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Telefonas: Roosevelt 7790

Vokietijos vyriausybės priešai vienijasi
ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI LAIMINA
ENCIKLOPEDIJOS RAŠYTOJUS

PRANU NURODO VOKIETIJAI
KREIPTIS T. SJįJUNGON

NEW YORK, rūgs. 11. —Į Bažnyčios ir tikėjimo dvasia.
Angliška katalikų - enciklope- 'Senoji laida yra reikalinga
dija prirengiama naujai lai- daug pataisymų ir priedų,
dai. Tuo darbu užsiima įžyVisiems katalikų enciklopemiausi rašytojai, kaip dvasi- dijos darbininkams, kaip raninkai, taip pasaulininkai. Tas šytojams, taip raštų tvarkytodarbas yra sunkus ir atsako- jams, Šventasis Tėvas Pijus
mingas. Visoj enciklopedijoj XI prisiuntė apaštališkų laituri perdėm spindėti Katalikij minimų.

PATS PASISKELBęS ČILĖS PREZIDEN
TU DAVILA NETEKS VIETOS
PAPEN’O PRIEŠAI VIENI
JASI

NURODO KREIPTIS I
T. SĄJUNGĄ

PARYŽIUS, rūgs. 10. —
Prancūzijos ministerių kabinę
tas pagamino atsakymų Vo
kietijai ginklavimosi klausi
mu.
Praneša, kad Prancūzija
vokiečių reikalavimų supran
ta taip, kad Vokietija pagei
dauja pataisyti Versalio su
tartį. To reikalavimo negali
pildyti nė pati Prancūzija, nei
Fašistų ir centro partijų va
Anglija. Pataria Vokietijai
dai norėjo matytis su prezi
tuo reikalu kreiptis tiesiog T.
dentu. Bet jis atsakė, kad su
Sųjungon.
jais galės pasimatyti tik atei
nantį antradienį, arba trečia
TIKISI AMERIKOS PARA
dienį. Tuo tarpu kancleris pra
MOS
nešė, kad jis rytoj eis parlamentan ir praneš apie savo
PARYŽIUS, rūgs. 10. —
vyriausybės programų. Matyt,
Del Vokietijos reikalavimo gin
prezidentas tuo būdu nori su
kluotis taip, kaip yra apsi
trukdyti parlamentui svarsty ginklavusios kitos valstybės,
ti kanclerio programų.
Anglija yra nepalanki Pran
cūzijos nusistatymui. Ji dau
PARAGVAJAI KAUJASI SU
giau palaiko Vokietijos pusę.
BOLIVAIS
Kad taip, tai Prancūzija
ima gretintis prie J. Valsty
ASCENSION, Paragvajus, bių. Ji tikisi gauti reikalingų
rūgs. 10. — Pranešta, kad 'paramų iš AVasbingtono šiuoparagvajų kariuomenė po [se rimtuose ginčuose.
smarkių kautynių su bolivų ka
Kai kas dar numato, kad
riuomane užėmusi vienų tvirtu Prancūzija su J. Valstybėmis
mų ginčijamoj Čako teritori gali sudaryti sųjungų, jei An
joj.
glija šaltai žiūrės į Vokieti
jos žygius.

BERLYNAS, rūgs. 11. —
Kada prezidentas Hindenburgas parlamento viršininkams
pranešė, kad jis nemano keis
ti kanclerio von Papen’o vy
riausybės, priešingos kancle
riui partijos pradėjo jungtis
ir norima vieningai prieš jį
veikti, nepaisant parlamento
paleidimo.

ŽINIOS 1S LIETUVOS
Iowa valstybėje pašerifai šalia vieno apskrities kalėjimo pasirengę pulti streikuojan
čius ūkininkus, kada šie nestreikuojantiems ū kininkams darys kliūčių, kad jie nieko nevežtų
parduoti.

ŠIURPIŲ ATMINIMŲ
ĄŽUOLAS

BAIGIAMAS STATYTI PO
PIERIO FABRIKAS KAŠ
TUOJA 7 MIL. LITŲ

Netoli Šaravų kaimo, Jos
Popierio fabrikas Petrašiū
vainių vals., Kėdainių apskr.,
tankiai paauguolių priaugu- nuose jau baigiamas statyti ir
MEXICO CITY, rūgs. 10.- 'siame miške’ plačiai lšPletea lapkričio ar gruodžio mėnesį
NEW YORK, rūgs. 10. —
SUIMTAS IŠNAUDOTO c., • ■
- -p,
....
savo grubias, gumbuotas ša- jau pradės veikti. Bus gami
Praneša, kad prezidentas HoSteigiamasis Peru respublikos
B
JAS
kas, stovi šimtametis ųžuolas. nama įvairaus popierio: laik
over’is ne mažai susirūpinęs
susirinkimas, kurs gamina
Jo kamienų penki vyrai vos raštinio, vyniojamo ir rašomo.
krašto geležinkelių stoviu —
naujų konstitucijų, nusprendė,
Popierius bus gaminamas iš
geležinkelių pajamos kas kar Policija nutvėrė “juodran- kad valstybė Katalikų Bažny įstengia rankomis apkabinti.
Įkį” R. Diez’ų, 31 m. amž.,
Kamiene matosi stovylėlės, į eglės medžio, popiermalkės,
tas mažėja.
čiai garantuoja laisvę ir rei
kurs grųsinančiu laišku iš tur
krucifiksai, kurie jau baigia skudurų ir celiulozos. Fabri
kalingų
apsaugų.
Respublika
Tad prezidentas turi suma tingo advokato Ashcraft rei
kui bus reikalinga per 300 da
apaugti.
padarys
sutartį
su
Vatikanu.
nymų skirti komisijonierių ir kalavo 3,000 dol. Policija už
rbininkų. Per metus fabrikas
Seneliai pasakoja, kad per
jam paduoti spręsti geležinke statė jam spųstus ir jis tuo Kiti tikėjimai respublikoj taip
pagamins nuo 5000 ligi 6000
1863 metų lenkmetį, po šiuo
pat naudosis laisve.
lių problemas.
tonų popierio. Fabriko pasta
jau pakliuvo.
Suimta ir jo
ųžuolu buvę pakarti septyni
tymas
ir įrengimas kaštuoja
Tuo komisijonierium numa žmona.
kunigai
ir
šiaip
žmonių.
IEŠKOMA KATASTROFOS
i 7 milijonus litų. Statybos ir
tomas buvusis prezidentas CoTam tragiškam įvykiui pa [įrengimo darbus atliko dauKALTININKŲ
TURI IMTI MOKESČIŲ
olidge.
minėti, gyvenantys Bajėnuose Jgiausia švedų ir vokiečių fir
“VVARANTUS”
NEW YORK, rūgs. 11. — vienuoliai-jėzuitai prieš kurį mos.
PREZIDENTAS NEVAŽI
Vyresniojo teismo teisėjas Naujausiais pranešimais, gar laikų surengė iškilmingų pa
NES SU PRAKALBOMIS
David nusprendė, kad uždary laivio “ Observation ” sprogi- minėjimų. Žmonių prisirinko KULTŪRINGAS KAIMAS
žuvo 37 asme' kaip į atlaidus. Buvo giedota
švediškiai (Lukšiu v., Šakių
VVASHINGTON, rūgs. 10.- tų bankų likviduotpjai turi,me East
Respublikonų partijos krašto priimti mokesčių
“waran-Jnys lr 64 sužeista. Tarp šių suplikacijos ir šiaip šventos apskr.). Šiame kaimu gyvuoja
smulkaus kredito draugija,
komiteto pirmininkas Sanders tus,” kuriais miesto darbiniu-p ra a ai Pav°.pngai sužeistų. giesmės, sakyta pamokslai.
pradžios mokykla ir pieno nu
Stropiai vedami tardymai.
skelbia, kad prezidentas Hoo- kai moka už butų nuomas. Tie |
ŽEMES
ŪKIO
FILMĄ
griebimo punktas, kuris dėl
ver’is šios kampanijos metu warantai” yra lygūs pini- [Norima nustatyti to sprogimo
patogesnių sųlvgų perkeltas į
40 VALANDŲ SAVAITES
priežastį ir rasti kaltininkus.
nevažinės po kraštų su prakal K^ms.
Žemės ūkio rūmai jau ga- gretimų Laučiškių kaimų. Į
DARBAS
DAVILA NETEKS VIETOS jbomis. Pasitenkins pasakyti
------------------Garlaivig “Observation” bu lutinai nusistatė pasigaminti minimų kaimą pareina 62 į------------ ------------- kokias tris prakalbas. Net
GRJŽTA ATGAL
vo medinis ir 44 metų senas. propagandos tikslams žemės
vairūs metiniams skaitytojams
ROMA, rūgs. 10. — Tarp BUENOS AIRES, Argenti neatsakinės į demokratų puo
ūkio
filmų.
Dabar
vėl
filma

laikraščiki.
tautinio darbo biuras Ženevo na, rūgs. 11. — Iš Čili prane limus.
20 skalbyklų Chicagoj atsi
PAGROBĖ 20,000 DOL. vimui susitarta su kino ope
je rugsėjo 21 d. atidarys su ša, kad tos respublikos val
metė nuo Chicago Laundry
TURI DIRBTI, ARBA
ratorium Lukšiu. Rugpjūčio
WEST SIDE
važiavimų. Kaip čia, taip ki džių į savo rankas paims miOwners* sąjungos ir sudarė DAVENPORT, Ia., rūgs.
PATEKS KALEJIMAN
14 d. bus filmuojama Marija
tuose kraštuose vedama pro litarinė junta. Tad žinomas
nepriklausomąją sąjungą. Ki_ Apip|Stns Hom, ga.
mpolės žemės ūkio paroda, ru
Rugsėjo 6 d., 1932 m., įvyk
paganda, kad biuras pripažin socialistas Davila, kurs pats CALGARY, Altą, Kanada, ]o kova.
i
.vinge įlankas. Pagrobta apie gpjūčio 15 d. — Šiaulių žemės
Nekalto Prasidėjimo Mergai
tų 40 valandų savaitės darbų pasiskelbė laikinuoju respub rūgs. 10. — Šio miesto ma Dabar praneSa, kad iŠ atsitl-|kstan<,ių dolerių.
ūkio
paroda. Paskiau mano čių susirinkimas. Dvasios va
visų kraštų darbininkams. Sa likos prezidentu, bus pavary joras Davison paskelbė, kad metusiųjų penkiog jau grįžo
____________
ma filmuoti Šiaulių apylinkės das, kun. Mačiulionis, atidar
koma, tuo būdu bus galima nu tas šalin. Militarinė junta y- vietos bedarbiai turi pasirink atgal senojon sųjungon.
; M0KE£S KARO SKOLAS
pavyzdingus ūkius, Dotnuvos susirinkimų malda.
sikratvti nedarbu.
ra priešinga Davilos teori ti: arba darbų, arba kalėji
žemės ūkio akademijų ir kita.
Buvo nutarta turėti “Hike’
RAGINAMI LANKYTI
joms.
mų.
PARYŽIUS, rūgs. 10. — Šiais metais bus padaryta fil- spalio 9 d., 1932 m. Visos na
TAMMANY UŽ ROOSEMOKYKLAS
Pietinėj Alberta provincijos
[Praneša, kad Prancūzija at- mos pradžia, o kitais metais rėš sutiko ir į komisijų išrin
VELTTĄ
PAAUKŠTINTI 4 KATALI daly neturima darbininkų ūnaujins
karo ---skolų
mokėjimų
™
„ .
...
.
t1 ---- ---------r -----filmavimo darbai bus tęsiami
ko sekančias; O. Baltakis, S
KAI KAPELIONAI
kiuose. šio miesto bedarbiai Chicagos januoliai ragina- |Amerikai Amerikos drauKin.
Kazanauskas, S. Knistautas.
I
' ____________
NEW YORK, rūgs. 10. —
ignoruoja tų darbininkų tru mi, kad jie lankytą mokyklas, 1 pJmas ,ahai reikaliaKa8.
Mergaitės davė įnešimų tu
bet neieškotų darbo. Darbas
Galinga vietos politinė demo VVASHINGTON, rūgs. 11.- kumų.
rėti “Barn Danee.” Įnešima
PROF. GERULLIS
yra reikalingas suaugusiems,
kratų organizacija Tammany Paskelbta, kad krašto kariuo
SUIMTI DEL PINIGŲ
visų buvo priimtas ir šokis i
NAUMIESTY
Hali nusprendė remti gubern. menės keturi katalikų kunigai NUŽUDĖ DU VAIKUS IR ypač tiems bedarbiams, kurie
vyks spalio 31 d., 1932 m.
KLASTAVIMO
turi užlaikyti šeimas.
Roosevelt’o kandidatūrų.
kapelionai paaukštinti majo
PATI NUSIŽUDĖ
Naumiestis, Šakių apskr. Į komisijų buvo išrinktos B
rais.
į GRAND RAPĮDS, Mich., Naumiestį buvo atvykęs Leip Petraitis, S. Vyšniauskas, C
TRYS ŠEIMOS IŠGEL
ATSISTATYDINO KONT
MILWAUKEE, Wis., rūgs
į rūgs. 10. — Del pinigų klasta- cigo universiteto profesorius Urbon, M. Keturakis, S. Baji
BĖTOS
ROLIERIUS
AM. LEGIIONO SUVAŽIA 10. — Mrs. M. Jonės, 41 m
vimo suimti 9 asmenys. Tarp Oeorg Gerullis. Prof. Gerullis donas, M. Bitinas.
VIMAS
amž., nušovė du savo bernai
Penkiolikos apartamentų na suimtųjų yra profesijonalų. [važinėja po Lietuvą ir tiria
Pirmininkė užbaigė susiriu
VVASHINGTON, rūgs. 19.čius ir pati nusižudė. Sakoma, muose, 3138—44 Sheridan ro------------------- [lietuvių kalbų ir jos tarmes,
kimų malda.
Atsistatydino krašto pinigų PORTLAND, Ore., rūgs. 11 abu vaikai iš prigimties buvo ad, kilo gaisras ir trims šeiOrganizuoti karpenteriai, 'Kartu su profesorium važinėŠiandie vakarų bus “Sewi
kurso (apyvartos) kontrolie - Rytoj čia atidaromas 14-a dusulingi ir motina negalėjų- moms atkirto pabėgimų. Jas kurie dirba langams rėmus ir ja vienas Vytauto Didžiojo u- ng Circle,” tai neužmirškit*
rius J. W. Pole. Bus paskir- sis Amerikos Legijono šuva si žiūrėti į jų sunkų gyveni- išgelbėjo gaisrininkai su poli- duris, savanoriai sutiko imti niversiteto studentas, padėda- narės visos atsilankyti.
mažesnį už darbų atlyginimų, mas jam kalbos tyrimo darbe.
JTures]
PREZIDENTO SUMANY
MAS

KATALIKŲ BAŽNYČIA
PERŲ RESPUBLIKOJ

CHICAGOJE

į

rucrsėjo 12, 1932
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čiai aprašė Federacijos kongreso eigų, apra
su tavo artimu, ir paskui atei
ŠVENTASIS NORBERTAS
šė nutarimus ir naujų centro valdybę.
si ir paaukosi savo aukų!”
Kongresas gerai padarė, kad šalia kitų Kokia didelė Dievo dovana ir j kaimietį; į valdovų, lygiai,
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
Kur nors 6v. Norbertas vy
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00. Punutarimų, vykinamų į gyvenimų, užpareigavo yra gyventi meilės dvasioje, j kaip ir į valdinį. Jame nesi- ko, jis visur atnešė ramybę ir
Mt MetM — *8.60, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam
^Mteeslul — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
Federacijos skyrius ir veikėjus ypatingu rū-jTik tas, kurs nuolat gyvena'matė tautiškojo pasiputimo ar meilę; esančius priešus visa
ti* •»- **.00, Kopija ,03c.
pestingumu
platinti katalikiškų spaudų. Taiijneiie j0 širdyj ir lūpose, te-i šovinizmo. Savo krauju jis bu da sutaikindavo. Laikai, ku
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negre
itu, Mt neprašoma tai padaryti Ir neprlsiundiama tam begalo svarbu. Be spaudos pagalbos mes jo-1 galį pilnai suprasti 6v. Povi- vo giminingas ir Vokietijos ir
riuose jis gyveno, buvo pešty
Ukalul pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.
kiu būdu veikimo neišjudinsime. Tad, nuola-|io- žodžių tiesų.- “Dvasios do- Prancūzijos karalių giminė nių ir kautynių laikai tarp išSkelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
tinis spaudos palaikymas ir jos platinimas į vana yra džiaugsmas, ramy- ms. Jis skelbė Dievo žodį Pra dykusios ponijos ir bajorijos.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 šiandien yra aktualiausias klausimas.
| bė, kantrumas, malonumas.” ncūzijoje, Vokietijoje, Lietu- ,Yra užrašytas vienas įvykis,
vai. po piet.
Pittsburgh’e įvykęs Federacijos kongre- J Juoba, gailu yra matyti tiek vos pakraščiuose ir Prūsų že- kuriame kautynės tarp dvie
sas mūsų veikimui daug naudos padarė. Bet i daug-žmonių, kurių širdis ku- Ulėje. Jo pasekėjai buvo siųs- jįj šeimų nužudė 60 asmenų.1
veikimo pasisekimas ne nuo vien kongresų' pina neapykanta, rūstybe ir ti Dievo žodį garsinti j Afri- Nei vietinis klebonas nei ma j
LITHUAN’IAN DAILY FRIEND
ir konferencijų pareina. Reikia, kad padary kerštu; dėl to visa jie dauglkos pakraščius, į Angliju ir gistratas negalėjo sustabdyti Į
Published Daily, Except Sunday.
ti nutarimai būtų vykinami gyvenimam Mes kenčia ir neatsileidžia.
Airijų, į Skandinaviją ir ki tolimesnio kraujo liejimo. Tuo
SUBSCRIPTIONS: One Year — *6.00. Slx Months
76o.
— *3.50. Three Months
*2.00. One Montb
neabejojame,
kad
Federacijos
centro
valdy

Daugelis
nepakenčia
meilės.
tus kraštus.
Europe — One Year — *7.0*. SLx Months — *4.00.
laiku atvyko Šv. Norbertas ii
Copy — .01c.
ba tai darys ir kad ji ras nuoširdžios para- Daugelis taip dažnai užside- Lygiai, kaip ir Šv. Povilas, buvo prašomas sutaikyti bešū
Advartlsing ln "DRAUGAS” brlngs best results.
mos visoje Amerikos lietuvių katalikų visuo-1 ga kerštu ir lengvai tampa ki- jis buvo viskas visiems. Tik kaujančias šeimas. Jaunuolis,
Advartlsing rates on Application.
»
| tų užrūstinami. Ir tokioje pa- roji meilė dėl tų, kurie buvo kurio brolis tapo nužudytas ta
‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago menėje.
------------------dėtyj pasilieka; tie blogumai paskendę nuodėmėse ar tūno me pačiame laike, buvo šv.
Į užvaldo visų būtybę ir aptem
SUNKIEJI LAIKAI
jo pagonybės tamsybėse, dar Norberto maldaujamas, kad
DIENOS KLAUSIMAI
do visų akyratį.
Puošnus paminklas manzolabiau pažadino jo uolumų ir atleistų jo brolžudžiui. Dievo
Galima
daug
nuveikti
šioje
Nėra darbų, milijonai bedarbių nežino į
*jis
___________
_____ ___ da malonė ir Šv. Norberto meili lėjus žymaus Brazilijos lakū
didesniu ištvermingumu
MŪSŲ VEIKIMAS
kur kreiptis ir ko pagalbos šauktis. O čia pat
Gėl to
reikalinga i rbavosi didesnei Dievo garbei ngumas paveikė jaunuolį, kad no Dumont, pastatytas Rio de
jau ruduo. Ateis negailestingoji žiema. Ne- pasidarbuoti, kad tų nepatari-Į įr artjmo labui. Kai atvyko į atsileistų. Per maldų ir Šv. Janeiro mieste.
Perskaičius mūsų spaudoje tilpusias ži
darbas, skurdas ir alkis daug jaunų vyrų nu kių dvasių permainius į Kri- Antverpų skelbti Dievo žodį!MiSi^ aukib gv- Norbertas nias apie A. L. R. K. Federacijos XXII kon
varys į kapus. Gyvenimas kas kartas darosi staus dvasių. Tų galima pa prieš Tanchelino herezijų, jis,^ka aki šeimas, kurios pas-^kšdamas: “Tamsta geriau magresų ir jo priimtas rezoliucijas, matome, kad
_______ ______
1
frvvonn tniknin
„
nepakenčiamesnis. Ne stebėtina, jei bedarbiai daryti, jei mūsų veikimas ir prabilo iį gyventojus
kui gyveno
taikoje ir
ir rnmvliė.
ramybė- į ne pažįsti negu visi 4-4tie,
kurie
sekan
 Vnl
mūsų Federacija kas kart vis didesnius vei
darbuotė
bus
nustatyta
teisin

šliejasi prie įvairios rūšies triukšmadarių a■
j mane pakėlė į šių aukštų garčiais žodžiais; “Broliai, aš e- je. .
kimo plotus apima, daugiau jėgų į tų veikigumo kryptim.
gitatorių.
su tikras, kad tiesos nežinoji
“Meilė nesipučia,” sako šv.
,mų įtraukia ir didesnio visuomenės įvertini
Kas
blogiausia,
kad
tie
visi,
kurie
ir
turi
mas,
o
ne
prisirišimas
prie
Šv.
Norberto
dvasia
panėši
Povilas, “nesielgia sauvaliųMatydami, kokias kilnias do
mo susilaukia.
darbus, tai pigiai apmokami. Pragyvenimas i meilės dvasiai. Apie jį skaito- klaidos, yra pagrindinė prie gai, neieško kas jos yra, neį- įrybes Šv. Norbertas turėjo,
,
federacijos XXII kongresas tikrai buvo
neatpinga, mokesčiai dideli. Visuomenės nau-'me, kad jis buvo rūpestingas žastis, dėl ko apleidote tikrų- taria piktume.” O žmonės, stengkimės ir mes sekti jo paistoriškas. Jis ne tik didžiulį Pittsburgh’e
dos kompanijos kaip įmanydamos žmones plė-iir uolus vyras. Savo pamokslietuvių centrų i bendrų mūsų kultūrinį ir šia. Tie visi, kurie galėtų tai visa patvarky-j luose, jis sugriaudendavo la- jį tikėjimų.” Tie, kurie pirma tkaip lengvai pasipučia, jei at vyzdžiu. Mes turėtume pager
taip noriai naikino ir išnieki lieka kų nors gero ar kilnaus. bti meilę ir ja gyventi, kiek
tautinį veikimų įtraukė, bet kartu Federaci
jai laimėjo Amerikos vyskupų pripažinimų ir ti, nuolat užimti tik politika. Kiekvienas jų blausiai užkietėjusius nusidė- no šventuosius daiktus, dabar Mes neatsižvelgiame į tai, kad Įtik galima. Mes neturėtume
kovoja tik už savo būtį, o visuomenė palikta jėlius, kurie atsiversdavo ir dar karštesnių noru ir meilin- Dievui pirma atiduoti garbę,'klausyti piktųjų kalbų, kurioužgyrimų, kas buvo būtinai reikalinga ir prie
išnaudojimui.
darydavo gyvenimo pataisų, gesniu pasiryžimu jie troško o visgi “tai yra Dievas, Kurs Imis kiti apkalbami, nei jomis
ko sęnai norėta prieiti. J. E. vyskupo Hugh
Anot fedevalio vaikų gerovės biuro pra Visuose jo pamoksluose reiškė padarytas nuoskaudas atitai padaugina.” Žmonės dažnai 1 patikėti, kaip Kristaus SekiBoyle pasirašymas po Federacijos konstitu
cija su atitinkama rezoliucija yra labai reikš nešimo, visam krašte atsirado galybės kla si meilė, Uolumas yra meilės syti ir pradėti naujai gyventi, įnėgsta, kad kiti matytų, kų jiejmų autorius rašo: “Mes netumingas dalykas, nes jis išblaško visas abe- jūnų. Tai daugiausia jauni vyrai ir vaikinai, forma. Mes negalime tikrai Jo meilė buvo kupina dieviš- yra gero padarę. Interesingas' rime tikėti kiekvienam žodžiui
mylėti savo artimo, jei pirma komis tiesomis. Ir atrodė, kad'atsitikimas yra aprašytas apie j ar kalbai, bet turime rūpestinJonės dėl šios mūsų vyriausios organizacijos kuriems vieta turėtų būti namie arba mokyk .
veikimo tikslingumo ir dėl jos reikalingumo. į lose- Geležinkelių kompanijos skelbia, kad vi-, nemylėsime Dievo. Jei mylime kilmus mokymus skelbia ne .šv. Norbertų, kai jis atvyko į' gai ir protingai visų reikalų
Federacija dabar visai teisėtai atstovaus lie- sur
P^kybiniai traukiniai yra apkibę Dievų, mes trokštame matyti, jis, bet Kristus. Jo meilė bu katedrų, kur turėjo būti kon- Į pavesti Paties Dievo išsprentuvius katalikus katalikiškosios akcijos at šiais klajūnais. Jie visi apdriskę ir išalkę. Iš kad ir kiti Jį mylėtų ir gar vo uždegta nuolankumu ir ma sekruotas arkivyskupu. Jis buidimui.” Tas pats autorius tovo prastai pasirėdęs ir apne-jliau teisingai nusako šiais išžvilgiu. Tas taip pat mus įveda į bendrų vi savo tėviškių jie išvykę į platųjį kraštų dar bintų. Tame pasireiškė Šv. loningumu.
Norberto
uolumas
ir
tuo
jis
Šv. Norbertas gerai žinojo, ^tas dulkėmis, kai prisiartino.mintingais žodžiais; “Tobuli
sų Amerikos katalikų veikimų, kuris yra vys bo ir laimės ieškoti, nes namie to neturi. Jie
prie paskirto jam palociaus,‘ žmonės lengvai nepatiki kiekpatraukė
kitų
sielų
daugybę
tai daro neatsiklausę žinovų. Jie patirtų, kad
kupų globoje ir priežiūroje.
kad Dievo meilės nėra pas
Kad tie laimėjimai nepasiliktų laikinais visam krašte nėra darbų. Vasaros metu šie prie Dievo ir artimo meilės. tuos, kurie neapkenčia kitų; būsiančios jo gyvenimo buvei vienam pranešimui, nes jie ži
laimėjimais, kongrese nutarta geriau susior klajūnai dar gali šiaip taip pragyventi, kad Mes negalime mylėti savo dėl to tokie negali Dievo my nės. Pažas užtrenkė duris no, jog pačių žmonių silpny
ganizuoti ir veikimų žymiai praplėsti. Taip ir laukuose. Žiemos metu jiems bus reika artimo, jei jam netrokštame lėti, nė Jo tiesų — tol, kaip prieš jį, tardamas; “Argi pats bės linksta prie pikto ir jie
pat padaryta gražus darbas įsteigiant prie linga pastogė. Jų tik menkai daliai teks l>a-j vįsį§kos laimės. Taigi, turime ilgai neatsileidžia. Argi Šv. nežinai, kad ne tau čia vieta patys dažnai suklysta savo kaaukštųjų dignitorių.” lboje.”
Federacijos informacijos biurų, kuris infor siekti pietų dalis, kur šalta žiema nežinoma. Į norėti ir trokšti, kad mūsų Jonas nepareiškė: “Kaip žino tarp
muos ir lietuvių, ir Amerikos katalikų vi Kiti gi visi, kurie nesuspės grįžti į savo tė artimas tinkamai pažintų Die gus gali mylėti Dievų, Kurio Kai pažui buvo pasakyta, kad Į Todėl, sekant Šv. Norberto
suomenę apie Federacijos dirbamus darbus. viškes, tikrai nukentės. Jų daugelis virs va vų ir Jam tarnautų. Šv. Nor nemato, jei jis nemyli savo prie durų atsilankęs žmogus . kilnaus gyvenimo pavyzdžiu,
arkivyskupas, jis,
......
Senai buvo jaučiama tokio biuro reikalingu giais, plėšikais ir kitais niekšais. Ant gele berto uolumas nežinojo skir artimo, kurį mato?” Ir argi vra , naujas
,
.
v
.
,
,
i
pasirūpinkime
įsigyti meilės
,
. x
mas. Dėl to, reikia tikėtis, kad tokių įstaigų žinkelių ypač ir susiduriama daugiausia su tumo tautų, nė luomų, nė tur Kristus nemokino, kad, jei nustebo ir nežinojo, kų besą-1 dvasių;
tuo pačiu persnmkime
jau turint, ir mes patys geriau būsime infor abejotnos vertės žmonėmis.
tuolių ar skurdžių. Laisvai jis “ateini pas altorių palik sa kyti. Šv. Norbertas neužsirū Kristaus dvasia. Tada galėmuoti apie [Federacijų ir jos veikimų ir mūBiuras pareiškia, kad jaunuoliai turi būt kalbėjo į didikų, lygiai, kaip vo aukų ir eik ir susitaikink stino, bet jį nuramino, parei- sime kartu su Šv. Povilu ta
jsų tautos vardas plačiai bus garsinamas A- raginami pasilikti savo tėviškėse. Jei galima,
rti; “Ne be aš, bet Kristus
erikos katalikų spaudoje. Tuo atžvilgiu jau jiems reikalinga lankyti mokyklas.
Nėra butų, nė maisto. O politinės partijos, dolerių. Tai visa tenka politikieriams agita
ft
graži pradžia padaryta. Biuro pastangomis
Tai ne viskas. Visur yra daug bedarbių štai, kad laimėjus pirmenybę krašto rinki toriams, o bedarbiams nieko. Šiems tik rei- i ^rVena manJje’
Į
Kum. Pr. J. Vaitukaitis
kai kurie Amerikos katalikų laikraščiai pla- šeimynų, kurios neturi atitinkamų pastogių. muose savo propagandai sukelia milijonus kalinga balsuoti už pakišamus kandidatus.

“DRAUGAS”

“D BAUG A S”

su

VIENINGAS VEIKIMAS
r(Kun. K. Urbonavičiaus referatas Fede

racijos Kongresui, 1932 m.,
Pittsburgh, Pa.).
(Tęsinys)

gos jų paneigti. Analizuojant Lietuvos
vyriausybės politikų su katalikais tenka
pastebėti, kad ji kraštui žalinga, nes yra
neteisinga, negudri ir trumparegė.
Neteisinga. Apie tai, rods, netenka
daug kalbėti. Lietuvos konstitucija visie
ms garantuoja tikėjimo ir sąžinės laisvę.
Vyriausybė gi tų konstitucijos punktų pa
neigia, reiškia, skriaudžia Lietuvos kata
likų visuomenę svarbiausiuose gyvenimo
klausimuose. Gerai varžyti tikėjimų tam,
kurs ir taip netiki. Jam tas klausimas
nesvarbus ir abejingas. Bet mūsų liau
dis tikėjimų labai brangina ir už jį pa
sirengus kruvinai nukentėti, kaip tai pa
sirodė Kražių įvykiuose, dar carams Lie
tuvą bevaldant. Visi pripažįsta, kad są
žinės ir kalbos laisvė yra tokios rūšies
žmogaus privilegijos, kad jas varžyti skai
tosi barbarišku nusikaltimu, kuriuo isto
rija kuo labiausiai biaurisi. Bet tautinin
kai sako, kad jie tikėjimo nepersekioja,
tik stabdo kunigų politikavimų. Bet į tai
atsako faktai, skaudūs faktai, prieš ku
riuos ir mikliausi pasiteisinimai neturi
jokios vertės. Prieš faktų nėra argumen
to, — tai visiems žinoma aksijoma. O tų
faktų yra daug, — apgailėtinai daug. Jie
nors cenzūros varžomi pasiekia mus nuo
latos ir sukelia širdgėlą dėl tokių vyriau

Tokia nenormali ir neteisinga kata
likų padėtis Lietuvoje verčia mus pasta
tyti klausimų; ar galimas vieningas kaĮtalikų veikimas su tautininkų vyriausyi? Atrodytų, kad tai mūsų pareiga, nes
jjalus pilietis privalo padėti savo vals
tybės vyriausybei. Taip, išorinėj vaisty
to politikoj, kur einasi apie tautos neprilausomybę, kaip pavyzdin karo metu, čia
Mimo būti negali. Tuomet kiekvienas
pilietis guldo savo galvų už valstybę, kuįog piliečiu jis yra. Ir faktai parodo, kad
ietuvos katalikai tos pareigos nevengė,
lie pirmieji stojo į tautos gynėjų eiles ir
dai liejo savo kraujų, vydami iš tėSs bermotininkus, bolševikus ir lenBet tai tas klausimas paliečia viduvalstybės politikų, jis gali būti rišasulig to, kokia ta politika yra ir kur
veda. Jei vidujinė vyriausybės politikraštui naudinga, tuomet jos trukdynepateisinamas ir atsiduoda netiesiole išdavyste. Bet jei ta politika klasir kraštui žalinga, tuomet kiekviepilietis turi ne tik teisės, bet ir parei sybė* klaidų.

Tikėjimo persekiojimo politika yra
negudri. Istorija seniai jau yra įrodžiu
si, kad tikėjimo persekiojimas visuomet
atneša naudos tiems, kuriuos persekioja
ma. Persekiojimas yra bergždžias darbas.
Bismarkis yra pasakęs, kad kovoti su
Bažnyčia tai vis tiek, kų mušti su kardu
vandenį: jo neperskelsi, nė nesuardysi.
Tik ranka pails, o vanduo kaip bėga taip
bėga. Pagaliau, kiršintis su šv. Tėvu ir
varyti rauk jo atstovų, kuomet visos tau
tos lenktyniauja jo pagerbime, — yra tai
niažų-mažiausia vaikiška ir nesubrendusi
politika. Lenkai tų puikiai išnaudoja ir
linguodami galvų skelbia, kad mes, girdi,
nieko geresnio iš pagoniškos Lietuvos nė
ne laukėme. Net patys protestantai pikti
nasi'ir stebisi, kaip galima nesuprasti net
tokių elementarinių politikos dėsnių.
Pagaliau, tikėjimo varžymas Lietu
voj yra labai trumparegė politika. Mes
nujaučiame, kad Lietuvos tautininkai yra
pasiryžę Lietuvą subedievinti. Nežinau,
ar jie tų užginčys, bet — užginčys, ar ne,
— tas jau perdaug aišku iš jų pastangų.
Kadangi Katalikų Tikėjimas tik vieninte
lis sėkmingai atsispiria prieš bedievybę,
tai jie ir pasiryžo pirmiausiai jį pašalin
ti. Kitos taip vadinamos “krikščioniškos”
sektos gali sau verstis kaip tinkamos —
jos bedievybei nepavojingos — kaip tik

Z

priešingai, tokios, kaip pavyzdžiui, “tau
tinė bažnyčia,” yra remiamos, glostomos,
kurstomos, kad tik daugiau žalos katali
kystei padarytų. Bet, kaip sakiau, sube
dievinti Lietuvą, — tai trumparegiška po
litika. Neužginčyjamas yra faktas, kad
bedievybė veda prie bolševizmo. Žinoma,
iš laisvamanių pusės čia pasipils protes
tai ant protestų, su priekaištais nežinystės ir siaurumo mano adresu. “Kaip tai?
— sakys tautininkai: — mes juk didžiau
si bolševikų priešai. Ir Dievo vardų deda
me į savo priesaikas, kad nubaidytume
bolševikus nuo savo organizacijų, ir vie
nam atvejyje tas pavyko.”
Nežiūrint tų protestų ir priekaištų,
aš vis dėlto laikausi savo nuomonės, kad
bedievystė veda prie bolševizmo. Nes rei
kia žinoti, kad pirmaeilinis bolševizmo tik
slas — bedievystė, antareilinis — pralobimas, o jau trečiaeilinis, o gal ir kelinta-eilinis — ekonominė reforma. Bedievy
bėje jie specialistai, pralobime taip pat,
o jau ekonominėj reformoj tai tik diletantai-mėgėjai ir tai labai prastos rūšies.
Ekonominę reformų bolševikai turbūt nori
pravesti rimtai dėl kelių priežasčių: vie
na, kad jiems būtų garbė, antra, kad žmo
nėms pažadėjo žemiškų rojų, o trečia, jei
tos reformos nepraveš tai patys gaus ga
lų,

nes Rusijos kaimietis apviltas gavo

į

brangiausiuose lūkesčiuose, moka suren
gti pogromų. Taigi bolševikai ištiesų nori
pravesti žemės ir pramonės reformų. Bet
tas jiems nevyksta. Tuoj matyt, kad ima
si ne savo darbo ir ekonominis krašto su
tvarkymas jiems tik bereikalinga sunky
bė, kurių taip negudriai pasiėmė sau ant
pečių. Bet užtai bedievybės plėtime tai
jų uolumas viršyja gabumus ir sveikų
protų. Taigi ant bedievybės arenos jie
dažnai sustinka su paprastais laisvama
niais kai yra reikalas kenkti Katalikų
Bažnyčiai ir ant tos dirvos jie galų gale
susitiks, kai į savo rankas paims pilnų
bedievybės monopolį. Viens įžymus kata
likų vadas (gal ji8 nenorėtų matyt čia
savo pavardę — tai jos neminėsiu) yra
pasakęs, kad laisvamaniai-bedieviai da
bar vaidina savotiško zakristijono vaid
menį, vadinasi, skambina į bedievių pa
maldas, o pačias pamaldas tai jau atliks
bolševikai. Taigi tiksliai bedievinti Lietu
vą yra ne kas kits, kaip tik stumti jų į
bolševikų glėbį. Lietuvos tautininkai gal
daro tų nesumaniai ir nejučiomis, bet jie
tų daro, ir bedievindami tvarkingų liaudį
jie j>atys griauja savo valstybės pamatus,
nes daug sunkiau valdyti gubedievėjusius
ir ištvirkusius žmones, negu tikinčius ir
gerbiančius savo valdžių.
,

(Daugiau bus)
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Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof. Kampininkas/
DU REVOLIUCIONIERIŲ niu ir ilgu ilgu klyksmu: valio

Tel. Cicero.(T66

Ofisas Tel. Orovebill 0417
Re* 67S7 S. Arteslan Avė.
TeL Grovehlll 0617

DR. ATKOČIŪNAS

DR. S. A. DDWIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Kaulas! valio mūsų vadas! Te
DENTISTAS
4729 WBST 12th PLACM
(Šių dienų Į>anaka).
prasmenga mūsų išnaudotojai,
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1446 S. 49th UT., CICERO
Ir Pėtnyčioa kuriomis dienomis jis
7428 West MarąuMte Itosd
Kaulas Kairialūpis tik kų dėlės, siurbėlės, danu jau gė
Val.:*10-12 ryto: 2-6 ir 7-9 vakure
bua
Vai.: 7-6 Ir 7-9 P. M K«t. 9-11 AM.
2924 W. WA8HINGTON BLVD.
sugrįžo iš bolševikų mitingo. rė jie mūsų kraujo. Tegyvuo
Nedalioj outltaraa
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Pitone
Boulevard
7941
Jis buvo savim patenkintas, ja klasių kovu! ir 1.1.
4:70 — »:»« kasdien
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
nes mitingas turėjo didelio Kaip viskas pasauly, taip ir
Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6639
Cicero <42. Rea. taL Cicero 2886
pisisekimo. Mat jis čia įrodi- ši Kaulo prakalba nepasiliko
DENTISTAS
iėjo, kad darbininkai yra var l>e pasekmių. Tik šį kartų pa
4045 So. Ashland Ars.
Tel. Lafayette STBS
gšai proletarai, nuolat išnau- sekmės pasirodė ne ten, kur
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET
Jojami buržujų ir kapitalistų. raudonasis klasių kovos skelbra c*mi mi
Tie savo kruvinu prakaitu gau jas jų laukė.
Residencija 6600 So. Arteslan Avė.
VaL: 2 Iki 6 po pietų, 7 lkl • vak.
Nes vos tik jis, namon grį
Cų maitinti visokius ponus dvValandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare
žęs, lovon įvirto ir užmigo,
Office: 4459 S. Califomia Ave.
ęaduonius...
DMNTI9TA8
Nedėlioję pagal sutarti
Neužmiršo jis ir valdžiai tuojau prasidėjo revoliucinė a2801 Wut 22nd Street
Tel. Canal 6764
Bailį išperti už tai, kad ji lei- Igitacija jo paties kūno narių
(Kampas Leavltt St)
Valandos: Nuo u Iki 16 ryto
Ofiso: TeL Victory 6893
džiauti tokį darbininkų išnau- tarpe.
Nuo l UU • vakare
Beredoj pagal sutarti
Rez.: Tel. Drezel 9191
lojimų. Jis išvadino jų “buo Didžiausių agitatorių pasiro
GYDYTOJAS. CHIRURGAI
žių valdžia,” patarė jų nu dė Kaulo... snarglys... Netikė
Boulevard 768#
Jei neatsiliepia šaukite Central 7484
IR OBSTETRIKAB
Re*. Hemlock 7491
griauti ir visas aukštas vietas tina, bet laktas. Mat Kaului
Gydo stalgias ir chroniška,
P. Durrett ir B. Trowbridge, Kansas universiteto stu
vyrų, moterų ir vaikų
naujoj valdžioj atiduoti darbi tariant žodžius bent kiek per
dentės dalį savo vasarinių atostogų praleido ant Kaw, MisDARO OPERACIJAS
nosį,
klasių
kovos
idėjomis
užninkams.
Ligonius priima kasdieną, nuo
souri ir Mississippi upių. 18 pėdų indi jonišku laiveliu (canoe)
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tai gi darbininkų diktatu- sikrėtė pirmutinis snarglys.
DENTISTAS
jos padarė 447 mylias.
Nedėliomis Ir seredomla tik
Jis pasisavino visų Kaulo
Specialistas odos ligų ir
4712 So. Ashland Avenue
rai įkurti, ragino jis karštai
iškalno susitarus
veneriškų ligų
- stoti atviron kovon su “bu mokslų ir tapo “susipratusių snarglys pradėjo tarp kūnojtis, kad tu turėtumei jas mai- Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
ržujais,” šventon “klasių ko revoliucionierium.” Kaipo to narių varyti energingų klasių tinti! Gana to vergavimo! Pa Tat Cloero 1260
2130 WEST 22nd STREET
Ofisas 3102 So. Halsted St.
X-Ray
von”!.. Tik ji tegalėsianti pa kiam, esamoji kūno tvarka at kovos propagandų. Pradėjęs sirodyk vyras! Sukietėk, ne
Kampas 31st Street
duok smagenims nei lašelio
gaminti tikrų “darbininkų ro rodė neteisinga, atgyvenusi sa nuo kojų, jis tarė joms.
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
LIETUVIS DENTISTAS
vo amžių...
— Jūs vargšės esat baisiai savo kruvinu prakaitu išdirb
jų” žemėje.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
nuo 10 ▼. ryto Ucl 9
Tatai imdamas pavyzdį iš į nuskriaustos! Jums tenka rte- tų syvų. Tuomet pamatysi, kuo VaL- kasdien
Į tai Kaului Kairialūpiui at
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
valandai vakare
X—Spinduliai
sakyta triuK.pingiausiu ploji- savo pono, Kaulo Kairialūpio, jšioti visa kūno sunkenybė. Ir be tavęs virs anos aukštai sė Nedėliomis ir Seredomls susitarus
4tH7 W. 14th 81. Cicero, 1LL
Ofisas 2201 West 22nd Street
| pilvas, ir rankos, ir krūtinė, dinčios dykaduonės!
cor. Sq. Leavitt St. Tel. Canal 6122
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIAl:
ir kaklas, ir galva —• visi ju Nepasižymįs gudrumu pil
Rezidencija: 6628 S. Rlchmond Avė.
4142 ARCHER AVENUE
mis nuolat slegia. Argi nema vas davės įkalbamas, Jis, dė Dr. C-K. Kliauga
, Telephone Repubiic 7 868
Tel. Virginia 0036
DENTISTAS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
LACHAVICH tot, kad tai neteisinga. Nepa- kodamas snargliui, tarė;
Utarninkaie, Ketvergeis ir Subatomls
Nedėlloj: 10—17 ryto.
siduokit tam slėgimui! Stokit —Amu, drauge, kad man a- j Ave.
įmone uemiock 7»«s
PIGIAUSIAI LIET. GRABOIUUS
IR SŪNUS
CHICAGOJE
klasių kovon su . kitais kūno kis atvėrei. Bet, kai aš pažiū Paneddlla-ls, Seredomls ir POtnyčiomls
.1
1897 SO. Haisted BuraH
LIETUVIS GRABOBIUS
Laidotuvėm® pa
nariais!...
riu,
tai
ir
tavo
padėtis,
neko

Patarnauju
laidotuvėse
kuopigiausia.
Gydytojas ir Chirurgas
tarnauju
gcrlaup’.a
Tel. Kepublic 2266
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano i
Rankas
gi
jis
šiaip
kurstė:
Moterų
ir
Vaikų
ligų
kia!
Būtų
turi
gan
aukštų,
o
3243
So. Halsted Street
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tel.
Rooeevelt
2616
arba
2614
—
Jūs
amžinos
darbininkės!
sau prie grabų 16Specialistė
ir iš to paties neretai tave lauk
Office Tel. Victory 7188
dirbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago Visi darbai pasauly jūsų padi išmeta...
.
ii.
4145 ARCHER AVĖ.
Res. Tel. Hemlock 2615
OFISAS
DENTISTAS
66 6 West 18 Street
rbti! Jūs siuvat, kalat, neriat, — Taigi, taigi, patvirtino
OflBO TeL LAFAYETTE 7877
2403 W. 63rd STREET
Telef. Canal
4174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL
piaunat, kepat, riekiat, kem- snarglys. Už tai visi išnaudo
Ofiso vaL kiekvienų diena nruo 9 iki TeL Grovehlll 1696
SKYRIUS: 108 8.
TBL CICHRO 6817
Halsted Street, Tel.
12 ryto (išskyrus serędomis). Taipgi
šiat, rašot, na, ir kų gi už tai jamieji kūno nariai vienyki Phone Hemlock 2061
Victory 4188.
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkaie
Ir Ketvergais.
gaunat?! Gi duonos kųsnį! O mės!...
Telefonas Yards 1138
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Re*. Tel. Hyde Park 3396
ir ta pati duona kam tenka? Bematant įvyko revoliucinis
Phone Boulevard 4139
DENTISTAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Gi pilvui! Na, sakykit tik, ar sumoksiąs; pilvas sukietėjo,
GAS EXTRACTION
8«redomla po pietų ir Ned«i<l«al»U
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
tik eusltarus
8558 SO. WESTERN AVĖ.
Graborius ir Balsamuotojas negėda jums tam kiauram mai rankos nutarė darbo nedirbti,
2422 W. MARQUETTE ROAD .
GRABORIUS
kojos — kūno nėnešioti.
Turiu automobilius visokiems šui tarnauti?!
Res. Phone
TEL. LAFAYETTE 7650
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Musų patarnavimas
Englewood <841
Lyg
nujausdamas
pavojų
Office Phone
O pilvui snarglys vėl taip
OFISAS
reikalams. Kaina prieinama.
ytsuomet sąžlDiagas Ir
Wwatworth 8008
Weatwerth 8044
nubudo
Raulas.
Labai
nustebo
nebrangus, nes netari
4645 S. ASHLAND AVg.,
3319 AUBUBN AVENUE kalbėjo;
ate Išlaidų sšlalkymal
Ofiso
valandos; nuo 2 tki 4 ir nuo
pasijutęs
bejėgis.
Nori
pakelt
Gydytojas ir Chirurgas
skyrių.
8 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Chicago, EI.
— Ei tu, pilve, kaip matau,
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
rankų, nesikelia; nori pajudint
sutarti
4140 Archer Avė.
Nauja, graži ko
eg, virbi da nesusipratę.. Juk|koją _ nejuda Q pilvas su.
Ofiso Tel. j Boulevard 7R20
6558 S. HALSTED STREET
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Namų Tel.: Prospect 1930
plyčia dykai.
tu dieną ir naktį mali ir virš-1 kictėj0) kaip akmu0
VaL: »-4 Ir 7-t vaL vakare
Res. 2136 W. 24th St.
kini
visokius
valgiusi
Tu
nie-l
Baulo
;
r
8307 Aubun Amai
TEL. CANAL 0402
GRABORIUS IR LAlDOTUVUJ
— kad neturi atilsio. Tau nėra pakvietė gydytojų. #is, apŽiūVMDMJAM
Tel. Lafayette 1016
“*
AKTŲ
GYDYTOJAI!
nei
Bažnyčios
nei
valstybės
1650 WEST 46th STREET
rėjęs ligonį, užrašė gerų rici- i
4910 SO. MICHIOAN AVENUE
švenčių. Tu dirbi net ir 1 ge nos dozę.
Kampas 4<th Ir Paulina Sta
Tel. Kenwoųd 6107
gužės dienų, didžiausių pasau
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. Boulevard 8288-8418
LIETUVIS GRABORIUS
Valandos:
Nuo 9 lkl 11 valandai ryte.
Kad ir spyrėsi pilvas išlai
Didelė graži koplyčia dykai
Nubudimo
valandoje
kreipkltėe lio darbininkų šventę! Ir bent
1800 WEST 47th STREET
Nuo 6 iki 8 valaidai vakare
718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
apart šventadienio ir ketvirtadienio
kyti savo revoliucionieriškų
kai.. mandagiai, gerai ir pigiau negu kad tu dirbtum tiktai sau, tai
Tel. Koosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
da būtų suprantama. O dabar nusistatymų, bet ricina jį nu
Ofiso Tel. Victory 8887
tu savo geriausiais syvais pe veikė. Pilvui pasidavus, liovės
Of. ir Raa TeL Hemlock 2274
ni dykaduones smegenis! Kad bekovoję ir kojos su rankomis.
Gydytojas ir Chirurgas
jos užima kūne aukščiausių
Pasijutęs sveikesnis, Rau
LIETUVIS AKIŲ
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 3133 S. HALSTED STREET
vietų, tai čia dar ne priežaa- las šoko iš lovos ir dviem pir
SPECIALISTAS
Antras ofisąs ir rezidencija
Tel. Yards 0994
štais nušnypštęs nosį, tėškė Palengvins aklų Įtempimą, kurie
6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
esti priežastim
galvos
skaudėjimo,
Ofiso vai.: nuo 8-12 rytais: nuo 7-9
snarglį aslon ir ėmė negailes svaigimo,
akių aptemmio, nervuotu- Rezidencijos Tel. Plaza 3200
vak.
Antro Of. vąL: nue 2-4 po
LIETUVIŲ
skaudamą aklų karšų.
Nuirau
tingai vargšų revoliucionierių oao,
plot Utarn. Ir Subat. nuo 2-8 vak.
VALANDOS:
28’te.ractua Atitaisau trumpą regyste
Šventadieniais pagal sutarimą.
kojomis trėkšti. Jausdamas sa tr tolimą regystę.
Nuo 10 Iki 12 dieną
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Prirengiu teisingai akinius visuose
Nuo 2 iki 8 po pietų
vo galų, snarglys iš po Kaulo itsiUkimuose, egsaminavknas daroNuo 7 Iki 8 vakare
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
«
ks
su
elektra,
parodančią
mažiau
Nedai,
nuo 10 iki 11 dieną
fel. Weutworth 3000
pado pašiepiamai sušuko:
«ias klaidas.
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
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Seniausia ir Didžiausia

nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. *
"Reikalui esant, mūši} automobilius atvažiuos į jūsų
namus Ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
DldyRiV OflMM

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

JONAS PŪKIS
Mirė Rūgs. 9, J93J m. 8:52 vai.
ryt© pusamžio matų.
Kilo iš
Tauragės
Apsk,r,
Pajurėnos
parap., Stsgvellų kaimo. Ame
rikoje Išgyveno 30 metų.
Paliko dtdeltafne nuliūdima
moterį Oną, po tėvais Tamošaltė, du aunu, Edvardų Ir Pran
ciškų ir dukterj Teodorų. Tris
podukres, Julijoną., Marijoną tr
Stanislovą,
pusbroli
Juozapą
Stanciką Ir gimines, o Lietuvoj
motinėlę Petronėlę Ir seserj Ci
ną.
Kūnas pašarvotas 4605 So.
Hermitage Ava. Laidotuvės ,vyks Pirmadienyje, Rugsėjo 12
d. Iš Eudeikio koplyčios 8 vai.
bua
atlydėtas i ftv. Kryžiau*
parap. bažnyčą
kurtoje J vyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas 1 Sv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystamus
dalyvaut šiose laidotuvėse.

Nuiiudę Moteris, Kūnai, Duk

terys ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab.

Eudeikis Yards 1741.

— Žmogau, kų tu darai?!
Pats būdamas revoliucionie
rius, revoliucionierių žudai!
Kad tu už mane stipresnis, to
aš neginčiju; bet kad būtum
protingesnis, to aš negaliu pri
pažinti. Neg abudu mudu dirbam tų pat darbų: aš bandžiau
klasių kovų sukurti tavo kū
ne, o tu bandai jų sukelti vi
soj žmonijoj. Jei tu mane žu
dai, kaipo niekšų, tai tu pats
esi dar didesnis niekšas.
Išgirdęs tai, Raulas Kairialūpis paraudo:
Rausk ir tu; skaitytojau, jei
nesupratai pamokymo, glūdin
čio šioj pasakoj.

Speciaie atydą atkreipiama moky
klos - veikučiame
Valandos nuo 10 ryto tki 8 vakaNedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS akis ATITAISO j trum
PU LAIKĄ su nauju išradimu
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos pcrpv.g p|.
negu buvo. Musu kainos ot-

.

geauės. kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. CHARLES SEDAI
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4726 80. ASHLAND AVĖ
SPECUAL1STAS
DOlovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
▼al.t ryto nuo 10—11 nuo 2—4 p<
pietų: 7—8:20 vai. vakarą.

TeL Boulevard 7589

Nedėliomis 10 Iki 19

Tel. Yards 1829

Telefonas Midway 2880

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS
HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

736 WE8T 35tli STREET
Kampas
Valandee:

Halsted

nue

Nedėliotais:

iA

Rez. TeL Stew»rt 8191

at.

nuo t—8
10 iki 1J.

lt—4;

nuo

i.

„■ ■

(NaryauekM)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
,8489 Wsst Marąoats Read
▼ALANBOI:

9 lkl II ryto. 7 iki I
Utnrn. ir
m)

DR. H. BARTON
Gydytoju ir Chirurgu

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare.
ToL Hemlock 8704
Reą. TeL Prospect 0819

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
Ofisas 8188 South Kedsle
Rea. <481 So. Californla Ava.
*ąL: 8-4. 7-9 ▼. o. Tiekirlsnt Ketv.

Ofise Ir Res. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vaL: nuo l-|, nuo etlO-StiO

—

—----
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” ”?’'4’enis, rugsėjo 12, 1932

D R A U g A S

tienė ir U. Mažeikienė, o prie
saldainių p. J. Lesauskis.
Ačiū už pasidarbavimų. Tai
pgi ačiū muzikantui p. Lukaševičiui, kuris taip puikiai pa
linksmino.
Ačiū irgi kun. A. Skrypkai,
kun. Pr. Vaitukaičiui ir kun.
M. Švarliui už dalyvavimų.
Tariam visiems ačiū, kurie at
silankė ir parėmė kokiu nors
būdu šį išvažiavimų.
Labdarys

LIETUVIAI AMERIKOJE
SCRANTON, PA.
Jubiliejaus įspūdžiai
Rugsėjo 4 d. rytų eidama
Main avė. pastebėjau, kad

ties Šv. Juozapo bažnyčia sus
toja. automobiliai ir žinonūs iškišę galvas žiūri. Sku-

Po Mišių gerb. klebonas
pranešė, kad prieš sumų bus
dar ir procesija.
Nutariau
laukti.
Štai ir procesija.
Mažas berniukas pirųiiausia MŠa šv Kazimier0 st0_
vyĮ^ jį seka mažų mergaičių
jraugija, ininistrantų dr-ja ir

binu ir aš pamatyti, kas ten mažį berniukai bei mergaitės,
tokio dedas. Priėjus artyn pa- Man pasidart nejauku: juk
mačiau, kad visos bažnyčios: ir
esu buvusi sesenJ m0.
pnešakys išdekoruotas Ame-|kinė Kodėl a- nedalyvauju
nkos vėliavomis, kurių tarpe ,oje gražioje procesijoje, Brt

darių rėmėjai. P-nas Mondzijauskis yra mėsos orderių išvežiotojas. Reikale galima krei
ptis prie jo, jis visiems malo
niai patarnaus.
P-nai Mondzijauskai turi du
krelę, Loraine, 8 metų ir sū
nelį Robertų, 5 metų. Dukre
lė lanko Gimimo P. Š. moky
klų, ir yra gabi muzikoje. Sū
nelis šiemet irgi pradėjo lan
kyti parapijinę mokyklų. Tai
pavyzdinga šeimyna.
Raporteris

ADELLA ŽVIBAS
Mirė Rugsėjo 10,, 1932, 10 vai.
ryte, 16 metų amžiaus. Gim5

Cicero, III.
Paliko dideliame nuliudime
motiną Kotriną, po tėvais Danunaltė, tėvą Simoną, du bro
liu Juozapą Ir Mykolą, dvi se
seris Elzbietą Perkowski ir Oną, švogerj Walter ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1347 So.
50th Avė. Cicero, III.
Laidotuvės jvyks Antradienį.
Rūgs. 13, iš namų 9 vai. bus
atlydėtas į Šv. Antano parap.
bažnyčią, kurioje Įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į
šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę Tėvai, Broliai, Sese

PONAI J. MONDZIJAUSKAI

Vilniuje maisto produktai
Plačiai žinomi geradariai p- kad ir nebrangūs, bet daug
nai J. Mondzijauskai, kurie žmonių jau kenčia badų. Lenplevėsavo ir didelė Lietuvos aš malda prisidėjau prie to.
trispalve vėliava, o apie ją
Amerikiečiai Ward T. Van Orman ir Roland J. Blair, turi savo puošnių rezidencijų kų laikraščiai beveik kasdien
sidabro vainikas. Kas čia to- 1 Tai dvasiškas įspūdis. Ra kurie dalyvauja tarptautinės balionų (orlaivių) lenktynėse ant 6600 So. Washtenaw gat-' praneša, kad mieste tai šen,
kio? Skubinu į vidų. Nespė-;bar pasakysiu apie medžio Bazely, Šveicarijoj. Abu yra Goodyear kompanijos lakūnai. vės, niekuomet neatsisako nuo (tai ten žmonės alpsta badu.
Pirmasis yra laimėjęs penkias nacionales ir tris tarptautines gerų darbų. Jie ne tik savo
jau durį) pradaryti, tuojau Sakųjį.
lenktynes.
Gimimo P. Švč. parapijų, Ma- FOR YOUR FALL DANGE,
man Į akis smigo sidabrinės
Gerb- klebonas prašė visų
rys, švogerls ir Giminės.
rųuette parke remia, bet taip see Gurley Evans, The GreaLaidotuvėms patarnauja grab.
raidės ant sienos virš duru. parapijom), kad kiekvienas
“Draugas”, 2334 So. Oak- greičiau savo tikslo pasieksitest Lithuanian Orchestra Le
S P. Mažeika Yards 1138.
,pat
prisideda
aukomis
ir
daSkaitau: “Šv. Kazimiero Se- Prisidėtų bent maža auka, o ley Avė.,
me.
,.
.
A. , m
p r i
ader in America, who has plaĮlyvavimu tiek Town of Lake, 1^, from ROast to eoast
serų Jubiliejus,’’o žemiau ant kur^e neišgali, tai kad tylėtų| y M. Stulpinas, 3400 So
U. 8. Banko Depozitorių
tiek Brighton Parke. Yra taip! Adress 919 N. Mozart St.
JOHN B. BORDEN
durų kaba sidabro vainikas. ir pasimelstų už sesdtes, nes1 Halsted Str.
Komitetas:
pat
stambūs
“
Draugo
”
ir
lab1
Chicago,
111.
(John Bagdztunas Borden)
Altorius puošė sidabro la- jos mum8 dirba- Klebonas būJustin Mackiewich, 2334 So.
St. Strazdas, pirm.,
ADVOKATAS
pai, kurių tarpe žydėjo bal- damas 8esuči1 Pietelis, ir te Leavitt Str.
2202 W. 22 Str.
105 W. Adams St., Rm. 1642
tos gėlės. Nepaprastas įspu- vas’ vlsuomrt bengiasi joms
Paul N. Smith & Co., 4425
V, M. Stulpinas, gekr.'
Telephone Randolph 6727
gelbėti. Per visas Mišias kun. So. Fairfield Avė.
dys.
3400 So. Emerald Av.
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
r> -j j
v
*•- .
• 'Aleksa rinko aukas. Neteko
J. Yushkewitz, 3647 Archer
Telephone Roosevelt 9090

Lithuanian Boxing Contest

Prasideda Misios. aunu pir
.
.
sužinoti, kiek surinkta,

muose suoluose didelis būrys
augusių merginų baltuose iiibuose su mėlynu kaspynu ant
kaklo. Visos tvarkoje eina
prie Dievo Stalo.
Laukiu kitų Mišių. .Žiūriu,
ateina šv. Onos dr-ja Su vėliava, mažų mergaičių draugija. Visos su draugijos žen-

Avė.

IŠVAŽIUOJA J LIETUVĄ

Linkime sesutėms Kazimierietėms ilgiausių metų ir
Dievo palaimos. Taip pat ir
mūsų dvasios tėvui, klebonui
kua Kurui «eros ^eikatos.
Kad vlsi S^Stumėm sulauk“ “ /ręsti auksinį seserų jublliejų.

“Naujienos”, 1739 So. Hal
Šio mėnesio 17 d., laivu Frested Str.
I*
derik VIII, išvažiuoja į LieM. J. Macke, 6812 So. Westuvų cicerietė Marijona Orlau
tern Avė.
skaitė. Kelionės reikalus Ap
B. A. Waitches, 4600 So. rūpina “Draugo” Laivakorčių
Wood Str.
agentūra.
t
J. P. Waitches, 52 E. 107
ŠIRDINGAI AČIŪ
klais, visos eina prie Šv. KoŠv. Juozapo mokyklos bu- Str.
munijos.
vusi mokinė.
Eikite į bilę kurių, šių vietų T0WN OF LAKE. — Rug- j
— kur katram parankiau — sėjo 4 d'. Labdaringos Sąjun
ir rašykitės po peticija. Duo- gos išvažiavimas labdarių ū
darni savo parašų jūs neima- ky
pavyko Oras buT0
te ant savęs jokios atsakomy gražus, šiltas, žmonių gana
bės,
išskiriant tų, kad reikės daug privažiavo, liko nemažai
VISIEMS UNIVERSAL STATE BANKO
sumokėti po 25 centus paden- ir pelno.
DEPOZITORIAMS
įgimui įvairių lėšų (advokato, Pirma kuopa yra dėkinga vi
notaro ir t.t.). Daugiau jokios siems aukotojams, kurie gau
Rašykitės po peticija, reika-j nauda. Ir kaipo žmogui ir biatsakomybės. O dėl to, kad ne- siai prisidėjo prie to išvažia
laujančia skirt depozitorių znieriui p. Mackiewich’iui masklystų bereikalingi gandai, vimo, kaip pp. Sudeikiams, C.
rekomenduojamą resyverį žiausiai galima prikišt grupikurie mūsų visų reikalui ken Sukevičiui, M. Laurinavičienei,
Universal State Banko De- nio šališkumo r nekomptenci- ktų, kitoje vietoje rasite pa
A. Bagdonienei, J. Čepulienei,
pozitorių Komitetas savo po jos.
vyzdinę mūsų peticijos kopi M. Janušauskienei, P. Navic
sėdy, laikytam rugsėjo 1 d., Komitetas mano, kad depo- jų. Perskaitę matysite, kad jū
kienei, U. Laurinienei, R. Kanutarė reikalauti, kad banke Į zitoriai visa tai mokės įver- sų Komitetas sako tiesų.
rčauskienei, A. Kalvaitienei,
likvidavimas būtų pavestas pa tinti. Dabar kaip tik reikalinKomitetas pageidauja, kad J. Žakui, E. Gedvilienei ir L.
čių depozitorių pasirinktam ga visų depozitorių vienybė,
Vaičkienei.
resyveriui. Komitetas mano, jeigu norime savo reikalus ap Universal State banko depoVisus piknikierius troku nu
kad šitaip padarius bus atsie ginti. Mums reikės dviejų treč- ‘ zitoriai be jokių atidėliojimų
,
„ irašytųsi po peticija. Reikia ži- vežė veltui plačiai žinomas ir
kta dvejopos naudos. Visų pi dalių
visų depozitorių parašų.
/ , j v
,
Inoti,
kad
įuo
ilgiau
banko
rei- stambus aukotojas, biznierius
rma, bus atsteigta pasitikėji Taipgi reikes, kad jie atsto-1, ,
j v
•
p. Juozapas Mondzijauskis.
mas, kurio netekome valstijos vantų du trečdaliu visų depo kalus ves dabartinis resvveris, tuo daugiau išlaidų pasi Širdingai jam ačiū. Daug pa
auditoriui įsakius bankų už- zituotų (padėtų) pinigų. Be
darys. Tos išlaidas bus išskai sidarbavo mūsų veikėjos kaip
daryti. Antra, tiek Komitete, to savo tikslo nepasieksime,
tytos iš mūsų pinigų, uždąry- pirm. p. M. Sudeikienė, J. Sutiek depozitoriuose vyrauja ta• Komitetas todėl visus depozitų banke. Veikite vieninkai ir deikis, p-lėg O. Navickaitės, A.
nuomonė, kad pačių depozito-{torius ragina: rašykitės po pe
greitai. Taip darydami mes Mažeikaitė, p-nios J. Šaudviriu resyveris banko likvidavi-! ticija 'nežiūrint to, daug ar ma
mą turės baigti su didesne žai pinigų atstovailjatel Kad
nauda tiems, kurių pinigai Ii-Į ir vienų dolerį atstovaujate,
ko uždaryti.
! jūsų parašas bus taip jau braVaduodamasis tuo suprati-1 n^8_’ kaiP ?°> ku™ atstovaumu Universal State Bankotūkstančius. Tie, kų atstoDepozitorių Komitetas didele vauja didesnes sumas, grei
balsų dauguma pasirinko re- čiau sudarys reikiamuosius du
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
syverio vietai Justinų Mackie- trečdaliu depozitų. Bet jie ne
galės
sudaryti
du
trečdaliu
de
wich’ių, turintį savo bankinę
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio
įstaigų prie Leavitt ir 23 PI., pozitorių. Vadinasi, visi pri
kraštus.
Chicago, III. Su Komiteto pro valo rašytis po peticija. Ir
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
pozicija p. Mackiewich sutiko. juo greičiau jie tatai padarys,
tuo geriau.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Rinkdamasis tai vietai žmo
Lietuvą.
gų Komitetas žiūrėjo, kad ji- Rašymuisi po peticija Kosai turėtų daugumos (jepoai-i™hetas yra paskyręs sekamas
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
vietas:
torių pasitikėjimo, būtų atsamentų reikalais kreipkitės į
komingas už savo darbų ir su Jos. F. Budrik, 3417 S. Hal
silauktų mažiausiai pasiprie sted Str.
šinimo tose valdžios įstaigost
J. P. Fwald, 840 W. 33rd
kurioms teks sprendžiamasai
Str.
1 I 1
žodis tarti. Komitetas mano,
N. C. Krukonis, 3251 So.
kad šitų pareigų jisai atliko
Halsted Str.
geriausiomis intencijomis. Pi
“Sandara”, 3227 So. Hal
rmoj vietoj statyta ne grupių
interesai, o visų depozitorių sted Str.

C H I C A G O J E

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTORA

Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau
gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks šv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tų die
nų. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių.
Aplikacijos blankų rasite
“D R A U G E.”
Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Išpildę blankas, siųs
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest,
2334 So. Oakley Aveuue, Chicago, Illinois.

Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Wasblngton St.
Room 90S
TeL Dearbom 7966
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
Vakarais:

Utarnlnkals Ir Ketvertais
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7987
Namų Tel. Hyde Park 8895

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA
Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 5960—6377

4600 S. WOOD ST.—Ketverge vak.
Tel. Lafayette 6393

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

Kiek metų?.............................. Kiek sveri?......................

“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
Oakley Avė., Chicago, III.

1M N

Tel.

T.A SATT.Pl ST—nncrfli

Boulevard

5913.

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

NAUJA GASOLINO STOTIS

SIKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS
Jau sukako 3 metai, kaip pradėjome leisti
pirmus Lietuvių Radio Programus
BUDRIKO KRAUTUVĖJE EINA MILŽINIŠKAS
IŠPARDAVIMAS RADIO IR RAKANDŲ

5 tūbų Philco radio

*19.50

p°

10 tūbų Stewart Warner, po .. $29.50
10 tūbų Silver Marshall, po.. $29.50

Radio ir Viktrola krū
voje, po .. $39.50

Vartoja Sinclair Produktus

H IG H W A Y
SERVICE STATI0N

(7001 S. WESTERN AVENTTE
S. E. corner
Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

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

Tel. Hemlock 8380
3 šmotų

sėt,

Bed

Room

$49.50

Wm. J. Kareiva

$3.75
Vatiniai matracai, vertės $10. po......... $4.50
Elektrikinės Ledaunės, vertės $125. po $(>9«OO

D81 geriausios rųSIes
Ir patarnavimo, Sau

Royal Rašomos Mašinėlės po ......... $29s5O

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

Lovoms springsai po ...........................

Savininkai,
kit.
GRF.EN VALLEY
FROniTCTS

4644 80. PAULINA STREET

ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

Tol.

Boulevard

1389

Jos. F. Budrik Ine.
3417-21 South Halsted Street
Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Radio programai 2 sykiu savaitėje: WCFL Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir WHFC ketvergais
nuo 7:30 iki 8 vai. vakare.

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną 1S geriausių ruSlų automobi
liu, — 8TUDEBAKER, kurie yra
pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4493 AROHKR AVKNUK
Telephone Lafayette 7139

