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Prancūzija patariama iš naujo okupuoti Pareinio kraštą
KRAŠTO KATALIKU LABDARYBIŲ
SUVAŽIAVIMAS

TAUTŲ SĄJUNGAI GRESIA NEPAP
RASTAS KRIZIS

OMAHA, Neb., rūgs. 18. — kaip sėkmingiau labdarybės
Šio rugsėjo mėn. 25 d. čia bus darbą dirbti. Šiandien šis dar
atidarytas Krašto Katalikų bas labai reikalingas. Patsai
Labdarybių Konferencijos me-i pasaulio Išgelbėtojas vykdė
tinis suvažiavimas, kuris tęsis labdarybės darbą ir įgaliojo
Bažnyčią, kad ji tikinčiuosius
j keletą dienų.
| Suvažiavimo pavykimu dau šin darban ragintų ir šiam dar
j ginusia dirba Jo Eksc. vietos bui visados vadovautų.
Kartu su Labdarių Konfe
vyskupas Rummel. Vyskupas
ragina katalikus gausingai su- rencijos suvažiavimu įvyks ir
važiavimą lankyti ir pasiklau įŠv. Vincento de Paul draugi' syti reikalingų
nurodymų, jos suvažiavimas.

Ateinančia žiema Rusija gali ištikti badas
PATARIA UŽIMTI
PAREINI

T. SĄJUNGAI GRESIA
KRIZIS

PARYŽIUS, rūgs. 18. — j PARYŽIUS, rūgs. 18. —
Vienam prancūzų laikrašty T. Sąjungai gresia nepapras
parlamento atstovas Fahry tai didelis krizis. Sąjunga il
Prancūzijos vyriausybei pata gą laiką negali palaužti japo
ria iš naujo užimti Pareinio nų, kurie tolimuose Rytuose
kraštą (Rhinelandą). Sako, tai įsikariavo. O čia va dabar Vo
būtų tinkamiausias Vokietijai kietija ima statyti naujas kliu
atsakymas į jos reikalavimą tis. Yra ir kitų svarbių rei
ginkluotis.
kalų, kurių Sąjunga negali pa
DU BRIEDŽIAI SUKĖLĖ Lėktuvas nusileidžia ne pa
“Vokietija turi savotišką tvarkyti.
čiame Vilniuje, bet netoli eSEREDŽIŲ
tikėjimą,” pareiškia Fabrv.
Jei T. Sąjunga pasipriešins
1. Rio Grande paupiu potvinis; ūždamas vanduo sugriovė geležinkelio tiltą, kurio tik
saneioje Parabanko stoty, kur
“O tas yra jėgos tikėjimas. Vokietijai, ji gali išeiti iš Są- j dalis matoma; anapus upės matomas Meksikos miestelis Laredo, kurs daug nukentėjo. 2. JūTačiau Vokietija visados ger jungos. Vokietiją gali pasekti rose žuklavimo inspektoriai New Yorko valstybėje; jie atidaro oisterių gaudymo sezoną, i Seredžius, kaip sakoma, bu-^a irengtas Vilniaus aerodro
bia kitų jėgą. Tai gi daugiau Italija. J. Valstybės Sąjungai 3. Garsus lakūnas maj. Doolittle, kurs laimėjo greitojo lėktuvu skridimo rekordą, apie 294 ,v0 sukeltas į kojas. Du brie- mas’
Vilniuje dabar esą įtaisomos
nieko nebelieka, kaip tik už nepriklauso. Anglija jau senai mylias per valandą.
džiai, kuriems, matyt, Suvalimti Pareinio kraštą ir rizi j Sąjungą šaltai atsineša. Są APAŠTALIŠKAS VIKARAS
GAUS PIGIAU ANGLIŲ i ki joj nepatiko, ties Seredžium atatinkamos pašto dėžės, kur
kuoti karą.”
jungos stipriai laikosi tik vie
'perplaukė per Nemuną ir no- įmetami laiškai specialiai tik
NORVEGIJAI
na Prancūzija. Bet ji viena
Cbicago miestui reikalinga vėjo drožti į Žemaičius. Žmo oro paštui.
RUSIJAI GRESIA BADAS negali būt jokia Sąjunga.
LUXEMBURGAS. — Apaš DAR 4 TEISĖJAI PRIE daug anglių — kasdien apie'nes jau beplaukiančius briedNORI SKIRSTYTIS Į
600 tonų žiemos metu. Kadan-žius norėjo nugalabinti, tačiau
tališkuoju
vikaru
Norvegijai
ŠINASI
MASKVA, rūgs. 17. — Pa PERSIJOS KARO LAI
VIENKIEMIUS
gi miestas neturi pakaktinai kiti perkalbėjo. Ties Sered'paskirtas
kun.
dr.
J.
Mangers.
VYNAS
čios vyriausybės skelbiamomis
I
pinigų, tad planuoja anglis žium briedžius pradėjo gaudv! Vietos katedroje rugpiūčio 24 Keturi Cbicagos municipali- pirkti tiesiog kasykloje. Tas ti. Išgąsdinta pataitė nubėgo' Gelvonai, Ukmergės apskr.
statistikomis. Rusijai labai
ROMA, rūgs. 18. — Persi-1 d. jis konsekruotas vyskupu.
teismo teisėjai atsisakė būtų pigiau, negu koutrak-, Kauno link, o patinukas per &io valsčiaus, bemaž, visi kaitrūksta įvairių maisto produktų. Ypač per mažai visam ja įsigija karo laivyną vertės
.. .
v. ,.v,
pripažinti sau algų sumažiniNaujas apaštališkas vikaras | mą, kad tuo būdu pagelbėti tuotų anglių pirklių to kuro ; tiltą, pro miestelį pasitraukė j imai įteikė prašymus skirstykrašte cukraus, mėsos ir drus- daugiau kaip du milijonus dotis i vienkiemius ir laukia ma
pristatvmas. Be to, gal mies-j Žemaičius.
užims
mirusiojo
apašt.
vikaro
j
miestui
finansiniam
krizy.
O
kos, o valstiečiai žiemos metu 1 erių. Laivyną sudaro 6 laivai,
tininkų, kai kurie jau 5 — 7
tas už anglis galėtų mokėti i
--------------------arkivyskupo
Fallize
vietą
Nor|19
teisėjų
pritaria.
Keliolika
neturės duonos.
Į padirbdinti italų dirbtuvėse.
mokesčių “warantais. ” Dau- j NAMŲ RUOŠOS KURSAI metai. Kaimus skatina skirs
■Kitų teisėjų tuo klausimu tyli.
Kai kurie patys sovietų lai-!Iš Neapolio laivynas bus pri- vegųoj.
tyti anksčiau išsiskirsčiusių j
giausia anglių reikalinga van- •
TAURAGĖJ
kraščiai pripažįsta, kad mais- statytas Persijai.
vienkiemius gražiai sutvarkyti
dens pumpavimui.
KATALIKŲ UNIVERSITE
to pramonė susmuko, ir kad
AREŠTUOTAS UNIJOS
Tauragė. Rugpiūčio 25 d. ūkiai ir toji aplinkybė, kad
visam kraštui yra pavojaus.
IŠVYKO GYDYTIS
TO REIKALU
AGENTAS
žiemos žemės ūkio mokyklos vienkiemiuose* dabar mažiau
PAGROBTA DAUG
Jei pasitaikys labai šalta žie
patalpose atsidarė namų ruo krizė jaučiama ir ramesnis gy
DRABUŽIŲ
ma, milijonus žmonių ištiks
PARYŽIUS, rūgs. 17. — J.
DUBUQUE, Iowa, rūgs. 18.
Areštuotas vienos Waukešos kursai, kurie truks 2 sa venimas yra.
Valstybių ambasadorius Ang- — Šios arkivyskupijos vysku-igano unijos agentas Burandt. Nežinomi piktadariai naktį Svaitės. Pažymėtina, kad į kubadas.
lijai, Mellon, vyksta į Pirenė- pai spalių mėn. 3 d. čia turės ; Jis kaltinamas bomM
sudaužė parduotuvės langą, rsus priimta tik ūkininkų du- BUS ANKSTYVAS IR ŠAL
VOKIETIJA GINKLUOJASI jų kalnus pasigydvti nuo “šal suvažiavimą. Pakviesti ir įžy-1 ........
TAS RUDUO?
- .... . 'Uimmu ir kelių vyrų apmuši 4714 Sberidan road, ir pagro-, ktervs. Kursų vedėja yra p.
vCIO.
• «”«
mieji katalikai pasauhmnkai. Į
bė apie 3,000 dol. vertės įvai- O- Mockienė, o mokytoja p.
j Suvažiavime bus
sudaryta įniU‘
BERLYNAS, rūgs. 17. —
A. Gudelienė. Bus mokoma vi Ariogala, Kėdainių aps. Čia
'rių drabužių.
Vokietijos vyriausybė paskel VOKIETIJA SKIRIA NAU “Katalikų universiteto drau- j
rimo, kepimo, konservavimo, vėlai vakarais skraido labai
BALIONAS
EŽERE
bė, kad ji nedalyvaus susiren
JUS RINKIMUS
gų” kuopa, kurios tikslas bus
REIKALAUJA LIKVIDUO- ; tvarkos ir švaros palaikymo dideli varnų pulkai. Varnos
kamoj Ženevoj nusiginklavi
rasti priemonių gelbėti Ameri
namuose, skalbimo ir kt. Mo skrenda, palyginti, neaukštai,
TI GAZO KOMPANIJAS
mo konferencijoj, ir tuojau
BERLYNAS, rūgs. 18.
kos Katalikų universitetui j Rengiamos parodos mažas
kslas nemokamas, tik už pro- -vos nesiekia medžių viršūnių
balionas (dirižablis), kurį a- !
pranešė, kad ji ima statyti Vokietijos vyriausybė paskel- iWasbingtone medžiagiškai.
..
. ,.v.
+. . TOPEKA, Kas., rūgs. 17.- dūktus reikia sumokėti 15 Ii- ,ir smarkiai rėkia. Senesni žmo
nadien vejas atplėšė nuo stie- „ ,
. .
... , .
dar vieną 10,000 tonų karo lai bė, kad nauji parlamentan rin 1
------------------Jnės, iš prityrimo, sako, kad
, .
**
5 v
. Gubernatorius VVoodnng įsa- tą.
bo
ir
nunešė
ant
ežero,
rastas
.
.
,
,
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vą (kruizerį).
kimai įvyks lapkričio '6 d.
____________ 'taip varnos puikuojasi prieš
NAUJA NAŠLAIČIAMS
,
.
y
ke valstybes prokurorui Bovbepliflduruojąs
Michigan
eze,
,
...
,
.
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.
Vyriausybė aiškina, kad ji
ĮSTAIGA
. , ,. ™
„ nton kreiptis teisman tikslu LIKVIDUOJA MOKYKLŲ i ankstyvą ir šaltą rudenį.
re, už kokių 20 mylių nuo Ra- ... . ,
,
turi siekti lygybės apsigink NEGALI MAŽINTI ALGŲ
likviduoti visas gazo kompaBUTUS
..
i
*
v-,
tr
NUŽUDĖ ŽMONĄ IR PATS
lavime, jei nusiginklavimo
OMAHA, Neb., rūgs. 17. — cme, Wis.
mjas Ivansas valstybėje. Visos
NUSIŽUDĖ
konferencija neturės pasiseki LINCOLN, Neb., rūgs. 18.-- Anądien čia Jo Eksc. vvsknkompanijos priklauso Cities “Vilniaus Rytojus” rašo,
mo.
Šio miesto majoras Zebrung pas Rummel paSventino naujų MIEt SENYVA VIENUOLE Service kompanijai, kuri savo kad Vilniaus magistratas dėl
PLYMOUTH, Mass., nigs.
norėjo sumažinti sau algą, kad Šv. Jokūbo našlaitnamį.
vyriausiąjį ofisą turi New stokos lėšų nutarė sulikviduo
,T ,
'
,
MONAROHISTAI VEIKIA pagelbėti miestui. Bet jam
_ Šv. Scholastikos vienuolyne,
.
Yorke. Gazo
kompanijos
mi- ti daug pradžios
uiau^o mokyklų
mun,niu bu- 18. — Buvo suimtas C. E. DuRidge boulv., mirė sesuo ...
, , .
.
x. .
C(
. .. .
pranešta, kad tas yra priešin MINNESOTA KRYPSTA 7416
. ™
v lijonus dolerių surenka šioje i tų. Speciali komisija apsvar- bois, turtingas brangenybių
.vienuolė
Elzbieta,
71
m.
amž.
,
.
,
.
_.
.
XT
»•
_ ,-i
ATĖNAI, rūgs. 18. — Šio ga įstatymams.
NUO RESPUBLIKONŲ
'
.
,
valstybėje ir siunčia į New Isčiusi ši reikalą nutarė sulik- pardavėjas. Rugpiūčio 10 d.
.Šiame vienuolyne velionė 40
rugsėjo 25 d. Graikijoj įvyks
Yorką. Tuo būdu visą laiką viduoti net 13 mokyklų butų, jo žmona staiga buvo dingusi.
ST. PAUL, Minu., rūgs. 17.~!nietų iš^enorinkimai. Monarcbistų parti
RASTA AUKSO ITALŲ
peržengiami valstybės įstaty o kitiems butams sumažinti Policija tad jį įtarė piktuoju
joje pasireiškia nepaprastas
KOLONIJOJ
Minnesota valstybė, kur dau-1
mai.
nuomos mokestį. Mokiniai iš žygiu. Kadangi jo žmona nei
giausia balso turi ūkininkai, j- SUSPROGDINTA BOMBA I
veikimas. Spėjama, kad jei
snlikviduotų mokyklų būsią ru gyva, nei negyva nebuvo ras
ta, jis buvo paleistas.
monarchistai rinkimus laimė ROMA, — rūgs. 18. — Ita- visados priklausė
m
__respublikonų
r______
APLEISTI SODAI
kimšti į kitas mokyklas.
Kazol’no
tų, jie stengtųsi sugriauti res lų kolonijoj Eritrea, Afrikoj, I partijai. Šiandien yra kitaip
Krekenava, Panevėžio apsk.
Tuo tarpu jos ieškojimas
Patys
respublikonų
partijos
mi
’
’
4302
g,t
”
publiką.
rasta aukso.
'Patys
13112 tw'
Šioj apylinkėj yra daug gr» ORO PASTAS VILNIUJE buvo stropiai vedamas. Tada
------------------.vadai pripažįsta, kad Šiemet
»>omlv>. R, „odų, bet beveik visi apiDubois nusišovė. Jam nusišoWELLINGTON, Naujoji ši partija, regis, neteks šios ,)urys sutnuškintos.
MEXTCO CTTY, rūgs. 18leisti ir netvarkomi. Dėl to ir
Vilninus spauda praneša, Įvus pagaliau jo vasarnamio
Mcksikos respublikoj vyksta Zelandija, rūgs. 18. — Žemės valstybės. Ūkininkai kai ban- Stotis priklaiiRo Cbicago vaisių derlius juose nedidelis, kad šiomis dienomis prasidė. rūsy rasta jo nušautos žmo122 metu nepriklausomybės drebėjimas sugriovė miestelį ga persimeta demokratų parti- Mercbandise and Equipment Kažkodėl ūkininkai čfia sodais jęs oro susisiekimas Varšuva uos lavonas, konkrete palaiRnkaktuvių iškilmės.
Wairoa.
jos pusėn.
nesirūpina.
kompanijai.
Vilnius — Ryga — Talinas, dotas.
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Pirmadienis, rugsėjo 19, 1932

DRAUGAS

mis pasaulio valstybėmis draugingas ar ne
draugingas sugyvenimas.
Žinokime, kad kongresas tik leidžia ir
tvarko įstatymus, o prezidentas kraštą, valdo. SPALIŲ 9-JI IR VAŠING
Tad šiemet piliečių yra šventa pareiga rinkti
TONO JUBILIEJUS
prezidentu tinkamą kandidatą. Nuo būsian
čių rinkimų priklausys krašto gerovė, ar ne L. R. K. S. A. organas “Ga
gerovė.
i )
rsas” 37 nt. daro tokią pasta
bą ir pasiūlymą:

“ Prūsų lietuvių gyvenimas rapijų, kuriose nėra kunigų, tuvos vaikų darželių vedėjų,
yra beveik nebepakeliamas. Į pakankamai mokančių lietuvi- kad Vokiečių valdžia ir mies
Kur jie pasireiškia lietuviais, j škai. Pamaldos perretai telai- tų valdybos duotų paramos
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
jiems iš vokiečių tenka did- komos lietuvių kalba, o dargi' lietuvių vaikų darželiams, kaip
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $l.«0. Pu«el Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — $2.00. Vienam
žiausia neapykanta. Vokiečiai, dažnai netinkamu laiku, Mo- ji jų duoda vokiečių jaunimo
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
nugirdę lietuvius kalbant lie kyklų lietuviams visai nėra draugijoms, kad įvairiose vie
tų — $4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne*rątuviškai, juos baisiai kolioja Prūsų Lietuvoje, nors 1917 me tose būtų įsteigta lietuvių vai
lina, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčiasna tam
tikslui pašto ženklų.
ir niekina. Žymesnieji lietu- tais mokyklų inspektorius Ti- kų darželiai, kur vaikai išmoRedaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
viai beveik kasdien tūlų žino- Į lžės apskr. pranešė valdžiai, ktų lietuviškų žaidimų ir dai
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
JAPONŲ TRIUKŠMAS
nių Tilžės gatvėse biauriais į kad iš 7,833 yra 2,789, vadi- nelių; kad būtų parengta dau
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
“
Šiuosmet
minint
Vilniaus
žodžiais apšaukiami. Labai da- Į nas maždaug trys aštuntada- giau darželių vedėjų iš lietu
vai. po piet.
Gedulo
Dieną
kiekvienam
ver

National City bankas New Yorke turi
žnai jie vadinami žemės išda liai mokyklą eiti pradžią vai vaičių tarpo ir tam pasikviest
savo šaką (filiją) Tokijo mieste, Japonijoj. tėtų paremt Vilniaus Fondą vėjais. Keli vokiečių laikraš kai, kurie kalba lietuviškai. mokytojų iš Lietuvos. Susirin“D R A U G A S”
Tos šakos valdininkai skelbimų tikslais nese pasiperkant Vilniaus Pasus ir čiai net riebiomis raidėmis Ir nei vienoje mokykloje Prū- j kimas laukia, kad Prūsų LieL1THUANIAN DAILY FRIEND
nai padarė kelias fotografines kai kurių ja Vilniaus ženklelius. Tiesa, Vi taip įtarė vieną prūsų lietuvį, suose nebemokina lietuviškai? tuvių Draugijų Taryba padaPubliebed Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — $6.00. Šia Months
ponų dirbtuvių ir įstaigų nuotraukas. Šis dar lniaus Gel. Fondo Komitete Dažnai skelbiama laikraščiuo-' Privačių Prūsų lietuvių mo-'iys atitinkamų žygių.”
— $3.50. Tbree Months — $2.00. One Month — 76c.
Europe — One Tear — $7.00. Siz Months — $4.00.
bas buvo susektas ir tas davė dideliam trukš- matosi kone visi vienai tauti- se ir radio, kad Prūsuose nė- kyklų steigimas ir palaikymas , Taigi, nors Prūsų lietuviai
Copy — .02c.
jninkų partijai priklausantys ra arba tebėra maža lietuvių. nėra įstatymais sutvarkytas. į yra žiauriai vokiečių persekio
Advertising ln “DRAUGAS” brlngs best resni ta.
mui pagrindą.
Advertising rates on appllcatlon.
Japonai gyvena kitaip, negu kitų kraštų ar jai simpatizuojantys asme Paprastai laikraščiuose ir vie Lenkams ir danams įstatymais jami, bet vis dėlto rankų ne
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago
žmonės. Japonai yra perdėm persiėmę patri- nys. Į tą komitetą turėti) su šose kalbose vokiečiai kalbė jau keli metai leista Vokieti nuleidžia — rūpinasi to krašjotizmu ir senovės militarizmo dvasia. Japo tilpt veikėjai įvairių srovių, dami apie lietuviškus dalykus joj turėti savo mokyklas. Lei- to lietuvių tautiniu likimu.
------------------nai visados yra pasirengę ginti savo kraštą, kokios tik Lietuvoj pasireiš juos vadina “memellaendiseli’- sta valdžios yra, berods, steiDIENOS KLAUSIMAI
kia
ir
kuriomis
Vilniaus
at

iais arba “ altpreussisch’ais ”. gti vaikų darželius, bet vokiejei mato bent kokį pavojų. Už savo kraštą
PREZIDENTO IR KONGRESO RINKIMAI ir už dievinamą savo imperatorių jiems krau gavimas tikrai rūpi. Juk tai Lietuviški vietų vardai dabar čių mokytojai bausmėmis gra________
ją lieti skaitosi menkniekis. Dėl to, visam ne vienos partijos pareiga ir dažnai pakeičiami vokiškais. so vaikus, kurie tuos darželius i Kas ne£jn(> jjy trijų raidžių
Įvyksiančiais šiemet lapkričio mėn. 8 d. krašte militarizmas vyrauja, o militarizmo darbas, bet visų gyvų lietu Tai daroma tame krašte, kurį lanko, siūlo jiems kraustytis}siaubingo ženklo? Kai tamsia
rinkimais J. Valstybių kongresan bus išrink vadai yra paskelbę gyventojams įvairiausių vių. Reik tikėtis, kad su lai šimtmečius Vokiečių valdžia į Lietuvą ir visaip parodo sa nakčia sudužęs į uolą skęsta
ta 32 senatoriai ir 435 kongresmonai (žemes varžymų. Ypač tie militariniai varžymai yra ku tos svarbios organizacijos vadino “Provinz Litauen.”
vo nepalankumą.
laivas, jo radio stotis visomis
niųjų rūmų atstovai). Senatoriai bus renkami nukreipti į svetimšalius. Uždrausta gyvento komitete atsiras įvairių, ypač
Priklausomi žmonės visaip Prūsų lietuvių susirinkimas kryptimis siunčia vien tik šių
šešeriąms metams, o kongresmonai — dviem jams, o tuo labiau svetimšaliams, lankyti kai įtakingiausių srovių atstovų. skriaudžiami, jeigu lietuviais Tilžėje, 1932 m. rugpiūčio m. trijų raidžių garsūs. Kai ap
metam.
kurias krašto sritis, kur yra tvirtovių, arba Tas sukels jam didesnio prita vadinasi. Kurs gyvena iš lais 28 d., pastebi, kad taip, kaij gulta iš visų pusių kariuome
vo darbo, kaip pav. spaustu vokiečiai Prūsuose pasielgia nės dalis mirtinai kaunasi, jos
Tą pačią dieną įvyks ir krašto preziden šiaip kokių militarinių įstaigų. Atsimename, rimo ir paramos.
to rinkiniai. Kaip kongreso atstovų, taip pre kaip anais metais du amerikoniški lakūnai iš “Minint Vilniaus Gedulo die vininkas, tam darbo neduoda su lietuviais, Lietuvoj lietu pagalbos šauksmas irgi yra šių
zidento rinkimai yra svarbūs. Bet prezidento Sibiro skrizdami nusileido Japonijoj ir pa ną vertėtų prie jos prijungt ma.
viai su vokiečiais nesielgia, ir trijų raidžių ženklas.
rinkimai skaitosi svarbesni už anuos pirmuo taikė į uždraustą lankymui sritį. Jie buvo su George Washingtono 200 me Žmonėms iš Tovės, kurie laiko vokiečių elgesį nusižen
sius.
,
laikyti. O kada padarius jų lėktuve kratą ras tų gimimo jubiliejų, ypač kur keliavo su kitais prūsų lietu gimą prieš įstatymus ir prieš Kiekvienas sugavęs šiuos
Sulig krašto konstitucijos, prezidentas ir ta nutrauktų iš oro Japonijos atvaizdų, jie jis da nebuvo minėtas. Tai bū viais Kaunan, buvo girininko Vokiečių tautos garbę. Susi garsus turi pareigą viską me
kongresas yra atskiros, bet lygios vyriausy tuojau patraukti tieson. Nors iš tikrųjų jie tų vienas žygis, kuris duotų pasakyta, kad girioje darbo rinkimas prašo vokiečių val sti ir kuo skubiausiai teikti
bės šakos. Prezidentas yra pildomosios val nebuvo šnipais, bet tokiais pavadinti. Ir vos daugiau galimybės Vilniaus nebegausią. Tūliems, kurie pe- džią, kad ji paveiktų mokyto- nelaimingiesiems pagalbą.
džios galva, o kongresas turi valdžią įstaty- ' išsisuko nuo kalėjimo užsimokėdami dideles vaduotės idėją išpopuliarizuot mai Kaune buvo, girininkas' jus ir valdininkus, kad jie ne Bet ne kiekvienas šauksmas
Amerikos plačioje visuomenė jau yra skriaudų padaręs. Pas benusižengtų prieš lietuvius ir: randa atbalsį, ne kiekvienam
mus leisti. Teorijoje šios šakos tikrai yra ly bausmes.
gios. Praktikoje gi yra kitaip. Teorijoje pre
Taip dabar nepaprastas japonų triukš je. George Washington kovojo žvejus Tovėje, kurie savo vai-'jų teises. Susirinkimas prašo teikiama pagalba. Yra šauks
zidentas negali maišytis į kongreso darbus. mas kilo prieš banko šakos viršininkus ame už išlaisvinimą šios šalies ir kus norėjo leisti keliauti Lie- ir tai iš valdžios, kad savo į- mai, kuriuos dauguma sutinka
Bet praktikoje — prezidentas kongreso vei rikonus. Kai kurie japonų laikraščiai reika jos gyventojų iš po Anglijos tuvon paviešėti ir atsigauti, taka sudraustų laikraščius ir su pašaipa ir ironija.
kime turi daug įtakos. Dažnai jis gali net lavo juos suimti, arba iš Japonijos deportuo jungo. Amerikonai Washingto- atėjo žandaras ir bandė jiems žmones, kad pagaliau liautųŠtai šiomis dienomis Tarp
trukdyti kongresui veikimą. Jam priklauso ti. Japonų minios rinkosi prieš banko namus ną laiko tos laisvės ir nepri tai atkalbėti. Lietuvių salės si lietuvių skriaudimai. Toliau tautinis Darbo Biuras paskel
taip vadinamojo “veto” teisė. Tas reiškia, ir grasino amerikonams. Į tą reikalą turėjo klausomybės tėvu. Lietuvių iškaba Tilžėje buvo kelis kar-. reikalaujama, kad visose pa bė, kad dėl įvairių ekonomi
kad jis gali sulaikyti bile vieną kongreso įsimaišyti pats J. Valstybių ambasadorius. tauta visomis savo jėgomis tus nuplėšta ir sudaužyta.
rapijose, kur gyvena lietuvių, nių krizių šiuo momentu visam
Lietuvių leidžiamo laikraš- būtų lietuviškos pamaldos, kad pasauly yra per 150 milijonų
pravestą įstatymą. 0 kongresas taip pat gali Jis pranešė valstybės departamentui, kad kovoja už Vilniaus — viso
trečdalio
Lietuvos
žemių
ir
gy
i
čio
“Mitteilungų” išnešioto tos būtų laikomos tinkamu lai bedarbių.
tą jo teisę paneigti dviejų trečdalių balsais. šiandien Japonijoj yra rimtas pavojus ne tik
Dar reikia žinoti, kad prezidento veikimą minėto banko šakos viršininkams, bet vi ventojų išlaisvinimą ir prijun jas Tilžėje buvo kelis kartus ku ir skelbiamos laiku laikra Vadinas, toks milžiniškas
supiltas ir laikraščiai jam iš ščiuose (svarbiausia “Nauja skaičius žmonių netik neturi
kai kuriais atvejais senatas gali cenzūruoti. siems amerikonams. Ambasadorius pagaliau gimą prie tikros tėvynės.”
Senatui priklauso teisė prezidento skiriamus kreipės į japonų užsienių reikalų ministerį, Pasiūlymas yra svarstytinas plėšti. Lietuvių šventėms ir me Tilžės Keleivyje”) ir kad kur gyventi, bet jau jie tie
valdininkus patvirtinti arba atmesti.
kad jis imtųsi priemonių banko viršininkus tik šiek tiek suvėluotas.. Ne susirinkimams neparsaindoma kunigai mokėtų tinkamai lie siog badauja. Jie neturi dar
Iš to išeina, kad viena valdžios šaka be išteisinti, kaipo neturinčius nieko bendra su visos kolonijos besuspės prie salė. Jie priversti rūpintis na tuviškai. Susirinkimas reika bo, kurio ieško klampodami
kitos negali apsieiti, bet praktikoje preziden esponažu. Ministeris žadėjo visą reikalą iš Spalio Devintosios paminėji mų įsigijimu, kad kultūrinia lauja, kad prad. mokyklose, nuo vienos dirbtuvės prie ki
tas vis gi viršija kongresą. Prezidentas yra tirti ir pranešti. Tačiau tas reikalas tęsiasi. mo prikergti Vašingtono jubi ms savo darbams turėtų vie kur yra lietuvių vaikų, jie bū- tos, jie neturi duonos, kurios
tos. Kad lietuviai į valdžią tų pamokinami lietuviškai ti- prašo jų suvargusios šeimoj
Pasirodo, kad užsienių reikalų ministeris liejaus paminėjimą.
vyriausias savo partijos vadas. Tad jis gali
kreipiasi su skundais, jiems kėjiino dalykų ir lietuviškai išbliškę vaikučiai. O tuo tar
savo partijos nariams — kongreso atstovams, vargiai galės išteisinti amerikonus. Jei jis
diktuoti savo pažiūras krašto politikoje. Dėl juos teisins, tada įžeis savo krašto militaris- PRŪSŲ LIETUVIAI VEIKIA neatsiliepiama arba skundas (skaityti bei rašyti, kad Prūsų pu dalis visuomenės, kuriai
skelbiamas nebeturintis pagri-j lietuviams būtų įstatjonais lei- likimas nėra toks žiaurus, lė
to, prezidento rinkiniai ir skaitosi svarbesni tus. O toks žygis yra labai pavojingas. Savo
j sta steigti privatines mokyk- bauja, švaisto didžiausias lt>
už kongreso Atstovų rinkimus, nors tie ir t keliu kai kurie japonų laikraščiai puola Ame Š. m. rugpiūčio 28 d. Tilžė ndo.
Prūsų
lietuvių
kultūros
reilas, kaip tai yra leista lenka- šas prabangai, visai negirdė
je buvo Prūsų lietuvių susi
kiti įvyksta vienu žygiu, tą pačią dieną. Visi riką ir amerikonus.
Nors japonai išoriniai moderniškėja, bet rinkimas, kuris gerai pavyko kalams vokiečių valdžia netei lus ir danams. Susirinkimas darni to jaudinančio šauksmo
krašto gyventojai visados daugiau domisi pre
zidento, negu kokiais kitais rinkimais. Nuo ' jų dvasia pasilieka senovės lukštu apgaubta ir kuriame išleista į visuome kia lėšų ir jais visai nesirū- pageidauja, kad Vokiečių val “Padėkit, gelbėkit.”
jpina. Y'ra daug lietuviškų pa džia leistų parsikviesti iš Lie(Tęsinys 4 pusi.)
nę toks pareiškimas:
prezidento priguli krašto gerovė ir su kito- ir nepalaužiama.

“D R A U G A S”

APŽVALGA

į

S. o. s.

KATALIKIŠKOJI SPAUDA IR MUSįi
VEIKIMAS
(L. Šimučio, “Draugo” redaktoriaus, re
feratas, skaitytas Federacijos 22-tram
" * Kongrese, įvykusiame 1932 m., rūgs.

€

23 d.,

Pittsburgh, Pa.).

(Tęsinys)

venti ir laimėti gyvenime kovą. Tai lygiai
turi reikšmės tiek atskiram žmogui, tiek
ir visai visuomenei. Drausmingas yra žmo
gus, kuris sugeba suderinti kūno organų
ir sielos galių pastangas, taip, kad jo
darbo išdavoje būtų gaunamas maksinialinis laimėjimas. Drausmingas žmogus va
ldo pats save. Drausminga visuomenė yra
ta, kuri turi stiprią bei sutelktą valdžią.”
(op. cit. 59).
>
Aš primenu tuos dalykus, nes šian
dien visuomeninis veikimas yra labai ko
mplikuotas ir todėl visuomeninė propa
ganda ir organizacinis darbas reikalauja
iš veikėjų ypatingo pasišventimo ir pasi
ruošimo.
<
Kiekvienas liet. katalikas, dalyvau
jąs visuomenės veikime, yra savo rūšies
apaštalas, kuris ypatingu būdu turi būti
pasiruošęs. Apie tai P. Didonas yTa štai
ką pasakęs:
;
“Jei noTėčiau keliais bruožais nu vaiz
duoti apaštalą, tai apie jį tarčiau: tai iš
syk pramatąs išminčius, kareivis ir kan
kinys; jis susidaro iš šviesos, energijos
ir pasiaukojimo; jis kalba, kaip prama
tąs išminčius: kovoja, kaip kareivis; mirš
ta, kaip kankinys... Norėdamas skleisti

laus jos pajautimo. Jei jis nematytų jos
visoje skaidroje, kaip jis galėtų ją susi
žavėti, ir kur suliepsnotų tasai entuziaz
mas, kuris suteikia jam ugningos prigim
ties. Tiesa jį valdo visų pirma: ji tam
pa jame nepalenkiamu įsitikinimu, kuris
jį išmoko meno žavėti, jaudinti, įtikinėti
bei įtikrinėti. Jis yra sumanus doktrinos
taktikas bei strategas. Kituose protuose
ši doktrina yra tarsi kibirkštis po pele
nais, apaštališkąjame prote jis išsiver
žia tarsi vulkanas.”
“Pasekėjams laimėti (o to mes juk
ir siekiame) reikalinga narsi siela, linku
si pakelti visus bandymus, ir paslanki į
didelę kovą; siela galinga, kuri nepasi
duoda; siela šauni, kuri susigeba drąsiai
eiti į pavojų; žodžiu tariant, siela karin
ga, nes tiesa, ir ypač krikščioniškoji tie
sa, turi priešų ir dargi priešų nepermal
daujamų... Dievo žodis yra sėkla, kuri kad
galėtų pradygti bei atnešti vaisių, reika
lauja audros. Nes viskas sukįla prieš ją
ją: ir gamta, ir įvykiai, ir žmonės. Prieš
apaštalo žingsnius gamta kelia savo už
tvaras, krauna savo kalnus, ištiesia neiš
tariamas savo jūres, savo ledynus ir kaitringas savo dykumas. Žmogus pastato

O kad tasai visas mūsų veikimas bū
tų sėkmingesnis ir sklandesnis, aš čia bent
trumpai paliesiu keletą visuomeninio vei
kimo taisyklių, kurios mano manymu, bū
tinai žinotinos kiekvienam liet. katalikų
Veikėjui.
Tinkamam ir sėkmingam veikimui rei
kalinga tinkamas pasiruošimas, drausmė
ir autoritetas.
Drausmė, sako Viuullermet’as, yra energijai tuo, kas logika protui. O prof.
Gesenas sako: “Drausmė yra organizuo
tas verčiamasis pa rugini mas, ir organi
zuotas ne tik ta prasme, kad ji yra tvar
komasis pradas, turįs savo tikslu organi
zaciją. Drausmės tad sąvoka tampriai ,yra surišta su darbo bei triūso sąvokomis.
Darbo produktyvumas neišvengiamai rei
kalauja drausmės: kad mes galėtume gy tiesą, jis privalo ją suprasti ir įsigyti gi prieš jį dar baisesnes užtvaras; savo gei-
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nulius bei prietarus, savo interesus bei ninės propagandos klausime tegali tikrai
neapykantas, cezarių kardą bei jų minis- šviesti plačiąsias mases, jas dorinti, jose
terių politiką, savo doktrinas bei neišma laimėti visiškąjį pasitikėjimą.
Mes čia susirinkome dėl to, nes nori
tuojamą ištvirkimą...”
me dirbti, kovoti, laimėti. Tad būkime
Apaštalautojas arba visuomenės vei
tam darbui pasiruošę, drausmingi, augin
kėjas turi būti geležinės valios žmogus,
kime savo autoritetą ir gerbkime kitų
tvirtai užgrūdyto būdo, priešas visų sviautoritetą. Tai mūsų veikimo pasisekimas.
ravimų ir kompromisų, sugebąs savo įtaMūsų veikimui seksis, Bažnyčios rei
ką palikti žmonėse. Jis turi pats gyventi
kalavimus išpildysime, savo tautybę iš
taip, kaip kitus mokina. Tai ot, gerbialaikysime, jei kiekvienas veikėjas ir su
mieji, tokios drausmės, tokio pasiruošimo
sipratęs lietuvis katalikas pasidarys ka
ir pasiryžimo šiandien mums reikia veitalikiškos spaudos apaštalu, jei kiekvie
kėjų, jei norime ir katalikybę ir savo
noj parapijoj bus spaudos platinimo biu
tautybę išlaikyti. Tokių veikėjų turime,
rai, korespondentų ir bendradarbių rate
Deja, jų nedaug. Didinkime jų skaičių
liai, jei kiekviena parapija turės kuriam
per savo mokyklas, specialiais kursais,
nors iš mūsų laikraščių savo skyrių, kaip
paskaitomis. Kol to nedarysime, mes ne
Brook lynas turi “Darbininke”, o Detroi
galime būti tikri ne tik apie naujus lai
tas “Drauge.”
mėjimus, bet taip pat ir išlaikymą tų poTad, matote, nuobodžių dalykų papa
zicijų, kurias esame užėmę.
\
sakojau, nieko naujo nepasakiau, tačiau
Mūsų laikams yra svarbu prieiti prie tie dalykai reikalingi, be jų negalime ap
plačiųjų visuomenės musių su tikrai apaš sieiti, apie juos visi ir visada turime kal
tališku nusiteikimu. Žinokime, kad minia bėt, nors kai kam tai ir nusibostų. Kito
pasiduoda ne tik žemųjų instinktų inasi- kelio mūsų veikimą išjudinti ir palaikyti
minams, bet ir entuziastiškų žygių suma nėra.
nymams. Reik tik tikrai degti entuziazmą
tani, kas yra kilnu, gera ir gražu. Tik
toks apaštališkas nusistatymas visuoine-
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neišmaukęs be pasiūlymo vie dingas visuomenės narys, neš
nos kitos stiklinės! Tokių ne damas gerovės į artymo būtį.
(K. Vengro paskaita, skaityta inimo siekis, jojo visų troški- daug atsiras. Jaunimui reikia .Jaunuolis bus ne tiktai ry
Ofisas Tel. Orovehlll 0617
i Office Phone
Res. and Office
įrodyti gerąsias blaivybės pu tojaus pilietis, bet turės būti TeL Cicero 6756
Blaivininkų Seime,
Įmų ir sielvartų tikslas.
Rea 6737 S. Arteslan Avė. prospect 1028
2359 So. Leavltt St
TeL Orovehlll 0617 ■
Tiktai deja, ne kiekvieno ses, kad jisai drąsiai kovotų ir vadas, vairininkas, kuris iš
Canal 0706
Worcester, Mass.)
už
blaivybės
principus.
,,
v ,. ..
x a- , • jaunuolio tasai idealas yra vieves tautos ir valstybės vairų
DENTISTAS
Grazi, žydinti gamta. Žiedai, ,
A .
. .
. .,
Jaunimas yra tautos ateitis,' per seuįug vandenis. Tai vi- 1446 S. 49th CT., CICERO
, . ... .
...
nodas. Kartais net tasai įdeGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON
traukia kiekvieno aki i save. ,
3423 West Marųuette Road
.
.
.
, .
ialas pasikeičia ištvirkimu, vie bet rytojus težadėtas tiktai gas tauto3 turtas Jeigu tasai Vai.: 10-12 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
2403
W. 63 rd St., Chicago
Žmonių gyvenime tasai gra-!
, . .
,
Vai.: 3-6 Ir 7 9 P. M- Ket. 3-11 A.M.
OFFICE HOURS:
„ . v. .
. .
ton, kad jaunuolis siektų ko blaivioms tautoms. Todėl mū jaunuolis užpils savo akis svai
Nedalioj susitarus
zusis žiedas yra jaunimas. I
, ..
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Phone Boulevard 7042
sų
jaunimas
turi
būti
blaivus.
.. . ,
. .. /
-ii- nors prakilnaus, jisai tenkinaSunday by Appolntment
galais, koks bus tasai tautos
Kaip tasai žiedas yra reikalm- .
„
....
TEL. LAFAYETTE 7650
v..,.
. v .
si savo žemesniųjų aistrų pa- Įvairiais žvilgsniais blaivybė rytojns? jis žug ir tanta kar.
gas saulės silties ir sviesos, x
, . , .... . . .
tenkinimu. Kaip diena is die- jaunimui yra dideliai naudin tu su juomi žus.
taip lygiai n- tasai jaunimas
DENTISTAS
nos mainosi, taip mainosi ir ga: sveikatos, kaip kūno taip
reikalauja idealo ir širdies,
4643
So. Ashland Avė.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas
margojo pasaulio papročiai, ir sielos, žvilgsniu; jinai nau Lietuvių jaunimas ne iš plie
4729 WEST 12th PLACE .
Arti
47th
Street
kurie jam šviestų, šildytų ir
4140 Archer Avė.
kurie daugiausia paliečia jau dinga asmeniniai ir visuome no iškaltas. Negi jisai kitoks
1 o
4 •
.r n
,
,
I VaL: 7
8 T- *• ls»klrlant Seredoa
jojo dvasių ugdytų platiems
V ai. «. *1 II* 4 J Vai. vakare ir Pėtnyėloa kuriomis manomis Jis
nimų. Metai, kiti atgal, nebūtu niniai. Pažvelk j girtuoklį jau kaip kiti, negi jis gali prie-1 Tel. Canal 6122
užsimojimams.
Res. 2136 W. 24th St.
2924 w vvashington blvd.
inei radęs jaunuoli o-jaunuolės nuolį: jo veidas išblyškęs, jau- buitis toms visoms pagundoms,
TEL. CANAL 0402
Kitos vai. ant VVasiungton Blvd.
;
natvės
gyvybę
iščiulpė
nuodi!
kurios
apsupa
jį
iš
visų
pu
Jaunimui idealas yra būti-į vartojančio svaigalų. Nūn, ne
4:39 — 6:39 Kasdien
DENTISTAS
Telefonai: Kedzle 2460 — 2461, arba
nai reikalingas. Jojo karšta i jaunuolis, jeigu negeri alaus J ugi svaigalai. Kam toksai jau- sių? Argi jisai gali išlikti blai
Tel.
Canal
0257
Res.
Prospect
6659
2201 West 22nd Street
Cicero 662. Res. tet Cicero 2888
nuolis tinka? Visuomenei ji vus, kuomet jų namuose pa
dvasia ieško ir siekia ko norsiįv degtinės,
(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
kilnaus, aukštos meilės, sekti- Į štai kaip a. a. Petras Sau- sai supuvęs. Ir kokiais keliais ties tėvo air motinos yra įstei
T«L Lafayette 6798
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį
no pavyzdžio. Garsusis italų rusaitis aptaria girtuoklybės [jis tų visuomenę nuvestų? Aiš- gta smuklė, kad žudytų savuo
Gydytojas ir Chirurgas
Turėtų pakilti Boulevard 7589
1821 SOUTH HALSTED STREET
poetas Dante savo “Dieviško išsiplėtimų jaunimo tarpe:1 ku, kad prie prapulties briau- sius laikus
Vai.; « uu b po pietų, < tat 9 vak.
galingas
šūkis
iš
skaitlingų
Res.
Hemlock
7691
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
je Komedijoje” turi nupiešęs “Kų, ar tu negeri? — Taip. nos.
Office: 4459 fc>. Cahforma A ve.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
štai kokį vaizdų: “Rytmetyje Negeri nė vyno, nė alaus?
Pažvelk gi į blaivų jaunuolį. krūtinių: “Tėvai, nežudykite
Nedelioje pasai sutarti
6 iki 8:30 vakare
jisai matęs sapnų: aukštose j Taip. Tai kvailas esi, avino Visai kitoks vaizdas. Jisai skai savo vaikų!”
D E N T iS T A S
Ofiso: Tek Victory 6893
padangių mėlynėse iškilęs au-' galvų turi. Negerti degtinės stus tartum ryto aušra: iš aTel. Canal 6764
Visiems mums turi rūpėti
4712 So. Ashland Avenue
Rez.: Tel. Drexel 9191
ksasparnis aras. Bet štai štai- j Jar tiek to, bet visai negerti kių tryška sveikas žydrumas, mūsų jaunimas, jojo ateitis ir
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 3 vakar'
Jei
neatsiliepia šaukite Central 74M
ga jisai krinta žemyn, savo,tai tikras pasvaigimas. — To- jis pilnas gyvybės, sielos skai- likimas. Jisai tikrai žus, jei
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
galingais nagais griebia pievo- j liau parodydami pirštu į kak- stumas atsimuša jojo malonia- gu neatsiras, kas jį gelbėtų. ik. cicero 1260
X- Ra/
IR OBSTETRIKAS
je bemiegantį keleivį-poetų ir tų, duoda suprasti, būk kiek- me veide. Sveikas jaunimas y- Niekas taip kilniai negali at
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
vėl pakyla į saulėtas padan vienas abstinentas jau beesąs ra tautos gyvybės užtikrini likti šios pasiuntinybės kaip
vyrų.
moterų
Ir
vaikų
Specialistas odos ligų ir
LIET U VIS DEN TĮSTAS
ges...” Tasai poeto Dantės au-'ant kelio į bepročių namus, 99 mas.
DARO OPERACIJAS
blaivybė. Telydi mūsų jauni VaL; kasdien nuo 10 ▼. ryto Iki 8
veneriškų ligų
Llr.-nlus priima kasdienų nuo
valandai vakare
ksasparnis aras sukasi ir jau- Kuris jaunuolių, išgirdęs to Blaivybės pasėkos sielai yra mą kilni blaivybės mintis ir
pietų
iki
8
vai.
vakaro.
Nedėilomls Ir Seredomis susitarus
Ofisas 3102 So. Halsted St.
ninio gyvenime: tai jojo gyve-į kių pajuokų, gali išsilaikyti dar naudingesnės. Ji ugdo kil jisai išgelbėtas.
Nedėilomls Ir seredomis tik
1847 VV. llth ST. Cicero, UU
Kampas 31st Street
l&kalno susitarus
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
nius pasirįžimus ir troškimus*,
Ofisas.
Laboratorija
Ir
X-Ray
Garbingi Blaivininkai, atli
G R A B O R I A 1:
leidžia išbujoti geriems palin- kite šią kilnią pasiuntinybę Dr. C.K. Kliauga 2130 WEST 22nd STREET Nedėilomls Ir šventadieniais 10—13
kimams, kelia jaunuolio sielų savo tautoje — supažindinki- TT
.
,
r
Utarninkais, Ketvertais ir Suimtomis
LACHAVICH prie viso, kas^gęra, gražu ir te
jaunimą SU blaivybe. Išne- «2O W. Marųuette Ku. aro Uestern
v.
..
,
Avė.
Fhoue Hemlock 7828
'prakilnu. Teisingai išsireiškė vGYDYTO J AS IR CR1RURGAH
FIGIAUSZA3 LIET. GRABORIL’S
IR SŪNUS
skite Siame garbingame seime Panedėliaia, Seredomis ir P9tnyč4oml»
CHICAGOJE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
.
.
,, ...
. .
.
ItCll So. Halsted Street
Goethe apie blaivybę: “Aš ne nutarimą
4142 ARCHER AVENUE
gelbėti nuo girtuok- ----------------------------------- *—
LIETUVIS GRABORIUS
X—Spinduliai
Laidotuvėm’ pa
kartų buvau apviltas ir nuste lystės jaunimą, atrasdami šiam Tel. Republic 2266
Tel. Virginia 0036
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoptgiausla.
Ofisas 2201 West 22nd Street
tr pigiau negu kiti Uelkale meldžiu atsišaukti, o mano bintas kaip alkoholis nustelcor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
tikslui tinkamus būdus ir tei
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
’
bia
protą,
išmintį,
kitų
paga

Tel. Rooaevelt 3(16 arba 3516
Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
sau prie grabų Iš
giamąsias galimybes. Jūsų padirby et ėa.
Telephone Republic 7868
2314 W. 23rd PL, Chicago
rbą,
atima
drąsą
ir
gėrį,
kurį
DENTISTAS
OFISAS
stangos apsivainikuos pasiseValandos: 1—2 ir 7—8 vaL vale
Gydytojas ir Chirurgas
•68 We»t 18 Street
kiekvienas dorovingas žmogus ikimu, nes atliksite garbingą
2403 W. 63rd STREET
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Telef. Canal 4174 1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ
3243 So. Halsted Street
turi ugdyti.”
SKYRIUS: 3338 8.
TEL. CICERO 6887
ir
šventų
darbų.
Phone Hemlock 2061
Halsted Street. Tel.
Office Tel. Victory 7188
Jaunimas, kurių nevartoja,
Victory 4888.
Dieve, Jums padėk?
Ros. Tel. Hemlock 2615
svaigalų, yra pilnas kilnesnių
Telefonas Yards 1138
Moterų ir Vaikų ligų
DENTISTAS
jausmų, kas asmenyje sudaro
Phone Boulevard 4139
Tel Grovehill 1595
Specialistė
GAS EXTRACTION
AMERIKOS
LIETUVIŲ
visą būdo vertę. Sąžinės ir do
Valsifidos: "F-9.
Nedėilomls 9-12
4145 ARCHER AVĖ.
DAKTARŲ DRAUGIJA
6558 SO. AVESTERN AVĖ.
Graborius ir Balsamnotojas rovingumo jausmai yra aukš
Ofiso TeL LAFAYETTE 7337
liltiiiUJAa in cninujiUAH
tai išlavinti. Visos aistros yra
GRABORIUS
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 Iki
PRANEŠIMAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vate.
Turiu automubilias visokiems
Amerikos
Lietuvių
Daktarų
pilnoje proto ir valios galioje.
12 ryto (iSskyrus seredomis). Taipgi ->«redotuis po pietų ir Nedeidienutn
Musų patarnatfr
reikalams. Kaina prieinama.
tik susitarus
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarnlnkaidraugija
nutarė
iškilmingai
visuomet sąžiningas Ir
Nuolatinis girtavimas išbla
Ir Ketvertais.
nebrangus, nes neturi
3422 W. MARUUETTE HOAD
3319 AUBUBN AVENUE ško jaunuolio gyvenimą. Jisai paminėti 20 metų gyvavimo
me Klaidų ailalkymei
DENTISTAS
Re*. Tel. Hyde Park 3396
skyrių.
Res. Fhone
sukaktuves.
i
Sugryžo iš Europos ir vėl pradėjo
Chicago, BL
neturi laiko ir nenori prisidė
pruKllKą senoje vietoje.
Engiewood 6641
Office Pitone
Spalio 5, 6, 7 d., šių metų.
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
Nauja, graži ko
ti prie jokio rimtesnio darbo;
Wentwortk 3009
Wentworth 8909
2 iki 6 po piet;
7 iki 9 vakare.
plyčia dykai.
jam daugiau rūpi vakaruškos, Lietuvių Auditorium, Chicago. Sekmadieniais
GYDYTOJAS IR CHIRLRGAH
Ir Ketvirtadieniais
III., bus Sveikatos paroda.
3335 S. HALSTED ST.
OFISAS
šokiai,
vairios
linksmos
pramo

8307 Aaboza Avesta
GRABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
Tel. Boulevard 9199
- I gos negu naudingas rimtas da4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
Lietuviai
gydytojai
ir
dentbdjuas
i
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 6558 S. HAESTEL) JSTEEET
AKIŲ GYDYTOJAI:
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis pagal
1650 WEST 46th STREET ^rbas. Ar teko kam nors išgir tistai kas vakaras teiks pamo
Vai.; 3-4 ir 7-9 vai. vakare
sutarti
kas
ir
aiškins
apie
ligas,
kaip
sti, kad girtuoklis būtų kuom
Kampas 4tth ir PauUna Sta.
Ofiso-Tel.: Boulevard 7820
Namų Tol.: Prospect 1930
Tai. Boulevard 6388-8418
LIETUVIS GRABORIUS
nors pasižymėjęs? Niekad. Ti- reikia gyventi, kad išvengus
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudlmo
valandoje kreipkitės ktai tas, kuris blaivus, gyve- ligų, ar susirgus greit pasigy
4910 SD. iviįcmtirtn
718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatU- '
Tel. Lafayette 1016
dyti
Tel. Kenvvood 5107
kai., mandagiai, gerai Ir pigiau negu nime pasiekia pasisekimo.
TeL Boosevelt 7532
Valandos:
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Blaivus jaunuolis gali išau Ant kiek man žinoma tos pa
Nuo 9 lkL 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaiuai vaaare
ginti didingų asmenybę, neša mokos bus teikiamos visuome
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Gydytojas ir Chirurgas
nčių visuomenei daug gera. Tu nei dykai be jokios įžangos.
1800 WEST 47th STREET ofiso TeL Victory 8687
rėdamas plačias pažiūras į gy šįmet sukako Amer. Liet.
OL ir Rez. Tet Hemlock 3374
LIETUVIS AKIŲ
venimą, į pasaulį, jis bus nau- Daktarų draugijai lygiai 20
SPECIALISTAS
metų jos gyvavimo. Kų toji Palengvins akių (tempimų, kuris
3133 fc>. HALfciTED bTREET
I draugija nuveikė Aper tąjį lai- 4VAf8P)TY)r9
9811 p^e^um gaivos skaudėjimo,
Gydytojas ir Chirurgas
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotuLIETUVIŲ
Antras ofisas Ir rezidencija
kotarpį visuoinenėb naudai, tai mo, skaudan.ų akių karšų. Nuliuu 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
^ataractus. Atitaisau trumpų regystų
skaitančioji visuomenė gana ir tolimų regyatę.
Tel. Yards 0994
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Prirengiu
teisingai
akinius
visuose
.
,_v.
vak.
Antro Of. vaL: uu»
nuo •-«
8-6 nu
po
gerai žino. Bet ne pro šalį bus
ttsiUklmuose, egzaminą vienas daro- ReZldenciJOS Tel. Plaza 3200 pmL Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
mas su elektra, parodančių mažiausykis nuo sykio pakartoti ir naz
Šventadieniais pagal sutarimų.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
klaidas.
VALANDO8:
ANTANAS JUSEVICZ
priminti
jos
nuopelnus
visuo

Speciaiė atyda atkreipiama niokynieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Nuo 10 Iki 12 dienų
<los vaikučiams.
Tel. Wentworth 3000
Nuo 2 iki 3 po pietų
menės labui.
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Mirė Rugsėjo 16. 1932 m., 4
Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
Nuo
7
Iki
9
vakare
vai. po pietų, 42 metų amžiaus
Nedėilomls pagal sutarti
Rez. Tet Stewart 8191
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Todėl kviečiu visuomenę bū- re.
Nedel. nuo 19 iki 13 dienų
Kilo 1S Raseinių Apskr., Kel
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
mės parap. Kelmės dvaras.
namug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
tirtai per šį mėnesį skaityti ?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Amerikoje išgyveno 23 metus.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
laikraščius ir tėmyti idant ge be akinių. Dabar kainos perp„, pi
Paliko dideliame nulludime
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
brol) Leonardų, brolienę Blanegu buvo. Musu kainu.-, ulrai susipažinti su nuveiktais gesnės,
Gydytojas ir Unirurgaa
gesuės, kaip kitų.
P
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
dislovų, 2 brolvaikiu Stanley
Perkėlė savo ofisų po numeriu
ir Helenų. pusbroli
Antanų
ir veikiančiais darbais Amer. 4712 S. ASHLAND AVĖ.
6558 S. HALtfTED STREET
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Kalvaiti. O Lietuvoje 2 sese
4729 SO. ASHLAND AVĖ
Liet. Daktarų draugijos.
teikia ambnlance patarnavimą su ekspertu lietuviu
ris
Bronislavų,
Barborų
ir
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
TeL Boulevard 7589
(voger).
SPECUALISTAS
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
D-raa A.L. Grai&ūnas, vie

JAUNIMAS IR BLAIVYBĖ

U A N 1

DR. ATKOČIŪNAS

DR. G. Z. VEZELIS

A K A l:

DR. J- J. SIMONAITIS 1 DR. J. J. KOWARSKAS

DR. F. G. WINSKUNAS

DR. S. A. DŪWIAT

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JA VOK

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. RAČKUS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

J. F. RADŽIUS

DR. S. BIEZtS

DR. K. DRANGELIS

DR. JOSEPH KELLA

A. MASALSKIS

Ir. T. DUNDULIS

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. L YUŠKA

DR. G. KASPUTIS

DR. M. T. STRIKOL'IS

L J. ZOLP

UH. A. B. MCCRADIE

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, DPT.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. F. J. LOWNIK

Seniausia ir Didžiausia

calziti

DR. MAURIGE KAHN

OR. j. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

“R-H.BARTON

_ _________

lt

Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisai

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

Kūnas paSarvotas 1646 W.
46 st. Laidotuvės Jvyks Utarnlnke. Rugsėjo 20, 8 vai. ry
te 1S >4olpo Koplyčios bus at
lydėtas ) ftv. Kryžiaus para p.
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas | iv. Kazimiero kaplnea
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus tr pažysta
mus dalyvauti Šiose laldotuvtas.
Nuliūdę Brolis. BroUcuė Ir
GlmtnC*.
laikotuv4h>' patarnauja grab.
L J. Zolp, Tel. Bould. 6208.

nas iš Komiteto rengiamos
Sveikatos Parodos narys.

BUS DAUGIAU ZUIKIŲ

Tel. Yards 1829

DR, G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Tel. Hemlock 8700
Vai.: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 po
Ree. Tek Prospect 0619
pietų: 7—8:30 vai. vakare.
Nedėilomls 19 Iki 13

Telefonas Midway 2880
HEMLOCK 8161

Kepaliai, Šiaulių aps. Šioj
apylinkėj gana daug zuikių
prisiveisė, nes ūkininkai, piB
vas plaudami arba vasarojų
valydami, daug jauniklių zui
kiukų. aptiko.

,

į

DR, V, S. NARES
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8

NedėliomU: nuo 10 Iki IX

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3439 West Marųustte Road
VALANDOS:
I Iki 13 ryto. 7 Iki 8 vakare
i Utarn. Ir Kotv. vak

DR.B.ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
DUsas 1161 8outk Kedzle
Ree. <421 So. Caiifornla Avė.
Vak. 8-4. 7-9 v. v įsakinant Keti

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vak: nuo 1-3, nuo 8:80-8:89

DRĄPGAS

4

Pirmadienis, rugsėjo 19, 1932

C H I C A G O J E

jckai jau nuo daugelio metų,
P-nas Zizas laivakortę buvo
PATAISYMAS
tas B. Andruška.
“DIEVAS DAVĖ BIČIŲ, O
i it uola, nepajudinami ir išti pirkęs per “Draugo” Laiva
Yra tai platus aprašymas
VELNIAS BITININKŲ”
kimi Kazimieriečių rėmėjai. 0. korčių agentūrą iš French T0WN OF LAKE. — “Dra gadynės prieš pat Išganyto
Sekleckienė jau dvi knygutes L i n i j o s. Jis kelione ir ugo” 220 num. koresponden jui ateisiant ir paskui viso
Ift LABDARYBĖS CENTRO tariame matyti Są-gos adv. J.
Žiežmariai, Traki? aps. Bur
“
sidabru
”
pripildė
ir
dar
ne
laivo
patarnautojais
labai
pa

cijoj, po kuria pasirašo Ony Kristaus gyvenimo ir mokslo biškiu vienkiemy pas ūkin. M.
----------------jGrish. (Grišių)/
galas...
tenkintas.
tė,
būtinai reikia pridėti toks išdėstymas. Tas viskas išdėta N. atskrido bičių spiečius ir
Lab. Sąjungos išvažiavimas
Ant galo vėl kuopoms
Lai Dievas atmoka visiems,
į savąjį ūkį pavyko. Žmonių j Gerb., vasara prabėgo; ruManome, kad p. Zizas para pataisymas. Šv. Kazimiero A- įdomiai, gražioje, aiškioje, vi “apsigyveno” sode, išpuvusioj
kurie
dirba
taip
kilnius
dar

privažiavo daugiau nei 5000. duo, oras eina šaltyn. Visoms
medžio dravėj. Pamatęs nati
šys į “Draugą” savo kelionės kad. Rėmėjų šokių vakaro re siems suprantamoje kalboje,
bus
mūsų
įstaigų
naudai.
ngimo
komisijoj,
be
suminėtų
įsigykite
tą
knygą,
ją
skaiDel to iir pelno liko.
I kuopoms privalu pradėti darjus “gyventojus”, medžio sa
įspūdžius.
žvalgaitis
X Pp. J. ir C. Petraičiai
toj korespondencijoj asmenų, kysite nuo pradžios iki galo su jvininkas nupirko avilį ir ma
Smagu žymėti, kad mūsų buotis: rengti vakarus, pramovisuomenė žymiau pradėjo re- 'gas,*rinkti aukas, varyti pla- per “I/abor Day” važinėjosi AR ESI JAU PASIRENGĘS dar išrinkta ir p. Pilipavičie- dideliu pasigrožėjimu ir dva- nė jas, progai pasitaikius, sunė, kuri ir salę tam vakarui I siška nauda, skaitysite ją daug leisti, bet tai pastebėję, piktos
mti labdarių pramogas, už ką čią agitaciją, steigti naujas po Michigan valstybę. DžiauKUR VAŽIUOTI SEK
veltui davė.
Rap. sykių ir vis didėjančiu pasi valios žmonės naktį medį nuSąjunga širdingai dėkoja. Y- kuopas ir t.t. Išjudinkime lab
Sėtuvių fermerių vaišinMADIENĮ?
tenkinimu. Kaina $2.00. Krei- sipiovę ir su bitėmis nusine
patingai ačiū visiems biznie- darių veikimą, plačiai pasklei- gumu ir puikiomis atostogo
ptis:
riams, aukotojams, ekspresini- skime labdarių vardą po visas mis. P-ni C. Petraitienė amži MARQUETTE PARK. —
šė. Kaimynai dėl to juokauja,
AR IEŠKAI GEROS
nas narys A. R. D. ir jinai “si
nkams, darbininkams ir viso- lietuvių kolonijas.
i
kad “Dievas davęs bičių, o
Rugsėjo 25 dieną, štai, gera
“DRAUGAS” PUB. CO.
dabro
”
knygutę
jau
turi
kuKNYGOS?
ms kuopoms.
velnias bitininkų.”
Centro valdyba
proga visiems linksmai pra
2334 So. Oakley Avė.
'.piną.
Apie
kitas
darbuotojas
Seimas
leisti vakaras.
Chicago, UI.
parašysiu kitą syk.
Kad šiais laikais AmeriLab. Sąjungos 13 seimas šį
BRIDGEP0RT0 ŽINIOS
Minėtąją dieną įvyksta Ne kos lietuviai mažiau knygų
X Pp. Tadas ir Ona Aleliūmet įvyks lapkričio 20 d., Ne
kalto Prasidėjimo Panelės Sv. skaito, tai visiems aišku. Bet
VISIEMS AČIŪ
kalto Pras. P. Šv. parapijos
X Apie ką daugiau rašyti, naL visose draugijose darbuo
ADVOKATAS
salėje. Iš anksto prašome drau jei ne apie dvi veikliausias jas Aleliūnienė A. R. D. Cen- mergaičių sodalicijos šokiai, kad dar yra žmonių, tebetugijų, klubų rinkti atstovus ir moterų grupes, būtent Mot. S- tro ir 2-ojo sk. korespondentė Į parapijos salėje. Muzika vie- rinčių troškimą ką nors gero BRIGHTON PARK. — Ru 105 W. Adams St., Rm. 1642
Telephone Randolph 6727
geriausių. Pradės groti .pasiskaityti, tai taipgi žinoma. gsėjo 4 d. Labdarių Sąjungos
paskiirti aukų, nes šiais me gos 1 kp. ir A R D. 2 sky- *r savo &abiai plunksnai jinai na
neduoda rūdyti.
7 valandą vakare (nauju lai- J
Knygų mylėtojai neretai išvažiavimas savam ūky gerai |2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
tais L. S. dvigubai daugiau rių.
i
Telephone Rooeevelt 9090
ku). Įžanga tiktai 35c.
jturi vargo iki užtinka tikrai pavyko
turi reikalų, daugiau randasi
M. S. 1 kps. susirinkimas įName: 8 iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600
Jei nori turėti “good time,” sau patinkamą knygą. To- 8-ji kuopa dėkinga visiems
vargšų sušelpimui.
vyko pirmą antradienį šio mė IŠ L. PILIEČIŲ DARB. PAŠELPINIO
KLUBO
SU
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pasišokti
prie smagios muzi- į kiems čia norime nurodyti aukotojams: duonkepiui C. Ma ,
Kuopoms žodis
nesio. Sąjungiečių susirinko,
SIRINKIMO
kos, nepraleisk šios progos; vien4 knygą, kuria niekas ne rozui, 4330-34 So. California,
Visų kuopų prašome prieš kaip visuomet, gražus būrys ir
ADVOKATAS
seimą įvykdyti vieną svarbų rimtai tarėsi apie savo orga
atsilankyk su savo draugais, apsivils, ypač tie, kurie mėg- J. Encheriui, F. Mikužiui; to
WEST SIDE. — Rugpiūčio
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77 W. Waahlngton St.
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dvasiškus,
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pa

liau
pp.
Paulienei,
Bambalie,
dalyką, t. y. rinkliavą bažny nizaciją. Nutarta suruošti įdo
o sodalietės jums užtikrina,
Room 908
TeL Dearborn 7966
28 d. įvyko mėnesinis klubo
Valandos: 8 ryto Iki 4 po pietų
čiose. Kp. valdybos nueikite mų “bunco party” spalių 25
kad grįšite namo pilnai paten siskaitymus. Karštai visus ra nei, Bartušienei, Girdvainiesusirinkimas Meldažio salėje,
pas savo gerb. klebonus ir pa d. Į rengimo komisiją įėjo Akinti ir smagiai jausitės, kad giname įsigyti knygą vardu nei.
Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais
Pirm. J. Puišiui atidarius
— 8 Iki 8 vai.
Taip
pat
dėkinga
V.
Gotauprašykite, kad leistų kurį sek mbrazienė, Kuoinskienė, F. Bu
parėmėt parapijos reikalus.
• DIEVIŠKASIS IŠGANY
4148 Archer Avė. Tel. Lafayette 7SS7
susirinkimą nut. rast. Pango
tui ir Ukosui už nuvežimą tro
madienį padaryti rinkliavą la rbienė. Tartasi dėl “praizų”.
TOJAS
Namų TeL Hyde Park 8895
nis perskaitė nutarimus, ku Nepamirškite sekmadienio,
ku
į
pikniką.
bdarybei.
Nutarta nupirkti audeklų ir
Tai yra didokas veikalas,
rie liko priimti. Į klubą įsira rugsėjo 25 dienos!
Be to, visos kuopos prašo pagamint gražių siuvinių, ku
turįs
476 puslapių. Pagal vo Ačiū visiems, kurie atsilan
Sodalietė ..
šė du nauji nariai P. Palulis
mos irugs. 4 d. apyskaitas ir rių “ekspertas” yra p. F. Bu
kišką originalą lietuviams tą kė ir kokiu nors būdu išvažia
ADVOKATAS
ir L. Aleliūnas.
pinigus atvežti į Centro susi rbienė. Pirmoji prie “praizų”
Narys i 52 e. 107 st. prie michman avė.
veikalą
prirengė
tėvas
jėzuivimą
parėmė.
J I
Tel. Pullman 6950—6277
rinkimą, kuris bus šio mėne dėjosi p. P. Vaicekauskienė, Ligonių komitetas išdavė ra
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
sio 28 d., Aušros Vartų par. kuri visuomet pirmoji ar tai portą nuo lankymo sergančių
Tel. Lafayette 6298
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pusi.)
jų
narių
ir
pripažino
vertais
mok. kambary.
su auka, ar su dovana — bile
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—mursl mitartl
Sykiu prašome priduoti są- geram tikslui. Visi laukiame pašalpos. Raportas priimtas ir Bet viskas eina savo keliu
Tel. Boulevard 5913.
rašą Garbės Narių, kurie yra sąjungiečių “bunco”, nes pas nutarta visiems pašalpą išmo- Žmogus, netekęs žmoniško pra
EINA VISU SMARKUMU. KIEKVIENAS PIRKĖJAS
pilnai įsimokėję ir kurie ne- jas visuomet gražiau ir įdo- keti. Komitetas rengto pikni gyvenimo galimybės, dažnai
GAUNA GRAŽIĄ BRANGIĄ DOVANA DYKAI
ADVOKATAS
pilnai.
miau, negu kitur. Nutarta svei ko, rugp. 14 d., išdavė rapor- visko netenka, jis griebiasi pa
756 W. 35th Street
Į katalikų veikėjus
kint savo grįžtantį dvasios va- tą jog gryno pelno liko apie skutįniosios priemonės, nes
Naujos
Midget
Radios
pa

$30.
Raportas
priimtas.
jau jis nieko nebijo nustoti
Gerbiamieji! Lab. Sąjunga i dą, pralotą Krušą su gėlių kagauna police calls
prašo menko dalyko: padėti še. Pralotas iš Europos sąjun- Laiškas Marijonų Kolegijos Mes matome, kaip devynios
-v- daug gražių linkėjimų
.7''.““ !įRėmėjų
Centro,. kuris kviečia galybės knibždančių bolševiz
........ M4.es
labdariams atgaivinti kuopas giecių
, .
. ,
10 tūbų radios
į dalyvauti kolegijos rėmėjų sei mo agentų suka po visą pasauten, kur jos snaudulį snaudžia atsiuntė.
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.
o
T
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i
•
,
I
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Paimtas;
H
ragina
iškelti
raudoną
ko
po ........ $29.00
dos žiedus, laikrodžius, radios,
ir sutverti naujas ten, kur jų
X A. R. I). 2 sk. visuomet j pirm. pranešė, kad peržiūnėra, o galėtų būti, taip pat
Philco
9
tūbų
trumpųjų
taipgi elektrikinius laikro
vos vėliavą. Ir tas iš dalies
ir ilgųjų bangų
padėti raginti visuomenę, kad pasiryžęs darbuotis. Skyrius; rėta klubo finansinis stovis ir jau jiems pavyksta. Milžiniš
džius, movie cameras, projecneskelbia
bergždžiai
savo
veiį
pakvietė
komisiją
išduoti
rarašytus nariais į Lab. Są-gą- Į
........ $49.00
torius dėl judomų paveikslų
ki neramumai Belgijoj, Ame
kėjų;
jei
skelbia,
tai
tik
dėl
Į
portą.
Komitetas
pranešė,
kad
Mokestis tik 10c į mėnesį. Ka-1
rodymo. Kainos labai nupigin
rikoj ir kitur — vis atūžian
Žieminiai pečiai
to,
kad
ir
dirba.
Štai,
sidabro
j
klubo
turtas
iki
liepos
1
d.,
J tos.
Ibinti rašytis į Garbės Narius;
čios audros ženklai.
°
........ $19.00
knygutes
pasiėmė
V.
Galnaitė,
į
1932
rn
.,
siekia
$11,035.48;
kad
mokestis $100, kurį galima
, 2650 Wu 63rd St., Chicago, UI.
Išbadėjusi minia jau grie
Piano ir Cromatiškos Accordinos — Armonikos.
dalimis išmokėti. Kalbinti dr-j'Z’ 5}aruckas’
Zalatorienė, i pas buvusį iždininką a. a. M.
Tel. Hemlock 8380
biasi paskutinės kovos priemo
Radio tūbos po .......
49c ir
gijas, kad jos nutartų įsira J. saltėnienė. Matyt, kad jos I'Meldažį klubo _pinigų
_. liko
nės, ginklo, ir eina į gatvę. Ir
NAUJA GASOLINO STOTIS
šyti Sąjungos nariais. Mokes greit “sutirps” darbščiose rė-;$1,159.63. Raportas priimta. Ijei
jos
prašymas
žodžiu
nieko
Šią savaitę jau sukako 3 metai, kaip pirmas radio
jlgai svarstyta apie atgavimą
Vartoja Sinclair Produktus
tis gali būti metams $5, ar mėjų rankutėse.
nepaveikia,
ji
imasi
kito
žygio,
programas
pasklido
oro
bangomis.
Rytoj,
rugsėjo
13,
jūs
daugiau.
-J X Pp. Garuckų šeima, tai tų klubo pinigų. Nutarta dėti
vėl išgirsite gražų programą iš galingos stoties WCFL,
žudymo ir prievartos žygio.
Be to, kas nori savo vardą prietelingoji Seserų Kazimie- pastangų taikos arba teismo
970 kilocykles, nuo 1 iki 2 vai. p. p.
SERVICE STATION
įamžinti, darydami palikimo riečių šeima. Visa priklauso keliu tą dalyką tvarkyti. Prie Jau drąsiai galima sakyti,
7001
S. WESTERN AVENUE
testamentą, prašomi nepamir- Į A. R. Dr-jai, visuomet sese- valdybos darinkta komisija kad pasaulis stovi ant vulka
S. E. corner
į 'ani dalykui tvarkyti iš trijų no. Ne visi šiam pasakymui
šti L Sąjungos, kuri amžinai rims dirba ir aukoja.
Ne tik Garuckai, bet, štai, ir narių: M. Kadziausko, A. Mež- tiki, ne visi tą pavojų juntu
Tel. Hemlock 1017
bus dėkinga tokiems geradabet
jis
kas
valanda
artėja.
laiškio
ir
A.
Bartkaus.
Pranas Dargelis, savininkas
riams. Tuo reikalu visiems pa- jų “švogeriai” B. ir O. Sekle3417-21 South Halsted Street
Klubo ižd. Brazauskas pra Ir jeigu tie, kurie girdi šį
Telefonas BOTJLEVARD 8167—4705
nešė, kas buvo nutarta išmo Šauksmą ir gali padėti, pasi
Wm. J. Kareiva
kėti, išmokėta ir klubas netu- liks ir toliau šalti, tai šis milri jokių skolų. Jo raportą pa-'žiniškas pagalbos šauksmas
tvirtino finansų raštininkas ir bus signalu pradžiai naujų koGREEN VALEEY
Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes.- “Drau- iždo globėjai. Susirinkimo vie vų, naują skerdynių.
gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks Šv. Agnie- nbalsiai priimtas.
Dejuojanti Rusijos liaudis,
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tą die
4644
Klubo korespondentu susiri nuėjusi šuntakiais Ispanija, be
ną. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. nkimas išrinko M. Kadziaus- aiškaus rytojaus Vokietija —
Aplikacijos blanką rasite
“D R A U G E.”
Regis ką.
Korespondentas tai vis pasekmės to, kad žmo
Roosevelt 2072
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI Phone
nija pamiršo Kristaus įsaky
STANLEY FABIAN, Savininkas
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Lšpildę blankas, siųs
VŲ laivakortes j Lietuvę ir visus pasaulio
kite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest,]
GRĮŽO 16 LIETUVOS
mų mylėti artimą ir paskendo
MATAS ZIZAS
savnaudiškumo bangose.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.
kraštus.
Coal, Wood, Expressing and
Bet dar yra laiko, dar gaIšrūpina
visus
reikalingus
kelionei
raštus.
Moving
Praėjusį ketvirtadienį grį Įima atlaikyti sienas ir atgau
2146
So.
Hoyne Avenue
Dabar
dar
patogus
yra
laikas
aplankyti
“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING žo iš Lietuvos generalis namų ti prarastas pozicijas, tik reiChicago, m.
kontraktorius — Matas Zizas, kia, kad į gyvenimą ateitų
Lietuvę.
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo 7151 So. California Avė. iš nauja tikro religinio atgimiMarąuette
Park.
Nors
p.
Ziimo
dvasia
—
Kristaus
dvasia.
jamą “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932
mentų reikalais kreipkitės j
zas Lietuvoje buvo tik šeše Mūsų pareiga, nebojant au
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.
tą savaičių, bet aplankė daug drų, nevengiant kovų, nešti į
Vardas ir pavardė
Lietuvos miestelių ir susipa gyvenimą, nešti į turtingus na
*
Adresas.................
žino su daugeliu žmonių. P- mus, vargo lūšneles nauja dva
15 geriausių ruSlų automobi
nas Zizas parsivežė iš Lietu šia persunktą Dievo ir artimo
vos daug gražių įspūdžių. Jam meilę. 0 tada į gyvenimą grįš
—
Kiek metų?................................ Kiek sveri?.....................
mą
Lietuva labai patiko. Ateityje tikras pavasaris, ir pagalbos
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S. jis mano apsigyventi Lietuvo šauksmas virs padėkos himnu
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