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Londone policija nuo bedarbių saugoja parlamento rumus
JAKOBITŲ ARKIVYSKU
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PAS VOKIETIJOJ

SPAUS SVETIMŠALIUS
Vakar Chicagoj Įvyko beda
rbių vaikštynės, kuriose daly
Cook’o apskrity gyvenan
vavo, \kaip apskaičiuojama, apie 10,000 bedarbių ir komu- tieji bedarbiai svetimšaliai,
rūstų. Sakoma, kad dešimtys kurie visų laikų buvo šelpiatūkstančių bedarbių atsisakė1 mi, gali netekti pašalpos, o
dalyvauti vaikštynėse, kada kurie šiam krašte neišgyvenę
patyrė, kad raudonieji gaiva- nors trijų metų, gali būt delai nori tai visa išnaudoti sa- portuoti.
Nepaprastai daug gilaus į- vo partijos reikalams.
To reikalauja krašto vyriauspūdžio į vokiečius padarė ar
Dar kitos daugelio darbini- svbė ir kai kurie apskrities
kivyskupo laikomos šv. Mišios jukų vaikštynėse nedalyvavi- komisijonieriai.
šv. Agnietės bažnyčioje. Daug j
Kas iš tų svetimšalių neturi
mo priežastys, tai komunistų
domėtasi nematytais senovės
nusprendimas panaudoti rau-i darbo, o norėtų grįžti į savo
bažnytiniais rūbais.

Išnyko socialistu svajuues Čilės
respublikoj
Čekoslovakijos naujo minnteritj kabineto prie
šaky yra agrarų vadas. Paleistas Danijos par
lamentas
HERRIOTAS MADRIDE

TO RŪMAI

--------------

TRUKDĖ KOMUNISTAI, BLOGAS ORAS

COLOGNE (Koelne), Vokie
tija, spal. 31. — Čia lankėsi
gjįžęs Katalikų Bažnyčios vie
nybėn Malabaro jakobitų Betliany arkivyskupas Mar Tva
rios. Čia Jo Ekscelencija pra
šė pagalbos, kad Katalikų Ba
žnyčios vienybėn patraukti Sirijos jakobitus atskalūnus.

\

SAUGOJAMI PARLAMEN-

BEDARBIŲ VAIKŠTYNES CHICAGOJ

'■ H*

-----------MADRIDAS, Ispanija, lapLONDONAS, spal. 31. — kr. 1. — Čia atvyko Franciu
Kelinta diena gausinga šio'zijos premjeras Herriot’as. Imiesto policija smarkiai kovo-(talijos vyriausybės radikalai
ja su suplūdusiais čia iš viso;113™3* jį nepaprastai iškilmi
krašto bedarbiais. Vienur ki ngai pasitiko ir vaišina, o pre
tur Įvyksta riaušės, kada po zidentas Zamora jam teikia
licija ima varžyti bedarbiams požymius.
Herriot’as ne veltui čia atvaikštynes. Daug sužeistų.
Praėjusį sekmadienį tūksta- v>’ko- Jo tikslas Yra Prancūnčiai bedarbių veržės kara- zi jų, suartinti su Ispanija Taliaus rūmų liųkon. Gatvėse i- rpzemių juros nusistatyme —
vyko kautynės, kada policija Prie^ Italiją,
žygiuojančias minias sulaikė.
Madrido universiteto studesukėlė demonstracijas
Vakar stiprios policijos jėgos n tai
per dienų saugojo parlam. rū- prieš Herriot’ų. Sakė, kad jis
mus. Visos rūmų link vedan- čia atvyko planuoti nftują imčios gatvės bedarbiams buvo perijalistinį karų.
užblokuotos.

NAUJOKYNAI KUPINI
JAUNŲ VYRŲ

donas vėliavas, nors vaikšty- į kraštų, vyriausybė tokius siunių rengimo komitetas aiškiai nčia savo lėšomis.
buvo nustatęs, kad tų vėliavų I
------------------naudojimas bus uždraustas.
NUŽUDYTAS VIEŠBUTY

Pagaliau daugelį nuo yaikšPRAHA, spal. 31. — čeko- tymų sulaikė nepaprasta dar-į Stockyards Inn (viešbuty),
Nauja šio krašto golfo čempijone. Tai Miss Virginia Van Slovakijoj seminarijos ir nau- gana ir pakaktinai šaltas oras. 4178 So. Halsted gat., vakar
Wie iš Chicago. Ji yra tik moterų skyriaus čempijonė.
jokynai šiemet yra kupini jau- i Kad vaikštynėse komunis- rytų rastas
nužudytas H.
PRIETAISA VANDENY
NAUJOS VYRIAUSYBĖS nų vyrų. Taip pat daugybė j tai vyravo, ta liudija kad ir SIoop iš Montana valstybės,
jaunuolių yra parengiamose šis faktas, kad siunčiamos į kurs į skerdyklas traukiniu
ŽYGIAI
ALSUOTI
seminarijose. Kai kur įstaigos miesto rūmus pas majorų de- atlydėjo galvijus. Policija ielegacijos priešaky pastatytas ško nežinomo vyro, kurs su
didinamos.
MADRIDAS, spal. 31. — ANEW YORK, spal. 31. —
negras radikalas. Jis majorui Shoop’u nakvojo.
drian Alvarez išrado priemo- Į“New Outlook” žurnale Al.
perskaitė bedarbių reikalavi------------ ----- —
GRĮŽTA PRIE SENOJO
nę žmogui alsuoti panėrus į Smith’as rašo, kų turėtų veimus.
AUDRA PADARĖ NUOSNUSISTATYMO
vandenįr iPų prietaisų jis va-ikti nauja krašto vyriausybė,
Į Vaikštynių metu neįvyko
TOLIUS
dina “žuvies plaučiais.”
jei demokratai rinkimus laiPARYŽIUS, spal. 31 _ i didelių suiručių, policija ra
Vakar jis darė bandymus mėtų. Smith’as pareiškia, kad
Fraėjusios savaitės pabai
miai laikėsi. Bedarbiai sumamatant vyriausybės nariams nauja vyriausybė pirmiausia Aiškėja, kad Prancūzijai ne
ršavo į Grant parkų ir ten į- goje Didžiųjų Ežerų srityse
ir technikų komisijai. Ketu- turėtų susirūpinti nedarbu. galvoje nusiginklavimas. Vy
siautusi audra su sniegu pa
vyko prakalbos.
rias valandas išbuvo vandeny Paskui 18-uoju priedu, alaus riausybės skelbiami nusigink
darė didelius nuostolius. Tuo
panėręs.
ir vyno grąžinimu, veteranų lavimo planai nesąžiningi.
PALEISTAS DANIJOS
metu
Chieagų ir apylinkes iš
bonusais, gamintojų pardavi Premjeras Herriot’as išvyko 1,000 POLICMONŲ PRIĖMĖ
PARLAMENTAS
NAUJAS ČILĖS PRE
tiko smarkus vėjas.
ŠV. KOMUNIJĄ
mo mokesčiais, muitų tarifa į Ispaniją. Prieš išvyksiant jis
ABU KANDIDATAI RY
ZIDENTAS
ir užsienių karo skolų maži
TUOSE
19 PLĖŠIKŲ NUKAUTA
pareiškė, kad Prancūzija neDaugiau kaip 1,000 CliicaKOPENHAGENAS, spal.
nimu.
•
turt nė mažiausio pasiryžimo gOS katalikų poliemonų, priNEW YORK, lapkr. 1. —
SANTIAGO, Čile, spal. 31J 31. — Ministerių kabinetui,
MEXIC0 CITY, spal. 31. —
mažinti ginklavimąsi, jei ne-'klausančių Šv. Judo organi— Šios respublikos preziden- kuriam vyrauja socialistai, Vakar vakarų čia prakalbų
PROHIBICIJOS KLAU
gaus užtikrintos pasalinės ap- 'zucijai, sekmadienį visi vienu Arti Ocampo, Guanajuato va
tu vakar išrinktas buvusis re’ka^au.lanL danų karalius turėjo prezidentas Hoover’is.
SIMAS
saugos. Apsauga ypač reika- • kartu (in corpore) Šv. Judo lstybėje, krašto kariuomenė nu
prezidentas Artūro Alessan- Pak'ido žemesniuosius, parla- 0 gubernatorius Roosevelt’as
linga iš J. Valstybių.
dri. Socialistų svajonės pakas- ”‘°nto rūmus. Nauji rinkimai lankosi Naujojoj Anglijoj. Tai
bažnyčioje klausė šv. Mišių ir kovė 19 plėšikų.
AVASHINGTON,
spal.
31.
tos.
, Įvyks lapkričio mėn. 16 d.
paskutinė kampanijos savaitė.
priėmė šv. Komunijų.
— Išaiškinta, kad abi, respu
NAUJAS ČEKŲ PREM
ŠIEMET PADEGINĖJIMŲ
blikonų ir demokratų, partijos
METAI
JERAS
TAS NEBUVO JUOKAI RAISTUOSE
PAVALGYDINO NUODAIS
SPROGUS GAZUI 29
stovi už 18-ojo priedo atšau
SUŽEISTA
PAPILE. Žilių kaime ūkin.
PAKLYDUSIAM MISIJONIERIUI
kimą. Tačiau atšaukime yra, PRAHA, Čekoslovakija, spa Sidney Sheridan, 4 metų
Kz. Kulvelio klojime spalių 2
tarp jų skirtumas. Demokra- lių 31 _ Čekoslovakijoj pasi- amž., savo broliukų Bruce, 18
PODREZOVA, Čekija, spal. BAGAMOJO, Afrika (per lipti j medį ir pats įsilipo, iš
d. apie 9 vai. vakaro kilo gai
tol,
Pne \atsaukt1’. kaU(keitė krašto vyriausybė. Pre- mėnesių amž., pavalgydino kaž
31. — Valstybinėse geležies paštų). — Apaštališkajam Ba- kurio kaip ant delno buvo jam
sras. Sudegė klojimas su ja
va s ybems grųzin i apsispre- n,jerag pdrzal atsistatydino, o kokiais miego vaistais. Kūdidirbtuvėse įvyko gazo sprogi- ganiojo vikarijate, Tanganvi- iratomi vandens šaltiniai. Ne
vais, kuriame tarp kio ko, bu
ndimo teisę. O respublikonai jo vietų užėmė agraras Malykis vargiai bus išgelbėtas.
inąs. 29 asmenys, iš kurių 18 ka teritorijoj, vienas Švento-1 užilgo atėjo pora liūtų su trivo sukrautas 2 metų linų der
nori atšaukti ir valstybėms petr. Užsienių reikalų minispavojingai, sužeista.
sios Dvasios misijonierius la- mis vaikais vandens gerti,
lius ir įvairi statybos medžia
apsisprendimo teisę ir toliau teįis Benes ir keli kiti pasili
BALSAVIMO VIETŲ
ga. Klojimas padegtas. Nuos
bai nejaukiai turėjo praleisti • Liūtams pasišalinus tuojau
varžyti.
ko
savo
vietose.
SAUGOJIMUI
LENKIJOJ PAKARTAS
naktį raistuose su dviem jau dideliu triukšmu atžygiavo 35
toliai apie 8,000 litų. Padegi
KARININKAS
nais negrais palydovais.
dramblių kaimenė. Vienas mi
me įtariami Pranas ir Stasė
PASKOLINO 18 MILIJONŲ
NUŽUDĖ PREZIDENTO
Ateinančių
savaitę įvyks Kulveliai, kurie su nukentė
Vienų dieną dviejų vaikinų lžiniškas dramblys priėjo prie
DOLERIŲ
PRIEŠĄ
krašto rinkimai. Cook’o aps jusiu turi ginčų dėl trobesių
VARŠUVA, spal. 31. - vedamas ir lydimas misijonie- medžio, kuriam aukštai sėdėjo
krity viskas paruošta rinkima nusikėlimo. Policija tardo. Šie
Grudziųdzo kalėjime mirties riue leidosi takais per dide misijonierius, medį apžiūrėjo,
NEW YORK, spal. 31. — HAVANA, spal. 31. — Ku ms. Keletas šimtų policijos rnet šioje apylinkėje skaitomi
bausmė pakorimu įvykdyta lius raistus į vienų Usandawi nugarą į jį pasikasė ir po to su
I
jaunam atsargos leitenantui misijos mokyklą. Kaip iiiisi- kitais drambliais pranyko rai Vietos bankininkai skolina 18 bos policija, ieškodama gink-į narių bus skirta saugoti bal-į gaisrų ir padeginėjimų metai,
milijonų dolerių New Yorko lu kontrabandos nužudė tur- savimo vietas. Parenkama ke- Pernai buvo skendimo “epiIki Plitt’ui. Jis pripažintas jonierius, taip palydovai ge stų tolumoje.
miestui.
tingąjį plantatorių L. P. Her-ili tūkstančiai prižiūrėtojų.
demija.”
vokiečių šnipu.
rai takų nežinojo ir bekeliau Iki pusiaunakčio vandens
randez’ų, 50 m. amž. Sakoma,
dami paklydo. Temstant jiems šaltinius dar lankė taurai, že
APIPLĖŠTAS BANKAS
nužudytasis buvo prezidento 220 MILIJONŲ DOL. MO
NUTRAUKTOS PAMALDOS pasisekė prieiti
Katalikų Veikimo Centro
prie vienos bros ir kiti raistų gyventojai
KESČIŲ NESUMOKĖTA metinėj konferencijoj buvęs ilMachado priešas.
BAŽNYČIOSE
balos, kur buvo vandens šal keturkojai. Misijonieriui nebu
MONROE,
Mich., lapkr. 1.
Cook’o apskrities advoka-J gametis K. V. C. Vyr. Valdy
tiniai. Misijonierius apsidžiau vo laiko snausti arba apie ką
— Šeši plėšikai apiplėšė čia
tas Bell vakar “gTand jury” bos pirmininkas prof. A. Tu60 ŽUVO KAUTYNĖSE
GUADALAJARA, Jalisco gė ir nusprendė arčiau van nors svajoti.
bankų. Pagrobė apie 40,(XX)
pranešė, kad už kelerius me-.mėnas pakeltas į garbės pirvalstybė, Meksika, spal. 31. — dens apsinakvoti, nes naktį Nors po vidunakčio niekas
dol.
MANAGUA,
Nikaragua, tus apskrity nesumokėta 220 mininkus.
Guadalajara arkivyskupo y Ji-1 betikslis per raistus ėjimas prie šaltinių neatėjo, bet jis su

minez, kurs yra ištrėmime, įsakymu, čia vakar visose bažnyčiose nutrauktos pamaldos
ir bažnyčios pavestos vyriausybei. Gyventojai denuncijuoja vyriausybę.
„

buvo pavojingas. Kada visi J vaikinais iš medžio neišlipo
PABĖGO DU KALINIAI
trys pasitaisė kiek prisnausti, pki visai išaušus. O kada išLIMA, O., spal. 31. — Tš
staiga nugirdo netoli liūtų ano, jis iš aukšto medžio gekriokimą. Nebuvo laiko kas Irai aplinkui apsidairė ir su- '.vietosvalstybės ligoninės pa
daugiau galvoti. Misijonierius rndo, kurion pusėn turi kėliau (spruko dukriminalistai fr kol
liepė abiem vaikinam tuojau1 ti.
kas nestigauti.

spal. 31. — Apie 100 sukilėlių milijonų dol. mokesčių.
ORO STOVIS
užklupo krašto sargybos pat
rulį — 38 kareivius. Per pen- Cbicagos policijos viršininkias valandas vyko kautynės, ko įsakymu pakeisti vietomis
CHICAOO IR APYLIN10 kareivių sargybos ir apie|7 kapitonai, 2 seržantai ir 13lKES. —
numatoma
50 sukilėlių žuvo.
eilinių poliemonų.
saulėta diena; kiek šalčiau.
šum,li<-n
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Antradienis, lapkr. 1 d., 1932

KUN. J. J. JAKAITIS, M. I. C.
svarbiausia kat. akcijos sritis. Kat. Akcija
yra katalikų visuomeniško veikimo ir kata
likiško veikimo ir katalikiškos kultūros vie
išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
Meksikos sostinėje — Mergai gyvuoti ir veikti be doros
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu nybės centras. Už Kat. Akcijos sienų katali
sei Metų — $3.50. Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
kai gali tarp savęs politiškai kovoti, gali į- xico City, šio spalių mėnesio kodekso.
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
vairias politines partijas kurti ir jas rėkia piadžioje įvyko Meksikos ad-1 Tad atgaivinkime ir palaitų — $4.00, Kopija .•#c.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nertamuoti, bet Akcijos plotmėje visos partinės vokatų sujungęs suvažiavimas. Įkykiuie tikėjimų. {Sustiprinki
tlna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiaina tam
tikslui pašto tenklų.
kovos nutyla nes čia viešpatauja vienybė,1 jjUUg j<as advokatų norėjo pa- j me šeimas.
seimas. Aš, Zapatos sekėsekė
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
nioralinė disciplina ir partinių aistrų ramy švaistyti klausimų, kaip at-i- jas, revoliucininkas, dažnai o
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
bė. Tame veikime, kuris tikslu laiko Kristaus jrado įyJ? ,netų konstitucija, su kaltinamas kaipo reakcijo
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 grųžiiTimą Į šeimų, į mokyklų, į socialinius'k(,kiu būdu joje pateko religiniukus. Bet štai aš čia skelbiu,
vai. po piet.
žmonių santykius ir kuris kovoja su pagony- nįuį klausimai. Paskiau šis su-j kad pasaulinybė yra bankrubės ietidy\ais kultūros gj\enime, negali bū- ■ jj>auyuias atmestas, nes gal:jusi. Sako, kad nėra doros
“D R A U G A S”
ti pažiūrų įvairumo. Kaip K. Bažnyčioje su-'tuo bQtų nepasitenkinusi pati įstatymo. O aš sakau, kad yra.
telpa visos įasės ii tautybės, taip ir Kat. Vvrįausybė, kuri nukaitusi ko- Tai krikščionybės doros psia- Į
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Akcijos plotmėje negali būti vietos nei na-įv*oj& prieš Bažnyč.įa. Bet su- tymas. Mūsų tėvai mus moki- [
Publlshed Daily, Except Sunday.
cionalinėms nei partinėms rietenoms.”
Įvažiavę advokatai ir svečiai no būti dorais ir tuo būdu jie I
SUB8CRIPTIONS: One Tear — $6.00. 81x Months
Keikia pastebėti, kad tokio pat nusislaty- ’su dideliu domėsiu klausės vie mus supažindino su tuo Įsta— $3 50. Tbree Months — $2.00. One Month — 76c.
Europe — One Tear — $7.00. 81z Months — $4.00.
nio partijų atžvilgiu laikosi National Catholic U()S prakalbos. Denuncijuota tymu. Kaip tik Meksika užCopy — .020.
Advertlsins ln “DRAUGAS” brlngs best results.
AVelfare Confėrenee, kuri yra panaši L. K.'komunizmas ir pareikšta, Kad sisuks nuo Kristaus, ji bus
Advertlslng rates on appllcatlon.
V. C. Toks pats nusistatymas tuo klausimu Meksikos visa viltis yra krikš bankrutijusi
“DRAUGAS” 2334 5. Oakley Av., Chicago yra ir A. L. K. K. Federacijos.
Delko gyvuoja supuvimas
čionybėje.
Aušros Vartų parapijos misijonierius, kun.
Kalbėtojas buvo advokatas mūsų politikoje? Tas pat su
J. J. Jakaitis, M. I. C. pradės misijas šian
PASTABĖLĖS
Antonio Diaz Soto y Gama, puvimas pasireiškia ir visuo
dienos klausimai
die, 7:30 vai. vak.
------------ ----Įnekatalikas, revoliucininkas, menės gyvenime. Del ko taip?
Vienas bolševikų šlamštas apie savo va-Į Zapatos sekėjas ir agrarų re- Del to, kad revoliucininkų dau ,
KATALIKIŠKOJI AKCIJA IR PARTIJOS
WESTSIDĖJE MISIJOS
gumas yra bedieviai. Dėlto, |už B“ .'ūl'and<;’
TeM?'°
i karykštį rėmėja ir vadų tokių “gražių” kai- voliucininkų vadas,
kad jie išsižadėję Dievo, o pa valstybės sienos. Iš tos stoties
Lietuvos Katalikų Veikimo Centras spa bele rašo: ...jei kurie girdėjo renegatų Butkų, | Aš atėjau čia pas jumis giLapkričio mėnesis via labai
sirengę pinigui ir linksmini- dabar Brinkley skelbia savo
lių mėn. pradžioj turėjo gausingų konferen kaip lakudriškai tas žmogus iškraipo ir iš-jnti Meksikos revoliucijų, kaltinkamas misijoms ne mūsų
muisi. Iš mokyklų Kristaus e- biznį ir kitas pažiūras. Ta sto
cijų, kurioj iškelta daug svarbių klausimų juokia komunistų partijos šių kovų ...Vėpla bėjo y Gama. Atėjau ginti mūvangeli jos pašalinimas yra tis nustelbia daug J. Valsty- Motina Bažnyčia ragina žmo
sąryšyje su katalikiškuoju veikimu Lietuvo Butkus mano...” Kitoje vietoje apie tą pati sų revoliucijų nuo rusų revo.- taip didelis nusikaltimas, kad
nes šiame mėnesy atminti skai
kiašto stočių,
liucijos,
kuri
Meksikai
yra
žmogų
rašoma:
“
...yra
tik
alkoholiko
ir
bur

je, plačiai kalbėta apie daromus tam veiki
jo negalima nė kruvinomis aBrinkley o nauja stotis y stykloje sielas. Skaistyklos
svetima
ir
klastinga.
žuazinių
nuodų
girtuoklio
klegėjimas.
”
Ma

mui trukdymus, apie trūkumus ir t.t. Dienraš
žaromis panaikinti. Mūsų res-ira kenksminga Šiam kraštui. |tiosa lenkia
...... m kiekviena žmogų
Niekšai
Meksikoje
dirba
ti

tot,
vakar
jie
vienu
frontu
skelbė
kruvinąjį
tis “Rytas” tuoj po konferencijos įdėjo ra
publikos vienatinė viltis yra jK“ kas ma™’ kad Meksikos pr.e pnsirengm,o amžmam gy
šinį apie Katalikiškųjų Akcijų ir partijas, bolševizmų, išnaudojo nesusipratusius darbi kslu sugriauti naniu's ir šei
Aukščiausiojo Įstatynidavėjo vyriausybė labai nedraugingai > venimui. Kas gyvai persiima
su kurio turiniu bus įdomu ir mūsų veikė ninkus, o šiandien biauriausiais žodžiais mas. Jie turi tikslo taip pat
atsineša j! šio krašto vyriau- .šia tiesa, tas yra šventas žmopanaikinti net Dievų. Bet Die rankose.
viens kitų kolioja.
jams susipažinti.
Jo prakalba dažnai buvo pe sybę, jei leidžia bi kokiam a- ĮUS.
vas nepanaikinamas. Jie šau“Kadangi Katalikiškajai Akcijai nuolat
feristui skelbti tokias ir kito
Taigi Aušros Vartų parapi
....
„
. . , . . ,
... „ kia, kad šeima daugiau negv- riaukiama ilgomis entuzijazjoje,
kaip kitais metais, riiip
prikišamas partingumas, tad dar kartų krei
kias
neteisingas
žinias,
“D-va” džiaugiasi, kad mokų laikras-'
.
x , •
» vuoja As protestuoju. Seimą mo ovacijomis, ko labai senai
..
,,
±
x
•
,
•
•
vuoia.
piame savo skaitytojų dėmesį, kad Kat. Ak tis “M-tis” atgaivino lietuvių dainas ir liauj Šis Brinkley’o žygis yra ke- ir šįmet bus atatinkamos pa
gyvuoja. Už tai reikia dėkoti neigi ta Meksikoj.
cija stovi šalia politinių partijų, betgi visų dies meliodijas. Kalbėti, kad “M-tis” ar kas
I ūksmingas ir katalikams. Pats maldos rytais S valandų, gi va
J Brinkley yra nepalankus ka karais 7:30, per S dienas nuo
katalikiškų partijų ir pažiūrų žmonės turi kitas atgaivino lietuvių dainas, tai reiškia ne vyrams, bet moterims. Mes
JIE RANDA PRIEMONIŲ
niekados
nesutiksime,
kad
Me
lygių teisę ir pareigų dalyvauti Akcijoj; po įžeisti daugybę lietuviu choru Amerikoje, ku- .
talikams. Tad dabar reikia 1 dienos lapkričio ir baigsis
Milford mieste, Kansas val
,
x i- x -L
.
. ksikos moterys žengtų rusų
litinės pažiūros “niekam neuždaro kelio į ak ne per daugelį
|
laukti, kad iš tos stoties imr 9 dienų.
metų lietuviškomis dainomis
stybėje, turtingas vaistininkas
moterų
pėdomis.
cijų, jei tik tose pažiūrose nėra Bažnyčios kėlė išeivijos tautinę sąmonę. Kitų vertus,
Pamokslus sakvs rvtais ir
beitis visoki melai ir prasi
Tie
niekšai
žengia
toliau.
1
gydytojas
Brinkley
kitados
tu
doktrinai priešingų elementų. Kat. Akcijos lietuviškoji daina Amerikos lietuviuose nicmanymai apie Katalikų Baž- vakarais misijonierius, gerb.
Jie
atakuoja
pačių
dorovę.
Jie
1
Įsigijęs
radijo
stotį.
Fenariai, kiek jie dirba,Akcijos plotmėje, yra kada nebuvo užmirus, ji buvo ir yra gyva,
. ,
_ū- i
.... v- .nvčia Meksikoj. Ir pirmiau vi- ‘kun. J. J. Jakaitis, M. L C.,
skelbia, kad pasauly nėra jo-d^a^.raJijaJiouusija račiau “ / , • - t
,
• i,
♦
a i- •
• • •
• • £, X,
nepartyviški. Po Kat,.;Ąk$ij©s vėliava £ali dėl to nereikėjo
’
1
J
•' į .
,
'šoki melai iš ten buvo sklei- buvęs ilgus metus Sv. Kazijos kelti iš numirusių nei
kiu doros įstatymų.
nedavex Ipaskiau
o . tik
... meksikonu
,
, ! mielo
•
•
,\Yorcester,
v
.
,r
dirbti katalikai monarchistai ir katalikai de “M-čiui,” nei kam kitam.
1
j
j Iš šios vie
»xC(
-vr v leidimo)
i dzianu.. Bet
kaparap.,
Mass
tų stotj. Nes sis gydv-•
.
,
,. . .*
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.
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. .,
tos į jus kalbėdamas dr. Ma- naudoti
mokratai, nes Akcija nesikiša į valstybės san
, .
,
...
i • x-i
lba, kuri ne daugeliui čia su- klebonas ir po to įstojęs i Ma♦
*
♦
tojas
tų
stot|
naudojo
tik
sa-1
’
_
e
,
1
..
.
,
nuelis Medina sakė, kad mes
tvarkos klausimų, nesvarsto, ar, pa v., prezi
...
-v, - .
.... įprantama. Dabar bus naudo- rijūnų vienuolija. Dabar geru.
, ,
Svarbiausiais lietuviškų dainų palaiky šiandien nieko kita neturime vo pelnui ir neaiškiai politi-lt
dento, seimo, savivaldybių rinkinių įstatymai
misijonierius važinėja su im
, . ...
... i,,, v. 'jama angliška kalba,
kai. Jis per radijų skelbe ožių J
tojais
šiame
krašte
buvo
ir
yra
vargoninin

duoti
jaunimiįi,
kaip
tik
bol

geri ar ne. Kat. Akcija nekelia balso dėl
Neramieji gaivalai visur ir si jomis po lietuvių parapijas
gilių biznį, gyrė savo vaistų
muitų pakėlimo, dėl kreditų pramonei, pre kai ir jų vedamieji chorai. Daug prie to pri ševikų doroyės įstatymų. O tas
visados randa priemonių savo Amerikoje.
parduotuves ir, ant galo, pra
kybai ir žemės ūkiui, nesikiša j užsienių po sidėjo komp. M. Petrauskas, harmonizuoda- raudonųjų įstatymas yra užKviečiu širdingai visus pa
kenksmingų darbų dirbimui.
Mano (lrau dėjo radijo klausytojus raginlitikos ir administracijos reikalus, nestato sa Inas liaudies meliodijas ir rašydamas origi- gillti
sinaudoti šiomis pamaldomis
JI balsuotų, nes
vo atstovų į parlamentus. Jei Kat. Akcijos nulius karinius. Taip pat A. Pačius. A. Alek-^j, jfls ga|įte įfeįgįnti Dlcv?. j‘>> kad
“ATLAIDŲ ŠALTINIS ’ Jr gerb. kun. J. J. Jakaičio tūsis
ir
kiti.
Jie
dirbo
dar
tada,
kada
“
drim0
jei
jūs
wip
padarysite,
kas
1
,s
yra
kandldatu
i
valstybės
Išėjo iš spaudos maldakny-;r;nįngaįs pamokslais. Atminnariai dirba vyriausybėje ar parlamente (sei
gubernatorius
dziams
”
nė
į
galvų
nebuvo
atėję
į
Ameriką
gi jums beliks? Medžiaga, tik
me), tai jie atstovauja ten ne Kat. Akcijai,
• * ge Itlaidų Šaltinis. Paruošė [kime skaistykloje sielas ir už
važiuoti
“
lietuviškų
dainų
gaivinti.
”
Kansas
valstybėje
be
aisviena medžiaga. Užgindami
ir išvertė T. Kazimieras i-jas pasimelskime, o teisingiaubet tam tikroms politinėms grupėms, todėl
kaus
leidimo
praktikuoti
poli

kapucinas, išleido seserys kot- sias Dievas atlygins gausiai
Dievo buvimų, jfls užginate
Kat. Akcija už savo narių politiškų veikimų
tikų
yra
toli
blogiau,
negu
rinietės. Maldaknygėje yra pa visiems.
neatsako. Jei vidaus politika ar valstybės įSLA. tebeverda kova. Socialistai nepa visokių dorų.
[praktikuoti
gydytojaviinų,
pa

aiškinimas
apie atlaidus ir
Komunizmas išsižada viso
statymai užgauna katalikų religijos, moralės tenkinti, kad seimas neišrinko Bagočiaus pir
Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.,
reiškia
Chicago
Tribūne.
daugiau, kaip 300 įvairių liūd
ar Bažnyčios jurisdikcijos reikalus, tai tuo mininku, tautininkai pyksta, kad dabartinė kių senovės palikimų — tradiAušros Vartų par. klebonas
kart Kat. Akcija tylėti negali. Šiuo atveju valdyba ir “T-nė” neremia Lietuvos fašis-ĮUjų, net šeimos tradicijų. Jis
Negavęs leidimo skelbti ra- ni, kuriom popiežiai suteikė
!
naikina
visi Akcijos nariai, be atodairos j jų politi tų, o sandarieėiai nervuojasi, kad jų žmonės
visas pastangas irlvo biznį per radijų, Brinkley a1 laidus. Nors visos maldos ge- tulikų rankose. Kaina su npnes pažiūras ir simpatijas valdantiems asme valdyboje yra puolami. Taigi tos organiza drausmę. Vietoje dorovės jis į surado kitų priemonę. Jis krei iros, bet už vis geriausios yra taisai* 65c.
nims, griežtai ir vieningai reaguoja, kreipda cijos darbas ir eina, kaip toj pasakoj gulbės, kemša mums skepticizmų (ne-jpėsi į Meksiką. Tenai jis gavojtos, kurioms suteikti atlaidai. r “DRAUGO" KNYGYNE
2334 So. Oaklev Avė.,
miesi į viešųjų opinijų. Viešoji opinija — tai Ivdekos ir vėžio vežimo traukimas.
tikybų). Visuomenė negali ii- sau galingų radijo stotį tuojau Ši knygelė turėtų būti visų ka-;

“D R A U G A S”

name kambaryje turi talpintis du skyrių.
xVnt pirmo aukščio padarė ruimingų sve
tainę, kurioje galima sutalpinti pusę tūks
tančio žmonių. Tais pačiais metais mokyk
la buvo ir atidaryta.
. Pastatęs mokyklų, jis atidavė sese
Rašo Tautietis
rinis klebonijų, o pats a|isigyveno mokyk
los kambariuose. Tenai išgyveno tris ar
(Tęsinys)
daugiau metų. Bet visgi tai nebuvo tin
Iš tos priežasties per šešis mėnesius
kama vieta kunigui gyventi. Per mažai
negalima buvo bažnyčioje laikyti pamal
buvo vietos.
dų. Pamaldos buvo laikomos viename kle
Taigi, 1927 metais jis pastatė sau še
bonijos vieškombaryje. Kun. Oliclmavišių
kambarėlių
namelį šalę mokyklos. Tas
čins tik kų suspėjo truputį pataisyti baž
namelis labai brangiai atsiėjo dėl to, kad
nyčių, paėmė ir išvažiavo.
jis nebuvo naujas. .Jį reikėjo perdirbti ir
Kunigas Jurgis Mikulskis
Kun. Jono Olichnavičiaus vietų užė iš naujo taisyti net du kartu.
Laikui bėgant, bažnyčia viduje labai
mė kun. Jurgis Mikulskis rugsėjo 7 d.,
1922 metais. Po sudegimo bažnyčia buvo apdulkėjo. Taigi, jis gražiai jų išmaliavolabai apleista. Kun. Jurgis Mikulskis, bū jo. Be to, visur taisė namus. Su Juozu
damas jaunas ir energingas, stengėsi vis Šviežausku ir Juozu Virbickiu prisodino
dar daugiau medžių bei krūmų ir ištaisė
ką pataisyti ir atnaujinti.
Kai jau truputį dalykus sutvarkė po šaligatvius. Tam darbui reikėjo daug pi
nelaimės, kuri įvyko gaisro melu, 1924 nigo. Pasidarė labai didelės išlaidos.
Pagaliau besirūpindamas parapijos
metais pradėjo statyti mokyklų. Mokyklų
pastatė su keturiais kambariais. Kiekvie medžiaginiais reikalais ir parapijonų iš

DridKimts Paikiu Metu
Sukaktims

Meksikos Revoliuci ninko prakalba

išmokėti $3,300.00 skolos, kuri būtinai
ganymu, kun. J. Mikulskio sveikata labai
sumenkėjo. Matydamas, kad dar gali blo turėjo būti užmokėta.
Galima stačiai tvirtinti, kad jei mes
giau būti, kovo 9, 1932, jis atsistatydino
ir
toliau
laikysimės vienybės, visi iš \ ienuo klebono pareigų šv. Antano parapi
joje. Jis buvo tuojau paskirtas šv. Juoza no dirbsime, galėsime lengvai išmokėti
po ligoninę kapelionu, kur ir dabar sek skolų, palaikyti mokyklų ir apginti savo
vaikelius nuo ištautėjimo.
lu ingai darbuojasi.
Apvaikščiodami 25 metų sukaktuves,
Kun. Juozas Jusevičius
mes džiaugiamės, kad pas mus viskas
Kun. Juozas Jusevičius buvo pakvies tvarkoje. Mūsų draugijos turtingos ir
tas užimti klebono vietų. Tuo tarpu para skaitlingos; mūsų jaunimas grįžta prie
pijos padėjimas buvo labai sunkus. Buvo tautiško susipratimo; mūsų vaikeliai lie
daug nesutikimų, priešingumų ir atšali tuviškai mokinasi. Dieve duok, kad atei
mo. Be to, didelė skola slėgė parapijų. tyje lietuvystė pas mus dar daugiau pra
Naujas klebonas nesibijodamas sunkumų, žydėtų.
, '
pradėjo visus kviesti į darbų. Visi ir pa
IV. tv. Antano parapijos draugijos
klausė.
Omahos lietuviai, kad būtų geriau
Ne tik tie paklausė, kurie naudojosi susivieniję nuo pat pradžios atvažiavimo
Bažnyčios patarnavimu, bet ir tie, kurie į Ameriką, pradėjo tverti draugijas. Ma
jau truputį yra atsitolinę nuo savo gero tote, jie gerai Žinojo šitų- lietuvių prie
sios motinėlės, Bažnyčios, atėjo į pagal žodį: “Kur vienybė, ten ir galybė.”
(Daugiau bus)
bų. Visi iš vieno pradėjo remti parapijos
reikalus. Tai davė progos naujafn klebo
Sveikata, kaip laimė, mes imame jų
nui aprūpinti visus bėgamus reikalus, at
mokėti nuošimčius ir dar į šešis mėnesius branginti tik tuomet, kai jos netenkame.

>

GAUSKIT DAINOS
Skriskit skaisčios mūsų dainos,
Tieskit, šventos, laisvės kelių,
Kur Baltijos veidas mainos,
Kur dar A’ilniui brolius gelia!
Gauskit, dainos, gaivų gandų.
JJekit meilę mums, kaip rasų,
Kvieskit brolius gerbti drąsų —
Drąsūs laisvės nepraranda!
Gauskit, dainos, A'yčių gunda,
Kelkit tautų karžygiauti:
Lai ji garbę sau suranda.

Lai ji vyksta laurų pinuti!
Gauskit, dainos, didį gandų,
Kad mums dienos rytų lemia,

Tegu niekas jau nebando
Priešu žengt į mūsų Žemę!
P. Vaičiūnas

Atsargumas dažnai būna pavėlavęs
svečias.
*

*

♦

Netaip baisi nelaimė — kaip mąsty
mas apie jų.

LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI
(Vaiku skyrius, kuri prirašo lietuvių pradžios
mokyklų mokiniai)

MARYTĖS ROŽANČIUS
Buvo gegužės mėnuo. Žvaig
ždes blizgėjo ir mėnulis švie
tė visam pasauliui. Marytė
klūpojo prie savo langelio ir
žiūrėjo j apylinkes. Visur bu
vo medžiai. Gėlės leido malo
nų kvapų. Visur buvo ramu.
Ji meldėsi. Gegužės mėnuo, ji
kalbėjo rožančių. Kaip gera
jai buvo melstis, kada prieš
jų buvo viso pasaulio gražu
mas. Keldamosi ji pabučiavo
bailųjį rožančių ir padėjo prie
lango sakydama:
— Mano Pirmosios Komunijos rožančius. Paskui pažiūrėjus į skaistų dangų pridėjo:
Karaliene 'Gegužės, melski už
mane.
— Mamyte brangioji, ar jūs
vakar paėmėt mano rožančių?
— tarė Marytė eidama į vir
tuvę sekantį rytų. — Negaliu
jo rasti. Vakar jį turėjau sa
vo kambary. Ne mama nepa
ėmė ir niekur nematė.
— Gal Edvardas paėmė, —
pamanė.
Suradus brolį Marytė pa
klausė jo, ar jis paėmė jos ro
žančių.
— Atmink, kad tai yra ma
no Pirmosios Komunijos ro
žančius, — ji tarė, — ir tu tu
ri jį man atiduoti.
-- Prašau nekaltint manęs,
Maryte. Aš tavo rožančiaus
nemačiau ir neėmiau. Juk tu
žinai, kad niekad aš tavo ro
žančiaus neimčiau. Gal rasi
kur nors kitur.
Šį sykį Marytei rodės, kad
jis sakė tiesų, nes šiaip vis jų
erzindavo.
Edvardas ir Marytė išieš
kojo visus kambarius ir kam
pus, bet rožančiaus nerado.
Net ir lauke išieškojo. Nubu
dus Marytė jam tarė:
— Aš turiu labai gerų planų, eik su manim į mano ka
mbarį.
Abu užėjo į viršų. Edvardo
žingeidumas buvo labai dide
lis.— Kas bus? — manė jis.
Uždarydamas duris Marytė
tarė:
— Edvardai, prašykime Mo
tinos Marijos, kad ji surastų
man rožančių. Kalbėkime pen
ktųjų dalį, džiaugsmingos pa
slapties, kada Juozapas ir Ma
rija surado Jėzų bažnyčioje.
Tai geriausiai tiks.
Abu atsiklaupė ir, žiūrėda
mi į Marijos paveikslų, atkal
bėjo ant Edvardo rožančiaus.
— Sveika Marija, malonės
pilnoji.... Dešimts sykių jų ba
lsai skambėjo po kambarį, ka
rtojant tų maldelę.
Pabaigę jie atsikėlė. Marytė
buvo įsitikinusi, kad Marija
pagelbės jai surasti jos rožanv•
cių.
— Nepamiršk brangioji Mo
tinėlė, kad aš lauksiu. Lig lai
kui aš gausiu kitų rožančių
nuo seselės. Po to prieš eisiant
j mokyklų abu išbėgo pažaisti.

Spalių mėnuo. Pasipuošęs
gražia spalva miškas sudarė
gražų paveikslų. Gamta nusi
dažius gražiomis spalvomis.
Vėl Marijos mėnuo, Šventojo

- O ačiū Marija, Karalienė Šventojo Rožančiaus!
kįI
Ten gražiai padėtas gulėjo
!$|jos Pirmos Komunijos rožan
čius.
Aldona Sakalaitė,

Aušros Vartų mokyklos
7-to skyriaus mokinė.

Rožančiaus mėnuo.
— Edvardai, — tarė Mary
MALONI EKSKURSIJA
tė, vaikščiodama po sodų, —
— Šiandien yra pirma spa
Sesutė mokykloje mums pri
lių diena. Mano rožančius tu
ri būt surastas. Turi! Memo- minė, kad ateinančiais metais
įvyks Pasaulinė Paroda Chirarėje sakoma:
eago’je, kad į jų suplauks žino
“Juk nuo amžių nebuvo gi
nių iš visų pasaulio kraštų
rdėta...”
Marytė vis laukė savo ro perėtis to miesto grožėmis.
žančiaus. Ji laukė kantriai, Taigi, gėda būtų, jeigu mes,
čia pat gyvendami, nepama
turėdama viltį.
— Gal, — Edvardas norėjo tytame tų dalykų. Todėl, vie
sakyti, — tu niekad jau nera nų dienų sumanėme susipaži
nti su svarbiausiomis vieto
si savo rožančiaus.
— Pradėkime įdomų rinki mis ir dalykais.
Nuvažiavę , į miestų, pir
ni. Kolektuokime visokiu dimiausiai įėjome į Planeterijų,
čumo ir spalvų lapus
Sumanymui Edvardas prita (Adler’s Planetarium). Tenai
rė. Jie pradėjo rinkti lapus, vienas mokslinčius aiškino apie dangaus planetas, saulę,
kaip staiga Marytė sušuko:
— Edvardai, Edvardai! eik metų dalis ir žvaigždes.
šia. Aš matau paliktų paukš Toliau nuėjome į muziejų
čio lizdų šiame medyje. Ir, (Field’s Museum). Viena mo
žiūrėk! Ten matau kų nors kytoja mus išvadžiojo po ke
blizgantį; gal tame lizde yra lis kambarius ir išpasakojo,
mano brangakmenis.
kas buvo įdomiausia. Ji paro
Edvardas, žvilgterėjęs į me dė ir paaiškino apie indijonų
dį, tuojau pradėjo lipti. Įlipęs ir Alaskos žmonių gyvenimų.
sugriebė lizdų ir numetė Ma Toliau parodė aigiptiečių kū
rytei.
nus, palaidotus kambariuose.
Krisdamas lizdas pataikė į Jie buvo suvynioti drobulėse
žolę prie Marytės kojų. Pakel ir rnt grabų buvo išpiešta jų
dama lizdų ji sušuko:
išvaizdos. Buvo dideli puodai,

Išėjus,’ Sesutė pranešė,"kad ‘tirirŪ^: “Būkite"geri *?jr‘ daf- bais poĮnėTiftlBii.'t' ,
kuriuose įdėdavo numirėlių
plaučius, vidurius ir širdį. eisime pamatyti Chicagos kny bštus, ir tarnaukite Dievui vi kaina $3.00.
Taipgi mums parodė- apie pir gynų. Įėjus pro duris, matė suomet.”
Šventasis Raštas, Senojo
mojo žmogaus gyvenimų ir me gražiausias mozaikos sie (Versta iš “Tlie Young Ca- Testamento III. Psalmių kny
kaip tada atrodė miškai ir nas ir marmuro grindis. Yra! tliolic Messenger”)
ga, patarlių knyga, Ekleziaslaukai, iš kur, po kelių tūk tenai įvairių kambarių, kur
tikas, Izajo pranašystė. Vertė
Akvilina Steponavičiūtė,
stančių metų, pasidarė anglis. mokslo vyrai mokinasi apie
Nek. Pras. P. Š. parap. ir Komentorių pridėjo Vys
Parodė net senų senovės gy politikų ir įvairius mokslus.
kupas Juozapas Skvireckas,
8 skyriaus mokinė.
vulių kaulus, gyvates su ko Taip pat yra kambarys, kurį
plonais popieriniais aptaisais,
jomis, ir nukirstas galvas in- aklieji gali skaityti iš ypatin
kaina $3.00.
dijonų priešų. Matėme ir jų gų jiems pagamintų knygų. YVadovas Sakyklai. Trečioji
aprėdalus.
ra ir didžiausi kambariai, iš
knyga, Pamokslai apie Dievo
Iš muziejaus išėjus, nuėjo kur knygos siunčiamos į ki
IR GI ROJUS
Malonę, Sakramentus ir Mal
me į žuvų namų (Sbedd’s A- tas knygyno šakas.
dų, Antrasis padidintas leidi
ųuarium) kur matėme įvairių
l^ors daug jau matėme, vie Sesuo Mokytoja mokydama mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
įvairiausių žuvų iš nesuskai nok dar naujos Randolph’o v aikučius apie sutvėrimų Ado kas. Kaina $1.50.
tomų vandenynų. Matėme vė stoties nematėme. Nuėjome ir mo ir Ievos paklausė:
Šventasis Raštas, Senojo ir
žį, kuris, pasigavęs žuvį, no tų pamatyt. Nužengėm kelis — O kaip vardas to gražaus Naujojo Įstatymo arba Testarėjo pabaigti jos gyvenimų laiptus žemyn ir atsiradom po daržo, kurį Dievas sutvėrė A- ment0 su Vulgato tekstu, Ketir sykiu pasisotinti. Buvo nuo žemėje. Mums pasirodė it di dornui ir Ievai?
'virtas Tomas, kaina $4.00.
mažiausios žuvelės iki šarkų delė krautuvė, nes iš šonų ma
Berniukas v estsaidietis —
Viršminėtas knygas dar ga
iš Atlantiko vandenyno.
tėsi langeliai prie kurių per Aš, aš manau kad “Rūtos” lima gauti:
Pamatę visa tenai, nuėjome kanti bilietai ir kiti dalykai. daržas.
“DRAUGO” KNYGYNE
pamatyti garsų šaltinį (BuVisa apžiūrėję ir įsitėmiję
2334 So. Oakley Avenue,
ckingham Fountain), kuris y- grįžome pilnai patenkinti įNEAPSIMOKA
Chicago, III.
ra labai puikus. Nakties metu spūdinga kelione po Chicagų.
Liudvika Jurionytė,
jis visas blizga įvairiomis švie
Daktaras, apžiūrėjęs ligonį,
somis. Matėme šalę padirbtus
ŠŠ. Petro ir Pauliaus'sa]{0:
Dykai 7 Dienų Ban
iš akmens liūtus, iš kurių bu
parap. 8 skyriaus mok., — Mano mielas, nėra kitos
dymas Kenčiantiems
rnos ėjo vanduo ir liejos į vi
West Pullinan, Illinois. išeities, reikės tamstai įdėti
nuo Reumatizmo
Jei Jus kenčiat nuo
sas šalis.
stiklinė akis.
reumatizmo. Jus galite
gauti
Rose Rheuma
HAYDN’O TIKĖJIMAS
Pamatę muzėjų, planeterijų,
Tabs, Įrodytą, Ir išban
— E, tai neapsimoka, dak
dytą gyduolę. Dykai 7
žuvų namų ir šaltinį, nutarė
Dienų Bandvmul. Si natare!
p rast a namų gyduolė
Kada Juozapas Haydn su
me aplankyti Art Institutų,
jau pagelbėjo Šimtam:*.
— Kodėl neapsimoka?
Nesiųskit pinigų — tik
kuris taip pat garsus Cliica- tikdavo sunkenybę muzikos
savo vardą Ir ad esą
— Jei gyvų akį man kumš
*>*
ant žemiau esančio Ku
rašyme,
jis
sustodavo
rašęs
ir
pono
goje. Tenai įėjus, pamatėme įDykni Del Skaitytojų
tini išmušo, tai stiklinę grei
ISbandykit Alą gyduolę
sukalbėdavo
rožančių.
Šis
pa

vairių paveikslų. Buvo maty
patys per NEMOKAMĄ.
čiau išmuš.
BANDYMĄ. Išplikykite
ti ir tų piešinių, apie kuriuos protys nuolatai ramino jį taip,
kuponą ir prialųsk<te j|
greit, pirm išsibaigs šis
mokinomės mokykloje. Buvo kad jis galėjo grįžti prie darduosnus pasiūlymas.
GERB. KUNIGAMS
ir stovylų garsingų pasaulio į bo. Sulaukęs senatvės jis daRose Rheuma Tab Co., (Dept, X-6)
ŽINOTINA
3516 N. Irving Avė., Chicago, III.
vyrų.
|vė choro bernaičiams šį paMeldžiu prisiųsti pilną Pakeli Rose

m, JEI JUOKINU

Raštas,

šventasis

Senojo

Naujojo Įstatymo, su Vulgatos tekstu, Antras Tomas, plo-

Rheuma Talis, apmokėtu persiuntimu.
Aš vartosiu Jas 7 dienas ir tada pats
nuslspręsiu ar aš noriu jų daugiau.
Vardas ....................................................................
Adresas ..................................................................
Miestas ............................. Valst.....................

Dienomis

Į

LIETUVĄ
— PATOGŪS —

Kalėdiniai Išplaukimai
IŠ NEW YORKO
Greičiausiais Pasauly Laivais

EUROPA
BREMEN
Lapkr. 19—Gruod. 8
Lapkr. 30—Gr. 16
Puikus geležinkeliu susisiekimas
iš BREMERHAVEN į
LIETUVĄ

a

NORTH

Taipgi reguliariai savaitiniai išplau
kimai žinomais Lloyd Kabin Laivais
BERLIN
STUTTGART
BEN. von STEUBEN
DRESDEN

GEBMAN

LLOYD

JŪRŲ VILKAS

NORTH GERMAN LLOYD

“Gamta tavo tolumoj" — kaip atvaiz
duota įiymaut dailininko N. C.

Informacijų kreipkitės J vietinius agentus arba

Wyflh

130 W. Randolph St., Chicago

... įkvėpta barbariško kapitono Kidd

šiaurių užpuolimų ant auktu prikrautų

itpanų laivų (1696 m.), kurie jį padarė
hpanijot vandent kelių teroru. “Gamta
tavo tolumoj Retai Švelni ir Lengva" —

tuote.

Ji

O

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

Luckies nėra žalio tabako
—dėl to jie tokie lengvi

M

ES perkame puikiausių, patį

džiamas per pagerinamų Lucky

puikiausių tabakų visame

Strike valymo procesų, kuris

pasaulyje, bet tas dar neišaiški

žinomas kaip — “It’s toasted”.

na kodėl žmonės visur skaito

Štai kodėl kiekvieno miesto,

Lucky Strike lengviausiu cigaretu. Dalykas tame, kad mes

lengvi cigaretai.

Retai Švelni ir Lengva” - todėl

••

pasendinus, išnokinus, perlei
įV

21 už £1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c
Kolei įssibaigs
Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti
BARGENU

sako, kad Luckies yra tokie

niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj

šis puikus tabakas, jį tinkamai
Copr . 1®M.
Th* America*
Tobacco C*.

miestelio ir sodybos gyventojas

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

It
’s toasted'
Tas pakelis lengvų Lotinas

Galima jas matyti:
u

DRAUGAS” PU B. CO.,
2334 So. Oakley Avenue

Adam Smith Enters In Boxing Tourney
Pirmi įspūdžiai
į si.ruoši Mrs. Broun.
gratiating manner she vvus vinime į mane išsireiškė: “She sunkumus nugalėti.
Lašt veek he anived in
Nepaisant
bedarbės,
ir
bilie

ahle quite easily to please and sings good and right.” Ir j Parvykusi iš Europos jau i P-lei Emilijai Mickūnaiti
llockford, and vhen our retų
kainos
$1.50
ir
55c,
publi

to enthuse her audience”.... paaiškino: kaipo gerai išsila-(turėjo progos dainuoti per ra-!sugrįžus iš Lietuvos, jos kai
presentative approached hitu
and requested tliat he enter kos prisirinko arti pilna \Vi- ‘‘She did vvith simplicity and Vinusi, dainuoja gerai. Kiti įdijų. iš Coluinbia Broadcasting jieros atsiekime darbuojasi ,
Eockford is going to be re- ’tlie Drangas tournament, he tberspoon svetainė. Su išsiil chanu and as her first-ope- nors gerai dainuoja ir turį gra System. Tai buvo konkursinis lė Jadvyga Briedžiūtė, km
gimu laukta išvysti ant sce ratic seleetion Rossini’s Aria žiu ekspresiją, bet ta ekspresi-Thiladelphia ir Jleading Ant- yra kaipo jos reikalų tvarkv
pivsented in tlie Draugas l>ox- giadly agreed.
nos tų, kuri 6 metai atgal iš “Una voce Poco Fa“ (A Lit- ja įsigyta, gi p-lė Mickūnaitė hracite Coal Company daina- toja. P-lė Jadvyga turi pažii
ing* Tournament.
Tliat’s \\hat|' V/ell„ Known
T,
*to Chicagc
™•
. ,
tie Yoioe I Hear) from the “II turi naturalę ekspresija ir už vimas. Dalyvavo 15 žymių dai- čių su kai kuriais iš žymiai
čia iSlydėta į Italiją.
tliey šaut a month ago. Tliat’s j
Earbiere
di Seviglia,” the lat- tad ji dainuoja ne vien gerui, nininkų. P-lė Mickūnaitė lai šių ir įtakingiausių amerikh
Štai, 8:45 vai. vakaro pbiV’liat tliey told us tvvo vveeks I Adam Smith is well knovvn
ago, and livre’s hovv tliey told iu amateur figlit eileles. We ladelphiečiai sutinka ant sce- ter enabling lier to prove her bet ir teisingai. (Nld. Hands mėjo konkursų su stambia do čių ir tas duoda daug vilti
us lašt Saturday:
liave seen him in Chicago ma-|nos pasirodančių savo pagar- right to be dassed as a real opinions).
vana. Antras, ir galutinis, ko gražiai p-lės Emilijos ateičių
Perspektyvos
nkursas įvyks gruodžio m. 18
Entry received lašt Saturday
times. And who doesn’t sojusią žvaigždutę. Iš pirnie coloratura. The intricate meaDebiuto surengime darbavi
Aštrių philadelphiečių kriti d. iš WCAL stoties, 8 vai. va si komisija iš sekančių asini
“Adama Smith”. Tliat’s all I ^aember him when he fouglit žvilgterėjimo matosi didelė at sures of this famous sliovvtliey said. Just tvvo vvords; būt J'is vvay to the championship maina: pati išvaizda imponuo piece were executed with ease. kų taip graži nuomonė apie kare. Ir, jei laimės, tai gaus 'nų: p-lės J. Briedžiūtė, O. Prt
what do tliey inean! Tliey say i in the Golden Glove Tourn- janti ir žavinti publikų; pir The upper tones are clear and p-Ię Emilijų rodo jai gražių kontraktų su AYCAL stotimi, jnckūnaitė, E. Matuliūtė, An<
Po koncerto p-lė Emilija ta- , lė Geležiniūtė, M. Sargeliūt
mykštė nedrąsa pranykusi, o capable of brilliant effect.” ateitį. Šiais sunkiais metais
tliat one of the greatest Litli- 'ament lašt yearf
Mrs. Eebekali Van Bfunt nelengva jai bus prasiskinti po pakviesta j Bellevue-Strat- 1 pp. K. Dryža, K. Cheledim
matosi, jos aiškus pasitikėjiuanian amateur fighters in the
Ready for the Gong
mas savimi, užsilaikymas ant i Convvay jau patyrusi balsų !a- kelias į ateitį, bet yra viltis'ford viešbutį vaišėms, kurias, ir b Barauskas.
S. J.
country vili appear in this
Is Adam Smith in condition scenos ir gestai kaipo tikros
tournament, along vvitli 68 otlier Lithuanian fighters to, to boxl "\Ve”ll say he is. He patyrusios artistės. Balsas ymake this the greatest teurn- Įvvusn’t gone on a pleasure trip patingas nuo kitų koloraturibut on bis vvay be has conti-jnio soprano, kiek skirtingas.
ament of its kind.
Was Touring The States
nued his daily vvorkouts and Italijos ekspertų nuomonė, pa I
Adam Smith’s entry is “be- even t°ok Par^
a
bouts' našios rūšies balsų būta apie J
fore tlie battle” nevvs, būt it to kceP llini froni »°’nS stale- ,50 nietlI atSal- Be aiškaas ska-']
could not be avoided. He left'
v’hen you fignt ians see mbuino, pažymėtas taip vadi
“šiltuEockford over a nionth ago bliu on Thursday night a t the nama “švelnesnis” ir
Y. 0. CHAMPIONAS
C.Y.O. L.II. RUNNEIt-UP
A.A.U. CITAMPIONAS
spalvomis, labai lvgus,
IIcavyweight
llcavyveight
for a tour througli the States St. Agnės- Gymnasium, he”ll mo
gi
ažiai
he
tlie
šame
fighter
you
šau

ištobulintas
imant
vinding up in California. Ee• <.'.t
gardless of the many attempts ni the Stadium in the Golden “staccato trilius,” net kiek
■
c
to reach him, vve vėre not Glove tournament lašt year stipresnis negu buvo pirmiau.
Balso gražumui atatinka jos
even better.
sūccessful.
-K
ekspresija, pažymėta pilnu 11atursliškumu: širdies jausmas,
veido mimika, akių išraiška
ir gestikuliacija yra pilnai na
PANELĖS EMILIJOS MIC- suomenę su nauja Amerikos tūralūs pritaikinti dainos tu
riniui.
KŪNAITĖS DEBIUTAS (lietuvių žvaigžde.
Atbalsiai
----- -------- Panelė Emilija Mickūnaitė
Philadelphijos Public LedgPHILADELPHIA, PA. — gimė Philadelphijcje, pradžios
F. KETURAKIS
S. SAKALAUSKAS
Senai philadelphiečių laukia-! mokslų ėjo Šv. Kazimiero pa- er: Rytiniame numeryje iš spa
o. Po jrap. mokykloje, High Scliool Ii 1 21 d. “Miss Mickunas sho
moji valanda prisiartino.
WILL COUNTY CIIAMP
ved
an
excellent
voice
vliick
.75
5 metų studijų Italijoj ir po baigė Catholic Girls High
C.Y.O. CHAMP. OF
i , business
k •
1
bas heen. developed
to a vervJ
AVILL C0UNTY 135 Lbs.
vieno sezono darbuotės Lietu c
Scliool
course. Buda;
J. BARAUSKAS
high
point.
It
has
far
more
'1
vos Operoje vadovaujančiose nia 5 metų jau pradėjo giedorolėse, šį metų rugpiūčio ‘J d. ti šv. Kazimiero bažnyčioje, color tlian the average colosugrįžusi iš Europos p-tė E. 'Buvo pasižymėjusi kaipo dai- ratura vitli strikiug absence
Mickūnaitė pirmu kart pasi- ninmkė-mėgėja įvairiuose pa of the “vhite” ųuality so oiten found in these voices....”
rodė scenoj Amerikos visuo- rengimuose, ypač. visuomenės
“She shoved excellent enunmenei spalių 20 d. suruošta- dėmesį patraukė dainuodama
me jai, jos artimiausių prie-j 1926 m. arkiv. J. Matulevi- c iii t i on i n all tlie languages re- ji
telių ir draugų, koncerte A\ i-Į cinus sutiktuvių vakarienėje pivsented i n the Beeitai, totberspoon Hali. J koncertų at- Xev Yorke ir Sesqui-Centen- gether vitli great flexibiluy,
vyko gražus būrys lietuvių ir nįal lietuvių iškilmėse didžiu excellent intonation in the ra-

IS TRIBŪNE S GOLDEN
GLOVE HEAVYWEIGHT
CHAMPION

LIETUVIU STIPRUOLIAI

NtBSy HAS R MINKĄ

’DRAIIOC:

BOXING

žymių svetimtaučių. Jų tarpe >je auditorijoje plliladelphi|Pi'l Pasagos and an unusually
vnač
Pennsylva-! joje.
ioie.
g00'* staccato.
ypač nažvinėtini
pažymėtini Pennsylv
Philadelhpia Inquirer:
tai i
nijos valstijos žymiausias ju

1926 m., spalių 6 d. išvyko
minė,lamas rašo: “Brilliance '
ristas, prezidentas “Board of
Italiją studijoms, kame iš
City Trusts” Francis Shunk buvo 5. metus. Ištobulinusi sa of coloratura flexibility vas
Drovu, meno mėgėjas ir žy vo natūralius gabumus Itali d'splayed in such numbers as
mus darbuotojas meno srity- joje, ji praėjusiais metais nu- (lier Aria from Rossini’s “Ba- '
je juristas J. llotvard Eciber, vyko j LietnvS) kara(!) kiet rber of Seville” and the difmeno
prezidentas
Arthur Įteko patirti, Lietuvos kritika ficult Bell from Delibes “LaŠmith, l’hila. Grand Opera at ms labai patikusį ir iš karto kme”.
Philadelphia BuUetin: “Hct
stovas atsiųstas Mrs. Hainmer, užėmė vadovaujančias roles
program lašt even ing vas veli
Philadelphijos Operos direkto Kauno Operoje.
calculated to displav her tarėš, J. Ilarvey Lovden, E. Pi
Sugrįžus
jai
philadelphiočiai
lent
and abi lity to advantage,
li buvusi pirmesni p-lės EmiIi jos mokytojai, ir didžiausių mkantravo norėdami greičiau į vithout undue effort at elabo
Philadelphijos laikraščių musavo lauktos daininin- rate exploitation and vith ar.
atlractive personaiitv and in
zikOs kritikai Linton Martin J;<<s padarytą pažangą.
Inquirer,”
“Philadelphia
Sam. L. Laciar “Public Lcdger,” reporteris iš “Bulletin”
ir kiti. Atstovas Prof. Yalkmann, iš Beaver College ir
adv. Horan.

Iš lietuvių tarpo dalyvavu
sių buvo: kleb. J. J. Kaulakis,
kleb. J. Karalius, kleb. K. Kle
vin-kas, kleb. E. Paukštis, kle
bonas Y. Nanorts, kun. P. Lan
niakis, Dr. E. G. Klimas, Dr.
E. J. Stankus, Dr. J. J. Cheleden, Dr. A. P. Mickūnas, K.
Clieledinas, K. Dryža ir daug
kitų.
Man, kaipo beraiikiojančiam
Amerikos lietuvių žymesnybes,
neabejotinai šis koncertas bu
vo įdomus, į kurį tad atvykau

ii- pasiryžau supažindinti vi-

DE JULE

ELI RUNGAITIS

Kuriame dalyvaus vien Lietuviai kumštininkai iš visų Chicagos kolonijų ir apielinkių.

I M I
KETVERGO VAKARE, LAPKR -NOV. 3,1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM 3920 ARCHER AVĖ.
ĮŽANGA .55 IR $1.10

PRADtlA 7:30 VAL. VAKARE

Draugas Boiing Tmamait
Tickets on Sale Now!
Tickets for tlie Preliminaiies and Finais are
nov on sale at the Draugas Publishing Com
pany.
General Admission $0.55 and ringside seats
$1.10.

G4
Kumšty

Kumšti

nes

ninkai

Get your tickets early by applying direct
or mailing in your request together with
check.

Draugas Publishing Cumpaoy
2334 So. Oakley Avcnuc
CHICAGO, ILLINOIS

SV. JURGIO PARAPIJOS TYMAS

I
KETVERGO VAKARE
Pradžia 8 vai. vak.

LAPK-NOV. 17, 1932
Įžanga .55 ir $1.10

C. Y. 0. CENTER OONGRESS & WABASH

KVIEČIAME VISUS ATSILANKYTI IR PAMATYTI LIETUVIŲ 8TIPRUOLnjtl.

DRAl GAL

ROXXW« KOMISIJA.

Antradienis, -lapkr. 1 d., 1932

Lietuvos Jaunimas
.

(.yūsiĮ korespondento)

D R A U G A R

mis arklių ganyti, savo dai
nomis užliūliuodavo visus pla
čiųjų apylinkių snaudalius ir į
miegalius.

Ir ūžia gaudžia gražios,
Vasaros darbai laukuose
skambios dainelės tai karžy
jau baigėsi. Žmonelei javus
gių bernelių narsumų apdai
suvalė, žieminius javus jau
1 nuojančios, tai įsimylėjėlių
beveik jau pasėjo. Lietūs su-!
sielvartėlius
apiiuliucjannaikino didelę dalį derliaus.
čios, tai laimužės dienužes apVis dėlto žmoneliai ne per
niūniuojančios...
daug- nusimena, mat aimana-1
Ir dėkinga turi būti mūsų
vintais stebuklų, nepasieksi.
Na, jei jau tokia buvo Dievo tauta Aukščiausiajam už taip
valia, tat nėra ko nusiminti., gražų,, dorų, pamaldų, šviesų
Kai mes būsim Jam geresni, jaunimų.
tai ir Jis mūsų* neužmiršk
t i •
•
• ...
Ir kaip gi• musų jaunimėlis
1 r musų gražusay jaunime-) ncpus doras, geras, pamaldus
jis, pavasarininkai, pasibai- jr gJmfgtus, kad jis klauso Die
gus laukų darbams, ims kiu- V() jr jo Bažnyčios ir tvarko
tėti bruzdėti, h g tos bitelės. gavo gy venimėlį sulyg Krisžiedų metu. Ims ruošti vaka-j taus MokshK
lėlius ir pasilinksminimus.
Kaip gi mūsų jaunimėlis
Tiesa, gegužinių buvo pil
nebus šviesus, kad jis skaito
na ir per darbymetį. Ir jose
taip įdomų laikraštį “Pava
būdavo pilna gražaus jauni
sarį” ir kitus katalikiškus
mėlio. Juk kų tai reiškia jau
laikraščius, dalyvauja “Pava
nuoliui retkarčiais nutraukti
sario” organizacijoj.
vienų kitų miego valandėlę.
Kristus, pavesdamas Baž
Keikia pasakyti, kad veik vi
sos gegužinės baigdavosi sau nyčiai auklėti visų žmonijų,
lei leidžiantis į tolimus vaka tuo pačiu pavedė Jai ir jau
nimų.
rus.
Naktyganiai,

Deja, matome piktų pastan-

išjoję nakti-

GRABORIA1:

LACHAVICH
IR SŪNUS

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvėm* pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglauela.
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atuišauktl. o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad prlklanTel. Roosevelt S BĮ B arba 8618
•au prie grabų 1B-

dirbystėa
OFISAS

2314 W. 23rd PL, Chicago

66S West 18 Btreet

Telef.

Canal

6174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 1117

SKYRIUS: ISIS ■.
Halsted Street. Tel

Viotory 4188.

Telefonas Yards 1138 —

Phone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A, MASALSKIS

Graborius ir

GRABORIUS

Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me Klaidų ■žlalkymal
skyrių.

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, HL

Nauja, graži ko

L J. ZOLP

plyčia dykai.

8307 Aaburi A

aBABonroa xb umonmŲ
1650 WEST 46th STREET

S. M. SAUDAS

r.mp.. 4<tk ir Paulina «ta
Tel. Boulevard 6888-8418

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
irle manės.
patarnausiu aimpatiikal„ mandagiai, gerai Ir pigiau negu
cltur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią 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
Didyste Oflsaa

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

JERSEY CITY, N. J.
SUKAKTUVĖS

5

Tėvu Marijumi Misi
jos nitas metu

D A K T A R A
'lol. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS

Office Phone
Prospect 1028

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS

Res. »nd Office
2359 So. Leavitt St.
Canal 0706

Lapkr. 13 d., 1932 m., pas
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
DENTISTAS
mus bus 6v. Onos parupijos Spalių 30 d. ligi lapkričio 2
X—SPINDULIAI
20 metų sukaktuvių vakarie d. tridienės už įnirusiųjų sie 1446 S. 49tli CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
Vul.: 10-7 7 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
2403
W. 63rd St., Chicago
nėj
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
las pamokslai Angelų Kara
OFFICE HOURS:
Vakare 7 vai. bus pašventi lienės bažnyčioje, Brooklyn, N.
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Pitone Boulevard 7042
(Prie Archer Avė. netoli Kėdelė)
Sunday by Appointmeut
nimas naujo altoriaus (Alto Y.
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
I
Tel. LAl’AYETTE 3067
rius yra labai gražus) ir kitų
Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už-1
unaas Tel. Urovebtli *617
daiktų, q paskui visi eis j dūšinė oktava Aušros Vartų!
DENTISTAS
Rea. <737 & Artealan Avė.
minėtųjų vakarienę.
TeL Grovehui 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
bažnyčioje, Chicago, 111.
'
4645 So. Ashland Avė.
Pakviesta apie 22 kunigai.
4729 WEST 12th P LAC E
Lapkričio 10 d. ligi 20 d.
Arti 47th Street
Vai.: 7 Iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa
Prie vakarienės labai ren misijos Kenoslia, Wis.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir Pėtnyčioe, kuriomis dienomis jis
2428 VVest Marųuecis Koad
gias vietiniai parapijonai ir
bus.
Lapkričio 13 d. ligi 20 d. Tel. Ganai 6122
VaL: B-B 1* 7-9 P. M. Ket. 9-12 AM.
3924 W. WASHINGTON BLVD.
choras, o klebonas prie paš vienos savaitės misijos LowKitos vai. ant Waahlngton Blvd.
Nedėlloj susitarus
4:24 — 6:80 kasdien
ventinimo naujo altoriaus. Tai ell, Mass.
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba
TEL LAFAYETTE 7650
DENTISTAS
Cicero 662. Res. teL Cicero 2888
gi, galima tikėtis, kad viskas
Lapkričio 27, 28 ir 29 d.
2201
VVest
22nd Street
bus labai gražiai.
Keturių dešimtų valandų ŠŠ.
(Kampus Leavitt St.)
Tat Lafayetts 6798
Vulandou: i.uo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Kun. P. Vanagas Sakramento Adoracija PittsMuo 1 iki 8 vakare
4140 Archer Avė.
beredej pagal sutarti
'
7
bnrgh, Pa.
jaunimų iš Bažny
į Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare VaL: S Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 rak.
Lapkričio 29 ir 30 Sv. An Boulevard 7o8»
čios rankų.
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Res. 2136 W. 24th St.
driejaus bažnyčioje atlaiduose
Rez. Hemlock 76 91
Nedėlioję pagal sutarti
Bolševikų Rusijoj įvairios
TEL. CANAL 0402
pamokslai, Pliiladelphia, Pa.
pionierių šaikos skiepija jau Lapkričio 28 d. ligi gruod
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
Ofiso: Tel. Victory 6893
nimui bedievybę, įsakydanios žio 6 d. rekolekcijos ir ketuD E N T i S T A S
Rez.: Tel. Drexel 9191
4712 So. Ashland Avenue
garbinti paleistuvingumo sta-!rių dešinitų valandų SS. Sa,
Jei nsatsUlepla Saukite Central 7464
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
bų.
Gydytojas ir Chirurgas
kramento Adoracija Cicero,
1821 SOUTH HALSTED STREET
Italijoj fašizmas juodąja III.
X—RAY
Tel. Cicero 1260
Rusas Gydytojas ir cįiirurgfis
Itesidencija 6600 So. Artesian Avė.
skraiste gaubia jaunimų ir
Lapkričio 30 d. ligi gruodValandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Specialistas odos ligą ir
kruvinais nagais plėšte plėšia'žio g d. švč. Marijos Nekalto
6 iki 8:30 vakare
LIETUVIS DENTISTAS
venerišką ligą
jį is Bažnyčios rankų.
į Prasidėjimo Novena Cambri- Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Pilone
Canal
6122
Ofisas 3102 So. Halsted S$.
Lietuvoje įvairūs tamsieji ;dge, Mass.
Nedėliomis ir Seredonns susitarus
31st Street
484i
\V.
14th
St.
Cicero,
lll.
gaivalai, prisidengę kilniais
DR. S. BIEŽIS Vai.: 10—Kampas
Gruodžio 3 ligi 11 šv. Te
11 v. ryto, 2—4, 7—t v. ▼.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
skambiais obalsiais ir pasiva resės novena šv. Andriejaus
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
2201
West
22nd
Street
dinę gražiais vardais, trau- ,'bažn., Pliiladelphia, Pa
Dr. C.K. Kliauga Valandos: 1-—3 ir 7—8 vak.
kia jaunimų į savo pinkles.
Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie-j
d e n r i s t a s
Sercdomis ir nedėliomis pagal sutarti
. ,7
.
Utarniukais, Ketvergais ir Snbatomls
Perdaug maža vietos šiame nos savaitės misijos Šv. Juo- HM W. MarųuetU* Kd. oru Hcsteru
REZIDENCIJA:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
„ „. .
. .
I Avė.
Jruuuc iicunuck
6628 So. Richmond Street
laikraštyj, kad galėčiau iš zapo bažnyčioje, So. Chicago, Punedėliats, Sercdomis u Pėtnyčlomlz
4142 ARCHER AVENUE
I
lkal so. liaunai Street
Telefonas Republic 7868
skaičiuoti visus šmėklų dar III.
Tel. Virginia 0036
bus.
Gruodžio 19 d. ligi 23 d. re
*
Tel. Republic 2266
Dievas suteikė
žmonėms kolekcijos šv. Jurgio bažny
Moterą ir Vaiką ligą
laisvų, valių: jei klauso šmė čioje, Detroit, Midi.
Specialistė
Misijoms vadovauja mūrijo
klų, tenerūgoja prieš Dievo
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
4145
ARCHER
AVĖ.
teisingumų, su kuriuo kadaįnai misijonieriai: T. Antanas į
3243 So. Halsted Street
2403 W. 63rd STREET
Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
Petrauskas,
M.
I.
C.
ir
T.
Jo*
<
reikės pasiskaityti.
Office Tel. Victory 7188
Ofiso vai. kiekvienų dienų nruo • ild
Tai, privalėtų turėti galvoj nas Jakaitis,. M. I. C. Abu ne-1 Phone Hemlock 2061
Res. Tel. Hemlock 2615
12 ryto (išskyrus seredoinis). Taipgi
seniai grįžę“ iš Lietuvos.
mūsų gražusai jaunimas.
nuo 4 iki 8 vul. vakare Utamiakaia
Tel. Grovehili 1596
ir Ketvergais.
Mishe—N(liūną. Aleksandras Bublys, M. T. C.
Rez. Tel. Byde Fark 3386
DENTISTAS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. G. 1.6L0ŽIS

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

DR. GDSSEN

DR. T. DUNDULIS

DR. K. DRANGELIS

drTsūzana a. šlakis

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. JOSEPH KELLA

GAS EXTRACT1ON
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12

IŠ POLITIKOS LAUKO

SO. UESTJEltN AVĖ.

dėl patylomis ir palengva darė kas reikia. Kuomet kilo ka
ras laivynas jau buvo priren
gtas.

FRANKLIN DELANO R00EEVELT DEMOKRATŲ
KANDIDATAS Į U. S.
PREZIDENTUS

Karui pasibaigus, kilo sunGubernatoijus Roosevelt as j<ug ięiausjmas apįe armijos ir
yra gabus veikėjas. Jisai }ra ĮaįVyno demobilizacijų. Tas
baigęs Harvardo uni\ ei sitetų, reį;<aĮag buvo pavestas Roosevadinas, garsiausių mokslo j- VfcIlui, ir jis tuo tikslu buvo
staigų šiam krašte. "Vėliau ^'ū^vykęs i Prancūzija ir reikadija\o teises Columbia unhei- jus adįĮ<inėjo su jam pripras-

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS
3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557
X-SP1NDULIAI

dienraštį “Draugę”
ORABORIU8
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ut |3K.6O

fesionalus ir biznierius.

1VJLA. LIKAI ,

lf
*
Cicero, lu.t kurie

EOPLYCIA DYKAI

1344 g. soth Avė.,

•’

• •

garsinasi jame.

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Res. Phone
4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
sutartį
Englewood 6641
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
W«ntworth 8000
Namų Tei.: Frospeet 1930

DR. F. J. LOWNIK

DR. VAITUSH, OPI.

Gydytojas ir Chirurgas
1800 VVEST 47tb STREET

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

j 6558 S. HALSTED STREET

DR. J, W. KADZEWICK
LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvina akių įtempimų, kurta
aati priezaatim galvoa skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotuino, skaudumų akių karštį. Nuirnu
iataractus. Atitaisau trumpų regyat*
ir tolimų regystę.
Prircugiu teisingai akinius visuose
itaitikimuoae. egzaminavimas daro11 aa su elektra, parodančių mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama mokyzloe vaikučiams.
Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRT7M
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU,
□augelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos plgesuės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7580

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, Iii.

A

oltt a

"\T FA

A

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

Kampas Halsted 81.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S

Nedėliotąją: nuo 18 iki 18.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir Rez. TeL Hemlock 8374

DR. J. P- POŠKA

s- HALSTED STREET

Antras ofis&s Ir rezidencija

65Q4

ARTESIAN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 p*
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų

DR, CHARLES SEGAL

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

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

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų
Tai. Hemlock 8706
Rea. Tel. Prospect 0614
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vai. vakare.
Nedėliotais 10 iki 13

Telefonas Midway 2880

DR. Y, S, NARES
756 VVEST 35th STREET

A. L. DAVIDONIS, M. D.

Gydytojas ir Chirurgas ~~

HEMLOCK 8161

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

▼ai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare

DR, MADRICE KAHN
azvsv-s

Office Phone
Wentworth 8008

DU, R. McGRADIE

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais u sekmad. susitarus

ir

remkite visus tuos pro

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

AJUŲ «YDYTOJAli

Tel. CICERO 294

SYREWICZE

IfRIKOLIŠ

Tel. Lafayette 1016

!

ta energija ir smarkumu.
Kandidatas buvo sėkmingas Į
advokatas, o vėliau pasirodė
ėliau po reikalingo atilsio,
turįs nepaprastus administrąmetais buvo išlinkius į
tyvinius gabumus. 1910 me- New Yorko valstybės guber
tais buto išrinktas New yOr-1 natollus- Tada -iisai P^kelbė
ko valstybės senatorium.
kar« P‘>>>trikiems bosams n
Jo darbas valstybės sosti-itlustan,s- Tanie Pasiro<k‘ iš*
nėję Albany buvo girtinas ir, įtvemungas ir pasiekė užsl
atėjus laikui, piliečiai jį išnau- jbrlcžto. tlksl°- ’,,sak l,ad(‘J° su‘
•stiprėti Ne\v Yorko valstybės
jo išrinko.
farmerianis. Be to, jo rūpės
Prezidentas AVilson pastebė
imu nutiesta daug naujų vieš
jo Roosevelte gerų būdų ir paĮ skyrė jį laivyno sekretoriaus kelių, pagerinta ligoninės ir
mažintas nedarbas. Ne\v York
1 asistentu. Tada Rooseveltas
1 rezignavo iš senatorystės ir į valstybės piliečiai pripažino jo
nuopelnus ir 1930 metais iš
naujų, aukštų vietų įstojo koJvo 17 d., 1913 m. Naujas, su naujo išrinko gubernatorium.
Naujas jo gubernatorystės
nkias ir atsakomingas parei
terminas ėjo taip pat sėkmin
gas jis ėjo sumaniai ir ener
gai kaip ir pirmutinis.
gingai. Jisai pramatė karų
X. V. D.
Europoj ir žinojo, kad Ameri^ai reikia būt atsargiai. Jisai'
ginate, kad Amerikos karo lai Skaitykite ir platinkite
vynas nėra, kaip reikiant. To-

ūTmŪF.

DR. A. L. YUŠKA

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Beredomis po pietų ir Nedėldieniaia
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

(Naryauck&s)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Road
VALANDOS:
9 iki 13 ryto, 7 iki 9 vakare
Utaru. ir Katv. vaJt pasai sutarti

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
Oflsaa 6165 South Kedzle
Rea 6425 So. CaJlfornia Ava
▼*L: 8-4. 7-9 v. v. įtekinant Ket*,

Ofiso Ir Rez. TeL Boulevard 691*.

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
ODao vaL: nuo

*wo 4;8*-*:l

BBItKJIS

Antradienis, lapkr. 1 d., 1932

AUVALĖ LIGONINĘ
“spulkoje” išbuvo dešimtį me
liktas tik darbingas elemen 6—5 d. Kaune bus sušauktas
tų, atsisakė ir į jo vietų išrin
tas. Pačioje ligoninėje įvesta nepriklausomoj Lietuvoj esa
KALVARIJA. Seniau Kal geresnė priežiūra, nustatyta nčių vilniečių kongresas. Kon
ktas p. P. Masys.
BRIGHTON
PARK.
—
šį
varijos
psichijatrinė ligoninė griežtesnė tvarka. Vietos gy gresui šaukti komitetų sudaro
Toliau sekė pranešimas iš
WEST SIDE ŽINIOS
Energingasis choro mokyto
vakarų Šv. Marijos Mergaičių kai kuriais linkusiais į raudo
ventojai naujuoju direktorium po du atstovu iš Vilniaus sjas taip pat gerokai pavargo, prieš pusę metų išrinktos ko Sodalicija turės labai svarbų
nuosius tam tikrais elementais d r. E. T'. augeliu visai paten- gos, studentų dr-jos “Vilni
misijos,
kurios
tikslas
buvo
Aušros Vartų parap. Fede nes ne juokai trumpu laiku
susirinkimų, tuoj po pamaldų, ir kitais menko vardo “atri ' kinti.
jos” ir Vilniaus liet. jaunimo
racijos 3 skyrius spalių 30 d. tinkamai priruošti didelį cbo- painformuoti narius apie ben mokyklos kambaryj.
butais” buvo išgarsėjusi ne
drovės
padėtį.
Per
visų
tų
lai

s-g'z “Ąžuolas.”
turėjo labai svarbų susirinki- ra prie didelio koncerto. ReiVisos narės prašomos susi tik Suvalkų krašte, bet ir daug
kų
komisija
lankėsi
į
bendro

ŠAUKS VILNIEČIŲ
irų, pirmininkaujant dr. P. kia daug energijos. Nemažiau
rinkti, nes bus svarbių prane kur Lietuvoje. Paskyrus nau
vės
direktorių
susirinkimus
ir
KONGRESĄ
Atkočiūnui ir sekretoriaujant dirbo ir choro pirm. ir ChiSKAITYKITE IR PLATIN
šimų.
Valdyba
jų ligoninės direktorių vietoj
kitokiais
būdais
tyrė
bendro

A. 'Grybui. Nutarta Aušros cagos apskr. pirm., kad konKITE “DRAUGĄ”
Ateinančių metų sausio m.
seniau buvusio dr. J. Kairiū
\artų parapijos visų draugi- certas pavyktų. Visi choristai vės stovį. Šiame susirinkime FAKTAI APIE “PAMIRkščio, ligoninė nuo netikusių
jų valdybų prašyti:
j taip pat susirūpinę koncerto patiekė gražiausį raportų apie
SUSI ŽMOGŲ”
darbininkų apvalyta. Joj pa
' a) dalyvauti Chicagos paro- pasisekimu, visi uoliai lankėsi sumanų ir teisingų direktorių
dos rengimo susirinkime nuke- į praktikas. Visas tas mūsų vedimų visų šios bendrovės Ponas Cliicagietis, keliauda
P. CONRAD. Fotografas
ltame iš spalių 27 d. Į lapkri- darbas, ir išeikvota energija, reikalų. Ištikrųjų, visi bendro mas į ir iš biznio vietos, yra
Turime tokias pat Šviesas kaip
Hollyw-oode musu studijoj ir vaka
čio 11 d. Lietuvių Auditorijo- nenuėjo niekais, nes tinkamai vės nariai tuomi džiaugiamės, J mažesnės atminties negu po- rais
iruti paveikslai išeina tokie gra
kaip Ir saulėtoj dienoj. Del apje, Bridgeporte;
J prisiruošta ir choras tikrai sa- didžiuojamės, kad turime to jnia važiuodama į ir iš miesto žus,
poinMmentų ir sempelių pašaukit mus
kius
gabius
direktorius,
kurie
5840
. b) dalyvauti Chicagos Fe- vo gražiomis dainelėmis atsi'pirkimo reikalais užsiėmus, iš telefonu-lies.ENtiLRVOOD
730 W. «2nd St.
sugebi
ir
depresijos
laikais
su

deracijos apskričio vakarienė- lanku'sius ūžavęs,
imant lietingų orų kuomet, pa
je, lapkričio 9 d., 1932 m., Die- j Choras savo pareigų jau at- tvarkyti ir saugiai vesti ben gal prarastų dalykų rekordus.
VISI REKORDAI PO 45c
Vo Apveizdos parapijos sve- i;ko> fįk ]aukįa įš lietuviškos drovės reikalus, kad ji ne tik Rapid Transit Linijos, randa
16269—Aukso miglos ir Meilės tu mums nedainuok.
Pauras ir
stovi aukščiausiam finansi
tainėje lfeth ir Union Avė. (į- visuomenės paramos; choras
ADVOKATAS
Giraitis
40 lietsargių sulyginus su jo
1627O-—Rytų daina ir Turkų vestuvės.. Lietuvos viešbučio orkestrą
žanga labai pigi tik 50c).
'liki>si 6
lapkr buvusįoj Me. niam laipsny, bet, dėka gabių vienu dalyku.
105 W. Monroe St., Rm. 1005
J 6271—Kur lygūs laukai ir Sutems tamsi naSitužėlė. Karo mokyk
ir patyrusių, sųžiningų direk
los clioras
Kampas Clark St., 10-tu luitų
c) rengtis busiančiame sky- piu£įo svetainėj matyti visų
AVestsidiečiai daugiau palin
16272—Namo, ir OI. kad išauštų. Mikulskio vyrų oktetas
Telefonas Štate 7G60
torių, drųsiai sako, ir kviečia
16267—Aiskrend sakalėlis ir “Ant kalno." Vanagaitis ir Stuogis
riaus susirinkime surasti vie- lietuviškų visuomenę;
taip
Valandos 9 ryte iki 5 popiet
16266—Aržuoliniai pamatai Ir Mokslas darbas lygių šuoliai.
visus, kas tik nori sutaupyti kę pamiršti negu jų draugai
tinius tinkamus darbuotojus į paĮ įr jus> tėveliai ir mamytės,
Vakare: 6459 S. Rockwell St.
S. Pauras
iš
North
Sidės
arba
South
Sisavo sunkiai uždirbtus centus
16256—Ulonai ir Ar aš tau sese nesakiau. A. Vanagaitis, Stogis ir
.skyriaus vadovybę, nes kai įr visus Vyčiu prietelius ir rėTelefonas Republic 9G00
dės, palikdami bendrai apie
Oželis
j 6268—“Misa Lietuva” ir Ar tu žinai broli? V. Dineika ir
kuriems mūsų veikliems na- mėjus> Ateikite pasidžiaugti dėtis ne kur kitur, tik prie 650 dalykų, per mėnesį ant
Valandos 7 iki 9 vakare
J. Ptarauskas
šios “spulkos.”
■riams išsikėlus į kaimynines gražiomis liaudies dainelėmis,
16263—Adbullnis ir Vargoninkas. Vincas Niekus.
Metropolitan
ir
Lake
Street
Su dideliu džiaugsmu prie
16264—Gegužinė polka ir | Braziliją. Lietuvos viešbučio orkestrą
lietuvių kolonijas gyventi tru o šokių mėgėjai galės iki so
16255—Kariškas vaizdelis ir Sudiev, sudiev. D. Dolskis
“L” kuomet ant North Side
mus
komisijos
raportų,
susiri

16252—Kukutė. Valcas ir Myliu. Tango. V. Dineika ir J. Petrauskas
kdosi darbas;
ties prisišokti, nes koncertas
16253—Suktinis ir Lletuvifikas Popuri. V. Dineika ir J. Petrauskas
nkimas nutarė ir toliau palai traukinių randasi apie 510, o
ADVOKATAS
16256-—-Link Mergelę ir Nemuniečių — polka. Mahanojaus Liet.
d) dalyvauti Labdarių try- prasįjės 4:30 vai. po pietų,
Į Miesto Ofisas 77 W. Washington 8>
kyti tokių komisijų, kuri ka> ant South Sidės apie 300.
orkestrą.
liktame seime, lapkričio 20 d.,
norės matyti visų konceri Room 906
TeL Dearborn 796*
16259—Pilkiu ir Toks vaikinas — polkos. Mahanojaus Liet. orkestrą
Kalėdiniai
pirkėjai,
apsikro
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
16254—Aukšti Kalneliai Ir Ak Norėčiau. Mahanojaus Liet. orkestrą
Ęrighton Parke, Chicago, III.
prašomas nesivėluoti, nes trys mėnesiai turės peržiūrėti vę pundais ir cliicagiečiai va
16251—Rinkai man bernelĮ Ir Adomo ir Jlevos polkos. Mahanojaus
visas “spulkos” vedamas kny
Vaje arais: Utarnlnkals Ir Ketvergalr
Liet. orkestrą.
«
Dalyvis programas prasidės lygiai 4:30
žiuodami
namo
vėlai
popiet
ar
— 6 Iki 9 vai.
16262—"Oi Atmink” ir Užaugau Lietuvoj. Vanagaitis Ir A. Ožellenė
gas ir kooperuos su direkto
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7»»?
16261—Svetima padangė ir Studento sapnas. Jonas Giraitis su
______________
po pietų.
Lietuvytis
rių veikimu, karts nuo karto vakaro valandose, pamiršta
orkestrą.
Namų Tel. Uyde Park 3396
16200—Nuovadoje ir Amerikos Lietuvių priėmimas. D. Dolskis
KUR EISI 6 LAPKR.?
patiekdami “spulkos” naria daugiau dalykų negu tie ku
16257—Atsiskyrimas su mylima Ir Vasaros grožybė. S. Pauras Ir
IŠ VIETINĖS “SPULKOS” ms žinių apie “spulkos” vei rie važiuoja kitu dienos me
Giraitis
16227—Jurgio ir Ūkininkų — polkos. Pennsylvanijos Anglekasiai
Ilgai laukta lapkr. 6 d. jau METINIO SUSIRINKIMO kimų. .Ši komisija turės teisę tu.
16226—Sunku Gyventi Našlaitėliams ir Garnys atplesdeno. Pauras
čia pat. Tai diena, kurioje įir Antanėlis
lankytis j visus “spulkos” di Iš paliktų dalykų ant “L”
ADVOKATAS
NOKTI! SIDE. — Šio mėvyks Lietuvos Vyčių Chicagos
VITOR VĖLIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI
rektorių susirinkimus, posėd traukinių daugiausia, randasi 62 E. 107. ST. prie MICHIGAN AVĖ
14055—Valdininkė ir M-rcina — Polkos. Viktoro Kapelija
Tel. Pullman 6950—6377
Apskr. ‘‘Dainos” choro šio nėšio 26 d. įvyko vietinės žius ir pasitarimus, nes susi14054—Shenadorio Ir Lluosvbės. Polkos. Krygerio kapelija
lietsargiai, pirštinės ir port
14053—Kalnakasys polka ir Man liūdna gyventi valcas. Krugerio
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak
sezono atidarymo vakaras—^“spulkos” metinis susirinki- Irink imas to pageidavo, o pafeliai, taip pat gyvi šunes, kaTel. Lafayette 6393
kapelija.
koncertas ir su smagiais šo- mas, kuris, kaip ir visi kiti tvs direktoriai reikalavo. Ko14052—PasliiR-ikna Tėvynės — Maršas ir Vestuvių maršas. Viktaro
narkos
narveliuose,
dantų
se

,160 N T.A RAI.I.E ST—pairai sutarti
•'
kapelija
ikiais.
metiniai susirinkimai, buvo I misijų
sudaro trys asmenys: tai, medinės kojos, nėra ste
KOLUMBIA REKORDAI
Kaip ruoštasi prie šio kon- svarbūs, nes rinkta du nauji P. Maskolaitis, V. Rėkus ir B. bėtini radiniai*
1 fia-'O—S’’nins'n dainužę ir OI, sopa, sopa. .T. Kudirka
l«O9-»—ktovpsU vaikine ir Ak, myliu tave. Kęst. Menkelloniutė
certo, gali pasakyti tiktai tie, bendrovės direktoriai ir svar- Kizelevičius, Jr.
1P109—Kad mes vė'-ėm rr’du. alų ir Oi kas? Liuda Sipavičiūtė
Užlaikome
naujausios
ma

Tik
du
iš
trijų
pasažyrių
kurie priklauso “Dainos” dio stvta kiti svarbūs reikalai,
11155—Saulutė tekėjo Ir Ganėm aveles. Dujatas. Menkelloniutė ir
Dar noriu priminti, kad, ant laiko vertu prarastų dalykų dos žiedus, laikrodžius, radios,
Stankūnas
rui; tik jie-(jos) žino, kad per ,Direktorių terminas buvo pa- kiek man žinoma, šios bendro
—Vasaros naktis ir Pėda kad. giltinė ne ėda. Liuda Sipavičiūtė
pasieškoti surastų dalykų de taipgi elektrikinius laikro
16178—Panemunis polka Ir Karolina polka. Worcesterlo Liet.
paskutinius du mėnesius ne- sibaigęs p. J. Rėkaus ir p. M.
vės reikalai vedami tikrai su partamente, kaip rekordai ro džius, movie cameras, projecO-kestra.
buvo laiko apie kų kitų sva-'Andriuškevičiaus. P. Rėkus
16184—Užburta Pvlis. polka Ir Moderniškas klumpakojis. Budriko
maniai. Visi lietuviai turėtų do.
ra-’io orkestrą
torius dėl judomų paveikslų
joti, kaip tik apie Vyčių cho- į kandidatūrų palaikė ir tapo
16239—Tykiai, tykiai ir Dziedukas. Iš Lietuvos vyrų kvartetas
pasitikėti šią įstaiga, nes tai
ro praktikas: nebuvo kada da-;išrinktas kitiems trims metaTarp rastų dalykų, bran rodymo. Kainos labai nupigin
ne kokia bankinė įstaiga yra;
VTCTOR REKORDAI
tos.
ryti deitus, nes visos dienos ms> 0 P- Andriuškevičius, kuvaaso—Vni ktt-ku 1- Oi tu žirge, žirge. Jonas Būtėnas
giausias,
kuris
buvo
raportuo

palys turėtų dėtis prie jos ir
80298—Ko tu žvengi žirgeli ir Augo putinas. A. Vinckevičlns
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
buvo užimtos praktikoms.
r»s teisingai darbuodamasis
8a•«3—Po’ka briliante ir Seinti’a mazurka. Mandalynu kvartetas
(kitus raginti. Tokiu būdu mes tas, tai valyza su $20,000 pi
81327—Rėmu pas mergele Ir Apie žvda barabančiką. S. Pilka
Tel.
Ilemlock
8380
Sime—S-i'-ė mergos Ir šarka ir kaselė. P. A. Dulkė.
[pergyvensim sunkių depresijų nigais ir užstatais, banko pa
14000—Apie džlabai ir Jauna senatvę. S. Pilka
siuntinio.
Gan
rekordas
pasie

ir galėsime pasidžiaugti susi
14009—Molio v’honas ir Sakė mane šiokia. Krasauskienė ir
Voiternltė
taupę keletu centų būtiniems ktas suradime ir sugrąžinime
14017—Vairu rinkinis ir Pasveikinimas iš namu. Alkani muzikantai
Wm.
J.
Kareiva
14014—Klaus’-k mylimoji ir Burdingierlus praktikuoje. Žiūronas Ir
reikalams.
Šėria’nkas daiktų pamiršėjams.

PRANEŠIMAI

C H I C A

Naujausi Lietuviški
Kolumbia Rekordai

JOHN B. BORDEN

A. A. SLAKIS

J. P. WAITCHES

R. ANDRELIUNAS

GRŪCERK! IR BIKERNĖ

Daržovės, paukščiai, mėsa ir kiti valgomi produktai,
švieži garantuoti. Kainos prieinamos. Telefono, užsaky
mus greitai išpildom. Reikale pristatom į namus.

J. WALANTINAS, savinuikas
2558 West 69th Street

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
APGARSINIMUS IR
BARGENUS

šiandien, tarp 7 ir 8 vai. va
kare, Peoples Furniture Co.
radijo valandoj, kalbės L Ši
mutis, “Draugo” redaktorius.

Democratic
Headquarters

Marquette Parke
TEL. PROSPECT 4814

PILIETYBĖS PAMOKOS

Bus paminėjimas 3-jų metų
sukaktuvių nuo leidimo
šių lietuvių programų

JOSEPH «l. GRISH,
4631 S. Ashland Avenue,

Telefonas: Boulevard 2800

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
BLANKA
Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:

K-

L. ŠIMUTIS, “DR.” RED.
KALBĖS PER RADIJĄ

ŠIANDIE BUS ĮDOMUS
RADIJO PROGRAMAS

HusipaZinklt su fiios Šalies Įstatymais kas link pilietybės. Pamo
kos prasidės lapkričio (Novrtnber) 3. 1932, Ir kiekvienų ketvirta
dienio vakarų per dešimtį savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos
vakare. Prašau ko greičiausiai užsiregistruoti.

Z1

Savininkas

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

Adresas ...................................... 1.......................................

'‘Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
kare iš stoties WGES, 1360
kilocykles, bus transluojama
gražus ir įdomus lietuvių ra
dijo programas.
Programe dalyvaus geriau
sieji lietuviai dainininkai-dainininkės. Bus įžymūs kalbėto
jai, rinktina muzika ir pasa
kojama visokios kitos pasau
lio įdomybės, nes šį sykį pro
gramų leidėjai Peoples Furni
ture krautuvės, minės 3-jų me
tų sukaktuves, kaip nuolati
niai, kas savaitė, linksmina, ir
įdomina, klausytojus rinkti
niais programais. Todėl nepa
mirškite šį vakarų užsistatyti
savo radijo ir pasiklausyti.
Rap. XXX

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St.
Chicago

DSI gerinusios rųSles
Ir patarnavimo, Sau

kit.
GIIEEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir gurių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

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

III.

14039—t ptmė ir Džiane-sminga Polkos.

Stygų

orkestrą

1 4041—vieirenntns ir Gėivnas Polkos. Kaimo orkestrą
1 4047—iTJreirSnl tėvu kapus ir lAivine. Jonas Būtėnas
14043—Senberniu ir Grjžk namo. Polkos. Akiras — Biržys

20 METŲ IŠPARDAVIMAS

$Q 75
9 tūbų Phileo radio vertės $100.00 už............ OO
Philco Radio ir Phonografas krūvoje ........... $48 OO
Royal rašomos mašinėlės vertės $35.00 po....$24 OO
Midget Baby Orand Radio vertės $19.00 už

Panešamos Portable Victrolos vertės $10.00 po $"|

NAUJA GASOLINO STOTIS

Republican
Vartoja Sinclair Produktus
Headquarters
Lietuviv Divizija
SERVICE STATION
NATIONAL:
7001 S. WESTERN AVENUE
S. E. corner
M. Wabol, Chairman,
Tel. Hemlock 1017
Palmer House,
Pranas Dargelis, savininkas
Room 777.
STATE:
A. K. Valukas,
Chairman
Morrison Hotel
Room 585
Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
COOK COUNTY: ▼lenų
ii geriausių ruSlų automobi
lius — STUDEBAKER,
kuris yra
B. R. Pitkiewicz,
pagarsėja savo stiprumu Ir gražumu
Taipgi mea turime pilnų pasirinkt
Chairman
mų vartotų karų labai prieinamų lt
kaina.
Metropolitan Bldg. nebrangia
MIDLAND MOTOR SALES
134 N. La Šalie St.
44M ARCHER AVENUE
Talephona Lafayetta 7119
Room 300.

HIGHWAY

T

grupė
140*>i—rinsosdinės banketas ir Pnš motinėlę. J. žiūronas
1jo»s—Sveikinimas iš T.ietuvos ir Kauno T^tndler. Linksmi vaikinai
14025—Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu. Krasauskienė ir
Voiternltė
1in«i)—t <nomlp<s Ir Užgavėnės Žiūronas Ir Orupa.
pini—Ketmo
iPavasario,
polkos. Viktoro kapellla
14035—Tolima laimė vilioja ir OI greičiau, greičaiu. Jonas Būtėnas

Geriausios Phonogr. Viktrolų adatos 100 už 5 centus
Nauji Lietuviški Gražiausi Rekordai. Visas katalogas pasi
rinkimo iš 5,000 rekordų. Vertės 75 centų po 45 centus.

Siunčiame į kitus miestus pirkėjas turi apmokėti siunti
mo lėšas.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
TEL. BOULEVARD 4705-8167
LIETUVIŲ PROGRAMAI: Nedėliomis W.C.F.L. 970 k.
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvertais: W.TIF.C. 1420 k.
nuo 7:30 iki 8:30 vakare.
•
Finansuojama Budriko Krautuvės.

