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Londone vyksta derybos laivynų klausimu
RUSUOS DIKTATORIUS STALINAS 

“VALO” SAVŪPARTIIA
KINŲ GENEROLAI RAGINAMI ĮSIVER
ŽTI MANJPŽIŪRIJON PRIEŠ JAPONUS

ŪKLAHUMUS VYSKUPU KELLEY’U 
ŽODIS APIE MEKSIKA

DĖDĖS ŠAMO DERYBOS 
SU ANGLIJA

LONDONAS, spal. 12. — J. 
Valstybių atstovai tariasi su 
Anglijos vyriausybės nariais 
karo laivynų klausimu. Sako
ma, vyksta pasitarimai, kokiu 
būdu būtų galima abiejų kra
štų laivynus vienu trečdaliu 
sumažinti.

Tai prezidento Hoover’io su 
manymas. Šis sumanymas bu
vo įduotas nusiginklavimo ko
nferencijai, kuri nutraukė sa
vo veikimų.

NEMINĖJO TAUTINĖS 
ŠVENTĖS

HAVANA, Kuba, spal. 11. 
— Kubos salos vyriausybė šie
met pirmu kartu neminėjo 
tautinės “dešimties metų ka
ro” su Ispanija atminimui
šventės.. Vyriausybė 
sukilėlių išjudimo.

pabūgo

SUSIRGO JŪROS LIGA

TALINAS, Estija, spal. 11. 
—\ Du sovietų Rusijos karo 
laivai “Komuna” ir “Silač” 
sustojo šalia salos, Estijos pa
kraščiuos. Pranešta, kad dau
guma jūreivių susirgo jūros 
liga. Šie ir kiti laivai ieškojo 
nuskendusio nardančiojo lai
vo “Rabočii.”

NEMINĖJO SUKAKTUVIŲ

NANKINGAS, spal. 11. — 
Vakar sukako 21 metai, kaip 
Kinijos kraštas paskelbtas re
spublika. Šios sukaktuvės kas 
metai buvo minimos. Vakar 
jos paneigtos. Priežastis — 
visam krašte netvarka.

BOLŠEVIKAI IR NEGRAI

RYGA, spal. 11. — Komu- 
listų internacijonalas Mask
voje įsakė komunistų partijai 
I. Valstybėse dėti pastangų, 
kad pietinių valstybių negra
ms būtų pripažintos lygios su 
baltaisiais ir apsisprendimo 
teisės.

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSMĖ i

TOKUO, spal. 11. — Ičiga- 
ya kalėjime įvykdyta mirties 
bausmė korėjiečiui Li Hi-sho, 
kurs teismo nubaustas už kė
sinimąsi prieš japonų impera
torių.

BOLŠEVIKAI ‘VALO'’ 
SAVO EILES

MASKVA, spal. 12. — Iš 
komunistų partijos pašalinta 
apie 20 vyresniųjų ir žemes
niųjų vadų. Jie viešai pasisa
kė už kolektyvių ir valstybės 
ūkių panaikinimų. Tai kontr- 
revoliucija! pareiškė diktato
rius* Stalinas.

Tarpe pašalintų yra Zino- 
viov ir Kamienev. Juodu to
kia pat bausmė ištiko 1927 m. 
Bet atgal partijon buvo priim
ti.

KINAI MANDŽIŪRIJOS 
" KLAUSIMU' •

ŠANCHAJUS, spal. 11. — 
Valdančios Kini jų partijos 
“kuomintang” pildomojo ko
miteto 15 narių paskelbė pa
reiškimų. Jie smerkia T. Sų- 
jungos komisijos raportų Ma- 
ndžiūrijos klausimu. Kviečia 
visus kinų kariuomenės vadus 
su savo armijomis įsiveržti į 
Mandžiūrijų ir išvyti iš ten 
japonus.

Jie pareiškia, kad komisijos 
raportas- yra aiškus japonų 
pateisinimas, o tas reiškia ja
ponų laimėjimų.

ĮSAKĖ NAUDOTIS TUR
KŲ KALBA

VIENA, Austrija, spal. 12. 
— Žiniomis iš Turkijos, dik
tatorius Mustafa Kernai įsakė 
turkams naudotis tik nuosa
va turkų kalba, kuri ilgais a- 
mžiais kone visai buvo išny
kusi. Turkai iki šioliai nau
dojosi arabų ir persų kalbų 
dijalektais. <

AŠARINĖS BOMBOS PRIEŠ 
PIKIETININKUS

TAYLORVILLE, III., spal.
11. — Šalimais HJevittville a- 
nglių kasyklos vakar rytų su
sirinko šimtai streikuojančių 
angliakasių, jų žmonų ir vai
kų. Jų tikslas buvo neleisti 
angliakasių eiti į darbų. Val
stybės kariuomenė minių iš
sklaidė ašarinėmis bombomis.

VYKSTA KAUTYNĖS

LA PAZ, Bolivija, spal. 11. 
— Anot žinių, ginčijamoj 6a- 
ko srity vyksta bylivų kauty
nės su paragvajais.
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Šie puošnūs namai pastatyti Washingtone kongreso atstovų naudai ir patogumams. Ko
ngreso atstovai juose turės savo ofisus.

NAUJOS VIENUOLĖS 
BERLYNE

BERLYNAS, spal. 11. — 
Šioj Vokietijos sostinėj suku
rta nauja katalikų vienuolių 
kongregacija — Nazareto Mo
terys. Jos apaštalauja daugiau 
šia tarpe jaunų moterų darbi
ninkių, kurios atšalę tikėjime.

Tos rūšies ir tuo pačiu va
rdu vienuolių kongregacija 
aekmingaLveikia Olandijoj.

Kaip čia, taip Olandijoj šios 
kongregacijos vienuolės nede- 
vi religinio abito.

ORGANIZUOJAMI JAPO
NŲ KATALIKAI JAU

NUOLIAI

TOKIJO, spal. 11. — Toki
jo arkivyskupijoj suorganizuo 
ta katalikų jaunuolių sųjunga. 
Įrašyta 220 jaunuolių. Arki
vyskupas jau kelinti metai, 
planavo įkurti katalikų vei
kimo (akcijos) departamentų.

SUIMTA APSIMETĖLĖ

ST. LOUIS, Mo., — Andai 
čia policija suėmė Mrs. H. Till- 
man, apsimetusių buvusiųja 
katalikų vienuole, kuri ren
gės čia sakuti prakalbas. Iš
aiškinta, kad ji nėra buvus 
vienuolė ir nepabėgus iš jo
kio vienuolyno. O tačiau ji 
pareiškia, kad pabėgus ir da
ug melų skleidžia apie žiauru
mus moterų vienuolynuose.

PREZIDENTAS KALBĖS 
CLEVELANDE

WASHINGTON, spal. 11. 
— Pranešta, kad prezidentas 
Iloover’is ateinantį šeštadienį 
vakare turės prakalbų Cleve- 
lando mieste. Paskiau sekantį 
šeštadienį gal kalbės New Yo- 
rko mieste. Sakoma, jis duos 
vėjo demokratams.

Išaiškinta, kad Graikijoj a- 
reštuotam S. Insull’ui per me
tus skirta 21,000 dolerių pen
sijos. Jam tų pensijų moka 
Chieago gazo ir elektros ko
mpanijos ir Public Service

I Company of Northern. Illinois, reikalaujamo išpirkimo.

CHICAGOJE
S. INSULL’IS LAISVAS

Iš Graikijos pranešta, kad 
tenai sulaikytas ir areštuotas 
iš Prancūzijos pasprukęs Sa
muelis Insull’is yra jau lais
vas. Graikų vyriausybės įsa
kymu jis paleistas. Graikija 
dar nepasikeičiusi su J. Vals
tybėmis nusikaltėlių pasirašy
ta išdavimo sutartimi. Tad ne
gali Insull’io sulaikyti ir jį 
išduoti.

Cook apskrities prokuroras 
Swanson’as pranešė, kad jis 
vyks į Washingtonų ir tuo 
reikalu pasitars su preziden
tu Hoover’ių. Gal kokiu nors 
būdu bus galima, sako pro 
kuroras, Insull’į paimti į Chi- 
cagų ir patraukti teisman.

KOLUMBO DIENA
Kolumbo Vyčių organizaci

jos nariai Cliicagoj šiandien 
iškilmingai mini Kolumbo die 
nų. Šiandien sukanka 440 me
tų, kaip Kolumbas rado Ame- 
rikų ir šios organizacijos 50 
metų sukaktuvės.

MAŽINA PENSIJŲ 
FONDUS

Chicagos aldermonų tarybos 
finansų komitetas sutiko žy
miai sumažinti miesto moka
mų pensijų fondus už 1931 m., 
kad tuo būdu sumažinti mo
kesčius.

MOKĖTA PUSĖ MILIJONO 
PER METUS

DĖS MOINES, Iowa, spal. 
11. — Čia turėjo prakalbų bu- 

[vusis J. Valstybių senatorius 
Reed iš Missouri valstybės. 
Jis kalbėjo prieš prezidentų 
Hoover’į. Pareiškė, kad pre-

Paaiški, kad praeity kai ku- zidentas andai čia kalbėdamas 
riais laikais S. Insull’is iš sa daug netiesos pasakė apie de- 
vo valdomųjų viešosios nau-imokratus ir apie savo pastan- 
dos kompanijų gaudavo perjgas. Prezidentų vadino “neti- 
metus pusę milijono dolerių kruoju pranašu.”
algos. »

PALEIDO BANKININKĄ

Dviejų Chicagos bankų pre
zidentų N. B. Collins nežino
mi pagrobėjai pagrobė ir rei
kalavo 5,000 dol. Po 12 valan
dų tačiau jį paleido, negavę

NE TAS ŽMOGUS

Anų dienų Auroroj automo
bilio užmuštas senyvas žmo
gus. Manyta, kad tai J. Ham- 
smith, buvusia kontraktorius. 
Jis identifikuotas.

Kitų dienų susirinkus koro
nerio teismui, išsiaiškino, kad
J. Hamsmith yra gyvas ir 
sveikas. Tas patikrinta. Teis
mas nusprendė, kad automo
bilio auka yra nežinomas as
muo.

PAŠAUTAS POLICMONAS

Keturi plėšikai puolė Hou
sehold Finance Cp. ofisų, 4710 
Irving Park bulv. Viduj buvo 
policmonas Lancaster, 32 m. 
amž., iš Cragino. Ofisų apiplė
šę piktadariai apsisukę leido
si pro duris. Policmonas pa
šoko ir vienų jų nutvėrė. Plė
šikas išsisuko, dukart pojic- 
monų pašovė ir visi paspruko.

INSULL’IO “FAVO- 
RIZUOTI”

Vakar paskelbta visa eilė 
’ naujų kompanijų ir šimtai as

menų, kuriems S. Insull’is 
“favorizavo” — pigiau par
davinėjo savo valdomųjų kom
panijų šėrus. Ir naujam sura
šė majoras Cermak’as įveltas.

PREZIDENTĄ VADINA 
NETIKRUOJU PRANAŠU”

PAMIDORAI PIGESNI UŽ 
OBUOLIUS

Pradėjus Lietuvoje daugiau 
sodinti pamidorų jų kaina la
bai nupuolė. Dabar Kaune už 
pamidorų kilogr. mokama 50 
cent., o obuolių kilogr. (ge- 

t resnės rūšies) 70 centų.

OKLAIIOMA CITY, Okla., 
spal. 11. — Meksikos žinovas, 
Jo Eksc. vyskupas Kelley, štai 
kų pareiškia apie katalikų pe
rsekiojimus Meksikoj:

Jei J. Valstybių gyventojai 
nori suprasti religinį stovį Me 
ksikoj, štai kų gali įsivaizduo
ti: Daleiskime, J. Valstybių 
vyriausybė, už kurios galin
gai stovėti} kokio vieno žmo
gaus — tikėjimo priešo, dik
tatūra, išleistų įstatymų, ku
riuo būt įsakyta, kad kiekvie
nam šimtui tūkstančių meto
distų gali būti vienas pryče- 
ris; kad visi baptistų mald- 
namiai, pačių baltistų pasta
tyti, turi būt užimti, uždary
ti ir jų dalis pavesta kitai ku
riai sektai; kad presbiterų ir 
kitų kelių sektų pryčeriams 
atimamos pilietybės teisės;
kad kongregacionalų visos se
minarijos uždaromos ir už
draudžiama jiems mokyti ir 
lavinti savo jaunimų į pryče-
rius; kad Salvation Army
organizacija nubaudžiama pa
bauda, jos nariams uždraud
žiama vilkėti uniformas ir už 
sakymų kalbų gatvėse jie už
daromi į kalėjimus; kad pro
testantų episkopalų vyskupas

LIETUVOJE

ŪKININKAI ĮSISTEIGĖ 
SKERDYKLĄ

YLAKIAI, Mažeikių apskr. 
Vižančių ir aplinkinių kaunu 
ūkininkų dalis susibūrė į rate
lį ir įsteigė savo, neeksportuo
jamiems, gyvuliams piauti ir 
jų mėsai pardavinėti skerdy
klų. Per tai gamintojai už 
savo gyvulius gauna daugiau, 
o vartotojai pigiau nusiperka 
mėsos; jie pirmiau už 1 klg. 
turėdavo mokėt 60—70 et., da
bar gauna už 50ct. Gerai vie
niems ir antriems, tik žydai 
tuo nepatenkinti.

PAJAMOS IS MIŠKŲ 
ŪKIO

Per rugpiūčio mėn. iš viešų 
pardavimų parduota miško 
medžiagos už 276,775 litus iš 
varžytinių gi už 234,160 litų. 
Iš viso per rugpiūčio mėn. 
gauta už parduotų miško me
džiagų 510,935 lt.

VILNIUS VIS SKOLINASI

Vilniaus magistratas nebe
galėdamas išsiversti savo gau
namomis pajamomis kas kar
tų vis skolinasi. Miesto ponai, besuota; kiek šilčiau.

areštuojamas ir uždaromas ka 
lėjiman už dalyvavimų kito 

kurio episkopalų vyskupo lai
dotuvėse kokio nors miesto

kapuose.
Įsivaizduokite, kas tada ga

lėtų įvykti šiame krašte? Bai
sus sųjudis prieš vyriausybę.

Toksai šiandien Meksikos 
katalikų stovis. Taip persekio 
jama Katalikų Bažnyčia ir vi
si katalikai gyventojai.

Daug kas kalba, kad Mek
sikoj yra perdaug kunigų. Me
ksikoj yra apie 14 milijonų 
katalikų, o kunigų ten nėra 
daugiau kaip 4,000. Štai šia? 
me krašte yra viena 6 milijo
nų žmonių sekta. Ji turi ir 
užlaiko apie 50,000 savo dv& 
sininkų.

Jei Meksika pirmiau buvo 
sukultūrėjusi, už tai reikią dė
koti Katalikų Bažnyčiai. Jau 
daugiau kaip 70 metų, kaip 
ten Bažnyčia vienaip, ar ki
taip spaudžiama ir persekio 
jama. Šiuo laikotarpiu ir kul
tūra vis žemiau pradėjo smu
kti. Ir jei Bažnyčia ir toliau
bus persekiojama, ten kultu- 

*
ra dar daugiau susmuks. To
kiu stoviu džiaugsis vien Mo 
ksikos diktatoriai.

prireikus pinigų, siunčia sa- 
vo delegacijų, dažniausia Va
ršuvon, iš kur parsiveža po 
keletu tūkstančių zlotų. Cha
rakteringa tačiau, kad mies
to šeimininkai skolintis noriai 
skolinasi, bet niekur nekelia 

imas klausimas iš kur ir kaip 
tos skolos būsiančios likviduo 
tos? .

MARIJAMPOLĖJE RUN
KELIŲ IŠKRAUTA PER

148 VAGONUS |{Į
Cukrui dirbti runkelių per

vežimas geležinkeliais yra la
bai gyvas. Visose geležinko- 
lių stotyse prikrauta 319 va
gonų runkelių, o cukraus fa- 
brikan nuvežta ir iškrauta 148 
vagonai runkelių. Tokiu būdu 
cukraus fabrikas jau turi 2,220 
tonų runkelių.

NAUJAS ALAUS BRA
VORAS

Šiomis dienomis vyriausieji 
akcizo kontrolieriai priėmė 
naujai įrengtų brolių Sadaus
kų alaus bravarų Mažeikiuo
se. Tai bus tryliktasis alaus 
bravaras Lietuvoj, įsteigtas 
lietuvių.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien iš dalies de-
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DIENOS KLAUSIMAI
ALIŲ DEVINTĄ J AI PRAĖJUS

r'rieš porų dienų mūsų tauta minėjo liūd
nas v iiniaus praradimo sukaktuves. Mes dar 
negirdėjome, kaip Spalių Devintoji praėjo 
Lietuvoje. Tenka spėti, kad ten tos dienos 
minėjimas sudarė daug įspūdžio ir pasauliui 
dar kartų priminė, kad lietuvių tauta Vil
niaus neišsižadėjo ir neišsižadės. Nors dėl 
esamų .nenormalumų, dėl griežtos spaudos 
cenzūros, dėl susirinkimų varžymo Lietuvos 
visuomenė gal ir negalėjo pasisakyti -ir pa
sauliui pareikšti savo nepamainomų nusista
tymų, už Vilniaus atvadavimų. Tautininkų 
partija, neteisėtai valdydama kraštų, pirmo
je vietoje draudė kalbėti ir rašyti apie tau
tos vienybės reikalus, kurie būtini siekimui 
didelio ir švento tikslo — Vilniaus atvadavi-

prieš Vilniaus užgrobikus, Tautų Sujungus 
ir viso pasaulio reikalaujant, kad būti} ati
taisyta Lietuvai padaryta didelė skriaudą. 
Spalių 9 d., kur tik galima, reikia ir Ameri
kos spaudoje priminti, kad lietuviai tų dienų 
mini kaipo tautos gedulo dienų ir kad jų 
tol minės, kol Vilnius nebus atvaduotas. Len
kai to labai bijo, nes spauda nustato skai
tančiosios visuomenės opinijų apie juos ir jų 
smurto žygius. Jei kas šiemet dėl kokių prie
žasčių Spalių Devintosios neminėjo, jokiu bū
du to minėjimo nereikia praleisti kitais me
tais ir tol, kol tauta savo tikslo neatsieks. '( 
Spalių 9 d. tepasilieka visos tautos, visų 
lietuvių, nežiūrint kokiam pasaulio krašte jie 
negyventų, gedulo dienų pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Taip pat reikia mums nusistatyti, kad 
spalių mėn. 9 d. jokių kitokių parengimų ne
rengtų. Visų tų dienų reiktų pavesti tik Vil
niaus reikalams. Paminėjimo iškilmių nerei
ktų atidėlioti į kitų dienų, jei svarbios prie
žastys prie to neverčia.

Prieš keletu dieni} trumpai rašėme, kad 
labai yra negražu, kad atsiranda draugi ji} ir 
organizacijų, kurios spalių 9 d. rengia šokius 
ir kitokius pasilinksminimus, lyg toji diena 
būtų kokia džiaugsmo ir laimėjimų diena. 
Jau laikas būtų prieiti prie to, kad visuo
menė piktintus ir nelankytų jokių pramogų^ 
kurios spalių 9 d. bus surengtos su šokiais. 
Šlykštu buvo klausytis Chicagoje per radio 
ir skaityti socialistų spaudoje, kad ten ir ten 
rengiamas vakaras su šokiais ir kitokiais 
pasilinksminimais spalių devintoj ir tai dar 
pabrėžiant, kad tai daroma Vilniaus užgro
bimo paminėjimui. Geresnio išjuokimo šven
čiausio mūsų tautos reikalo negali būti. Iš! 
tokio pasielgimo mūsų priešai lenkai tikrai

O \7 "C T 1Z* A rP A na gana aiškūs, tiksliau rodų
** į ligos vietų, gi kroniškoj kaip

Rašo Dr. S. Biežis tik atbulai. Čia kartais vieni
, , . simptomai pasirodo ryškiai, o

Kroniško Appendicito ities. Vėliau lieka nervuotas, kitais kartais ir tie patys pra 
ženklai Į piktas. Miegoti taip pat mažai1 nyksta. Iš kitos pusės imant

Su kroniškos rūšies feppen- gali’ kas hfeaiuiui JI dar la-Į dalykų, dažnai apsireiškia to! 
dicitu dalykų padėti? gerokai biau nuaAiua- Ar taip, į paly-jkių ženklų, kurie rodyte rodo 
skiriasi nuo pirmosios rūšies. Staniai trumpų laikų, iš svef net visai Į kitokių ligų, tar- 
Čia laikas mažesnę rolę lošia, ko’ tvirto vy™ iieka lik kroptum nieko bendra neturėtų su 
visi ženklai lėtesni staigus'u^kas šešėlis pirmykščios svei appemlieitu. Štai, dėl ko ne-' 
pavojus ligoniui negresia. Žo*įka^^’ Ligonis visų tai duz- įetai susiduiiama su dideliais 
džiu sakant, didelio skubotu- uiauyiai kaltina “nevirškini- keblumais iš atžvilgio nusta' 
mo nėra. . nių,” kurį sukėlė tam tikras tymo teisingo diagnoze.

Įvairūs ženklai taip pat ne vat«i‘s arba “nervai.” Iš ki- Appendicito diagnozas 
taip ryškiai pasireiškia, kurių 'tos Pusės> panašiuose atsitiki- Tinkamai, gydyti bile ligų į 
tūli iš paviršutinės pažiūros niuose reikia pripažinti, kad visų si arbiausia yra nustatyti * 
atrodo nieko bendro neturį su teisingas diagnozas nustatyti teisingas diagnozas, pažinti Ii-! 
čia kalbama liga. Dažniausia (Pazmti ligų) nėra taip leug- g*l- Ypač tai yra didžiulės rei-j 
pastebimas ženklas yra skau-1'a ^erani gydytojui be ypa- kšmės tokiuose atsitikimuose, 
smas, kuris gana Įvairiai pa- į^ingo bei nuodugnaus egzami- kur ūmi pagalba įeikalinga, 
sireiškia. Asrtiuo, sęrgųs šia navimo- , kur gaišinimas laiko gali rei-
liga, kartas nuo kurto jaučia ^'a nemažai ir tokių atsi- kšti katastrofų.
appendikso vietoj skaudėjimų, tikimų, kad asmuo suserga le- Aštraus appendicito priepuo 
kuris kartais tęsiasi tik kėlė- ngvo Pob«džio aštruoju appę- teisingas diagnozas nusta- 
tų miliutų, o kitais atsitiki- ndicitu ir, pasirgęs porų, tie- b’ti daugumoj atsitikimų nė- 
mais net ištisas valandas. Y- dieinb PafPja kai ku- ra sunku, kariais net visai le- 
pač tai dažniausia būna daug 1^ani kaikui jaučiasi gana ge- ngva* Mat, ženklai, kadir no , 

nriaivale-ins. arhn n-žlrio+sina lab veik liuesas nuo skausmo visados pasireiškia klasiškoj

(Daugiau bus)

MENININKAMS IR DAINŲ 
MĖGĖJAMS

Amerikos lietuviai, kurie pirmieji nuta
rė spalių mėnesio 9 dienų minėti kaipo tau
tos gedulo dienų, daug parengimų turėjo. 
Deja, ne visose kolonijose paminėjimai įvy
ko, o kai kur pamiųėjimo programose daug 
netikslumų įvyko. Reikia tik apgailestauti, 
kad gana daug mūsų kolonijų nesugebėjo jo
kio vakarėlio surengti ir jame Vilniaus rei
kalus pasvarstyti. Rodos, tai visai nesunku 
buvo padaryti. Mes nemanome, kad ten ne
bebūtų likę lietuvių, kuriems Vilnius ir jo 
atvadavimas nerūpėta}. Tai tik paprastas ne
rangumas ir tautiškas apsileidimas, kurį rei
kia griežtai papeikti įr net pasmerkti. Vi
siems, rodos, turi būti aišku, kad mūsų ame
rikiečių balsas bile Lietuvos reikalais pa
reikštas yra reikšmingas. Ypač Vilniaus rei
kalais jis turi daug reikšmės. Dėl to, būdami 
susipratusiais lietuviais, spalių devintoj die
noj, visus kitus reikalus atmesdami į šalį 
prįvąlome rinktis gausingai į sales, daryti 
pareiškimus, išnešti rezoliucijas protestuojant

atvadavimų ir kad be Vilniaus 
rimsime.

Praftešame, kad “Draugo’1 
knygyne galima gauti “Gies- 
mynėlį”, bažnyčių chorams, 
mokykloms ir šiaip jau gies
mininkams. Tekstų, sutaisė A. 
Jakštas, gaidas pagamino J 
Naujalis. Kaina 50c.

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

Pasiskubinkite su užsakymu, 
nes jų nedaug beliko.

“DRAUGAS” PUB. CO.,

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, IH.

(Pabaiga)

— Ar negalėčiau išeiti viršun? — pa
klausiau dar kartą- Aš taip norėjau tą 
audrą pamatyti.

Vairininkas prasižiojo kažką sakyti, 
bet laivas taip pasviro ant šono, kad jis 
turėjo griebtis užsienos susilaikyti, o aš 
tiesiog«j}eišlaikęs lygsvaros nugriuvau.

— Pasiuto, -- pasakė jis, kai laivas 
vėl atsitiesė. — Reikia viršun skubėti, Tu 
nedrįsk lipti iš čia. Kitaip turėsiu kajutę 
užrakinti. Jis išėjo įr aš likau. O kad aš 
bučiau buvęs didesnis. Tuomet jis mielai 
mane būtų leidęs. Bet dabar!... Tokios di
delės audros metu aš turėjau, kaip pelė 
sėdėti toje kajutėje. Piktas apsidairiau 
aplink. Numečiau paltą ir sudribau į krė
slą. Lempa baisiai siūbavo. Šviesa kaju- 
toje lpuvo nelygi.

Staiga durys vėl prasidarė ir kar
kas nuriedėjo laiptais žemyn. Aš pašokau 
ir pribėgau arčiau. Pro duris iš viršaus 
įsivertė storas jūreivis susiraukęs ir rėk-

------ Valkata! Sumanė kada keliauti 1
n laiky to

Nustebęs apsidairiau ant ko gi jis 
taip rėkia. Gi po mano kojomis susirietęs 
sėdėjo, vargingai apsitaisęs purvinais, su
plyšusiais, peršlapusiai drabužiais liesas 
berniukas maždaug mano amžiaus. A- 
biems rankoms jis buvo užęinęs akis ir 
visu kūnu drebėjo.

—Kur tu keliauji? — piktai pastum
damas paklausė jūreivis berniuko. — Sa
kyk kur ? Kų?

Berniukas tylėjo.
— Ar nebylys, — užriko jūreivis. — 

Ko tyli? Kaip vadiniesi?
— Jokūbas, — prašvepliavo berniu

kas.
— Kur keliauji?
—- Pas tėvelį. 1
— Kur gi tąvo tėvelis? — pajuokda

mas paklausė jūreivis.
— Toli, — atsakė drąsesniu balsu be

rniukas. — Toli pasaulyje.
— Kokioj vietoj ?
— Nežinau.
— Va tai tau. Keliauja ir nežino kur. 

Pirmą kartų tokį zuikį matau. Valkatėlė 
koks. Na palauk reiks išmesti žuvims. Kų 
gi su tokiu veiksime. \

Jūrėivis išėjo, o berniukas pradėjo 
verkti. Turėjau jį nuraminti ir įtikinti, 
kąd kapitonas geras žmogus įr jo nieks 
MPMft ii tekt. Mjfofr

kavo. i

Paskui Jokūbų aš pasodinau už sta
lo, apvilkau savo/ paltu, nes jis visas dre
bėjo nuo šalčio ir pradėjau klausinėti.

Žodis po žodžio, ir berniukas viskų 
išpasakojo. Iš kur jis keliauja, kai}), kur, 
kas jo tėvas.

Jokūbas gy veno visų laikų pas savo 
senelį palei Nemunų, ten kur Nemunas 
įteka į Kuršio mares. Jo tėvas buvo to
limo plaukiojimo jūreivis ir tarnavo me
džiokliniame laive “Didžiajame Kūme.”

“Didysis Rūmas” vienų kartų per 
metus išplaukdavo tolyn į žiemių šiaurę, 
į tolimųjų ledų karalystę medžioti ruonių.

Ruoniai yra ypatingi gyvuliai, dau
giausiai plaukioja vandenyje, nebijų šal
čio, kurie turi tinkamų žmonėms taukų ir 
uiėsos. Tiesa ta mėsa dėl savo riebumo 
netinka žmonėms valgyti, bet ji naudin
ga visokiems išdirbiniams gaminti.

“Didysis Rūmas” ištisus šešis mėne
sius išbūdavo šiaurėje medžiodamas ir pa
skui grįždavo atgal į savo uostų.

Kada Jokūbo tėvas sugrįždavo j na
mus, parveždavo visokių dovanų, daug 
pinigų ir mažųjaui Jokūbui su seneliu vi
sai gerai buvo gyventi.

Bet prieš*metus Jokūbo tėvas išvyko 
vėl į “Didįjį Rūmą,’* išplaukė su juo į

nJ’*° aAnMMfc tto ». to

atsitiko. Jokios žinios apie save jis ne
davė, nė jokio laiškelio nerašė. Tarytum 
užmiršo savo mažųjį sūnelį ir savo tėvų.

Jokūbas su seneliu pradėjo vis blo
giau gyventų Pradėjo trūkti pinigų. Jo
kūbas buvo mažas, senelis per Senas, iš 
nieko juodu negalėjo uždirbti. Parvežtos 
prieš metus tėvo sutaupos pasibaigė. Juo
du gaudavo ir paelgetauti. Dažnai tekda
vo ir pabadauti. Pagaliau senelis apsirgo 
ir mirė. Jokūbas liko vienų vienas. Netu
rėjo jokių giminių, jokių artyrnų pažįsta
mų. Ir tas vaikiukas nutarė keliauti į pa
saulį ir surasti savo tėvų.

Slapta įėjo Klaipėdoje į laivų ir ja
me pasislėpė. Su savimi turėjo duonos 
kamputį ir buteliukų vandens, šiaip taip 
maitinosi gulėdamas vienoje iš mažesnių
jų valčių. Gal būt ir butų nepastebėtas 
nukeliavęs į svetinių šalį, jei ne audra.

Per audrų vienas iš jūreivių paste
bėjo valtyje kažkų dejuojant ir iškėlė. 
Pasirodo, kad vienas jūrų zuikis.

Per visų naktį mudu kalbėjova su 
Jokūbu. Buvova vieno amžinus ir todėl 
greit susidraugavome. Vienoje lovoje ir 
miegojova.

Audra nusiramino tik ryte. “Vilkas” 
gerokai aplaužytas ir apgadintas pasuko 
į arti esantį uostų pasitaisytu

su Jokūbu islipova iš laivo ir apžiūrėjom 
prieplaukų.

Daug visokių laivų, po .viso pasaulio 
vėliavomis buvo uoste. Daug įvairių tau
tybių žmonių stumdėsi'rtoste.

Apie piet sugrįžova į laivų. Ant de
nio su kapitonu kalbėjo kažkoks vyras. Jis 
per petį buvo užsimetęs krepšelį, o ran
koje* turėjo storų lazdų. Visas buvo ap
dulkėjęs ir turėjo suvargusių išvaizdų.

— Tai sakote ponas kapitoue, — kal
bėjo jis, — kad neplaukiate į Klaipėdų.

— Ne, — atsakė mano dėdė. — Kaip 
lik iš ten dabar plaukiame. Hamburge 
įkrausime visokių prekių ir iš ten plauk
sime atgal. O kas gi tamsta esi.’

— O aš esu senas jūrininkas. Susi

žeidžiau laive bedirbdamas, teko ligoninėn 

atsigulti. Išgulėjhu ilgų laikų, dabar tru

putį pasveikau, norėčiau grįžti Klaipė- 

don.
Jokūbas išgirdo nepažįstamojo šnekų 

ir prisiartino artyn. Visų laikų jis įdėmiąi 
žiūrėjo. Staiga puolė prie vyro rėkdamas:

— Tėtį! Tėtį!...
Tai buvo Jokūbo tėvus.
Linksma kelionė Jokūbui buvo atgal. 

Dėdė kapitonas parvežė abu atgal.
Jūrų zuikis surado savo tėvą.x
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WISCflNSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS |
KAZIMIERAS MAŽEIKA, vedėjas,

4701 Eighth Avenue,
Kenosha, Wis.

SHEBOYGAN, WIS.
ŽINELĖS

X Spalių 2 d. prasidėjo vai
ki) pamokos. Mažiesiems vai
kams bus lietuvių kalbos pa
mokos šeštadieniais po dvi va- 
landi ir tikėjimo pamokos se
kmadieniais popiet, o high 
school ir amatų mokyklos jau 
nimui pamokos bus penktadie-

X Įvykusi parapijos vaka
rienė, rugsėjo 25 d., davė ge
rų pasekmių. Žmonių buvo pi
na svetainė. Kai kuriems pri nį0 vakarais. Šįmet pirmų die-

sėjo laukti antro stalo. Daly
vavo visas choras ir šiaip jau 
nemažai jaunimo. Programe bu 
vo kalbų ir dainų. Kalbėjo 
debonas, varg. Justas Balsis 
ir parapijos komiteto vardu 
Jonas Vrubliauskas, Jr. Prog- 
ramui daug gyvumo -pridavė 
įrengtoji “Radijo Stotis.” Dai 
navo choras ir solistai bei so- 
istės.

X Rugsėjo 28 d. parapijos 
Atletų klubas turėjo šaunų ba 
nkietų pagerbimui baseball ra
telio. Bankiete dalyvavo apie 
30 klubo narių ir svečių. Keli

nų pamokų pripuolė Angelų 
Sargų šventėje. Ji bus atmin
tina mūsų parapijos vaikučia
ms, nes tų dienų pirmų sykį 
tapo sutverta vaikučių drau
gija ir pavadinta Angelo Sa
rgo draugija. Panaši draugija 
buvo labai pageidaujama šioj 
kolonijoj. Iš sykio įsirašė virš 
50 vaikų ir mergaičių. Į val
dybų įėjo: Ona Skiriūtė, pirjm 
Bernardas Markevičius vice- 
pirm., Elena Ceneliūtė rašt., 
Jonas Klijūnas ižd., Marijo
na Radzevičiūtė ižd. pagelbi- 
ninkė ir Viktoras Girdauskas

įąriai negalėjo ateiti. Svečiais 1 tvarkos prižiūrėtojas. Mūsų 
ruvo Juozas Noris, Jonas Po- parapijoj yra nemažai vaiku-
jevičius ir Jonas Juknelis. Pi
rmu du yra pasižymėję žaidi
mai profesijinęse lygose. Pas- 
arasis yra šįmet baigęs La 
>rose mokytojų kolegijų ir 
labar mokytojauja miesto va
karinėse mokyklose. Bankie- 
as pradėtas Lietuvos himnu 
r malda. Padainuota keletas 
lainų ir pasakyta kalbų. Visi 
calbėtojai pabrėžė atletų klu- 
io svarbų parapijos veikime, 

kranui Daugirdai, baseball ra- 
elio vedėjui, įteikta dovana. 
Ant galo visi dalyviai sudai- 
įavo Wisconsino universiteto

čių ir dabar jiems susiorgani
zavus reikia tikėtis, kad laiks 
nuo laiko jie paįvairins para
pijos veikimų savo programė- 
liais.

X L. Vyčių kuopa sulos 
“Pinigėliai’ spalių 23 d. Prieš 
tai, spalių 16 d., tų patį vei
kalų rengiasi atvaidinti Port 
Washingtone. Pt. Washingto- 
no jaunimas rengiasi pats iš
pildyti dalį programo, kuris 
susidės iš dainų, deklamacijų 
ir kitokių pamarginimų. šis 
programas bus pirmų sykį nau 
joj Pt. Washingtono svetainėj,

KUN. J. ŠLIKAS, šv. Panos Marijos Nekalto Prasidėji
mo parapijos klebonas, Sheboygan, Wis. Kun. J. Šlikas dar 
studentaudamas pasižymėjo kaipo uolus mūsų visuomenės 
veikėjas, kalbėtojas ir katalikiškos spaudos bendradarbis. 
Savo laiku yra buvęs “Draugo” Redakcijos narys. Įvedus 
“Drauge” AVisconsin’o lietuvių žinių skyrių, gerb. veikėjas 
pasižadėjo būti nuolatiniu jo bendradarbiu ir rėmėju, nes 
jam, kaipo buvusiam laikraštininkui, labai gerai supranta
mas spaudos vaidmuo. •'

yra pas mus gerų chorisčių, į Juzėnas gražiai išdažė šv. Pe- 
tai ir jų sųrašui pritrūktų čia ,tro lietuvių bažnyčios zokris-

Vaiskus. Pp. Zizininskų bliz
gantis buick’as visur ir visa
dos rengėjus veža. Rengėjoms 
rugiapiūtė. Darbas šiais lai
kais nėra lengvas.

kee’s (pirmus metus) būtent ipe yra keletas lietuvių, turė- 
A. Galisanskis, pavyzdingas I jo labai menkų derlių, bet 
jaunikaitis ir klebono kun. A. šįmet šiek tiek atsigriebė.

Gerb. klebonas kun. A. Ba- 
linskas kvietė parapijonus pri 
sidėti kiek kas gali ir kuo 
gali: pinigais, daiktais, arba 
darbu. Visi paklausė: aukau
ja kiek kas gali; žinoma, ba
žmų parems ir jį atlankyda
mi. Įžanga veltui. Bazaras vi- 
sų laikų bus parapijos svetai
nėj.

X Spalių 2 d. šv. Mišios 
buvo 11:15 vai. ryto. Po pa
mokslo, kaip ir visados, kle
bonas paaiškino pajamas ir iš
laidas rugsėjo mėnesio ir fi
nansinį parapijos stovį.

Balinsko mylimasis, nes nie
kuomet nepamiršta ant sto
ties pasitikti, arba savo gra
žiu automobiliu pavėžėti. Mat, j 
mūsų klebonas turi dvi para- Į 
pijąs.

Raciniečiams smagu matyti 
jaunuolius siekiant aukštojo 
mokslo. Garbė tėvams.

X Racine mes, lietuviai tu
rim pusėtinų būrį mažų biz
nierių-vertelgų: mėsininkų,
groceminkų, nesvaig. gėrimų 
pardavėjų, apavų krautuvių, 
anglių, malkų pardavėjų ir 
pirkėjų, automobilių taisyto
jų, svetainės užlaikytojų, pa
veikslų ėmėjų, siuvėjų, laikro-

Petronėlė

BURLINGTON, WIS

džių-žiedų, deimantų ir radijo 
X Racine nesimato darbų pardavėjų.

pagerėjimo. Lietuviai visi, ga
lima sakyti, paprasti darbini
nkai ir, kaipo tokie, daugu- 

,ma be darbo; vos keletas, ku- 
jrie dirba visų laikų. Kiti po 
, keletu valandų į savaitę. Iš 
jaunimo keletas yra baltaran
kių darbininkų: du dirba ban
kuose ir keletas merginų ofi
suose. Jie turi darbo.

X Racino lietuviai neturi 
savo lietuviškos mokyklos. Ge
ri katalikai savo vaikus lei
džia į katalikų mokyklas, nors 
tas jiems nemažai kainuoja, 
nes turi už vaikus mokėti.

X Racine randasi Šv. Ka
tarinos aukštoji mokykla, ku-

Kai kurie iš jų gana pasi
turintieji. Žinoma, dabartiniais 
laikais visiems sunku: biznie
riams ir darbininkams.

X Racine nėra lietuvio nei 
gydytojo, nei dentisto, nei a- 
kušerkos, nei advokato, nei 

taip vadinamos ‘ ‘ spulkos, ’ ’ nei 
kitos finansinės įstaigos. Da
bar nėra nei lietuvio duonke
pio (bekerio). Kas nori gauti 
skanios duonos, turi eiti pas 
lietuvį groserninkų, kuriam 
duonos atveža iš Kenosha Mo
ckaus kepykla. Pas Mockų di
rba specialistas kepėjas, Po
vilas Čepukėnas, kuris Wis- 
consine plačiai žinomas, kai-

Praėjusių savaitę šiame mie
stelyje buvo užpuolikų sunai
kinta ūkininkų bendrovės pie
ninė. Tai kerštas ūkininkų iš
naudotojų, kurie verčia ūkini
nkus pusdykiai parduoti pie
nų, o kuomet šie patys įsikū
rė pieninę ir taip gynėsi nuo 
nežmoniškojo išnaudojimo, tai 
priešai užsiuntė bombininkus 
ir pieninės sienas bombomis 
išsprogdino ir taip daug pa
darė nuostolių. Policija pikta
darių ieško.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRATTGA”

gėlimai
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

farsiljį himnų “On Wiscons. ”, kurių praėjusių vasarų įrengė 
Šis klubas apie metai atgal

ąpo suorganizuotas tikslu su
vienyti visus vaikinus sporto 
mėgėjus į parapijos draugi- 
ų. Greitas klubo augimas liū 
lija, kad tokia draugija šioje 
parapijoje buvo labai pagei- 
laujama. Šiandien klubas ir 
parapija didžiuojasi geru base- 
pall ratelju ir gabiais atle- 
uis, kurie yra pasižymėję spo
rte. Išpradžių baseball ratelis 
veikė silpnai, nes ėmė beveik 
pusę sezono tinkamai susitva
rkyti. Pabaigoje sezono paro- 
lė savo galių, supliekdami ke-

vietinė Lietuvos Vyčių kuopa.
T. P.

KENOSHA, WIS.
Nekalto Prasidėjimo mergi

nų sodalicija su įvairiomis pe
rtraukomis gyvuoja 11 metų. 
Kudmet tik atsiranda valdy
boje veiklesnės merginos, ta
da draugija atgija ir gražiai 
veikia. Žinoma, svarbiausias 
veikimo akstinas visuomet ei
na iš Bažnyčios ir dvasios va
dų, kurių pas mus per tų tru- 

is pasižymėjusius lygoj ty- i mP$ laikų net šešetas jau pa
nūs. Reikia tikėtis, kad ki
nis metais mūsų basebolmin
tai užbaigs sezonų pirmoj vie 
;oj. Kitiems metams baseball 
vedėju bus Petras Noris, pa- 
rižyiųėjęs šioje apylinkėje žai- 
likas.

X Jurgiui ir Marijonai Al- 
dakauskams suėjo penki me
tai gyvenimo moterystėje. 
Kiek laiko atgal artimieji drau 
gai suruošė jiems “surprise” 
subatoje. Gi spalių 1 d. tų pa
tį padarė L. Vyčių kuopa s ve- 
tainėje. Surengtas programė- 
lis ir įteikta dovana nuo kuo
pos. šis parengimas buvo la
bai vietoje, nes Jurgis ir Ma
rijona yra vieni iš pasišven
tusių darbuotojų ne vien L. 
Vyčiams, bet ir parapijai. Abu 
išauklėti gerų lietuvių Šeimy
nų ir iš jaunų dienų įpratę 
darbuotis parapijai ir jauni
mui. Jurgis yra vietinės L. Vy 
Įčių kuopos pirmininkas ir Wi- 
sconsino L. Vyčių Apskričio

irm.

sikeitė. Įsteigėjas mūsų soda- 
licijos — kun. S. Bystrais, o 
dabar atgaivintojas yra kun. 
B. Vitkus, M. I. C., kuris ro
dydamas kaimyninės Wauke- 
gan’o merginų sodalicijos vei
kimų ir jų dvidešimties pen- 
kių metų sidabrinio jubiliejaus 
šventimų' mus paskatino imtis 
darbo. Tad subruzdome ir šia
ndienų pačios džiaugiamės, 
kad daug mūsų tarpe radosi 
veikėjų, štai, malonu net pa
minėti. Genovaitė Klevickaitė, 
mūsų pirmininkė, solistė, pra
ėjusį pavasarį baigusi aukštus 
mokslus Appeton, Wis. kolegi- 
joje su titulu Artimu Bacca- 
laurei; p. Bitautaitė, rimta da
rbuotoja rr muzikė, p. Lau- 
caitė, buvusi šv. Petro baž
nyčios vargonininkė; p. Klevi- 
skaitė bebaigianti dabar Keno- 
shos High school, Mažeikaitė, 
buvusi pirmininkė, Vitkaitė, 
Kiserauskaitė, Žutautai tė, Pi- 
piraitė, Urbikaitės garai žino 
mos visiems artistės, o kiek

vietos. Tad nestebėtina, kad 
dabar subruzdus mūsų mergi
noms darbuotis susirinkimai 
vyksta gerai, kiekvienų kartų 
po keliasdešimtis merginų su
sirenka ir vis ateina naujų na
rių. Susiradome šv. Petro mo
kykloje kambarį, per susirin 
kimus įsivedėm lietuvių kal
boje įdomius pasiskaitymus, 
susitarėme parapijos bazare 
turėti savo būdų, vesti gerų 
biznį, kad šiais sunkiais be
darbės laikais parapijai pelno 
padaryti. Mūsų tėvai prislėgti 
bedarbe, o mes anglių laimė 
jimams dirbame ir centus pa 
rapijai renkame, kad būtų 

kuom parapijai už anglis už
simokėti. Susitarėme ir rank
darbius ruošiame parapijos 
bazarui. Kitados per mėnesį 
vienų kartų buvo sunku susi
rinkti, o dabar net keletu kar
tų savaitėje suseiname ir link
sma ir malonu. Štai pereitų 
pirmadienį net du dvasios va
du savo susirinkime turėjome: 
savo klebonų kun. B. Vitkų ir 
svečių kun. L Draugelį, k u- 
ksai mums skaitymo pamokų

tijų-

RAGINE, WIS.
X Šv. Kazimiero parapijos 

bazaro rengėjai šįmet — yra 
žinomos veikėjos, vietinės bi- 
znierkos: E. Jurgaitienė, M. 
Samalionienė ir B. Žizmins- 
kienė. Jų pagelbininkai: S. 
Sapikas, T. Žizminskas ir B.

davė, tad ir mes skoloje ne- j 
pasilikome, bet tuojau iš cit
rinų limonado pridirbome ir 
gerai svečius pavaišinome ir 
savęs nepamiršome.

Elžbieta.

ŽINUTĖS

X Kenosbos lietuvių para
pijos klebonas, kun. B. Vit
kus, praėjusį pirmadienį su 
šv. Mišiomis buvo Waukega- 
n’e, III., laidotuvėse a. a. V. 
Šaulio, tėvo švč. Marijos ko
legijos anglų kalbos mokytojo 
ir orkestro vedėjo brolio Vin
co Šaulio, M. I. C.

X Petrui Mačiulaičiui Bre- 
stville dirbtuvėje, Kenosboje 
mašina nutraukė rankos pirš
tus. ,1 I >} r| W

X Kenosbos Vyčių 38 kp. 
valdybos raštininkas Vladas

rių ne tik katalikai, bet ir ne [po geriausias lietuvis kepėjas, 
katalikai skaito, kaipo vienų. Racine nėra lietuvio gatvės 
iš geriausių mokyklų; dauge- pedlioriauą vaisiams, daržovė-
lis nekatalikų, net keli žydai 
leidžia sa\X vaikus. Mokykla 
valdžios pripažinta kaipo A 1. 
mokykla. Mokytojauja Sese
rys vienuolės. Praėjusiam se
mestre mokinių buvo 500, jų 
tarpe keletas ir lietuvių.

X Šįmet trys Racino lietu
viai lanko universitetus; du 
Madisono ir vienas Milwau-

ms vežioti. Nėra lietuviškos 
drabužių krautuvės, nei val
gomųjų daiktų olselio, nei 

biuti šapos,” nei lietuviškos 
vaistinvčios. Žinantis gerai sa 
vo profesijų, ar amatų, galėtų 
duonų užsidirbti. B. V.

MELROSE, WIS.
Šioje apylinkėje praėjusiais 

metais ūkininkai, kurių tar-

Bayer Aspirin padalins jūsų ke
ntėjimus be jokio pakenkimo ir i 
trumpų laikų. Nurykit tabletėlę 
su biskučlu vandenio. Skausmas 
išnyks! '

Tai yra taip lengva atsikratyti 
danties skaudėjimo; galvos skau- 
dėjitno nuo kokios nors priežas
ties. Muskulų gėlimai, paeinantys 
nuo reumatizmo, lumbago; delei 
šalčių ar persldtrbimo, lengvu! 
nuveikiami. Tie neišaiškinami mo
terų skausmai tuojau būna sura
minami. —

Moderniškas būdas pašalinti 
skausmų yėa su Bayer Aspirln. 
.To veikimo daktarai užgiria. Jie 
žino, kad Tikras Aspirin yra sau
gus — negali padaryti žaloų. Jis 
neveikia širdies. Dėžutė ir table
tės visuomet turi Bayec Kryžių.

Jus visuomet rasite Bayer As
pirin kiekvienoje aptiekoie ir 1ei- 
gu jus nerskaitvsite ištirtus nuro
dymus ir Ju prisilaikysite, Jus vi
suomet susi'aukslte pagalbos J.us 
išvent-site daug kentėjimo, jeigu 
jus tik atsiminsite apie Bayer As
pirin tabletes.

RDVERS
NATIONAL BANK 
TRUSTfi*SAWNGS BANK

Union Stock Yards—Chicago

Statements of Condition 
September 30, 1932

J Drovers National Bank
RESOURCES

Demand and Call Loana , $ 3,120,064.17.

Officers
William C. Cumminge 

PirilHnf t
Prederick N. Mercer 

Vice-Preeident 
Gate* A. Ryther 
Vice-Preeident 

George A. Maicolm 
Vice-Pre*. 9 Cashier 
Dale E. Chamberlin 

Vice-Preeident 
Fraak M. Coveet 
, Aeac. CoeMer

Directon
tVilllam C. Cummins* 
Prederick N. Mercer 

John P. Oleeon 
Joeeph E. Ori. 

Gate* A. Ryther 
O. P. Swlft 

Henry Veeder
Rawialsh Warner

Other Loam and Discounta 3,007,131.28 
U. S. Government Bonde . 3,707,893.64
State and Municipal Bonds 329,015.82 
Other Bonds and Securities 669,310.00 
Federal Reserve Bank Stock 45,000.00 
Customer, Liability (On Letters

of Credit and Acceptances) 25,101.00
Overdrafts '............................. 1,021.49
Cash and Du* from Banks . 4,451,878.39 

. <15,356,415.79

LIABIUTIES
Capital Stock........................$ 1,000,000.00
Surplus and Profits ... 645,239.42
Reserved for Tazes, etc. . 422,153.11
Reserved for Uneamed Interest 23,957.16 
Dividende—PayaHe Oct. 1, 1932 25,CAn.OO
Redlscounts........................................NOME
Bllls Payable.................................. NONE
Letters of Credit and Acceptances 28,101.00 
Deposita.............................. 13,211,965.10

<15,356,415.79

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES
♦

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1-MAI DIENAI

10 už 50c 
Kolei išsibaigs

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti 
BARGENU

Galima jas matyti:

u DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue

Drovers Trust and Savftngs Bank
Officers

WilUam C. Cammlna* 
Praeidami

Prederick N. Mercer 
Vice-Preeident 

Marray M. Otetott 
Vicr-Pr**. S Catkirr 
Chariee S. Brinmall 

Vice-Preeident 
C. A. N*wmen 

Aeet. Coekier

Directors
Wllliam C. Caaandn«i 

Henry M. D*we* 
Prederick N. Mercer 

John P. Oleeon
. Murray M. Oeetott 

O. P. 8wlfc
Henry Veeder

RESOURCES
Demnnd Loene Secured . < 1,941,885.38 
Time Loan* Secured . . 1,454,908^1
U. S. Government Bonde . 878,800.00
State and Municipal Bonde 109,000.00 
Other Bonde and Securitlee 454,947.83 
Ca»h and Dua from Banke 832,730.81

< 5^72,272X3

LIABILITIES
Capital Stock....................... < 350,000.00
Surplue................................... 500,000.00
Undtvided Profite . . . 188,420.88
Reeerved for Tazes, Interest, etc. 287,413.55 
Dividendą—Payable Oct. 1, 1932 10,500M
Rodiscounte........................................NONE
Bllls Payable.................................. NONE
Depoaits (Savinge) .... 4,335,938.40

< 5,672,272X3

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šinomi pranešu, kad įstojn į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest.”

Vardas ir pavardė

Adresas

Kiek metų!.....................................Kiek sveri T......................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.
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psvarstytu šį mėnesį rengia
moji “Hard Time Party.” Į- 
žanga 25c. P-lė Minint apsiė-

LIGONINĖS RĖMĖJOS , gruodžio mėnesį, kati bazaro !'“e Pa<la,‘yh gėrimo (puneli), 
5 l-.. 0 P- Biežienė iškepti “dougli-

C H I C A G O J E

Rugs. 31) d. įvyko pirmas
komisija (iš įvairių pirminin
kių) jau užėmus tris būdas

p. lliezienė iškepta —&
nuts’ų”. Jei kurios narės no-

Vyčių “Dainos” choras dar i atidarymo koncerte bus trys 
nebuvo toks skaitlingas, kok-įcborai: mišrus choras, mergai 
sai yra dabar. Publika išgirs čių choras ir vyrų choras, 
naujų dainų, kokių choras ne
buvo dainavęs.

P. J. Sauris turi surinkęs' tį|. narjuj

Vadinas, Vyčių “Dainos” 
choras turi gerų vedėjų; jei 

repeticijas,
po vasaros poilsio Šv. Kry-1 Sočiai komisija apsiėmė vesti l,( s Gai M PttttUkoti, piašomos, į\aįiių dainų chorui, kvarte-■ pukjįj-a nebus suvilta io kon-

1 . __ . . . . 1 <uiild i Al A/f > 1 l/i»» ruint ' 4..2 . ..4, • 2.. . . . i: i . . t* j*!1 "žiaus Ligoninės Rėmėju susi-1 bakerv, Ekzekutyvė komisija baukt‘ ^r8, ^Uei, Prospect
, rinkimas. ‘ i žaislų - “toys” ir “Groce- 2G2G- Tikietus veltul aPsi«n6

Immaculate Conceptionj Social kotaisija pranešė, kaditerių” ves, ir aukas surinks, Praminti 'mūsų darbščioji na-
parisli enters Draugas Boxingįper atostogas suruošta • kelio- Spaudos komisijos pirmininkė 
lournament \vitli a team °f 1į <3įty <*rib ir Great Lakęs Alb. Alaburdaitė-Poškienė. Be 

7 bokers. rlhe men composing yuvuj Training Station. Taip to, p. S. Samulionis pranešė, 
the team are as iollows: ipat pranešė, kad spalių 19 d.!kad “G.roeeterijai” ji jau ga-

A ROCKDALE ENTRY 
ELI RUNGAITIS

' b

Albert Grybas ............... 200
Anton Benekaitis .... 160 
Antliony Lindzius .... 160
Steve Kalnis ............... 147
Casimir Norusis ........... 147
Peter Mockus ...............  147

........... 1

visos rėmėjos su viešniomis' vo pažadų 23 svarus kavos iš
vyksta į Couneil Chambers, 
kur .matys aldemianus laikant 
susirinkimų. Iš ten aplankys 
ir Commissioner’s susirinki-

geros kavos kompanijos ir

rė p. F. Burba, o p-lė Iwasz 
(haškevičifitė) apsiėmė suda
ryti orkestrų ir veltui pagro
ti. Dienų parinkti pavesta p. 
Jagiellos komisijai.

tui, duetui ir solistams. Jis ti-icer(ui8. 
krai supins puikų vainikų — ! 
program,}. į Kors taikai, >»•*

j Chicagos lietuviai laukia Yy- 
Reikia pažymėti, kad sezono čių “Dainos” choro koncerto

Padaryta trumpa pertrau
ka, . kad atėjęs fotografas iš 

Priėmimo kom. pirm. p lė i“ Daily Times” nutrauktų pa- 
Agnė Kušleikaitė taip pat pa-įveiksiu. Paveikslai turėtų ti-J

kiek “canning” daiktų

o ant galo užeis į-teisėjo tiekė gražų pranešimų. Naujų IpG ateinančio sekmadienio j
’AlilIan kambarį pažiūrėti,

1 be Nati\it\ paiisli lias kajp teisėjas veda teismų, 
three entering the Draugas

l’onia AValter Jagiello, pir- 
įmininkė “ \Vays ir Means” 

j komisijos, pranešė, kad , per 
I vasarų surengta
gos:

dvi pramo- 
Ice Cream Sočiai” ir

DIETA TO NEPADARĖ!

narių kom. pirm. ponia J. O. laidoje, o, gal, ir kiek vėliau.
()ckay pranešė, kad šiame su- į po susirinkimo iš vienuo- 
drinkinie įsirašo 10 naujų na- lyno atvyko seselė M. Bernai-\
rių. Spaudos kom. pinu. pra
nešė, kad per vasarų apie li-

da, sų dalim akademikių or
kestro. Seselei M. Bernardai

gomnės rėmėjas yra parusius AįrįgUOjant, orkestras rėmėjo- 
“ Liberty Bell 15 korespond  J ms pagrojo keletu klasinių 

kurinių, o triasu seselės _M.1 “ South to wn Economist” — 
13, “Garsui” — 1 ir “Drau-

Boxiug Tournament: Adolph 
Kasiunas, John and Josejh 
Speedvvillis. The three are all 

, heavv\veiglits.

Entrees for the Draugas 
:Boxing Tournament will close

Eli Rungaitis is a:i out ofiOct. 15, 1932 at midnight. 
town entrv v.ho promises to j The preliminaries at St. Ag- 
make it tough going for all nes (jym on Nov> 3> win see 
fighters oi the Draugas tour-,on|v (ke (jhicago bovs iti ac- smarkiai pradėta rengtis prie 

class.. fįon. The out of town entrees ' būsimojo bazaro, kuris įvyksnament in the 173 I 
Ųe is coming here as a memb-lAVį|| fįgilt įn the seniidiiials 
er of the Roekdale team, i on Nov. 17. And are tliose 
ivliicli is captained by “Whi- Chicago boys ready, I’ll say 
tey” Di Jule, 135 lbs. Otlier itliey are.
members of the Team are į 
Frank Ališauskas, 118 lbs,v and!

Sedeikis, 145 lbs. Rungaitis Įk . , / (
won the Will County chanip- 
ionsliip in 1931 and was runn- 
er-up in 1930.

BRIDGEPORT K OF L 
NEWS

kortų bei kauliukų žaidimas, 
kurie įvyko VVindermere vie- 
šbutv. Pastebėta, kad narės !gui” — 29. 

buvo atsivežusios daug vieš- j Viena narė paaukojo baza- 
nių. Taip pat pažymėjo, kad rui 10 gražių lėlių. Jas apre

ngti apsiėmė p-iė Kušleikai
tė, ponios Jacobs, Zolp, Sa-

Aleksinos, pasivaišinta kava 
ir naminiais “keiksais.”

Alfa

VYČIŲ “DAINOS” 
CHORAS

rge’s Hali. And for a few 
pennies you ean crasli the 
gate.

Tins will be just a prelimi- 
nary to uliat will liappen 
wken Bridgeport liolds its an 
nual danee on. Oct. 30 \vitli 
two large orchestras Millard’s 
College Boys and Bill Racine 

Pres.

Toniglit is a big niglit out 
at Bi idgeport. A dance by the 
Bridgeport couneil at St. Geo i and bis Uptowners.

mulionis, Paukštis, Vaičas, 
Norusis ir kitos. P. Samulio- 

inis, iš Roselando, parodė na
rėms gražių rankdarbių, ku
rių galės narės bazarui pada
lyti ir prašė visų, kiek galint, 
jai piigelbėti.

Nutarta padėkoti grab. Eu- 
deikiui už suteikimų palmių 
ir gėlių buvusiai “Card par-
ty”, Windermere viešbuty. A-įnta programų.

L. V. “ Dainos” choro repe
ticijos įvyksta penktadienio 
vakarais. Tik džiaugtis reikia 
nuvykus į repeticijų, ypatin
gai šįmet, kaip skaitlingai na
riai lanko pamokas ir visi pa
sitenkinę nauju vedėju J. Šau
liu. Sezono atidarymo vaka
re publika tikrai bus patenki-

M

LINKSMA mažytė mergaitė, vi
sa trykštanti -gyvumu, ir ji nie

kad neragavo “toniko!”

Kiekvieno vaiko skilvis, kepenys 
ir viduriai būna protarpiais reika
lingi stimuliavimo, bet duokite vai
kams tai, ką, jus žinote.

Laikykitės patarimo to garsaus 
šeimyninio gydytojo, kuris suteikė 
pasauliui Syrup I’epsin. Stiniiiliuo- 
kite svarbiausius kinio orgr. .uis. Ur. 
Caldwell's receptas iš tyro pepsi
no, veiklios senna ir šviežių žolių 
yra švelnus stirnuliantas, kuris ne
leidžia sistemai pasidaryti neveik
liai.

Jeigu jūsų vaikai tinkamai ne
progresuoja mokykloje, jeigu jie 
nežaidžia smagiai, arba nevalgo tiek 
kiek kiti vaikai pradėkite šj vaka- 

I Tą su Dr. Caldvvell's Syrup I’epsin.

Šis ševlnus stirnuliantas greitai vis
ką pataisys! Viduriai veiks su ge
resniu reguliarumu ir nuodugnu
mu. Nebus tiek daug si.rguliavimų 
ir šalčių. Jus rasite jj tiek pat pa
stebėtiną ir suaugusiems, žino'na, 
didesniais šaukštais!

Gaukite Syrup Pepsin: apsaugo- 
kit savo šeimyną nuo tų aitrių die
nų, tankių galvos skaudėjimų ir to 
neveiklaus pusiau-ligonio stovio, ku
ris reiškia, kad viduriai .reikalingi 
yra stimulianto. Laikykit šį prepa
ratą savo namuose, kad vartoti jį 
vietoj aštrių liuosuotojų, kurie pa
gimdo chronišką konstlpaciją, jei 
perdaug tankiai vartojami. Jus vi
suomet galite gauti Dr. Caldwell's 
Syrup I’epsin bile kurioj aptieko.i; 
jie turi jį prirengtą didelėse bon- 
kose.
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raugui
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖS SPALIŲ 15 DIENĄ

► M

SPALIŲ 14 D. 7:30 VAL. VAKARE. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ j- 
vyks svarbus kontestininky susirinkimas. Visi norintieji stoti j “Draugo” Vajų prašomi 
atsilankyti į šį susirinkimą.

Prašome visy išpildyti “Draugo” Vajaus aplikacijos blanką ir atsinešti į sus rin- 
kimą. Jei kurie negalėsite atvykti į susirinkimą ,išpildę blanką pasiųskite paštu, o 
gausite reikalingų instrukcijų laišku.

PARAPIJOS DRAUGIJOS

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo” 
Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai telšsirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

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

DOVANOS:
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 Provi- 

dence (aplankant Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) Washington, Philadelphia, 
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, VVaterbury, 
Hartford* Thompson, Conn. (aplankant Šv. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston, 
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau ka p 
2,000,000 balsų 1

III. 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 balsu.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus vi
si, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai! š
S 1 B
I B
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CHICAGOJE PRANEŠIMAS

NORTH SIDE ŽINIOS

NORTH SIDE. — Šį vaka-
žile pinigu, nutarė rengti “bu- ls^ 1- <!•> &v- Mykolo

eard party“ p. An- ParaPDos svetainėj įvyksta paInco“ ir
minėjimas Vilniaus, Lietuvos ’ 

Dainuos
Spaliu 5 d. L. Vyčių 5 kuo-Įdruškevičių namuose. į komi-Į

pa laikė sus-nių, parap. svot.‘siją išrinkti: S. Vilkelis, B., ... ,
.. • , . i... .v tt, o- i .parapijos choras, vadov. P. N.Kuopos pirm. Al. Manstavi-1 Kizilevicius, E. Sinkevičiūte, Į f, .

eini neatsilankius, į jo vietų j E. Andruškevičius ir P. An-
išiinkta Kastas Savickas. Įdruškevičiūtė. Nutarta tikie-

,, . . . ,, a i * tus parduoti po 20c su “doorl’azaro atstove P. Andrus- . 1 1
prize’’, o 10c bausmės už ne-

'sostinės užgrobimo.

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

“Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliamu rankų. Naudojau įvai
rius linimentus, plastertus ir mostis. 
Tačiau niekas nepageĮbčjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
l*ain-Kxpellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
EAelleriui.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

Tel, Cicero 6756

DAKTARAI:

kevičiūtė išdavė raportų. Ba- 
zaro dienos sekančios: spalių ; 
9, 16 ir 23. Spalių 16 d. Vy- Į 
čiai bazare dalyvaus “in cor-Į 
pore“. Nariai, neužmirškite. 

“Ilallowe’en” vakaro pra-

atsilaukymų. Kiekvienas na- 
rys-ė turi atnešti po dovanė
lę. Vakaras bus spalių 11 d., 
7:30 vai. vak.

Spalių 2 d. Vyčių golfiuin-

I Kuliui.
Kalbės klebonas kun. J. Svi

rskas, adv. K. č'esnulis, dr. J. 
Poška. Visi kviečiami atsilan
kyti. Įžangos nebus.

Komisiją

PAIN-EXPELLER
rėmėjų vakaras

VAKARAS

CICERO, ILL. — Dr-ja Sv.
nešimas buvo nepilnas. Prie;1““ s3’ki P™1®? z"uh'iDievo Motinos Sopulingos re-
komisijos davinkta S. Vilkelis Br.gldon Puik u. Spa

ir E. Andruškevičius.

Pranešta, kad prie basket 
bąli lygos priklauso astuoni 
rateliai. Žaidimai bus toj pa
čioj vietoj — St. Philip’s 
Gyniu, prie S. Kedzie ir Ja- 
ekson gatvių. Pranešus, kad 
kp. tymas neturi bolės prak-

,,, , v . ,, ngia metine vakarienę spaliu
lių 16 d- žais su Maiuuefte ,č. . . ..

'16 d., Sv. Antano parapijos 
svetainėje. Per vakarienę bus 
duodama dovanos toms narė
ms, kurios išbuvo 20 metų ir

Park’o tymu, kuris dar nėra 
nei vieno žaidimo pralošęs. 
Manau, kad mūsų kuopa išloš. 

L. V. “Dainos“ choro re-

tikuotis, kuopa, neturėdama

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABO Rll’S

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50tli Avė., Cicero, Iii.

neėmė jokios pašalpos, taipgi 
-i ir toms, kurios išbuvo 10 ine-

tų ir ne-u iė pašalpos.
Į- Programų išpildys p. Mas- 
. kolaičiai su savo artistais iš

i iNoytli Side, taipgi p-lės B. ir
Kuopos sus-mas bus spalių , , ... . ,. ,,1 . . . /. 1 I. Jurgelaites ir p-les Doro-

1!) d. Kviečiami visi nariai ko L, ..tliys beiza ir Eleanor Kon- 
skaitlingiausiai susirinkti, jies j jrataįtfl
bus daug reikalų svarstyti.

Rast. V. Rėkus

peticijos būna kiekvienų pen- 
ktidieni, 8 vai. vak., Mark 
YYliite Sųuare. Choro , vedėjas 
p. Sauris, o pirm. A. Pažers-

GRADORIAh

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

Vakarienės komisijų sudaro: 
Ona Rimkienė, pinu., Veroni
ka Mockienė ir Ona Gudienė. 
Kviečiame visus atsilankyti, o 
komisija pasistengs visus pa
tenkinti.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144G S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-.’7 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare

I’hone Boulevard 7042

MARQUETTE PARK. — ( 
Šv. Kazimįero Akademijos Rė 
mėjų 8 skyrius spalių 16 die-' 
uų parapijos salėj rengia va
karų. Pirmąjį programų dalį 
išpildys Šv. Kazimiero Akade
mijos orkestras; antrų — Gi
mimo P. Šv. parapijas cho
ras, vedamas p. Janušausko;1 
trečių — muzikės p-lės Prose- 
vičiūtės smuikų įr pijanu ir į 
ketvirtų — p 15 F. Pazmars- 
kaitė, nepaprastas talentas. O 
kas išpildys 5, 6, ir 7 dalį, tai; 
“surprise!“

Gerbiamieji, nepamirškite a- Į 
tsilankyti į šį margų vakarų. 
Po programo bus šokiai.

Panevežietė

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS 

4G45 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus 

Cicero, 111.

Vai

Laidotuvėm.® pa
tarnauju geriausia ' Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 1615 arba 1516

2314 W. 23rd PL, Chicago
todėl, kad prlklau 
sau prie grabų li- 
dlrbystėa

OFISAS
<68 West 18 Street 
TeleL Canal 4178 
SKYRIUS: »JU B. 
Halated Street. Tel. 
Victory ««.

1439 S. 49 Court, Cicero, Į1L
- TEL. CICERO 6937 -

Seserys A. Jablonskienė, F. 
Mockaitienė ir U. Išganaitie- 
nė labai gražiai pasidarbavo 
per parapijos bazarų. Jos ve
dė “Klaipėdą“ ir Šv. Dievo 
Motinos Sopulingos dr-jos bū
dą. Pelno padarė viršlO^įdol.

Marquetteparkiętės moterys ' 
yra pasiąukojusios dirbti vi- 4847 W. 14th St. 
suoiuenės labui. Kaip jau ži- j

nome, yra Akademijos rėmė- Dr. C.K. Kliauga
jos, Šv. Kryžiaus ligoninės rė- ] d e n t i s t a s

v- • , •• Utarninkais, Ketvergais ir Snbatomls
mejos, o si nauja draugija y- 2120 \v. Marųuette h<j. am weau-.ru 

K‘ •’ + * 1 Avė. Plione Iletulock .828ia Alena Štai mausiu, tai Ąia Ranedellaia, Seredomis ir Pėtnyčiomls 

Gimimo P. Šv. parapijos mo
kyklos rėmėjos.

Visos motinos, turinčios ar 
neturinčios šeimynos, kviečia
mos įsirašyti j šią dr-ją ir pa
remti jos tikslą.

Hmjirinkiiuati4xyks ketvirta

1821 So. Ualaied Šįmet

Tek Republic 2266

DR. K. DRANGEL1S
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų ailalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabun Atoim

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tek Roosevelt 7532 •'

Telefonas Y&rds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Grąborius ir Balsąmuotojas 
Turįu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Cbicago, Ilk

Tariame joms širdingiausiai a- dienį, spalių 13 dieną, 7:30 va- 
čiū už pasidarbavimą. ijaųdą vakare, Gimimo P. Šv.

parap. svetainėje.
Dr-ja Šv. Dievo Motinos So 

pūlingos buvo surengusi “bu- 
nco party“ spalių 5 d. Žmonių 
atsilankė beveik pilna svetai
nė. Dovanų ga.vo veik kiek-

Ona Gricienė

LIETUVIŲ VALANDA

Praėjusio sekmadienio lietu
vienas. Tariame komisijai: \. viii radijo valanda iš stoties

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

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

6558 SG. AVESTEKN AVĖ.

P R A N E Š I M A S

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

I. 1 ZOLP
9RABORIUI IR LAIDOTUVIŲ 

▼RMUA1
1650 WEST 46th STEEET

Kąmpaa Otk lr Paulina Ita.
Tel. Boulevard 6292-8412

Nuliudimo ' valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ |STAIQA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grąborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pasaukite EUDEIKĮ pirm negu tareip- 
gitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDQ 1741 ir 1742 f

Tek Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St. 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Rez.: 3051 W. 43rd St. 
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYETTE 3057

Office I’hone Kės. and Office
Prospeet 1028 2359 So. Letivitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Cbicago 
OFFICE HOURS:

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

otiaas Tel. GrovehiU 0617 i DR. S. A. DOWIAT
Rea. <737 S. Artesian Avė.

Tel GrovehiU 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
<72# WEST 12th PLACE 

Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoe 
Ir Pėtnyčios, kuriomla dienomis jis 
bua

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Koad 
Vai.: 1-6 lr 7-9 P. M- Ket. 9-12 A.M. 

NedėUoj susitarus

Tol Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Val: ’ *** b ’ nu s vak.

Otfice: 4459 S. Cahfornia Avė.
Į Nedėlioję pagal sutarti

Ofiso: Tel. Victory 6893
liez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepki šaukite Central 7484

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10——11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 6C59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6 6MI So. Artesian Avė.

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

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavltt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 lr 7—8 vai vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel LAFAYETTE 7327

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo • Utį 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai vakare l'taruiukais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. įlydo Park 3305

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos: nuo 2 iki 4 lr nuo
Mockienei ii E. Vasiliauskie- WCFL nuo 1 iki 2 vai. noniet I Sugryžo it Europos ir vėl pradėjo 6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

. . v . . \ , * ir L \ rvrjiktikn cpnftiA vi<>tnlA. oi.tnnti
nei ačiū už pasidarbavimą, nes buvo tikrai turininga, graži ir 
kur jos dirba, visados galima įvairi. Programas susidėjo iš 
tikėtis pelno. Igražių liaudies dainų: komp

Korespondentė į Tallat Kelpšos, Miko Petraus
ko ir k’ių, kurias jautriai ir

praktįką senoje vietoje.
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po plet;
7 iki 9 vakare.

Sekmadieniais lr Ketvirtadieniais 
3335 s. halsted st.

Tel. Boulevard 9199

L. A yčių Chicagos apskri- harmoningai sudainavo niergi 
ties mėnesinis susirinkimas į-'nų trio ir solistai, 
vyks sį vakarą, Aušros Var-1 Budriko radijo trijo, kaip 
tų par. svetainėje, lygiai 8:15'visada, pasižymėjo savo sau- 
vai. vak.

Visos kuopos prašomos at-
nia muzika
jas p. Budrikas pasakė gražių 

siųsti savo atstovus, nes yra [ir rimtą kalbą apie spalių de- 
daug svarbių dalykų apsvar- j vintos reikšmę ir Vilniaus po- 
styti. . X litinę padėtį, ragino visus da

lyvauti ruošiamuose paminėji-

Programo vedė-

A|A
BRONISLAVA TETER 

fTatorlaitė)
PersiskyVė su šiuo pasauliu 

spalių 10 d., 10:20 vai. vak.,
1932 ra., sulaukus 24 meti, am
žiaus, gimus Chicago, III , ba
landžio 10 d., 1908 m.

Paliko dideliame nuliudime 
motiną Elenorą, patėvĮ Juoza
pą Malkevvicz, 2 broliu: Anta
ną Tatarei} ir Domininką Pail
siną, dėdę Mykolą Tatarelj, clo- 
cę Antaniną Wonderlenę 4 
pusbrolius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3612 H. Lowe Avė., Blvd. 0808. 
laidotuvės ]vyks penktadien}, 
spalių 14 d.. 8 vai. iš ryto iš 
n.diių } Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už Velionės 
sielą, o Iš ten bus nulydėta I 
Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Bronlslavos Tetev 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir suteikti jai 
paskutln} patarnavimą lr atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame; Motina, Pa
tėvis, Broliai, Dėdė, Clocė, Pus
broliai Ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
bučius A. Masalskis. Telefonas 
Bųolevard 4129

AKŲ GYDYTOJAI!

DR. YA1TUSH, DPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris
muose tą dieną. Bendrai, tai 98tl. p1,16*44811“1 «aivos skaudėjimo, 

svaigimo, akių • aptenamio, nervuotu- 
m®, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
^ataractua. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

prirengiu teisingai akinius visuose 
Atsitikimuose, egsam Ina venas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
<ias klaidaa

Speclaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

buvo tikrai graži, rimta ir į- 
spūdipga radijo valanda.

Leidėjam* -- Jos. F. Bu
driko krautuvei — 3417 S. 
Halsted st. linkime geriausio 
pasisekimo biznyje už jų nuo
latinius gražius progrąnius.

Rėmėjas

Pvimetinės Sukaktuvė3
.t

ANTANAS
RAKAUSKAS

Mirė spalių mėn. 13 d., 1930, 
sulaukęs 30 metų amžiaus. Pa
liko dldelldne nuliudime mo
terį Bronislavą, dukterj Mari
joną, motiną, tėvą, brolius, se
seris Rakauskus, uošvius Ur
bus Ir gtmlnęs,

Atmintinės Sv. Mišios už a. 
a. Antano sielą Įvyks ketverge, 
spalių 13 d., 1,932, šv. Juozapo 
bažnyčioj, 8o. Uhlcagoj, 8 vai. 
ryto.

Vist giminės, pažįstami lr 
draugai praįįoml atsilankyti i
tas pąmąldą.a.

Nuliūdę Moteris ir Duktė.

Valandos nuo 1< ryto Iki t vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRTJM 
?Ą LAIKĄ 8U Rauju IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus nl- 
gesuės, negu buvo. Aluuu kainos oi 
gesuės, kaip kitų. v

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIAUSTAS

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted SI 
Valandos: nuo 10—-4: nuo

OMO 19 UŪ

sutartį
Ofiso Tel: Boulevard 7820 
Namų Tol: Prospeet 1930

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

PHONE GROVEHILL 0027 
Vaiandoa: 2-4; <-9 jr. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.------------- 1----------------- --------------

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
valandos .- 

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĘ.
SFECUAL1STAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 815f

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Koad 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare 

Ųtaro. Ir Ketv. Ak. pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

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

Tel GrovehiU 1596

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 
tilt susitarus

2422 W. MARUUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood <641 
Wąntworth 8000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

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

Antraa ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 • vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. ,Wentwortfi 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tol Hemlock <700
Rea Tel. Prospeet 0810

. DR. B. ARON ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas <166 South Kedzie 
Rea <826 8o. Callfornla Ava 

Vai.: 2-8, 7-0 v. v. Išskiriant Ketv.

Ofiso lr Rez. Tel. Boulevard 6913

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

Oflao vai: nuo 1-s. nuo <;to-s a<
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AIKRIK V ARTU PARA PI IIK RA7ARA2 LAIME BAZARE VISŲ LAUKIA:AUunUu Vnfivlį iRnAnuUO DMIRnttu Visus Bazaras nori apdovanoti laime: Į visus Bazaras žiuri, kad laimiu-
• gaiš padarius. Taigi ateikite, o pamatysite, kad esate tikrai laimingi.

SEREDOMS, SIIBATOMS IR NEDELIOMS Kviečia visus
PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS 

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

CHICAGOJE
RUOŠKIMĖS PRIE PAŠAU-; skaitlingas susirinkimas. At-

LINĖS PARODOS

k

Nesykį jau laikraščiuose ma 
tėme, kad spalių 27 dienų Lie
tuvių Auditorijoj įvyks svar
bus, įvairių draugijų, kuopų 
ir klubų susirinkimas tikslu 
— galutinai susiorganizuoti ir 
kų-nors pradėti veikti Pasau
linės Parodos reikalu.

Pasaulinė Paroda įvyks a- 
teinančių vasarų Cbicagoj, ku
rioj gyvena apie šimtas tūk
stančių lietuvių. Į Parodų re
ngiasi atvykti didelis būrys 
svečių net iš Lietuvos. Suva
žiuos šimtai ir tūkstančiai Ha. 

tuvių iš kiti} Amerikos miestų. 
Taigi mums, kaipo didžiausiai 
pasaulyje lietuvių kolonijai, 
nesųsiorganizuoti ir tinkamai 
nepasirodyti būtų didžiausia 
gėda.

Laiko prisirengimui prie to 
svarbaus taip reikšmingo pa
sirodymo liko jau visai no. 
daug. Taigi ruoškimės.

Laikraščiuose buvo rašoma, 
kad Parodos Rengimo Komi
sijos raštininkas pagamins ir 
išsiuntinės draugijoms, kuopo 
ms ir klubams kvietimus į spa 
lių 27 d. susirinkimų. Kol-kas 
tų kvietimų nematome. Dabar 
siuntinėti jau pervėlu.

Taigi nelaukime kvietimų. 
'Jei nesuspėsime atstovų išri
nkti, draugijų, kuopų, klubų 
valdybos ir visi, kuriems rūpi, 
kad per apsileidimų neužtrau
ktume gėdos ant Chicagos lie
tuviu, dalyvaukime spalių 27 
dienų Lietuvių Auditorijoj 
Pasaulinės Parodos reikalu su 
sirinkime. A. J. Žvirblis

IŠ FEDERACIJOS CHICA
GOS APSKR. SUSIRIN

KIMO

Spalių 5 d., Aušros Vartų 
parapijos svetainėj įvyko Kat. 
Federacijos Chicagos Apskr.

PRANEŠIMAS
Spalių mėn. 14 d., 7:30 vai. vak. Aušros Vartų parapijos sve

tainėje, 2323 W. 23rd Place, įvyks “Draugo Vajaus” kontes- 
tininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti į “Draugo” vajų, 
prašomi atsilankyti į susirinkimų, nes bus labai svarbus.

Prašome visų išpildyti žemiau paduotų blankų ir atsi
nešti į susirinkimų. Kas norinčių negalėtų atvykti susirinki- 
man, prašomi išpildvti blankų ir prisiųsti paštu, o reikalingų 
instrukcijų gaus laišku.

Kim. J. Mačiulionis, M. I. 0.,
“Draugo” Administratorius,

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

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

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

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

“Draugo Vajaus*’ Kontestas, 2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

stovų dalyvavo iš visų kolo
nijų, org. skyrių ir draugijų. 

Pirm. A. J. Žvirblis atida-
rė susirinkimų, o dvasios va- Nenartonis ir p. Dagelienė. 
das kun. L. Draugelis atkalbę-, Anka nutarta $5.00.
jo maldų, rašt. L. Krekščiū
nas perskaitė protokolų, kuris 
priimtas.

Komisijų pranešimai
Fed. rengia vakarų, bankie- 

tų su puikiu programų. Tam 
reikalui išrinkta komisija, ku
ri rūpinas vakaru. Kitame su
sirinkime praneš kada ir kur 
vakaras įvyks.

L. Šimutis padarė platų pra 
nešimų iš Pasaulinės Parodos 
Centralinės Lietuvių Komisi
jos susirinkimo, kad šaukia
mas masinis susirinkimas spa
lių 27 d., Lietuvių Auditorijoj, 
kad visų kolonijų, organizac., 
draugijų atstovai kviečiami 
dalyvauti tame susirinkime, 
nes labai bus svarbūs svars
tymai.

Pranešimai iš kolonijų apie 
spalių 9 d. • Visos kolonijos 
rengias atskirai paminėti Vil
niaus užgrobimų gedulingomis
pamaldomis bažnyčiose rytų, o išrinkta: p. Sakalienė, dr.
vakare prakalbomis, progra- 
mais svetainėse.

Išnešta rezoliucija prieš re
ngiamus šokius ar kitokius pa 
si linksminimus spalių 9 d.

Federacija nusistatė griež
tai prieš tokius spalių 9 d. 
paminėjimus.

A. Valančius pasiūlė išnešti 
rezoliucijų prieš Lietuvos vy
riausybę. Amerikos liet. kata
likai didžiausias aukas dėjo 
atgavimui Lietuvai laisvės, o 
dabar tautininkų vyriausybė 
smaugia mūsų brolių katalikų 
organizacijas, įstaigas. Įneši
mas priimtas ir vienbalsiai nu 
tarta išnešti rezoliucijų. Jei 
Lietuvos vyriausybė toliau ne
siliaus katalikų persekioti iš 
Amerikos lietuvių susilauks 
boikoto.

Kolegijos Rtmėjiy Seimas
Kun. Draugelis kvietė atsto

vus dalyvauti M. K. Rėmėjų 
seime, spalių 23 d., Aušros 
Vartų parapijoj. Atstovais iš
rinkta į seimų dr. Atkočiūnas, 
A. J. žvirblis, L. Krekščiūnas,

Draugo” Boxing Kontestas, 
ir Vijus

Kun. Mačiulionis daro pra
nešimų apie Draugas Box- 
ing Contest — ir kviečia vi
sus paremti, nes jei lietuviai 
nerengs tokių sporto kontes- 
tų, tai mūsų sportininkai nu
eis pas svetimtaučius ir anie
ms garbę neš. Taip pat prane
šė, kad “Draugo” vajus pra
sidės šį mėnesį. Spauda yra 
brangesnė už auksų. Vienas 
Amerikos milijonierius pasa
kė, kad žydų tauta yra nusi
stačius paimti į savo rankas 
pasaulio spaudų, tada bus len
gva jiems paimti ir visų tur
tų. Mes, katalikai, remkim sa
vo spaudų.

A. Bacevičius pakėlė klau
simų apie Kat. Federacijos 
Vakarinių Valstybių Seimų. 
Nutarta rengti kaip ir kas 
met. Į seimo rengimo komisi-

Republican 
Headquarters 

Lietuviu Divizija 
NATIONAL:

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777. 
STATE:

A. K. Valukas, 
Chairman

Morrison Hotel 
Room 585 

COOK COUNTY:
B. R Pitkiewicz, 

Chairman
Metropolitan Bldq. 
134 N. La Šalie St.
/ Room 300.

MOKSLO LAIKUI
PRASIDEDANT

B© mokslo sunku gyventi, ypač A- 
merlkoje. Mokytis reikia Ir senes
niems imonėms ne tik jaunuoliams. 
Geriausia lietuviu mokykla visoj Cbl- 
cagol yra Amerikos Lietuvių Mokyk
la. čia pagal naują mokinimo būdą 

, . v , .. Išmokinama ) trumpiausią laiką ang
liai, VISU draugijų, organiza- lų Ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- 

a • vi • • i srvedystčs. stenografijos, pllletystės,atstovai, gerb. kunigai i laiškų rašymo, abelnos Istorijos, ir
i_. -._____ • _ -m j • • i • kitų mokslo Sakų. Mokyklos vedėjasklebonai. Nors Fed. susirinki- p. j. p. oiekas, yra senas ir daug 

prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai dėsto mokslo dalykus Ir 
kiekvieną labai patenkina. Dabar, 
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite Ir įsirašykite Šiandien. MOKSIZ) 
VALANDOS: Nuo 9 iŠ ryto iki 3 po 
pietų ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.

Atkočiūnas, A. Bacevičius, 
kun. Mačiulionis ir pirm. A. 
J. Žvirblis. Sekančiam susiri
nkime praneš, kur ir kada sei
mas įvyks.

Valdybos pranešimas 
Kat. Federacijos Chicagos 

Apskr. mėnesiniai susirinki
mai įvyksta kas pirmų trečia
dienio vak., kiekvieno mėn., 
Aušros Vartų parapijos svet. 
Federacijos susirinkimuose ga 
Ii dalyvauti, ir kviečiami da
lyvauti, visi lietuviai katali-

mai būna skaitlingi, bet turė
tų būt dar skaitlingesni. Tat, 
pradedant rudeninį sezonų, 
kviečiame visus ir tikimos, 
kad Fed. sus-mai bus labai 
skaitlingi.

' L. Krekščiūnas, rašt.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

SUSIRGO AITUTIS

Staiga susirgo A. Aitutis, 
West Side biznierius. Vakar 
ligonis buvo gana silpnas. Bet 
eina geryn. Prižiūri dr. S. Bie- 
žis.

PfttHtšlMAI
Mot. Sų-gos Chicagos apskr. 

koncerto rengimo komisijos 
narėms. — Visos komisijos na 
rėš prašomos įsidėmėti, kad 
spalių 13 d., ketvirtadienį va
kare West Sidėje pas Saka- 
lienę įvyks komisijos susirin
kimas. Sus-me būtinai reika 
linga įduoti visi koncerto pro
gramų! skelbimai ir aptarti 
kiti koncerto pasiruošimai. Vi 
sos kviečiamos atvykti susiri
nkimam Kom. narė

Amerikos Lietuviu
Mokvkla

3106 So. Halsted St..

BRIDGEPORT. — Dr-stės 
Palaimintos Lietuvos mėnesi
nis susirinkimas įvyks spalių 
12 d., 8 vai. vak., Lietuvių Au
ditorijoj. Visi nariai prašomi 
laiku susirinkti, nes yra daug 
kas svarstyti. Valdyba

IŠ POLITIKOS LAUKO

Brighton parko lietuvių re- 
publikonų klubas turės mėne
sinį susirinkimų spalių 13 d., 
bažnytinėj salėj, 7:30 vai. va 
kare. Prašome gausingai su 
sirinkti. Komitetas

DAUG ELGETŲ

“Kurjer Wilenski” rašo, 
kad nežiūrint dedamų elgetau
jantiems bausmių, vis dėlto

Democratic
Headquarters
Lithuanian

Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

ZENIŲ KAINŲ SAVAITE
Žieminiai Pečiai, Gasiniai Pečiai. Karpetai, Lovos, 

Parlor Setai, Pianai, Radios

Kad jūsų drabužiai-skalbi- 
niai būtų gražūs ir ilgiau 
užtektų ir kad sutaupyti 
sveikatų, laikų ir landrės 
bilas ISIGIKITE naujų 
elektrinę PLAUNAMĄ — 
Washing mašinų, tiktai už

*49.00
Tereikia mokėti po $1.00 į 
savaitę.

Didelis pasirinkimas 
Thor, Maytag, Apex skalb. 
mašinų.

Budriko krautuvę dabar tik gavo naujų karpetų Rug 
9x12, kainos po $17.00, $24.00 iki $49.00.

Jewelery skyrius. Daimantai, Laikrodėliai, Gintarai, 
Sidabriniai Peiliai ir šaukštai. Britvos, Elektrikiniai 
žadintojai (Alarm) laikrodžiai po 98c.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Leidėjai lietuvių programų iš stoties WCFL — 970 k. 
nedaliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais iš 

JWHF^—^420^^nuo 7 -30 vakare.

|Vilnius nebepajėgia atsikra
tyti elegetaujančių. Jie vaikš
to po krautuves, po gyvena
mus butus, prašydami aukų, 
o tačiau dažniausia vogdami 
įvairius daiktus. Jie sulaiko 
gatvėse einančius ir įkyriai 
seka paskui, kol žmogus, no
rėdamas atsikratyti to zurzė- 
jimo, duoda kelius skatikus. 
Tokių elgetaujančių, kurie ne-

GFĮIA PROGA APSUKRIAM LIE
TUVIUI AUKSINĖS MAINOS

Parsiduoda Storas; cigarų, saldai
nių, Ice-creamo, visokių vaikams za- 
bovėlių ir mokslui reikalingų dalykų. 
PrieS pat Šv. Antano bažnyčią Ir vie
šą mokyklą. Vieta išdirbta per dau
gel metų. verta pamatyti. Sąlygas 
sužinosite ant vietos.

1447 So. 50th Avenue 
CICERO, ILL.

BARGENAS
4—5 kambarių mūrinis fla- 

tų namas, garu šildomas.
Randasi S. W. kampas 65tli 

ir Artesian gatvės.
Kaina $16,090.00 Sųlvgos.

BRIETZKE & UTESCH 

6320 S. Westem Avė. 
Tel. Republic 6578

Midget Radio už
*9.90

Jeigu jūs turite didelį 
radio, bet dirbdami kituo
se kambariuose negalite 
girdėti programų, tai tik 
jums dabar proga įsigyti 
radio už ar')a

,$“I4-.5O kaip ant pa
veikslo.

JEIGU jūs norite turė
ti linksmumų savo namuo
se svečiams ir sau — įsi
gykite naujų radio kombi
nacijų už $79,00 iki
*150.00

šelpiami ir neįtraukti į jokias 
statistikas, dabar Vilniuje y- 
ra apie 300.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tu lubų 

Telefonas State 7660 
Valandos 9 .ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600

Valandos 7 iki 9 vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wa«hlngton 8t. 
Room 906 TeL Dearborn 7964

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals ir Ketvergals 
— # Iki » vai.

*146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 1196

J. P, WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6960—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette 6191

1«« KT T. A S A T.T ir BT—namai amtartl

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P, KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Halsted Str.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

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

i Tel. Hemlock 8380
' A

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D61 geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit.

GRF.EN VALLEV 
PRODUCTS 

O,sėlis Šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 80. PAULINA STREET 
. Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
■ Coal, Wood, Expressing and 
, Moving

2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, UI.

NAUJA GAS0LIN0 STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIG H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 

S. E. corner
Tel. Hemlock 1017 

Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes uilatkoma 
vieną Ii geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE 
Talephona LafayetU 71


