalaikiai vokiečių šal
tiniai ne kartų pabrėžia didžiosios kuni
gaikštienės Julijonos didelį vaidmenį Lie
tuvos politiniame gyvėnime. Annalista
Thorunensis (Torunės metraštininkas),
aprašydamas aplinkybes vėlesnio, 1383
metų, neįvykusio Jogailos susitikimo su
vokiečių ordino magistru, kuris buvo pa
siryžęs jį krikštyti, rašo: “Magister dolum et fraudem ipsorum considerans, que
d# suggestione matris eoruin Rutena, 110mine Juliana, que prius devota et cbristianorum atnica apparuit”) “Magistras, atsižvelg. į jų (t. y. Jogailos ir jo brolių)
vylių ir suktumų, kilusius dėl sukurstymo jų motinos rusės-pravoslavės, vardu
Julijonos; kuri anksčiau rodėsi esanti die
vota ir krikščionims katalikams palanI W”).

kimo miesto nusistatymas negalėjo pasi
daryti savo tėvo pavyzdžiu, Algirdas nau1 jai prijungtas teritorijas pavesdavo val
dyti, kaipo savo vietininkams savo sū
nums, gimusiems iš pirmos žmonos Vitebskietės, ir savo brolių vaikams. Jie turė
jo mokėti didžiajam kunigaikščiui'duoklę
ir eiti jam pagalbon su savo valdomųjų
sričių karo jėgomis. Naujai prie Lietu
vos prijungtos rusų sritys atsirasdavo
daug lengvesnėje padėtyje negu jos būda
vo anksčiau: jos atsipalaidavo nuo toto
rių valdžios, įgydavo didesnį saugumų, o
jų prievolės, galima manyti, pasilikdavo
tos pačios — kų jos anksčiau mokėdavo
savo kunigaikščiams ir totoriams, dabar
turėdavo įmokėti Lietuvos didžiojo kuni
gaikščio vietininkams. Ypatingas lietuvių
karų su vokiečiais pobūdis, kai reikėda
vo operuoti ne didėlėmis armijomis, o pa
lyginti mažais būriais, ir Lietuvos rytų
ir pietų rytų pakraščių tolumas nuo karo
fronto, Nemuno linijos, vedė prie to, kad
šie pakraščiai retai tegalėdavo būti įtrau
kti į bendrųsias lietuvių kovas su Ordi
nais.

(Daugiau bus)
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VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSH A, WIS.
Kai kurios Kenoslios draui.jos i Marijonų Kolegijos Rė

s

ELENA RAKAUSKIENĖ

Marijonu Kolegijos
Šeštasis Seimas

'f
SPALIŲ 23 D., 1932 M.
Aušros Vartų parap. salėje,
2323 W. 23rd PI.,
Chicago, III.

Pranešimas

Seimo pradžia bažnyčioje
10:30 vai.: pamaldos — suma
ir pamokslas. Per sumų gie
dos Aušros Vartų parapijos
choras ir pp. čižauskai,' artis
tai iš Detroit, Mieli.

Viktoras Mandraviekas. iš
Kenosha, Wisconsin, kars nesenial Į** » ‘■Draugo” VaJaus Korteatų, yra paskirtas

įėjų seimų, ateinančiame seklailienyje," Chicago, III.. Au5os Vartų parap. salėje, 2323
V. 23rd place Saukiamų, iŠ- Wisconsino skyriaus, vedėju
inko savo atstovus. Kolegijos !ir Smaliniu agentu j vietų
lėmėjų 4 skyriaus darbuotoj Kazimiero Mažeikos.

I

Seimo atstovams ir svečia
ms pietūs 12 vai. parap, sve
tainėje.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.
ai, keletas kolegijos prietelių“Draugo” Administrat.
večių ir mūsų solistė Elena
takauskienė su dr. A. Rakauku ir jauna šįmet baigusia 8'erai pavyko. Mūsų muz. J.:
ukštus mokslus dainininke p- , Failiukaitis yra labai populius G. Klevickaite, ateinančio rus parapijos jaunimo tarpe.
kad iš Lietuvos
ekinadienio rytų vyksta į Girdėjau,
’liicagų, kad paįvairintų kole traukia didelį liodų naujų gai
gijos rėmėjų seimo koncerto dų.
X Liet. Vyčiai atidarė kny
programų.
gynų, kur galima rasti labai
Mūsų draugijų veiklus dar- 8erų knygų. Knygds yra nuo
motojas Viktoras Mandravic- niuojamos už 10c. trims savaicas, pereitų metų “Draugo” tems. Knygynų veda Stasė
<onteste laimėjęs dovanų, įsto- Iviseriauskaitė su savo pagelo į šių m etų prasidėjusį bininkėmis.
X Mūši} parapijos mokykla,
‘Draugo” vajų ir jo reikalais
ankys mūsų kaimynus lietu-; vedama seserį} Pranciškiečių,
dus Racine, Mihvkaukee, Po irgi ruošiasi prie koncerto.
rt Wasliington, Sheboygan ir Tai bus pirmas toks įvykis
pas mus. Na, mes ir laukiam
leloit, Wis.

Seimo • posėdžių pradžia 2
vai. popiet. Seimas baigsis 5
vai. Po to koncertas ir vaka
rienė, o 7 vai. bažnyčioje šv.
Rožančiaus pamaldos ir Švč.
Sakramentu palaiminimas.

Seimo koncerte dalyvauja
Cbicagos vargonininkų Sas
Šv. Petro lietuvių parapijos klebonas, pereitais ma
nausko choras su savo solis
tais mokytojavęs Šv. Marijos bernaičių kolegijoje,
tėmis ir solistais, viešnios (ar
Thompson, Conn., spalių 23 d. atvažiuoja į Kolegijos
Rėmėjų Šeštųjį Seimų.
tistės) solistės iš Kenosha,
Įžymi solistė, ypač lietuviškosios dainos ir melodijos
Wis., p. Elena Rakauskienė ir
specialistė,
dalyvaus Marijonų Kolegijos Rėmėjų Seimo
ksus” padaro. Kiti net manė, Bazaras gerai sekasi, parapi
p-lė Genovaitė Klevickaite ir
koncerte, spalių 23 d., Aušros Vartų parap. svetainėje,
kad tai daro su piktosios dva jai bus naudos.
iš AVaukegan, Ilk, pp. žiliai.
2323 W. 23rd Place, Chicago, 111.
sios pagalba. Bet tikrenybėje
X Pas mus jau sniegas pa
taip nebuvo.
'
pagerėjo. New York Mills di
sirodė ir oras smarkiai atvė
rba pilnų laikų, dienų ir naktį.
Dr. Rakauskas savo kalbo so, jau reikia kurti pečiai.
Darbo žmonės džiaugiasi, ti
je gražiai apibudino Vilniaus
Elena
stovį ir kaip yra svarbu jau
to koncerto.
to, kuris įvyks spal. 23 dienų ktai ar ilgai taip bus.
YORK.
Parapijonas
nųjų kartų auklėti, kad palai
I bažnytinėje salėje. Plačiai žiWILLIAMS BAY,
X Šv. Petro parapijos ba X Šv. Vardo draugija ge
WIS.
įnomas
A. Kaminskas,
zaras prasideda spalių 23 d. rai pasilsėjus, žada griebtis kius tautybę. Taip pat labai
I
. muzikas
.
AUŠROS VARTŲ RAįspūdingai kalbėjo ir ponia
darbo.
Jaunas
autorius
VI.
Biį kuris eina vargonininko pareiDaug dalykų yra surinkta, yRAPIJA
Rakauskienė,
ypač
reiškė
se

Šioje
vietoje
protestonių
mo
tautas
parašė
3
aktų
komedi

jgas Aušros Vartų bažnyčioje,
iač gyvų paukščių.
ja, kurių vaidins vien vyrai. sutėms mokytojoms, užuojau terų draugija turi savo vasar * -.
"
Ine tik šauniai pasirodvs su
X Aukos dėl anglių gausiai! Uarbas jau Taromas.
Siame pasaul.mame .lidmie-, bažnVtiniu choru> w dar
tos, nes jų sunkaus darbo nie namius, kuriuose pamainomis
plaukia. Klebonas kun. Br. Vi-' X Šv. Onos draugija viena kas gerai nesupranta, o jos duoda vaikams atostogų laike styje yra nedidelė lietuvių Au- lpakvietęs žymesnius
kus lankosi po parapijonus ir iš veikliausių draugijų. Štai, deda visas savo jėgas kad vai-1 pagyventi ant šviežio oro, taip sros Vartų parapija. Bažny.
!
kaJ
Spalių 17 d. ligi 23 d. mi
renka aukas. “Pire escape” jos rezoliucija: ateinančiais kus išauklėjus naudingais ti-j vadinamose kempėse. Čionai J'ia mūrinė, dviem bokšteliais,' į koncertų atsilanky
s ir apy- sijos Providence, R. I.
jau sutaisytos. Darbų atliko metais, sako, jos varysis į pa- kėjime ir tėvynei.
iš Chicagos lietuvaitė, praėju-isu *v<!- Marijos stovyla iš lau- linkės lietuvių parapijų kuniięįuviai kontraktoriai iš Ro jlapijos komitetus. Tai, ištikimų
sių vasarą džiaugėsi gavusi j, ko.v. Lengva
baž- gai ir daug pasauliečių. Iš
Spalių 24 d. ligi 31 d. vie
. yra lietuvių
.
ckford, Ilk Mūsų gerb. klebo jų, būtų perversmas. Ar tik Visi kenosb iečiai sparčiai darbo ir draugee progos pagy-! ny«a rasti, nes prie pat auto- Thompsono lietuvių kolegijos nos savaitės misijos Rockford,
nas tiek daug rado darbo a- mūsų moterėlės nesutartiniau rengiasi prie bazaro; pardavi- venti tiktai vienoms
ienoms moteri-' m°bihų įvažiavimų į Holland :laukiamag kun direktQriug
Ilk
pie parapijos namus, juos ge veiktų.
Žemaičių Juzė neja tikietus dėl dovanos ke- ms skirtuose vasarnamiuose. tunelį, kame po vandeniu iš vas Jonas Navickas S. T. D. ir
Lapkričio 1 d. ligi 9 d. užrinti bei apsaugoti nuo puvi
važiuojama į New Jersey val muzikas mokytojas brolis Jo
tūrių tonų anglių ir kitokių
Ona.
dūšinė oktava Aušros Vartų
mo, kad nesuspėja nei savo Spalių 9 d. Federacijos drau brangių daiktų.
stijų.
Vargšas
nas Banys.
K. J. bažnyčioje, Chicago, III.
vedamų reikalų aprūpinti.
Nors sulyginus su mūsų Vi
gija buvo surengusi progra
Lapkričio 10 d. ligi 20 d.
lniumi ar Kaunu tai New Yo
X, Sodalieč.ių, kaip grybų mų. Žmonių atsilankė nedaug
misijos Kenosha, Wis.
rk’as tik vaikas, bet gyvento
po liętaus — tiek daug pridy iš priežasties blogo oro. Majų šiame mieste yra daugiau
go, kad, sako, dabar tikrai jau gikas puikiai darė nepapras
Lapkričio 13 d. ligi 20 d.
Pere}tų savaitę Švederio vie
Mūsų
lietuvių
kolonija
nė

kaip
visoje
Lietuvoje.
gyvuos.
tus daiktus ir niekas negalėjo
vienos savaitės misijos Ix>įv
šbutyje įvyko baisi tragedija.
ra
didelė,
bet
veikimas
vasa

X Choro trumpas koncertas jo sugauti, kaip jis tuos “trieli, Mass.
Lietuvių klebonu nuo pat
Su vyru pasimetusi moteris
ros metu buvo nemažas. Suparapijos pradžios yra kun.
Lapkričio 27, 28 ir 29 d.
! Aurelija Lorencienė iš šešio
luošta pora piknikų, taip gi
DR. ANTANAS RAKAUSKAS
Juozas
šeštokas.
Tai
darbštus,
likto aukšto išmetė į gatvę du
. ,
,
. kokia ten kompanija surengė Keturių dešimtų valandų ŠŠ.
tylus
kunigas,
nors
sveikatos
L
..
Sakramento Adoracija Pittssavo brolio vaikučius ir pati
.
XT y.
. .. bazarų parapijos vardu, bet
ne
perstipnos.
Nuoširdžiai
ps
v
.
,
.
iššoko, visi puldami užsimu
.
.
-iv
,• imazai pelno padarė. Reiktų bhrgb, Pa.
remia
kiekvienų
įdealmgų
be- .
.
šė. Tai kokia mirtimi baigėsi
, i
T.
. (langiau atsargumo su panaLapkričio 28 d. ligi gruod
tuvių varomų darbų. Parapi 1
1
šęimyniniai vaidai, kantrybės
smilus
žio 6 d. rekolekcijos ir ketu
jieciai jame turi gerų tėvų. j
*
praradimas. Žinoma, be gyvo
Moksleiviams jis yra nuošird- Į Nepaisant blogųjų
laikų, rių dešimtų valandų ŠŠ. Sa
tikėjimo negalima sulaukti iš
žiu prieteliu.
'mūsų bažnytėlė tapo pagraži- kramento Adoracija Cicero,
kur nors pagalbos ir ištesėji
Sveikatos sustiprinimui kun. nta. Altorių ir stovylas atnau- Ilk
mo dorybėje iki mirčiai. Tad
Lapkričio 30 d. ligi gruod
visiems įspėjimas savyje šv. GENOVAITĖ KLEVICKAI- Šeštokas buvo šiį, vasarų iš-Jjino Moterų ŠŠ. Jėzaus dr-ja. žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto
tikėjimų gaivinti, o ne mari-jTĖ’ vyriausioji duktė Kons-Įvažiavęs Lietuvon. Daugiausia Į Iš oro nudažė kitos draugijos
Prasidėjimo Novena Cambrinti jį blogais Dievo įsakymą- j ^anto Klevicko, 4307 Slieridan laiko praleido Birštono kuro-į taip, * kad dar stebisi ir sve dge, Mass.
ms priešingais darbais.
IRoad, žymaus Kenoslios biz- rte ir gimtiniame Kybartų kai timtaučiai jos švaria išvaizda.
Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie
nieriaus ir Šv. Petro parapi- me. Gimtinio krašto oro sus Turime lietuvių, kurie jau
nos
savaitės misijos Šv. Juo
j jos seno rėmėjo, praėjusį pa tiprintas, kliu. J. Šeštokas su visai baigia ištautėti, ypatin
MADISON, WIS. vasarį baigė aukštus mokslus grįžo atgal į New York’ų, kad gai jaunimas šalinas nuo savo zapo bažnyčioje, So. Chicago,
Tik
Aukščiausias valstijos teis- Appeton, Wia. kolegijoje su savo mylimiems Aušros Var tautos reikalų ir bendrauja su
Misijoms vadovauja marijo
mas penkiems metams kalėti!’“1*""1 Art...... Baccalaurei tų parapijiečiams darbuotis. svetimtaučiais. Priežastis ta, nai misijonieriai: T. Antanas
Klebono nebuvimo namie kad tėvai mažai skaito lietu
Prasidėjimo Keno
nuteisi'* Milwaukee’s
užsida Nekalto
viškų katalikiškų laikraščių ir Petrauskas, M. T. C. ir T. Jo
riusiojo Franklin banko pre alios merginų sodalicijos pir metu jį čia pavadavo Tėvai
nas Jakaitis, M. T. C. Abu ne
zidentų Vilimų Šrėderį už pri mininkė, gabi solistė, naudo Marijonai: iš pradžių tėvas J. su vaikais namie svetima kal seniai grįžę iš Lietuvos.
ba kalba. Vaikinai dažnai ieš
ėmimų pinigų kuomet bankas Į josi ypač lietuviškosios dai Navickas, S. T. D., gi vėliau
ko sau poros svetimos tautos,
nos harmonijoje nurodymais sia tėvas J. J. Jakaitis.
buvo jau nebeišsimokantis.
ir didele protekcija p. Elenos Dar šių savaitę tėvas J. J. o merginos dažnai pasirenka
Geriauaia* nuo ReumatiSkų
Skauamų, sako Buffalo Ponia
Rakauskienės, solistės, dai Jakaitis apleidžia New Yor- sau už draugų svetimtautį.
"Metų metut mane kankino reumaParapija rengia bazarų, ku
nuos K. Rėm. Seimo koncerte. k’ų, kad būti dalyviu Tėvų
tiimaa. Pagaliau ai iigirdau apie
Pain-Eirpellerį ir nuaipirkau jo bonk*. Pirmas lisitepimas juomi mo
ris
prasidės
lapkričio
15
d.
Pa

Marijonų Rėmėjų seime Cliimentaliai suteikė palengvinim*. IIniudojua jo viena bonki galėjau at
X Leonų Paulauską išgabe Kartenos vai. karvė atve cagoje ir paskui duoti visų ei rapijiečiai žada bazarų remti
Kenosbiečių lietuvių mylimas gydytojas,
likti via* tavo kasdienini darb* be
jokios
pagelbos. Dabar jau neturiu
gerai pasižymėjęs savo profesijoje, ypač ope
no į Oshkosh, kur jam bus su dusi veršį, kuris turi 4 akis, lę misijų Cbicagos lietuvių aukomis ir darbu. Ūkininkai
jokių
gėlimų savo sąnariuose."
J'............
J. O.
racijose sėkmingame atlikime, gerai pažįsta
jau siunčia paukščius ir kitodvi ausis ir 4 lūpas. Apylin parapijose ir apylinkėje.
teiktas tinkamas gydymas.
Buffalo, N. Y.
visokias ligas ir puikiai jas. gydo. Svetimtau
X Pp- Samalionienė ir Ju- kės gyventojai eina po kelis Šių savaitę new yorkiečiai kias ūkio gerybes. Tai aukos
čiai jį jiažinę apsirenka Kenosbo.je ir apylin
rgaitienė parapijos bazarui ge J kilometrus, norėdami tų gam- snbruzdę parengti priėmimui parapijos bazarui.
kėje savo šeimų gydytojumi. Dalyvaus Kole
savo klebono gražaus koncer- Darbai mūsų mieste kiek
rokai parinko įvairių dovanų, tos prajovų pamatyti.
gijos Rėmėjų seime, spalių 23 d.

LIETUVIAI AMERIKOJE

NEW

Tėvu Marijonu Misi
jos rudens metu

jj

M1LWAUK£F., W&

RAGINE, WIS.

kihj

parapijl

UTICA, N. Y.
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Ietie Assn., being the organiz-i winners of tliat season, būt chainpionship tournanient in “Harvest Dance” to be given perience it.
ei of the Basketball league also to tlie winners of the pre- >vhich 1240 teanis participated. by the members of Marųuette
Due to the “hard tinies”
vhicli bas taken the spotligkt vious season.
Marųuette fought its way to Bark K of L council.
the admission price has been
Basketball is not the only tire ųuarter finais when only Wednesday, October 26th, drastically reduced to 35c.
as one of the best leagftes of
>«♦<
ir
the Chicago District K of L sport in which Mr. Juozaitis sixteen teanis were left from is the gala night for an en- The committee eomposed of
Athletic Association. Under bas given bis aid. The Inter- the above totai.
joyable evening.
Anne M art ins, Bernice Palithe able guidance of Mr. Juo mediate Baseball league was
1 certainly say tliat M r. Juo The nielodious strains of j liūnas, Peter Beinoris, Anthozaitis, wlio served three of organized by Jack in 1928 and zaitis will be missed by the music will stir the hearts of Jny Kupsis, and Kobert Ragithe l'ive years of the leagues linislied the season successChicago District K of L Ath old and young and will niake ;nis guarantee each and everyesistance as a connnissioner, fully. This \vas the only sea
letic Assn and someone to re- all feel liglit and gay. You ;one present, a memorable and
the league becanie the only son during which the Chicago
X
place him is going to be dif- will have to liear it to ex- pleasant evening.
Tickets for the Pro Ii minai ies and Finais are
paying sport of the K of L K of L District niaintained fieut to find. — Old Timer
now on sale at the Draugas Publishing Comorganization, showing a nice two successful baseball lea
pany.
profit and awarding the best gues. This feat bas not been
A DAT E THAT WILL
General Admission $0.55 and ringside seats
tropines. A noticeable decline duplicated since.
$1.10.
MAKE NEWS
was seen both of the seasonS
The records siiow tliat the
Get your tickets early by applying direct
or niailing in your reųuest together witb
when Mr. Juozaitis was not on K of L Athletic Association
Comstalks are being gatlicheck.
the comniissioners staff. One held two track and field meets ered, punipkins grown, withseason the league did not 'and three chainpionship tennis ches and goblins cauglit —
teraunate its schedule, while tournaments all of wliich were all in preparation for the first
i the other season, the attend- supervised and
directed by big fall dance known as the
i
lance at the gailies fell off so none other than Jack Juozai
2334 So. Oakley Avenue
jsharply tliat the financial sta tis. This news coines from
CHICAGO, ILLINOIS
tus at the end of tlie season Marųuette where Jack is the
was such tliat no tropines present athletifc director. Here
could be bought or awards of every forni of sport from Ping
The cųntest is all sėt, ar- you can sock him and yet any kind made except the re-JPong to Fencing is being inrangements niade, posters out, have a a legitimate excuse.
jturn of entry fees. Lašt sea-dulged in and fine teanis are
and boxers ready. Most every Būt don’t let me put ideas
son again found Mr. Juozaitis turned out in all cases. Possib1
niglit now you can liear the into your liead, tliere are moion the Comniissioners Staff, Iv a new record was establishdūli tliud of glove agaist glove ther-in-laws too.
land to the amazement of all, jed for K of L baseball when
as tlie boys round into sliape
the tide turned again. Newjthirty two candidates came
for the preliminaries. Tliere is K OF L SPORT LEADER
teanis joined the league^ out for tryouts for the 1932
RETIRES
more than one mother who’ll
crowds again filled the stands; team at Marųuette. Now tliat
eturios dešimt
penkių
vidurius. Pašalinkite atmatas, ku
think lier Jolinny has a fit
metų ir vis dar stiprus!
rios yra lėti kol leidžiama joms
the leading newspapers again Basketball is here again, no
pasilikti sistemoje.
Ar jus norite žinoti paslaptį to
After six years of leaderwhen be starts murdering the
Ta nauja energija, kurią vyrai ir
kio gyvumo? Tai ne dėlto ką jus
printed scores and accounts doubt Marųuette will be busy
moterys pajunta pirm negu išvarvalgote ar kokį toniką Imate. Tai
sliip, Jack Juozaitis, the pres
pillow in his sleep.
toja vieną bonką. Dr, Caldwell’s sydelei to ką kiekvienas gali pada
[of the gailies and tlie teams'again playing against tlie best
i\iip pepsin, yra Įrodymas kaip sis
ryti — to ką jus galite pradėti
ent
Marųuette
leader
is
retintema yra reikalinga tokios pagelšiandie ir pamatyti pasekmes į sa
You can witness the sliow
I becanie stronger with good in the city. Lašt season, Marbos.
vaitę laiko! Viskas ką padarote,
ing from the Chicago Dist.
Gaukite bonką šio skanaus syrutai suteikiate savo viduriams tikrą
for only fifty-five cents. Šefe
{players returning from the.K. ųuette received a slow start
po ir užbaigkite nuolatinį rūpini
stimullantą.
Athletic Assn., claiming tliat C. and other leagues. In spite Jin the K of L league and
mąsi apie vidurių stovį. IšgelbėkiGarsus daktaras surado būdą sti
the first bouts on Nov. 3rd.
Jack Benyon of the Univer- muliuoti
te vaikus nuo tų aitrių dienų, ku
neveiklią sistemą j naują
lie sliall now tum toMhe Chi
rios juos taip vargina. Išgelbėkite
Jis suteikia naują gyvu
Take the neiglibor next door,
of the depression, the end of found itself in the second di- sity of Illinois football sųuad energiją,
savo namus nuo vartojimo liuosuotmą kiekvienam organui. Kadangi
cago
District
K
of
L
Choir
oj, kurie priveda prie chroniškos
tai yra gydytojo receptas, jis yra
the one wlio plavs the saxothe season showed profits vision. Nevertheless, the team is one of the most promising nekenksmingas.
konstipacijos. Ir apsisaugokite nuo
Pasakykit savo ap;for
future
activity.
auto-intoksikacijos
kai jus senstate.
phone, and let him šit next
well aliead of all other sea- went-out and won two league ųuarterbacks in tlie bunch and tiekininkui, kad jus norite bonką
Dr. Caldvvell’s syrup pepsin yra
Dr. Caldwell’s syrup pepsin. Gauyou. When the figlit goes on,
Jack was one of the out- sons. Trophies were purchased championships on the outside, has the ųualifications of a real i kitę naudos iš jo šviežių liuosuo- taip gerai žinomas preparatas, kad
jus galite jį gauti kur tik vaistai
j jančlų žolių, veiklios senna ir to
yra pardavinėjami ir jis nėra bran
in the heat of the excitement standing leaders of the Atli- and awarded not only to tlie'playing in the Chicago City field general.
'lyro pepsino. Priverskite dirbti tin
gus.

DRAUGAS BOXING NEKIS
Draugas Bon; Inament
Tickets on Sale Now!

Stipresnis Negu Būva Dvidešimts Metu

Draugas PuHishng Cunpay

K

i

gias kepenis ir veikti apsistojusius
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Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-AgentŲ
A*

.

“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖJO SPALIŲ 15 DIENĄ
DOVANOS:

AR NORI DARBO?

ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau
kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Provldence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) Washington, Philadelphia,
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, Waterbury,
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant Šv. Marijos Kolegiją,) Worcester, Boston,
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chlcagą arba $100.00 už nemažiau kaip
2,000,000 balsų
UI. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.
IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 baisų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. {vairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

Kiekviena draugija ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininką
“Draugo” Kontestą.

PASTABA: Pirmą dova«ną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000 balsų gaus $150.00.
Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą skaičių baisų.

STOK Į “DRAUGO“ VAJAUS KONTESTĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do
vanomis.
Agentas neužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas į “Draugo“ Vajaus Kontestą, daug gero padarysi sau ir vi
suomenei.
“Draugas“ yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.
PARAPIJOS—DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo”
Kontestą. Kur dar n£ra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie

I

įstatyti į

■

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
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V. Simanaa, ice creaminė ir
cigarai, 2300 S. Oakley Avc.
Petras Masiokas, ir jo darWEST SIDE. — Aušros Vartų parapijos salėj dabar eina' binmkas Juozas, 2358 S. Oakdidelis bazaras. Jau daugelis atsilankė, kai kurie prisiuntė ley Avė.
dovanas ir daugumas atsilankiusių buvo laimingi prie bingo. į Juozas ir Uršulė MickeviDabar visi West Sidės biznieriai tariasi skaitlingai su čiai, bučernė ir grocemė 2349
savo kostumeriais spalių 19—22—23 atsilankyti Į bazarą ir; g0 oakley Avė.
žaisti bingo, bei atsiųsti gražių dovanų ir išbandyti savo i Nailcy's geauty Shoppe
gilinki prie įvairių biznių. Norintieji galės aplankyti ir JoCanaį

BIZNIERIAI DARO PAMIK

Vestuvės

8

DAKTARAI

Spalių 8 d., 4 vai. popiet įvyko sutuoktuvės mūsų narės
Office Thone
Res. and Office
Vercinskaitės. Bažnyčia buvo TeL Cicero 67ES
Tel. Canal 6764
Prospect 1028
2359 So. Leavitt St.
pilna žmonių. Viskas ko gra
Canal 0706
žiausiai papuošta. ]>vi Soda- 1
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
DENTISTAS
licijos narės: Gudenaitė ir Va
X—SPINDULIAI
1446 S. 49th CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
lunaitė, eidamos pirma, vidu Vai.: 10-17 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare • Ofisas: 2130 W. 22nd St.
2403 W. 63rd St., Chicago
Valundos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
ry tako sustojusios laukė, kol
OFFICE HOURS:
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
kunigas suteiks moterystės Phone Boulevard 7042
(Prie Archer Ava. netoli Kedzle)
Sunday by Appolntment
kubo šulini.
14674
Vai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto
Sakramentų. Jauniesiems grįž
Tel. LAFAYETTE 3067
tant
nuo
altoriaus,
prie
jų
pri

Metropolitan
State
Bank,
J.
Andrius Kaminskis, bučer
ofisas Tel. Grovehlll 6617
DENTISTAS
Brenza,
prezidentas,
2201
W.
ėjo
tos
narės
ir
nuėmė
jauna

Kea 6787 S. Arteelan Avė. .
nė ir grocemė, 2341 S. Leavitt
TeL Grovehlll 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
22nd
St.
jai
nuo
kaklo
medalį
kuris
St. Tel. Canal 4334.
4729 WEST 12th PLACE
Arti 47th Street
Dr. A. Račkus, 2130 W. 22 buvo jai suteiktas per iškil
Vai.: 7 Iki 9 v. v. Išskiriant Seredos
Dr. S. Biežis, 2201 W. 22nd
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis
Andrius ir Barbora Vilčau- mes. Ir taip buvo išlydėta iš Tel. Canal 6122
St. Tel. Canal 6122.
8422 West Marąuette Road
bus.
VaL: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 8-12 A-M,
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Dr. Bložis, dentistas, 2201 skai, linksma užeiga, 2059 W. mūsų mergaičių Šv. Marijos
Nedėlioj
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
Sodalicijos.
W. 22nd St. Tel. Canal 6122. 22nd St,
4:80 — 6:80 kasdien
DENTISTAS
Telefonai: Kedzle 2460 — 2451, arba
Al.
Maseliūnas,
ekspresininTEL LAFAYETTE 7650
Susirinkimas
Juozas Grigonis, barbemė
Cicero 662. Res. teL Ctoero 2888
2201 West 22nd Street
kas, 2311 S. Leavitt St. Tel.
Susirinkimas įvyko spalių
2409 So, Hayne Avė.
(Kampas Leavitt St.)
Tel. Lafayette 6782
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
11 d, vakare, mokyklos kam
St. Mankauskas, aptieka, Roosevelt 7754.
Gydytojas
ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti
Petras Budris, laikrodinin- i Boleslovas Mažeika, “Drau bary, tuoj po pamaldų. Naujų
4140 Archer Avė.
go
”
kvieslys,
315
So.
Westnarių
įsirašė
:
Ona
ir
Pranciš

kas, 2403 S. Oakley Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare V*L: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
Trimitininkas pran.'ša visiems,
ka Sadauskaitės, Margareta Boulevard 7589
Adomas Zalatoris, lietuvis ern Avė.
kad Wcst Sidės \________
Iii biznieriai
,_____ ____
bus
Office: 4459 S. California Avė.
Rez. Hemlock 7691
Res. 2136 W. 24th St.
savo parapijos bazare trt-ėiatlienjje, f0*o_rafas
2322 So Leavitt Petras Kalnis, darbinių vy- Petroškaitė, Mamie DuckloNedėliojo pagal sutartį
TEL. CANAL 0402
šeštadienyje ir Sekmadienyje. Atsi-1
®
’
rų drabužių krautuvė, eiga- wicz, Realija Klitžaitė, Ago
lankiusieji Ims a|Miovanoti gražiomis St. Tel. Canal 2248.
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
dovanomis prie bingo.
Ofiso: Tel. Victory 6893
DENTISTAS
Simano Daukanto Spulka, rai, 2554- Blue Island Av. Tel? ta Prudžiūtė, Albina KowlžaiTaipgi visi kviečiami slįaiilingai
rengtis dalyvauti Amerikos Lietuvių
Rez.: Tel. Drexel 9191
,tė, Laurina Lisdaitė.
4712 So. Ashland Avenue
Ben. J. Kazanauskas, raštiniu. Canal 0696.
Kolegijos Rėmėjų <1 Seime, spalių
Jei
nsatsUiepia
šaukite Central 7404
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
23, Aušros Vartų parapijos salėj, 2 2242 W. 23rd PI.
(Daugiau bus)
Sumanyta surengti “HalloGydytojas
ir
Chirurgas
vai. po pietų.
veen party”. Į komisijų. Įėjo: Tel. Cicero 1260
Ipolitas Melekauskas, ken1821 SOUTH HALSTED STREET
X—RAY
Tel. CICERO 2 94
B.
Valunaitė
ir
S.
Gudenaitė.
džių štoras ir ice creaminė,
Residencija' 6600 So. Artesian Avė. Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SYREWICZE 2320 W. 23rd PI.
Nutarta surengti “Doll and
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Specialistas odos ligų ir
GRABO RICS
,
LIETUVIS DENTISTAS6 iki 8:30 vakare
balloon
”
šokių
vakarų
prieš
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Vai.; kasdien nuo 10 v, ryto iki 9
A. Judikaitis, užeiga, ciga
veneriškų ligų
galimas už $35.Oi)
valandai vakare
adventų.
Į
komisijų
įėjo
H.
KOPLYČIA DYKAI
SODALIEČIŲ
IŠKILMĖ
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
rai, 2301 S. Westem Avė.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.
Karanauskaitė, O* Sadauskai 4847 W. 14th St. Cicero, 111.
Kampas 31st Street
Vai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4, T—9 v. v.
BRIGIITON PARK. — Me tė, II. Gritaitė, A. Preidžiūtė
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
GRABORIAfc
Nedėliomis
ir šventadieniais 10—12
X—Spinduliai
rgaičių Šv. Marijos sodalicija ir O; Ivinskaitė.
Dr. <LK. Kliauga
Ofisas 2201 West 22nd Street
DENT I 8 T A S
Pirm. pakvietė nares į Nek.
turėjo iškilmes rugp. 28 d.
oor.
So. Leavitt St. TeL Canal 6122
. „.
.....
Utarn inkais. Ketvergais Ir Bubėtomis
LACHAVICU Priimdamos medalius, jos pri 1 ras. mergaičių,
sodalicijos, g420 W. Marųuette Kd. arti- W«stern Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
vi: •
1
Avė.
Phone Hemlock 7828
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
■Telephone Republic 7868
siekė Marijai, mūsų Dangiška -\ft
Marqu( tte I ark, jubiliejaus panedšllala, Seredomls Ir Pėtnyčlomls
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SŪNUS
1821 So. Halsted
CHICAGOJE
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
vaL
vak.
4142 ARCHER AVENUE
jai Motinai, ištikimai tarnau banketų^ kuris bus spalių 23
LIETUVIS GRABORIUS
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Laidotuvėm.* paTel. Virginia 0036
Tel. Repuhlic 2266
ffernauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. ti. Dvasios vadas kun. Jone d.
įy pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o
Sekantis sus-mas įvyks laplis pasakė gražų pamokslų.
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel.
Roosevelt
8616
arba
2616
O: Ivinskaitė
sau prie grabų 14Sugrįžus į mokyklos kamba-1 kr. 1 d.
Moterų ir Vaikų ligų
dirbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago
DENTISTAS
OFISAS
rį turėjo “fairwell party.”'
Specialistė
Gydytojas ir Chirurgas
868 West 18 Street
2403 W. 63rd STREET
IŠ TERESIEČIŲ SUSI
Čia narei V. Vercinskaitei pi

DR, ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. G. Z. YEZELIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. A. DGWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. G. L BLOŽIS

DR. F. G, W1NSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALAT0R1S

DR. A. A. ROTH

CHICAGOJE

DR.GUSSEN

DR. S. BIEZIS

DR. T. DUNDULIS

j. F. RADŽ1US

DR. K. DRANGELIS

Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 8288 8.
Halsted Street, Tel.
Victory 4688.

1439 S. 49 Court, Cicero, DL

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
4145 ARCHER AVĖ.

RINKIMO

rm. Ona Ivinskaitė įteikė do
Ofiso TeL LAFAYETTE 7827
Phone Hemlock 2061
t
vanų “eleetrie toaster” ir pa
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo • Iki
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi
Telefonas Yards 1138
reiškė gražių linkėjimų sodali- BRIGIITON PARK. — Spa
nuo 4 Iki 8 vak vakare Utamlnkate
lių- 11 d. tuoj po pamaldų įDENTISTAS :
cijai.
Phone Boulevard 4139
Ir Ketvergais.
GAS EXTRACTION
vyko mėn. Šv. Teresės dr-jos Valandos:
Rez. Tek Hyde Park 228B
9-9.
Nedėliomis 9-12
Dvasios vadas kun. Jonelis susirinkimas. Atsilankė - skait
6558 SO. VVESTEKN AVĖ.
Graborius ir Balsamuotojas
pasakė gražių atsisveikinimo lingas būrys narių, kurios pi
GRABORIUS
Turiu automubilius visokiems kalbų. Gaila netekus geros na
lnos sumanymų ir žada daug
GYDYTOJAS IK CiHltLKGAS
Musų patarnavimas
AKIŲ eYDYTOJTAI)
reikalams. Kaina prieinama. rės. Ji buvo viena iš pirmųjų
OFISAS
visuomet sąžiningas Ir
šią žiemą nuveikti. Jeigu vi
nebrangus, nes neturi
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
3319 AUBURN AVENUE narių. Po to kalbėjo vicepirm. suomet taip skaitlingai lankyme Išlaidų ailalkymal
Ofiso valandos- nuo 2 iki 4 ir nuo
Skyrių.
ValUnaitė, rast. Gritaitė, spo !sis, be abejom lengva bus daug,
Chicago, UI.
4 iki 8 vai. vak.. Nedėliomis pagal
sutartį
rto direktorė Vaičekauskaitė, daug nuveikti.
Nauja, graži ko
Ofiso Tel.: Boulevard 78ŽO
Namų TeL: Prospect 1830
knygininke Gudenaitė ir vie Šiame susirinkime apsvars
plyčia dykai..
na iš veikliausių narių E. Va tyta svarbiausias dalykas. La
Tel. Lafayette 1016
8307 Aabun A
ORABORIUS m laidotuvių
lunaitė.
Visos
pareiškė
gražių
pkričio 17 dieną įvyksta pir
VEDaJAS
linkėjimų.
.
..
mas mūsų jaunutės draugijos
1650 WEST 46th STBEET
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS AKIŲ
Kampas 4<tk Ir Paulina Ita
Ant galo kalbėjo pati Ver- “Birthday”, t. y. sueina ly
SPECIALISTAS
Tel. Boulevard 6868-8411
LIETUVIS GRABORIUS
cinskaitė ir netikėtai atsilan giai metai, kaip suorganizuo
Palengvins
įtempimų, kuris
Didelė graži koplyčia dykai
Nulludlmo valandoje
kreipkitės
ta. Taigi tą dieną, vietoj kad Mtl priežastimaklųgalvos
Pr. . Bortkovicz.
skaudėjimo, PHONE GROVEHILL 0027
718 WEST 18tb STREET prie menes, patarnausiu slmpatlt- kęs jaunasis
.
,,
Valandos: 2-4; '<-9 P. M.
ivaigimo, aklų aptemmlo, nervuotuvien
tiktai
tarpe
narių
pasi

kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu Abll dėkojo SodallCljai UŽ domo, skaudamų aklų karštį. Nulotu Trečiadieniais ir sekinad. susitarus
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. I
•
v
Atitaisau trumpų regystų
______ ___________ ______ vaną ir gražų surengi njų linksminti, nutarta atlikti ko sataractua
ir tolimų regystę.
|‘‘fairwell party”. Pirm. dėko- kį nors kilnų darbą. Vienbal Prirengiu teisingai akinius visuose
ststtikimuose, egzaminavimas daro
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
jjo šeimininkėms: Žylienei, Ve- siai nutarta surengti didelę mas su elektra, parodančių matUau6869 SO. WESTERN AVĖ.
klaidas.
Chicago, 111.
rčinskienei ir Srupšienei už ‘‘bunco party” (kauleliais žai uas
Speciali atyda atkreipiama mokydimą). Visas vakaro labas eis UoB vaikučiam*
šutai šviną vakarienės.
nuo 16 ryto Iki 8 vaka
mūsų parapijai. Praeityje, bri- re.Vzlandoz
Nedėliomis pagal sutarti.
AKIS ATITAISO I TRTJM
gbtonparkiečiai visuomet uo KREIVAS
Gydytojas ir Chirurgas
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
LIETUVIŲ
liai rėmė mūsų vakarėlius, už Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
be altinių. Dabar kainos perpus Plką visuomet buvom dėkingos.
J^kST MWH| k*ta<* *"
Tel. Yards 0994
GRABOFHŲ ĮSTAIGA
*
Tikimos, kad ir dabar skait
<712 S. ASHLAND AVĖ. - Rezidencijos Tel. Plaza 3200
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
lingai
atsilankys
sykiu
su
mu

MYKOLAS
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
Tel. Boulevard 7589
VALANDOS:
mis praleisti mūsų “Birth
MOCKEVIČIUS
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Nuo 10 Iki 12 dienų
day” ir paremti gerą darbą.
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Nuo 2 iki 3 po pietų
Persiskyrė
su šiuo pasauliu
spalių 15 d., 3:20 vai. po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Sukaktuvių proga, taipgi nu
Tel. Yards 1829
1932 m., gimęs Suvalkų ,rėd.,
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų *
Alytaus
apskr.,
Metelių
parap.,
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
tarta paskelbti vajų ir dar pa
Buėkunų kaimas.
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
Amerikoj išgyveno 29 metu*.
dauginti narių skaičių. Tat,
Paliko dideliame nuliudime
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
moterį Jievų po tėvais Cerkauskas norėtų įsirašyti į Šv. Te LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS
kaitė, 4 sūnūs Pranciškų, Jo
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
nų, Juozapų ir Vincentų, dvi
resės dr-ją, pradedant šiuo
dukteris Onų ir Uršulę ir gi
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
4729 SO. ASHLAND AVB.
mines, o Lietuvoj broli Juli
mėnesiu iki sausio 1 dienos, įteikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
jonų.
Kūnas
pašarvotas
randasi
SPECUAUSTAS
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
stojimas bus veltui. Jaunesnės
12219 Kmerald Avė., \Ves» PullDžiovų.
Moterų Ir Vyrų Ligų
Dėl šermenų. Pašaukite EUDE1KĮ pirm negu kreip
man, Laidotuvės įvyks ketver
poniutės ir panelės, malonėki
Ofisas Ir Akinių DLrbtuvi
ge,
spalių
20
dienų,
8:00
vai.
Vai.:
ryto
nuo
10—12 nuo 2—4 po
sitės kur kitur.
ryte Iš namų J šv. Petro Ir Po
pietų: 7—8:20 vaL vakaro.
756
WEST
35tb
STREET
te
pasinaudoti
šia
proga,
įsi

vilo parapijos bažnyčių, kurioje
Nedėliomis 10 Iki 12
Kampas Halsted St.
atsibus gedulingos pamaldos už
rašykite į šią dr-ją, kuri spa
velionio sielų, o iš ten bus nu- ,
Telefonas
Midway 2880
Valandos: nuo 16—4: nuo 61—8
lydėtas į šv. Kaalmiero kapi
rčiai
auga
ir
žengia
pirmyn.
Nedėliomis:
nue
18
Iki
18.
nes.
Visi a. a. Mykolo Mockevi
Baigus susirinkimą patiekta
HEMLOCK 8151
čiaus giminės, draugai Ir pažystašnl esat nuoširdžiai kviečia
gardžios kavutės ir dar gar
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
paskui apžiūrėjo įvairias koJŪSŲ GRABORIUS
teikti Jam paskutinį patarnavi
desnio “keikso”.
mų
ir
atsisveikinimų.
Didyste Ofisas
nipanijos išdirbystes.
(Naryauckas)
Nuliūdę liekame, Moteris, Sū
Spalių 18 dieną visos narės
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
riai, Rukterys ir Giminė*
4605—07 South Hermitage Avenue
atlankė A-rmonr kompanijos Sekantis susirinkimas įvyks
2429 West Marąuette Road
laidotuvėms patarnauja gra
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742
VALANDOS:
borius Eudeikis.
Tel. Yardas
skerdyklas. Pirmiausiai turė lapkričio 8 dieną, parapijos
. 1741.
9- Iki 18 ryto, 7 tM 9- vakare
W-H-Y Utaru. ir Ketv. vak. paųal sutartį
jo “arbatėlę” ir užkandį, o mokyklos kambary.

A. MASALSKIS

TEL CICERO 6887

DR. JŪSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. L. SIRIKOL’IS

DR. VAIIDSH, OPI.

L J. ZOLP

DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKUDAS

DR. P. M. ŽILVITIS

3243 So. Halsted Street

Office Tel. Victory 7188
Res. Tel. Hemlock 2615
Tel. Grovehill 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Seredomls po pietų ir Nedėldiuniala
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Rea Phone
Englewood 6641
Wentworth 8008

Office Phone
Wentworth 30U9

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

1800 WEST 47th STBEET A. L DAV1BŪN1S, M. D,

DR. J. W. KADZEW1CK

Seniausia ir DMžiausia

_ DR. MAURIGE KAHN _

A»

A.

DR. 6. SERNER

Eudeikis

DR. CHARLES SE6AL

DR. V. S. NARES

4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwoud 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 2874

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
piet. U tarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. .Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

'

Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tek Hemlock 8708
Rea TeL Prospect 6(16

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas <166 South Kedzle
Rez. <426 So. Callfornla Av«.
VaL: 8-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vaL: nuo 1-J, nuo |:IO-I »«

t

6

Trečiadienis, spalių 19, 1932
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LAIME BAZARE VISŲ LAUKIA:

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS BAZAR/1S

Visus Bazaras nori apdovanoti laime: Į visus Bazaras žiuri, kad laimin
gais padarius. Taigi ateikite, o pamatysite, kad esate tikrai laimingi.

SEMS, SUBATOMS IR NEDttIŪMS

Kviečia visus

PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE

A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

Ikutinį bazaro vakarų žada bi-ito gauti pp. Gudų krautuvėj, Ypač šiuo laiku labdarybės POLITINIAI OPONENTAI
'znieriai padaryti savo “šven- 901 W. 33 st.
darbai lošia svarbių rolę. Rei
TURĖJO DEBATUS
itę” ir “in corpore” pasiroBaigia pasveikti
kalaujančių pašalpos yra da
Northwestern universitete
Įdyti bazare. Sveikintinas daP-nia
P.
Krasauskienė,
šv.
ug. Norėtume, kiek galime, turėjo viešus politinius dcbavinėja iš šilkų visokias gėles.
LIGONINĖS RĖMĖJŲ
J
lykas.
Lauksime.
Jurgio
par.
klebonijos
virėja
visus
atsišaukusius į klubų ap- Itus Marylando gubernatorius
Perkant vidumiesty jų negalė
DARBUOTĖ
I
Lapkr. 27 d. įvyksta para po operacijos baigia pasveikti. rūpinti. Publikos atsilankymas Ritcbie, demokratas, su buvutum nupirkti už $3.50, o čia.
pijos vakarienė, prie kurios
Tas pat į ši vakarų padės klubui tęsti siuoju Kansaso gubernatorium
Šv. Kryžiaus ligonines rė mūsų bazare, laimingieji galės
į veiklus komitetai ruošiasi. Va
šį svarbų darbų.
S. E. N. Allen’u, respublikonu. Klausę
mėjos dabar kiekvienų antra gauti už visai mažus pinigus.
karienė tai metinis, didžiau- RĖMĖJOS KVIEČIA KAU
debatų pareiškė, kad abu sma
dieni užimtos. Jos susirenka
Knygutės išleistos amt gra sias parapijos parengimas, ku
LIUKAIS
ŽAISTI
•Sv. Kazimiero kapinių dire- rkiai argumentavo, bet tas to
į ligoninę ir stropiai ruošiasi žaus blankieto bei kaldrų ir
riaine išgirstame pranešimų iš
-----------|ktorių
susirinkimas
įvyks keneviršijo. Vadinasi, išėjo ly
prie ateinančio bazaro, kuris lovos antklodes jau beveik vi
visų metų veikimo. Su metine CICERO, ILL. — Akademi- tvirtadienj, spalių 20 d., 1932 giomis.
įvyks gruodžio mėnesio prad sos išparduotos. Jomis rūpina
parap. vakariene pasidžiaugia'jos Rėmėjų 9 skyrius rengia m., Gimimo Šv. M. P. para
žioje. Ponia Burba, kuri yra si p. C. Norušis.
ma nuveiktais darbais ir nu- , kauliukų žaidimų šį vakarų, pijos svetainėj, 6820 So. WaRepublican
įaip pat uoli Akademijos Rė
statoma ateinančių metų dar-1 spalių 19 d., Šv. Antano para- slitenaw avė., 8 vai. vakare.
Headquarters
O
dabar,
gerbiamieji,
aš
pra
mėjų bei Motenj Sąjungos 1
bų tvarka. Parap. choras jau pi jos svetainėje, 7:30 vai. vak.
Visi direktoriai kviečiami
Lietuviu Divizija
kp. narė jau prisiuvo daug dėsiu “ubagauti” po kompa
mokinasi
gražių
ir
žavinčių
Tikietuose
yra
įvykus
klaiĮ
dalyvauti
posėdyje,
nes
yra
NATIONAL:
kvartukėlių (Russian Apr- nijas bei lietuvius biznierius
dainelių,
kuriomis
linksmins
da.
Vakaras
įvyksta
šiandie,
daug
svarbių
reikalų
svarsty

bns). Ponia Saniulionis su p. dėl savo būdos. Kų aš laimė
M. Wabol, Chairman,
Alfa atsilankiusius, o parap. moky o ne ketvirtadienyje. Pelnas mui.
Paukštiene, Vaičiene bei p-le siu, taip pat pranešu.
Palmer House,
klos vaikučiai visuomet savo skiriamas neturtingųjų vaikuKun. A. Baltutis, pirm.
Miniat ir kitomis siuvinėja
Room 777.
įvairiais driliais sudaro gra-|čių naudai.
WEST SIDE ŽINIOS
Jonas Zelevas, rafit.
sklypelius, kuriuos sudės ant
STATE: .
žiausių programo dalį. Vaiku Iš anksto dėkojame mūsų
didesnės antklodės ir padarys
A. K. Yalukas,
X Šiandie tęsiasi bazaras ir čiai jau lavinami seselių kazi- pirm. O. Krasauskienei už gra
geliąs labai gražias antklodes
Democratic
mieriečių,
varg.
N.
Kuliui
pa

žų
jos
darbavimųsi,
taip
pat
Chairman
(quilts). Kitos narės, neturė visiems proga savo laimę iš
dedant.
Lietuvytis ir visiems bulvariškiams, sy
Headquarters
Morrison Hotel
damos laiko kiekvienų kartų bandyti. Kai kurie ištikrųjįj
kiu ir komisijai, kuri gražiai
Room 585
atsilankyti, parsinėšę namo laimingi. Kai kurie jau nebe
PENKERIOS MIŠIOS
Lithuanian
darbavosi per parapijos baza
COOKCOUNTY:
siuva gražius abrusėlius (gue- turi dovanų kur dėti, tat ir
rų. Dėkojame visiems, kurie
B. R. Pitkiewicz,
St towels). Jau daug padary vėl gražina bazarui, kad kiti
Division
BRIDGEPORT.
—
Jo
Ma

aukojo
daiktų
būdai.
Rėmėja
jas
gautų.
Bet,
matyt,
bazare
Chairman
ta “gyvuliukų”: šuniukų, zui
lonybės
praloto
M.
L.
Krušo
moterys
daugiau
turi
laimės
ir
kučių, katukų ir t.t., kurie la
Metropolitan Bldg.
134 N. La Šalie St.
bai gražiai atrodo. Pabaigu daugiau gauna dovanų. Bet parėdymu šv. Jurgio par. ba
134 N. La Šalie St.
sios antklodes ir “gyvuliu jųjų daugiau ir ateina į ba- žnyčioj nuo dabar sekmadie
Chicago
Room 300.
niais bus penkerios mišios:
kus”, jos pradėjo daryti gra zarų. Vyrai, nepasiduokite nto
AMERIKOS LIETUVIŲ
žias paduškaites, kurias pri terims. Pasirodykite, kad ir'' 6:30 vai., 7:30 vai., 9 vai. 10
DUKTERŲ ŠOKIAI
kemša vata, įvelka Į šilkinę jūsų yra westsaidėje nemažiau vai. ir suma 11 vai.
SOUTHMOOR HOTELY
Praėjusį sekmadienį prie šv.
užvalkalų ir ant viršaus išsiu- kaip moterų. Taigi šiandie kas
Jurgio par. bažnyčios buvo
gyvas į bazarų.
Spalių 19 d., Vehetian Ro
X Šįmet Aušros Vartų pa kolekta parėmimui tos para
om, Southmoor Hėtelyj, Storapijos mokykla turi penkis pijos mokyklos neturtingų mo
ney Island ir 66tli Place įvyks
kambarius. Vietos dar yra ir kinių. Kolektorkos buvo tos
Amerikos Lietuvių Dukterų
tėvai turėtų savo vaikus lei mokyklos akylos ir mandagios
šokiai. Pradžia 8:30 valandų
sti į parapijinę mokyklų. Ne mergaitės.
vakare. Muzika, kaip ir visuo
darykime vaikučiams skriau
Daro pienus
met, ko geriausia.
Jau sukako 20 metų, kaip Budriko krautuvė
dos, nes Viešpats Dievas da Veikėjas Jonas Dimša, sto
vė jiems teisę, kad jie išmok jęs į “Draugo” kontestų, da Visas pelnas skiriamas lab
patarnauja lietuviams
darybės reikalams.
tų tikėjimo dalykų.
ro
pienus
ir
remia
talkinin

nuo skaudėjimo
kus, kad šauniai pasidarbuoti Nedaug matos laikraščiuose
Su kiekvienu pirkiniu jūs gausite gražią
NORTH SIDĖS ŽINUTĖS Bridgeporte ‘ ‘ Draugo ’ ’ nau žinių apie šio klubo darbuotę,
dovaną dykai
bet, trumpai sakant, klubas
dai.
♦»
gerai gyvuoja ir daug veikia.
Mūsų parap. bazarų lanko
Sugrįžo p. Evaldas
Daugelis dalykų
grali ISSaukti
gana didelis skaičius parapi P-nas J. Evaldas, Keistučio
galvos skaudėjimų ir kitus skaus
jom).
Nors sunkioji depresija Spulkos vedėjas, sugrįžo iš
mus, bet yra vienas dalykas, ku
Radio kombinacija, gro
MOKSLO LAIKUI
ris visuomet sutelks jums pagel
visus
spaudžia,
bet
geros
va

Qunicy, Ilk, kur dalyvavo Illi
tų! Tikrai paimkit vienų ar dvi
PRASIDEDANT
ja gražiai rekordus, 8 tū
tabletes Bayer Aspirin. Jūsų ken
lios žmonės randa būdų pare nois valstybės Spulkų suva Be mokslo sunku gyventi, ypač Atėjimas ISnyksta. Pagelba ateina
merikoje. Mokytis reikia ir senes
bų, padaryta R. C. A.
mti savo parapijos reikalus. žiavime. Lietuvių spulkas at niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
tuojau, nežiūrint kokia priežastis
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chivertė jūsų galvų svaigti nuo skau
Per du sekmadienius padary stovavo devyni delegatai. Jų cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
Victor, vertės $100.00, su
dėjimo.
la. Čia pagal naujų mokinimo būdų
Bayer Aspirin yra nekenksmin
ta nemažai pelno, o ateinantį priešakyje buvo ir apie lietu intioklnama Į trumpiausių laikų ang
gas — negali paveikti fti,rd). Todėl
It lotynų kalbos, aritmetikos, kny12 rekordų *59.00
nėra reikalo laukti, kad galvos
sekmadienį bus paskutinis va vių spulkas suvažiavimui re lų
gvedystės, stenografijos,
pllietyptės,
skaudėjimas "pats tftnyks." Berei
lalfikų raSymo, abelnos istorijos, ir
Midget Baby Grand Rakaras, į kurį visi turi sunešti feravo adv. J. Kucbinskas.
kit,ų mokslo Žakų, Mokyklos vedėjas
kalinga yra kęsti kokj nors skau
p. J. P. Olekas, yra senas ir daug
dėjimų, kuomet jus galite gauti
tikietus. Kurie dar neatnešė,
dios po
Svarbiausias šio Spulkų su prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
Bayer Aspirin. Tai yra palaima
prantamai dėsto mokslo dalykus ir
moterims, kurios kenčia regulia
šeštadienis bus paskutinė die važiavimo dalykas buvo tai kiekvienų labai patenkina. Dabar,
rius slstematinlus sknusmus; vy
.v, • •
.
i-i
prasidėjus mokslo metams, pats ge*9.90, *14.50
na tikietams gražinti.
rams, kurie turi dirbti nežiūrint
lsaiskinimas apie galimybes rlausias laikas pradėti mokytis. Atei
aklų Įtempimo, nuovargio ar neu
kite ir Įsirašykite Šiandien. MOKSLO
Man renkant statistines ži prisiilėti prie Home Loan Ba VA LANDOS: Nuo 9 iŠ ryto iki 3 po
ir *18.75
ralgijos.
pietų ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.
IStirkit jo greitų pagelbų nuo
nias
biznierių
ir
profesijonalų,
Radios tūbos po
nko. Tai pasirodė, kad lietu
Šalčių, nuo neuritis, reumatizmo,
Amerikos Lietuvių
'lumbago. Žiūrėkit, kad gautumėt
pasirodė, kad mūši) kolonijo vių spulkų stovis yra toks,
tikrų Bayer Aspirin — su Bayer
35c, 5Oc " 75c
Mokykla
je yra suvirš 17 įvairių biz kati veik visos galės prisidė
ant dėžutės Ir tabletėllų. Visi ap3106
So.
Halsted
St.
tlekininkai turi Bayer Aspirin tab
nierių; kiti, žinoma, gyvena ti prie federalio Home Loan
letes.
toli *į šiaurę ir į parapijos pa Banko.
Parsiduoda Electric Shoe
Didelis pasirinkimas pečių, lovų, parlor setų ir
rengimus retai kada atsilan Adv. Kucbinskas referuoda Repai r Storas. Geroj vietoj, Vpi- iį
k *
karpetų.
ko. Bet teko girdėti, kad pas- mas apie lietuvių spulkas pri gi renda, 4 gyvenimui kamba
minė apie Keistučio Spulkos riai. Išmokysime darbų jeigu
bylų su bolševikais. Delegatai nemokate. Priežastis pardavė
“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS tuomi ypatingai užinteresuoti jas apleidžia miestų.
ir darė paklausimų. Adv. KuBLANKA
610 West 47th St.
t
chinskas tinkamai paaiškino
Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
dalykų ir suvažiavimas parei
3417-21 South Halsted Street
BARGENAS
škė pagyrimų States attomey
Vardas ir pavardė.................................................................
4—5 kambarių mūrinis flaTelefonas BOTJLEVARD 8167—4705
Swansonui už energingų užsi
tų namas, garu šildomas.
Adresas ....................................................................................
stojimų už spulkų.
Randasi S. W. kampas 65th
Pirkitė.s išanksto
ir Artesian gatvės.
Bridgeportiečiai ima užsiin Kaina $16,090.00 Sąlygos.
Nedėlioję ir vėl jūs girdėsite gražų Radio programų
teresuoti
“
Draugo
”
rengiamu
su orkestrą iš stoties W.C.F.L. 970 kilocycles, nuo 1
“Draugo Vajaus” Kon testas, 2334 So. Oakley Avė.,
BRIETZKE & UTESCH
box
’
o
tumamentu.
To
tumaiki 2 vai. po pietų.
Chicago, III.
6320 S. VVestern Avė.
mento tikietų galima išanksTel. Republic 6578

C H IC A G O J E

IP. CONRAI) Fotografas
Turime tokias pat Šviesas

Rck. 730 W. 62nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tų lubų

Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. RockweU St.

Telefonas Republic 9600
Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Wa»hlngton St.
Boooa 905
Tel. Dearborn 7944
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvertais
—> 4 iki I vai.
4144 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Mamų Tel. Hyde Perk >195

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
M E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ.
Tel. PuUman 5850—4177

4404 S. WOOD ST.—Ketverto vak.
Tel. Lafayette <191

154) N T.A SAT.T.E PT—n«r»t •ntartl

Tel. Boulevard

PRANEŠIMAI

20 METINIS

Greita
PAGELBA

Išpardavimas

kaip

Hollywoode musų studijoj ir vaka
rais Imti paveikslai iSeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del appųinM.nentų Ir sempellų pašaukit mus
telefonu: ENOLEWOOD &84O

591lf

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

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žiedas, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.
9650 W. 63rd St., Chicago, UI.
Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas
D81 Kėliausios rųfiles
Ir patarnavimo, Sau
kit
GRFFN VALLEY
PRODUCTS
Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.
4444 SO. PAULINA STREET
Tol. Boulevard 1189

9

Phofte Roosevelt 2078
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

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

III.

NAUJA OASOUNO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIGHWAY
SERVICE STATION
7001 S. VVESTERN AVENUE
S. E. comer
Tel. Hemlock 1017
Pranas Dirgelis, savininkas

Jos. F. Sudrik, Ine.

.M

manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikoma
rienų i* goriausių ružlų autoknoblliūs —■ BTUDEBAKER.
kurte yra
pagarsėja savo stiprumu Ir gražumu.
Talpai mes turime pilnų pasirlnklvartotų karų labai prieinama ir

mų

nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
ARCHKR AVENUE
tMapho na Lattrette

UM

