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Telefonas: Roosevelt 7790

T. Sąjungai sprendimuose gelbės Amerika
KIEKVIENA PARAPIJA TURI ORGANI
ZUOTIS VARGŠU ŠELPIMUI

MUSSOLINI NURODO, KAD EUROPA
SAVO NAUDAiniNKLUOTy

OMAHA, Neb. spal. 2. — joj iš pat jos pradžios, sakė
Naujas Krašto Katalikij Lab- monsign. Keegan. Ir šis siūlas
darybių konferencijos preziden kad ir blogiausiais laikais ne
tas, monsign. Keegan iš New turi būt nutrauktas. Kiekvie
Yorko suvažiavimui baigian na katalikų parapija turi susi
tis pareiškė, kad katalikai vi organizuoti savo vargšų šelpi
somis savo pastangomis priva mo darbui. Bet tas nereiškia,
lo sudaryti reikalingus vargšų kad katalikai rūpintųsi tik sa
(bedarbių šeimų) šelpimui fon vo parapijos vargšais. Jie turi
dirbti gailestingumo darbą ir
dus.
Katalikų gailestingumo dar už savo parapijos ribų. Jie tubas yra kai aukso siūlas, bliz iri prisidėti ir prie kitų šelpigantis visoj Bažnyčios istori ■mo fondų sudarymo.

žemes drebėjimai Salonikų srity
(Graikijoj) pasikartoja
AMERIKA GELBĖS T. SĄ
JUNGAI

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
PASIKARTOJA

ŽENEVA, spal. 2. — Suži
nota, kad visuose svarbiuose
klausimuose J. Valstybės gel
bės T. Sąjungai. O šie svar
bieji klausimai, tai nusigink
lavimas, Vokietijos reikalavi
mas ginkluotis, Mandžiūrija,
ginčijama Čako sritis, ir kt.
Kai kuriais klausimais J. Val
stybės gali turėti sprendžiamą
jį balsą.

SALONIKI, Graikija, spal.
i-. — Smarkus žemės drebėji
mas Chaleidice pusiausaly ir
čia pasikartoja. Visas pusiausalis griuvėsiuose. Salonikų ir
antri metai sudygsta, o šiemet
apylinkės gyventojus apėmė
labiausia. Del to ūkininkai va
pasiauba. Visokis mieste bizj Miškų gaisrai Santa Barbara apylinkėse. 2. Baltųjų Rūmų aikštėje prezidentas IIoo
lgo kvietinę duoną, o rugius
nis nutrauktas. Naktis gyven- ver’is kalba į krašto gerovės ir šelpimo konferencijos dalyvius. 3. Virginijos valstybės pu
parduoda, nes jie nė kiek netojai praleidžia gatvėse arba j minklas žuvusiųjų kare pagerbimui. Šis paminklas spalių 15 d. bus atidengtas Richmond PALANGOS SMĖLYNUI sudygo. Nors ir kvietinę duo
STIPRINTI IŠLEISTA
laukuose.
mieste.
ną valgo, bet nekokio skanu
Sulyg apskaičiavimų, visam
APIE 27,000 LITŲ
mo. Šiemet ūkininkai daug ma
NORI ATŠAUKTI INSULL’Į
MEKSIKOS VALDOVAI
pusiausaly žuvę daugiau kaip
žiau kviečių sėja, kaip sėda
NEPATENKINTI
MUSSOLINI UŽ NUSIGINK 300 asmenų. Tūkstančiai su
Didžiosios
Lietuvos
pajūry
s
vo, o kai kurie ir visai neke
Bankrutijusiij S. Insull’io
LAVIMĄ
žeistu.
prie
Palangos
sudaro
19,5
klm.
tina sėti.
vedamųjų Middle West viešo
MEXICO CITY, spal. 2. —
GULINTIS LOVOJE
ilgio
smėlynų
ir
kopų
juostą,
sios naudos įstaigų reikalai
ROMA, spal. 2. — Didžio PATRANKOMIS GRIAUJA- Meksikos raudonieji valdovai
NUŠAUTAS
labai supainioti ir ims gražaus platumas kai kur siekia net Į Kauną buvo atvykęs tarp
sios fašistų tarybos sesijoje
MI GRIUVĖSIAI
stačiai burnojasi, kad Šventa
laiko patiili, kaip tas visų pa pusės kilometro. Nešiojamas tautinio komiteto kovai su pre
kalbėjo ministeris pirmininkas
Anksti
rytą
Lemonte
neži

sis Tėvas pastaraja enciklika
sitikimas vyras neatsakingai smėlis norima sustiprinti. Me kybą moterimis ir vaikais ge
Mussolini. Reiškė pageidavi ATĖNAI, Graikija, spal. 2.
chaniniam stiprinimui pajūriu neralinis sekretorius p. SimpMeksikos katalikų gyvenimą nomas žmogžudys nušovė lovo- vedė reikalus.
mo, kad Europa ko veikiau — Anglijos karo laivai savo
!je gulintį valgyklos savininką
padaryta pinta kadugių tvora kins tikslu įkurti tokio pat va
palygina su katalikų gyveniPatirta,
kad
jis
ir
jo
brolis
susiprastų ir nusiginkluotų. patrankomis vakar bombarda
G. Carlson’ą, 26 m. amž. Nu— volas, pajūriniuos kvarta rdo draugiją Lietuvoje.
Tas išeitų jos pačios naudon. vo kai kuriuos po žemės dre mn Rusijoj. Jie sako, kad j«^autojo žmona sakOj kad tai iš minėtų į'staigij pasiėmė 170,- luos stiprinimą , žilvičiais,
Nusiginklavimo atidėliojimas bėjimo užsilikusius ir pakry konstitucija nurodo katalikus Jpadarė į namus įsiveržęs kau- 222 dol. nuosaviems reikalams. taip pat smėlyne sodinamos WALKER BUS KANDI
reiškia didesnį ginklavimąsi. pusius namus. Buvo pavojaus spausti. Popiežiaus encikliką kuotas plėšikas.
Apie tai skelbia prokuroras pušys. Nuo 1922 m. smėlyna
DATU
S\vanson ’as.
griuvėsių atkasinėtojams, kad vadina “vulgarišku” raštu.
ms
stiprinti
ir
želdyti
išleista
Policija spėja, kad CarlHAVANOS STUDENTŲ
tie namai negriūtų. Tad pa
son’as greičiausia bus alkoho Be to federaliam teisme pa 24,077 litai ir 1,420 auksinų, NEW YORK, spal. 1. — Ga
HERRIOT
’
AS
JAU
AMERI

RIAUŠĖS
naudota patrankos.
lio pirklių auka. Matyt, jis ne tirta, kad Insull Utility Inves- daigynams išleista apie 2,500 linga demokratų organizacija
KOS PUSĖJE
Tammany Hali nusprendė kan
iš atitinkamų asmenų pirko tments, Ine., jau gruodžio mėn. litų.
HAVANA, Kuba, spal 1.—
RIAUŠĖS AUSTRIJOS
didatu į šio miesto majorus
alkoholį ir nepaisė smurtinin 17 d. 1931 m., turėjo suirusius
Šio miesto universiteto keli
SOSTINĖJE
ŽENEVA, spal. 1. — Pran kų įspėjimo.
reikalus. Bet apie tai tylėta. BAISŪS GODUMO VAISIAI statyti ir vėl Walker’į, kurs
šimtai studentų sukėlė riaušes.
cūzijos premjeras Herriot’as
nesenai buvo priverstas atsis
Autoritetai tariasi atšaukti
Jie puolė kai kurias viešąsias VIENA, Austrija, spal. 1.— pranešė, kad valstybių nusigin
LIUBAVAS,
Marijampolės
tatydinti.
OOOLIDGE KALBĖS DEL iš Paryžiaus patį Insull’į ir iš
mokyklas. Išvaikė mokytojus Čia dvi dienas ir naktis siautė klavimo klausime jis stovi už
aps.
Beviršių
kaimo
gyvento

HOOVER’IO
Kanados jo brolį. Jie turi būt jas L. Venclovas, norėdamas
ir mokinius. Policija vos nu socialistų ir fašistų riaušės. J. Valstybių sumanymą — vi
PROHIBICIJOS AGENTAI
išklausinėti, o jei kaip, ir at pasisavinti P. Leskausko že
malšino riaušininkus.
Austrai fašistai čia surengė soms valstybėms vienu trečda
VEIKIA
BOSTON, Mass., spal. 2.- sakomybėn patraukti.
suvažiavimą. Miesto socialis liu sumažinti šiandieninį apsi
mės
kelis
metrus,
perarė
ežią
Praneša, kad buvusis preziden
GANDHI AKLAI UŽDA
tai juos puolė. Tai riaušių prie ginklavimą.
tas Coolidge spaliij 11 d. New AL SMITH STOVI UŽ DE Leskauskas, nepatenkintas to WASIIINGTON, spal. 1. —
RYTAS
žastis. Arti 100 asmenų sužei
kiu kaimyno elgesiu, buvo ke Pastaromis dienomis čia ėmė
Yorke turės prakalbą. Jis ra
MOKRATUS
sta.
letą kartų jį perspėjęs, tačiau ,smarkauti prohibiciniai agen
PRIEŠ MOTERŲ DARBĄ gins remti prezidentą HooveBOMBAJUS, spal. 1. — An
tam neklausant, rugsėjo 3 d. tai. Daug žmonių areštuojama.
NEW YORK, spal. 1. — Sa
r’b
glijos vyriausybė iš naujo pa DIDELIS NEPRITEKLIUS
pavartoja baslį, kaip argume
ROMA, spal. 1. — Iškelia
vo redaguojamam laikrašty
kilo spausti savo priešus In
ntą. Venclovas, gavęs smūgį į NAUJAS LABDARIŲ PRE
ma kampanija prieš moterų
SUIMTI 5 PLĖŠIKAI
i“New Outlook” buvusis gudijoje. Badavęs Gandhi aklai
LONDONAS, spal. 2. — An darbą. Kai kurie laikraščiai
galvą, krito ir po pusės valan
ZIDENTAS
------------bernatorius
Al
Smith
aiškiai
uždarytas kalėjime. Lankyto glijos vyriausybė paskelbė, pareiškia, kad visos moterys
dos mirė.
I
'
Penki jauni plėšikai bandė pasisako, kad jis remia demojai daugiau neįleidžiami.
kad ji valstybės ižde turi 358ir mergaitės turi būt iš darbo
OMAHA, Neb., spal. 1. —
apiplėšti Goldenrod Ice Cream .kratų partiją ir pageidauja,
milijonus dol. nepritekliaus paleistos. Jų vietas turi užimti
SSSR SUSIDOMĖJO LIE Krašto Kat. Labdarybių kon
Co. ofisą, 817 W. 21 gat. Ka-'kad gyventojai remtų demokNAUJAS VENGRIJOS PRE per pirmuosius šešis šių metų bedarbiai vyrai, kuriems rei
TUVOS SVIESTU
ferencijos suvažiavime šios or
da jie įėjo į ofisą, telefono o-l ratų kandidatą į prezidentus,
MJERAS
mėnesius.
kalinga užlaikyti šeimas.
ganizacijos prezidentu išrink
peratorė staiga suklyko. Plė- Al Smith tačiau nemini guber
Teko patirti, kad SSSR tas mons. Keegan iš New Yor
BUDAPEŠTAS, spal. 1. — BELGIJOS KATALIKAI ORGANIZUOTI šikai spruko laukan ir pasilei natoriaus Roosevelt’o vardo. torgpredas yra susidomėjęs
ko.
do važiuoti automobiliu. Ne
Vengrijos premjeru paskirtas
Lietuvos
sviestu,
kurį
nori
pi

GINTI MOKYKLAS
užilgo visi penki suimti.
krašto apsaugos ministeris
rkti už mašinas. Tuo reikalu KARININKŲ KLIUBE SUS
TURĖS KONFERENCIJĄ
gen. Julius Goemboes. Minisjau pradėta tartis su mūsų
I OUVATN, Belgija, spal. 2. me būtų įkurta valstybinė mo
APIPLĖŠĖ KLIUBĄ
PROGDINTA BOMBA
terių kabinetas jau sudarytas.
kooperatyvais. Žemės ūkio mi
— Šio krašto organizuoti lais kykla ir kiekvienai mokyklai
NEW YORK, spal. 1. — Ge
vamaniai paskelbė kampaniją vedėju turi būt skiriamas lai- Penki plėšikai apiplėšė tur ležinkelių kompanijų preziden nisterijoje tuo reikalu buvo BELGRADAS, Serbija, spal.
KELI TŪKSTANČIAI GRĄ
krašto mokyklų subedievini- svamanys mokytojas. Be to, tuolių Alasta Farm kliubą, Ni- tai turės konferenciją. Tarsis pasitarimas.
1. — Serbų karininkų kliube
ŽINAMI DARBAN
mui. Tad belgai katalikai ėmė nutarė reikalauti, kad priva les’e. Iš trijų vieną tarnautojų apie atlyginimo mažinimą.
susprogdinta, bomba. Vienas
NESĖJA KVIEČIŲ
NEW YORK, spal. 1. — skubiai organizuotis savo mo čioms katalikų mokykloms bū nužudė. Pagrobė apie 125 dol. Prez. Hoover’is pataria geleasmuo žuvo ir 2 sužeista.
New York Central ir Balti- kyklų ginimui. Tam tikslui jau tų atsakyta valstybinė para- ir paspruko.
žinkclių kompanijoms šį klau KETURVALAKIAI, Vilka
more and Ohio geležinkelių sudarytas nuolatinis krašto ma.
simą toliau atidėti.
viškio aps. šios apylinkės ūki APIE 30 ŽMONIŲ PRIGĖRĖ
I
kompanijos šį pirmadienį gra- komitetas.
Prieš laisvamanių veikimą
Cook ’o apskrity bedarbių
ninkų žemė derlinga, dėl to BAKERESFTELD, Cal., sp.
žna darban 5,800 darbininkų.
Nesenai laisvamaniai turėjo ypač subruzdo katalikų jauni- šelpimas per šį spalių mėnesį NEW YORK, spal. L — Ge jie sėja daug kviečių, o rugių 2. — TchachapI tarpkalny
Dauguma jų dirbs vagonų ir fcuvažiavimą ir nusprendė dir mas, kurs gausingai dalyvauja j 50 nuoš. sumažintas. Mažas y- neral Motors bendrovė įveda 5 tiek, kiek savo reikalams rei prakiurus debesiui, kaip pra
garvežiij dirbtuvėse.
bti už tai, kad kiekvienam kai-!katalikų veikime (akcijoj).
ra fondas.
•
dienų darbą savaitėje.
kia. Tačiau kviečiai čia jau nešta, apie 30 asmenų prigėrė.

LIETUVOJE

CHICAGOJE

j

DRAUGAS
ŠIĄ VASARĄ LIETUVOJE

n—>"(TcniH, spalių 3 d., 1338

kaip tik patys neramieji Lie kurioje buvo pakabintas teis
(Kat. Un-tų Liubline ir Komercijos Institutų
tuvos gaivalai, kurių tautinin mo nutarimas, gi pačius Sakių
Rygoje), neduodami valdžiai jokių prašymų
ir nelaukdami iš jos leidimo ar specialaus
Diktatūros siautimas
į
Jaunimas, tiek mokyklų, kai prisitraukė, kuip tik tie pavasarininkų vadus be teis
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius
pasijas ganėtinai tvirtais.
mo uždarė į kalėjimų.
Praėjo tie laikai, kad auieri-!tick kail"1-1
PRENUMERATOS KAINA: Metams — |8.00. Pu įstatymo, Lietuvos Katalikų Universiteto stei
sei Motų — 83.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam gėjai taipgi nerašė valdžiai prašymo, o tik
Kuomet nūn ne pabijotai u- Sunki yra katalikams kova
kiečiai važiuodavo Lietuvos vun,o> judrumo, linksmumo,
Mėnesiui — 75c. Europoj* — Metams f7.00, Pusei Me
notifikacijų.
Atidarymo
iškilmės
buvo
numa

tų — 94.00, Kopija .Ola.
Nes
susirinkimai
jaunimui
;
įį
ma
valdiškas vietas, žino-(Lietuvoje, vyriausybei nesilairespublikos parlamentui prisi
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nerrųtytos
šių
metų
rugpiūčio
mėn.
28
d.
Atsižvel

druudžiatni.
Susirinkimėlius
te
*
II na, jei neprašoma tat padaryti ir neprislunčiama tam
niieins patrijotams, kurie nešėĮkant konstitucijos, nesant be
žiūrėti, ar politinių, ekonomitikslui pašto ženklų.
giant į kuklių Un-to pradžių, buvo nusistaty nių kultūrinių organizacijų sei'^a^ ^a,.vLi suaugę žmonės, k“i lietuvybės vėliavų sunkiausiais šališko teismo, panaikinus pa
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai.
ta nedaryti labai didelių iškilmių ir nekviesti linuose dalyvunių imti. Dėl ko! gauna vyriausybės leidimų.Įiaįkais, tenka būti pastumdė- rlamentų, atėmus spaudos lai
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
v
-------Neturėdamas
laisvės jaunimas liais> ar net už ideah| kalėjį.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 užsienio universitetų atstovų, o pasmenkinti į(Dėl labai
svę. Diktatoriai idealingus,
prozaiškos
priežas

pakvietimu
p.
švietimo
ministerio,
Lietuvos
susirinkimams,
suvažiavima
vai. po piet.
muose trūnyti. Moksleivių or išmokslintus, susipratusius lie
ties, kad Lietuvoje to kultu
aukštųjų mokyklų abiejų rektorių ir žymes
ms,
kultūriniam
darbui
ir
kieganizacijos Ateitininkų tėvas tuvių katalikų vadus smaugia,
rinio judėjimo nebėra. Nebe
niųjų naujo Un-to rėmėjų, kurių Lietuvoje buvo šiais metais nė “Dainų iienain J1-1 kilnios širdies, ne- — prof. Dovydaitis, universi“D R A U G A S”
ant jų galvų paleidžia paskvi
pasirodė labai daug. Rugp. 16 d. arkivysku Šventės”. Išbuvau visų liepos; V1’’ jauaos ~ karšt°s energi- ^eto profeRorius, buvęs vyriau li), nesųmoniškų užsipuolimų,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
pas pasiuntė švietimo ministeriui notifikaci ir pusę rugpiūčio ir per tų di-^os Piasj,nu>1’a,ui prie idealin- gįas ministeris, mokslo vyras,
bet spaudoje uždrausta gintis
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — |«,00. Six Months jos raštų. Rugpiūčio mėn. 17 d. rektorius desnę vasaros dalį jokio visoi"° 'e’,vjnia- Sekinė to tokia, j
vasar.j
teismo trims ir užpuolimų neleidžia atrem
— 93.50. Three Months — 92-00. One Month — 76c. vysk. Reinys apsilankė pas švietimo ministeEuropa —- One Tear — 97.00. 81x Months — 94.00.
krašto suvažiavimo, jokio ko-'^a‘^ ^a1^
atstoja nuojmėnesiams įmestas į kalėjimų! ti.
Copy — .OSo.
rį, suteikė jam informacijų apie Un-tų ir patį
idealo
kelio
ir
tenkinasi
gaš Jaunimo draugijos Pavasari Sunki katalikams kova ir
ngreso, jokio parado, jokio
Advertlslng in “DRAUGAS” brlngs best results.
pirmąjį pakvietimų į Un-to atidarymo iškil
Advertising rates on applicatlon.
platesnio susirinkimo, išėmus luinu bei svaigalais. Rimčiau ninkų išaugintojas, amerikie dėl to, kad Lietuvoje nėra lai
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago mes. P. ministeris turėjo ilgokų pasikalbėji Mariampolės srities “Pavasa-L
. a’aus*°'*i
li,'k čiams žinomas prof. Juozas svės žodžio, nei laisvės susi
mų su naujo Un-to rektorium, pasveikino jį rininkų” ir tų pati valdžia į Jaunimasi
vyresnieji, už- Eretas be teismo taip-gi trims rinkimų. Liberalai gali ant ka
naujose pareigose, pasiteiravo apie Kat. Un- istorijų įrašė, kuomet be teis- mez«a
piktumo mėnesiams įmestas į kalėjimų. talikų kų tik prasimano rašy
to kūrimosi sųlygas, palinkėjo jam geriausios
mazgų
savo
širdyse
bei
atmin J. Erefo, kaip ir pavardė ro- ti, jų mokyklas griauti, jų
mo tris “Pavasarininkų” va
kloties ir nepareiškė jokių kliūčių jo atida
dus trims mėnesiams į kalė tyje, dar daugiau uzsispina do esama šveicaro. Tačiau tas draugijas ardyti, gi katalika
rymui. Po šito vizito jau manyta, kad iš
neleisti diktatūros parazitams ! universiteto mokslus baigęs ms nevalia susirinkimų turėti,
jimų uždarė.
Švietimo
Ministerijos
pusės
jokių
reikalavi

f Nuo “Draugo” korespondento iš Kauno)
naikintų tautos ir tėvynės ir... Įiaįsvos Šveicarijos pilietis pa uždrausta visuotini suvažiavi
mų nebebus ir todėl pradėta siuntinėti kvie Visų privačios organizuotos laukia kada uzurpavusieji kra|mylgjo LietuVų, stojo savano
mai ir paradai turėti. KataliJei žymi dalis Lietuvos visuomenės trau timai į atidarymo iškilmes. Tik staiga ati veikimų nušlavė diktatorių va
što vyriausybę pseudo-valdo- riu j Lietuvos kariuomenę jos,kauis net nevalia kelti protesko pečiais ir stebisi, kodėl nutrūko pradėtos darymo išvakarėse, rugpiūčio 27 d. arkivys ldžia. Nes Lietuvoje jau nuo
Lietuvos Katalikų Universiteto atidarymo iš kupas gauna nuo švietimo ministerio laiškų, 1926 metų žmonės valdžios ne- vai užleis vietų konstitucijai kritingose valandose, gerai iš-j to, kuomet jie persekiojama..
Pasigedau linksmumo tėvy-' oko įr pamyjėj0 lietuvių ka- Jei muša, turi tylėti!
kilmės, tai juo labiau lietuviams amerikie
kuriame sakoma, kad Kat. Un-tui atidaryti berenka, ir piliečių atstovai į- nėję. Nyksta daina Lietuvoje. lb?> apsigyveno Lietuvoje, pri
čiams šis klausimas gali būti visai neaiškus.
esųs reikalingas specialus įstatymas, kad statymų nerašo. Karininkai su Nebegaudžia laukai nuo daini- f.,n{, jog piiietvbe, vedė lietu- Ir kokia tų persekiojimų sė
Lietuvos katalikų laikraščiai jo irgi nepa
“Saulės” rūmai jau esu užimti kitų mokyk tautininkais liberalais nelega n.nk„. Surakinta lietuvio dva- vaitę ir suUf(rį lk.tuviSk, w. kmė! Yisųpirma valdininkų
aiškins, nes didžiausio žiaurumo pasiekusi
lų, kad steigėjų juridinė būklė esanti neaiški liai užgriebė krašto vyriausy šia. Nebeišaiiieja jo krūtinė . nlylų Prof Eretas tvark6 Lie štabas smarkiai padidėjo pricenzūra neleidžia jokių valdžiai netinkamų
bę ir iki šiam laikui jį, ne su- dainos aidais. Greičiau išgirsi tBVOS k.,egrafo agentOrę Kltą veisiant visas pakampes šni
ir t. p.
paaiškinimų. Žinant šio klausimo aktualumų
lyg konstitucijos, tik sulyg li nzsigėrnsį šūkaujant:-“Mu. joii ^„„mazgoję; jis atritini, pų. Šnipų dabar knibžda ne
ir įdomumų, “Draugo” korespondentas krei
Kas gi pasidarė per tas vienuolikų die berališko ūpo, valdo. Todėl
du broliukai abu neženoti,” i nky reikalais ™rvIlžįavo per tik šiaip viešose vietose, bet
pėsi j kompetentingus asmenis ir gavo tiks nų, kad švietimo ministeris nuo vysk. Reinio jokia organizacija, nei politi- du
O Y» Vilna
»V1 panašias iiš
X gra
ji) pilna net bažnyčiose. Moky
ar
kitas 4-o
tam
lių informacijų Katalikų Universiteto reika vizito taip žymiai pakeitė savo nusistatymų ne, nei ekonominė, nei apšvie-Į mafonų paimtas mažos vertės Amerikos lietuvius; jis lietu kit) vaikai ir tie paperkami
lu.
Kat. Un-to atžvilgiu* Ogi, pasirodo, kad Kat. tos negali dabar Lietuvoje gy- dainuškas. Bet dainos, Lietu vius jaunuolius sužadino dėtis kovai su ateitininkais, ar su
į ateitininkus ir pavasarinin katalikais mokytojais
1931 m. rugpiūčio mėn. pabaigoje Lietu Un-to atidarymas sukėlė Ministerių Kabine vuoti, jei ji nėra pačių dikta vos dainos retėja. Gaila. Kaltas
kus.
Prof. Eretas yra pirmose
voje tapo atnaujintas Katalikų Universiteto te nepaprastai didelį susirūpinimų, tikrų aud torių kontroliuojama. Todėl tam labiau praplintantis graeilėse Katalikų Universiteo kū Vyriausybės autoritetas pa
klausimas, jau keltas Amerikoje 1916 m. ir rų. Iki rugpiūčio m. 16 d. ministeriai vis dar nebėra Lietuvoje ne tik Krik mafonas bei radijo. Kalta tam
rėjų. Tokie žmonės diktato remtas šnipais smunka mąsta
Lietuvoje 1921 m. 1931 m. rugsėjo pradžioje m inė, kad šio Un-to įkūrimas dar labai to ščionių Demokratų, Ūkininkų ta pati diktatūra, kuri dainos
riams netinka, tat be teismo nčių piliečių akyse. Nes ir blo
jau buvo parašytas naujo Un-to statutas; spa limas dalykas. Pakvietimas į atidarymo iš Sųjungos, Darbininkų suvažia sųlygas naikina.
juos bruka į kalėjimų, kad at- gai darantis negali girti savo
lių mėn. pradžioje Lietuvos episkopatas pa kilmes buvo jiems tarsi perkūnas giedrų die- vimų, bet net “Ateitininkai” Lietuvoje jaučiama esant grųsintų nuo pasišventimo da- šlykštaus darbo.
skyrė Kat. Un-to steigiamąjį komitetų, kurs nų. Greit tapo sušauktas Ministerių Kabineto'ir “Pavasarininkai” nebegali
tvirtos vyriausybės. Smarki ji rbo.
Į vyriausybę
prigamiėję
per tris mėnesius svarstė tų statutų ir trimis ekstra posėdis ir pradėtos karštos diskusi gauti leidimo suvažiavimams
su
savais
piliečiais,
pridėsiu
Trečių žymesnį asmenį, kurį daugybė kuriems nei Lietuva,
skaitymais galutinai jį priėmė. Žiemos pabai jos Kat. Un-to klausimu. Pusė Kabineto siū turėti. Diktatoriai taip jaučias
dar,
su
ištikimais
piliečiais.
diktatoriai be teismo įgrūdo nei pati diktatūra neapeina.
goje statutas buvo išverstas į lotynų kalbų lė jo atidarymų ir veikimų ignoruoti (kaip silpnais, kad jie ėmė bijoti net
Prie
dabartinės,
neva
tautiniį kalėjimų, tai ramaus būdo Tai paprasti karjeristai. Jie
ir pradėta svarstyti smulkūs studijų planai Prancūzijoj), o kita pusė reikalavo jo įsistei- vaikučių draugijų, bažnytinių
procesijų,
katalikų
jaunimo!
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Ą
X
1
*
aus
>Tiės
palengvėjo
.
Pavasarininkų
vadas, dr. Lei veidmainiai dirba už pinigų.
visiems numatytiems penkiems fakultetams, gimų kuriuo nors būdu sutrukdyti. Nuomo
l^arPOTiianis; gražin- Į niOnas. Jo visa kaltė buvo,
Tai šunyčiai, kurie loja sulyg
nors tuojau steigti buvo manyta tik pusant nėms beveik pusiau pasidalinus, buvo nutar bendrų komunijų. Diktatoriai i
lpnMvalos žydams, suteik kam jis Pavasarininkų pirmi įsakymo algų išmokančio. To
ro fakulteto. Po Velykų Un-to statutas ir vi ta pavesti šį klausimų spręsti pačiam Prezi bijo religijos praktikoje, bijo
ta privilegijos vokiečiams. Tau ninkas!...
kia vyriausybė nėra tivrta.
si mokslo planai jau buvo išsiųsti į Romų dentui, pas kurį ir išrinkta delegacija iš mi apšvietos mokslo. Mokyklos,
Universitetų Kongregacijai apsvarstyti. Ro nisterių Tūbelio, Zauniaus ir Šakenio. Prezi gimnazijos ir universitetai ti- ^ininkams valdant, į vyriausy.
Neminėsiu visos eilės ištrė Katalikai dėl persekiojimų
ktai
diktatoriams
pasidavusieprigannėjo
masonų,
protemoje šis dalykas užtruko palyginti labai tru dentas irgi pasirodė esųs trukdymo šalinin
kenčia medžiaginiai.
mimų, ilgos eilės bilų iškelti) daug
stonų, rusų.
ji
tegali
gyvuoti.
Dėl
to
dik

mpai ir birželio mėn. jau buvo gautas iš ten kas. Tuomet pradėta galvoti apie to trukdy
kunigams dėl pamokslų baž Sveikatos atžvilgiu (pabaudos,
tatoriai
panaikino
keletu
pri

mo
formalinius
ir
juridinius
motyvus,
kurie
sumanymo patvirtinimas. Naujo Un-to rek
Katalikiškos Lietuvos kabi nyčiose. Kaipo įdomiausių da kalėjimai ir juose dirksnių ar
torium Universitetų Kongregacija numatė tapo daugiausia p. Zauniaus pastangomis su vačių gimnazijų, dėl to nelei nete ir diplomatiniame korpu lykų privedu vienų atsitikimų, dymas), jiems apsunkintos
prof. vysk. M. Reinį ir pavedė jam rūpintis galvoti ir suredaguoti. Iš to gimė švietimo džia naujų privačių gimnazijų se yra protestonų. Net tie, ku- kuris parodo, kad patys dikta švietimo bei pragyvenimo są
jo įsteigimu. Lietuvos arkivyskupas ir vys ministerio laiškas, sutrukdęs Kat. Un-to ati steigti, dėl to ir Katalikų Uni- nė tautybės nepripažįsta, kaip toriai žino, jog jų darbai yra lygos, tačiau kovose jie nenu
kupai tuojau paskyrė katalikų akcijos insti darymo iškilmes.
vcrsiletni Koune neleidžia a- įvairių kalibrų socialistai, prie | bia„r^
simena ir nepasiduoda priešui.
tutui ir komercijos fakultetui branduolius,
tidaryti durų.
“tautininkų” turi šiltas vy- • {io broHs kun Juozas Vai-ai. Priešingai. Persekiojimai ka
(Bus daugiau)
kurie greit pradėjo svarstyti atidarymo for
Teko man lankyti Lietuvos nausybeje vietas. Lietuvoje n- ti klebonaująs Griškabūdyje, talikus užgrūdena' kovose. Ir
malumus. Pasiremiant Lietuvos konstitucija,
respublikų 1920 metais ir 1925 mt« tvirtinama, kad
I sykiu su savo‘pagelbininku už jaunimas religijų dar daugiau
kanonais ir konkordatu, taipgi nesurandant
valdininkų
daugiau
esama
įSovietų Rusijai iš visų pusių nesiseka. metais. Tuomet gyvenimas tė
(pasakytus bažnyčioje pamoks brangina. Tik, kadangi, kovos
jokio Lietuvos įstatymo, kurs draustų vys “Penkių metų planas” neįvykdytas, kuris vynėje virte virė. Dabar-gi, vairių laipsnių socialistų (net
sąlygos sunkios, tai mąstan
kupams atidaryti aukštąsias mokyklas, ži verčia daug kų keisti, peirorganizuoti. Peror palyginant, viskas apmirę, lū komunistų), negu patiems so lus buvo tautininkų teismo pa čioji Lietuvos visuomenė lau
nant kad lenkai Liubline ir latviai Rygoje, ganizuojamas ir visas Rusijos švietimo apara pas prislėgtas, nepasitikėji cialistams valdant kraštų. Ir smerktas pinigine ir kalėjimo kia didesnės moralės paramos
turėdami tuos pačius senosios Rusijos įstaty tas, nes jis paįro ir teigiamų rezultatų bolše mas kitais, užsidarymas savy spėliojama, kad ne kas kitas bausme, tai Šakių policija su- nuo Amerikoje gyvenančiųjų
mus, atidarė privatines aukštąsias mokyklas vikams nedavė.
tautininkus nuvers nuo sosto,' daužė Pavasarininkų vitrinų, lietuvių. Ir tikrai, Amerikos
je.
“DRAUGAS”
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KAS TRUKDĖ KATALIKŲ UNIVERSITETO ATIDARYMĄ?

DIEVIŠKOSIOS MALONĖS RAKTAS
(Tęsinys)
Balsas iš Vatikano

Kardinolas Logue (jau miręs), kurs
niekada nepraleido dienos, kurių nebūtų
atkalbėjęs Šv. Rožančiaus, savo raštu pa
reiškė: “Tai buvo ne viena proga, kurių
aš daly va u Šv. Rožančiaus pamaldose
kartu su Popiežium ir jo pagelbininkais
Vatikane; aš taip pat prisijungiau kai
miečio pastogėje, kad su jo šeimos na
riais kartu atkalbėjus Šv. Rožančių; ne
vienų kartų aš mačiau mokyčiausius pa
saulio vyrus atkalbant Šv. Rožančių; ir
aš mačiau rožančių rankose nemokytų ir
.prastuolių, kurie didžiausiu rūpestingumu
ir pamaldumu jį atkalbinėjo.”
Taigi, šį Spalių mėnesį, kurs yra pa
vestas Šv. Rožančiaus Karalieriės garbei,
sujungkime savo pamaldumų visa mūsų
širdim ir atsikreipkime į Dangaus Kara

lienę ir visų mūsų Motinų visais mūsų
reikalais, o Ji, be abejonės, išklausys mū
sų reikalavimų ir prigelbės mūsų reika
lams. Vienas garsiausių Prancūzų rašyto
jų, Povilas Claudelis, rašydamas viename
savo veikale “Laiškai Abejojančiam,” pa
žymi: “Rožančius turi tokias išganingas
priemones, kad net, jei jis kalbamas ir be
dėmesio iš tavo pusės, jei net į jį netiki,
vis vien jo atkalbėjimas nepaliks- be pa
sekmių. Rožančiaus atkalbėjimas nuosta
biu būdu nutildo ir nuramina sielų, ir yra
gaivus šaltinis meditacijai.”
Per šį Šv. Rožančiaus mėnesį, kad vi
si katalikai susiburtų po Šv. Rožančiaus
Karalienės vėliava ir jį atkalbėtų kas die
nų, jei ne pilnų, tai bent vienų jo dalį, at
simindami garbingos atminties Popiežiaus
Leono XIII žodžius kilnioje enciklikoje
(kurių krikščioniškam pasauliui pagarsi
no atmintinų rugsėjo 8 dienų, 1892 me
tais): “Kai mes savo maldose puolame
prie Marijos, mes puolame prie Gailestin

gumo Motinos, kuri taip atsineša į mus, i
kad bent kokiame reikale esame, ypač j
besirūpindami apie amžinojo gyveninio Į
laimėjimų, Ji visada yra mūsų pusėje, ir, !
ištikrųjų, betarpiškai — nelaukdama mū
sų atsiliepimo — ir Ji mums nesigaili tų
dovanų iš tos malonės tezauro, kurį Ji
pradžioje gausiai pilnų gavo iš Dievo,
Kurio Motina Ji buvo verta tapti...
“Kai, vartodami Angelo žodžius, mes
sveikiname Jų, kaipo malonės pilnoji, ir
piname kartotinus sveikinimus j vainikų,
tai beveik negalima išreikšti, kokį malo
numų ir džiaugsmų Jai duodame, nes tuo
būdu mes atgaiviname išaukštintojo Jos
kilnumo ir per Jų žmonijos atpirkimo pra
džios atminimų. Taigi, mes taip pat minėjarne tų Dieviškųjų ir amžinųjų sandari),
per kurių Ji yra suvienyta su Kristumi
visuose Jo džiaugsmuose ir skausmuose,
Jo garbėje ir nužeminime, žmonijos val
dyme ir prigelbėjime jai apturėti amži

“Jei mes esame dėkingi Kristui, kad
mums pareiškė tų tiesų, jog Jam Pačiam
priklauso teisė vadinti ir turėti Dievų,
kaipo Tėvų, mes taip pat esame Jam dė
kingi ir už tų tiesų, kurių mums apreiškė,
kad Jam Pačiam priklauso teisė vadinti
meilingiausiu vardu Marijų ir Jų turėti,
kaipo Motinų. Taigi, kuomet pati prigim
tis padarė motinos vardų saldžiausiu var
du ir mums Jų paliko, kaipo meilingiausios ir kilniausios meilės pavyzdį, mūsų
liežuvis neišgali išreikšti, nors dievotos
sielos gali tikrai atjausti, beribę veikian
čios ir maloningos meilės ugnį, kuri lieps
noja Marijos Širdyj — Joje, kuri mums
buvo duota ne žmonių, bet Paties Kris
taus, kaipo mūsų Motina.
“Ir Ji dar daugiau žino ir aiškiai
mato visus mūsų reikalavimus, ir kokios
pagalbos reikalaujame savo gyvenime;
kokie pavojai, vieši ar asmeniniai, mums
gręsia ar stumia į prapultį; kokiais blo

gaubti; kokia ypatingoji nuožmi kova ve
dama su aršiausiais mūsų išganymo prie
šais; šitose ir visose kitose gyvenimo sun
kenybėse, Ji turi beveik visagalinčių ga
lybę, ir Ji karštai trokšta mums prigelbėti ir suteikti visokio gero, stiprybės
ir sveikatos.

nųjų Laimę.

gumais ir piktomis pasiautomis esame ap

(Pabaiga)

“Todėl, eikime prie Marijos, ne su
baime, bet su atsidavimu, ir Jos maldau
kime per tų Motinystės sandarų, per ku
rių Ji yra arčiausiai suvienyta su Viešpa
čiu Jėzumi ir su mumis. Ir didžiu tikė
jimu Jos melskime skubios pagalbos per
Šv. Rožančiaus pamaldumų, kurį Ji as
meniškai pasirinko ir brangiausiai įver
tino. Jei taip darysime, tada galime tik
rai būti užtikrintais, kad tapsime apsau
goti nuo gręsiančių pavojų ir būsime lai
mingi meilingiausios Dievo Motinos glo
boje.”
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Si R X U G A S

Pirmadienis, spalių 3 d., 1932

3

mėsingoje rankos dalyje že
miau alkūnės ir yra prie del
no kaulų prikergti sausgyslė
Office Phone
Res. and Office
mis. Tas sausgysles galima ina Tel. Cicero 6756
Tel. Canal 6764
l’rospcct 1028
23 59 So. Leavitt St.
tyti griaužiant kumščius. Pi
Canal 0706
gu suprasti, kad visa tatai
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
DENTISTAS
yra labai protingai sudaryta.
X—SPINDULIAI
1446 S. 49th CT., CICERO
PHYSICIAN AND SUUGEON
Raumenys yra stori ir daug Vai.: 10-71 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
2403
W. 63rd St., Cliicago
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
vietos užima. Sausgyslės plo
OFFICE HOUKS;
B«l: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
nos ir mažai vietos užima. I’hone Boulcvard 7042
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Sunday by Appolntment
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
Kad raumenys ištisai būtų pri
Tel. LAFAYETTE 3057
kergti prie pirštų, kuriuos jie
G tisas Tel. Grovehill 0617
DENTISTAS
judina, tai delnas neapsakomai
Kės. 67 37 8. Arteslan Avė.
TeL Grovehiii_06i7 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
būtų storas, pirštai būtų ne
4729 WEST 12th PLACE
Arti 47th Street
patogūs ir negalėtų atlikti kai
Vai.: 7 iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis
kurių judėjimų. Nors rankoje Tel. Canal 6122
bus.
2428 Weet Marąuette Road
raumenys esti gana tolokai
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Vai.: 2-6 ir t-l P. M. Ket. 2-12 A14.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
Nedėlioj susitarus
nuo delno, bet visgi jie atlie
4:30 — 6:30 kasdien
DENTISTAS
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
ka savo darbų, tempia priker
TEL. LAFAYETTE 76 50
Cicero 662. Rez. teL Cicero 2888
2201 West 22nd Street
gtas prie tų kaulų stiprias
(Kampas Leavltt St.)
sausgysles ir tuo judina pa
Tel. Lafayette 6791
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Gydytojas
ir
Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
čius kaulus. Beveik visi ran
Seredoj pagal sutarti
4140 Archer Avė.
menys baigiasi sausgyslėmis;
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 2 vak.
be to, jie visi yra įgaubti į Boulevard 7589
i Office: 4459 S. Califomia Avė.
Rez. Hemlock 7691
Res. 2136 W. 24th St.
plonų pievelę, kaip apelsinai
Nedėlioja pagal sutarti
TEL. CANAL 0402
į plonų popierį tik kų pievelė ,
Tel. Canal 0257 Res. 1‘rospect 6659
yra daug švelnesnė ir nėra
Ofiso: Tel. Victory 6893
D E N T I S T A S
susiraukšlėjusį. Tai galime pa 4712 So. Ashland Avenue
Rez.: Tel. Drexel 9191
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 7464
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
stebėti bežiūrėdami žąsies ar
Gydytojas
ir
Chirurgas
ba vištos kojas. Rankų, koją
1821 SOUTH HALSTED STREET
X— RAY
Tel. Cicero 1260
ir kiti raumenys susitraukia
ltesidencija 6600 So. Artesian Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
sulig mūsų noro, kiti gi kaip
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Specialistas odos ligų ir
LIETUVIS DENTISTAS
pav., širdies raumenys, nuolat
6 iki 8:30 vakare
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
veneriškų ligų
valandai vakare
tai susitraukia tai pasileidžia,
.
.
Nedėliomis ir Scredomis susitarus
Ofisas 3102 So. Halsted St.
nors apie tai mes nė nemano- 4347 \y. 14th St. Cicero, 111.
Kampas 31st Street
ine. Yra ir daugiau tos rūšies
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ar esame kuomet pagalvo raumenų.
GRABORIAl:
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12
X—Spinduliai
Dr. C.K. Kliauga
ję, dėlko mes galime kelti ra
Ofisas 2201 West 22nd Street
DENTISTAS
Raumenys menkėja nuo no iI Utarninkais,
nkų aukštyn, judinti pirštus,
Ketvergais ir Subatomia cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6122
LACHAVICH
W. Marąuetie KO. arti \Vcsteru Rezidencija: 662 8 S. Richmond Avė.
kilnoti kojas vaikščiodami ir darbo. Todėl, žmonės nemėgs 1I 2430Avė.
i'boue Hemlock 7826
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telephone Republic 7868
tanti dirbti, judėti, niekuomet Panedtliala, Seredomis Ir Pštnyčiomls
PIGIAUSIA 4 LIET. GRABORIL'S
IR SŪNUS
daryti
kitus
įvairius
judesius.
1821 So. Halsted Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
CHICAGOJE
4142 ARCHER AVENUE
LIETUVIS GRABORIUS
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Pasižiūrėkime į savo rankas. neįgis stiprių (raumenų.
Laidotuvėm." pa.
Tel. Virginia 0036
tarnauju
geriausia ! Patarnauju laidotuvėse kuoptglausla. Kaulai, kraujo gyslos ir kitos
Kaip darbo, taip lygiai ran Tel. Republic 2266
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžia atsišaukti. o mano
darbu busite užganėdinti.
rankų sudarančios dalys, kyla menys reikalauja ir poilsio.
todėl, kad priklau
Tel. Roosavalt SKIS arba 2212
sau prie grabų IšMoterų ir Vaikų ligų
dirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago aukštyn taip lengvai, tarytum Jei perdaug juos įveikti, tai
DENTISTAS
OFISAS
jos nė truputėlio nesvertų.
Specialistė
taip pat susilpnėja.
Gydytojas ir Chirurgas
668 West 18 Street
2403 W. 63rd STREET
Telef. Canal
4174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL
4145
ARCHER
AVĖ.
Vingių Juozas (“U.”)
Kas gi padeda rankai kil
3243 So. Halsted Street
SKYRIUS: 2122 S.
TEL. CICERO 2227
Ofiso TeL LAFAYETTE 7837
Phone
Hemlock
2061
Halsted Street, Tel.
notis? Patys kaulai negalėtų
Office Tel. Victory 7188
Victory 4222.
Ofiso vai. kiekvienų dienų itimi O iki
TELEFONU
PER
VAN

kilti, kraujo gyslos ir oda tai
Res. Tel. Hemlock 2615
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Y&rds 1138
DENYNĄ
nuo
4
iki
M
vai.
vukare
Liaruiukuis
pat. Turi būti rankose kų nors
DENTISTAS
ir Kctvergais.
Tel. OrovehiU 1595
Phone Boulevard 4139
GAS ENTRACTION
tokio, kas padėtų joms kilti
Itez. Tel. Hyde Fark 3305
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
ir judėti. Sugniaužkime kumš Viešai kalbėtis telefonu ta
6558 SO. MESTE KN AVĖ.
Graborius ir Balsamuotojas
rp
Europos
ir
Amerikos
pra

tį
ir
pažiūrėkime
į
rankos
na

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABOBIUS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Lr 7-9 vak.
Turiu automobilius visokiems rį. Pamatysime, kad po odos dėta 1927 in. Iš pradžių kas
PRANEŠIMAS
GYDYTOJAS IK CI1LKLKGAS
Seredomis po pietų lr Nedėldleniala
lfusų patarnavimas
tik susitarus
reikalams. Kaina prieinama. yra lyg baltos stiprios, ištem dien būdavo tik keli pasikal
OFISAS
visuomet sąžiningas Ir
2422 W. MARQUETTE ROAD
nebrangus, nes neturi
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
-3319 AUBURN AVENUE ptos virvutės. Įsižiūrėkime j bėjimai, paskiau pasikalbėjimų
ma Išlaidų eilalkymal
DENTISTAS
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
skyrių.
virtų vištos arba žųsies kojų; skaičius žymiai didėjo. Per Sugryžo 15 Europos ir vėl pradėjo 6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Res. Phone
Chicago, UI.
praktikų senoje vietoje.
sutartį
Englevvood 6641
Office Phone
ir
pastebėsime
prie
letenos
toj
1929
m.
vidutiniškai,
kasdien
Nauja, graži ko
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
Ofiso Tcl.: Boulcvard 7820
Wentworth
8000
Wentworth
8904
2 iki 6 po piet;
Namų Tel.: Prospcct 1030
kių sausgyslių, kaip ir prie buvo 50 pasikalbėjimų. Didplyčia dykai.
7 iki 9 vakare.
Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais
rankos
nario.
Tos
sausgyslės
žiausias
vienos
dienos
pasikal3335 S. HALSTED ST.
Tel. Lafayette 1016
8307 Aabnra Aveaaa
oRAsoiuua ra LaaiMmiviŲ
Tel. Boulevard 9199
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
toliau
eina
platyn
ir
virsta
bėjimų
skaičius
buvo
139.
Pu▼RDaaaa
6558 S. HALSTED STREET
visų pasikalbėjimų, nedžiū
AKIŲ GYDYTOJAI;
1650 WEST 46th STREET tamsios raumenų mėsos pluošVai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
tu. Ta tamsioji mėsa ir judi-1 rint jų brangumo, yra privaKampas 46tk Ir Paulina tts
na mūsų rankas, kojas ir ki-Įtinio pobūdžio, ketvirta dalis
1800 WEST 47lh STREET
Tel. Boulevard 5202-2412
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
Nulludimo
valandoje
kreipkitės tas kūno dalis. Ta mėsa vadi- Į— pasikalbėjimai bankų ir bil’HONE GROVEHILL 0027
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu simpatiš naši raumenis arga muskulai. ržos reikalais, o prekybai teko
Valandos: 2-4; i-'J i-. M.
Tel. Kenwood 6107
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
Trečiadieniais
ir
sekinad.
susitarus
Tel. Roosevelt 7532
Valandos:
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Visus mūsų judėjimus atlieka tik 4 nuoš. visų pasikalbėjimų.
Nuo 9 iki ii valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vuiaidai vakare
Daugiausia kalbamasi tarp Ame padedant raumenims.
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Žmogaus kūno raumenys y- nglijos ir Amerikos, paskiau
68d9 SO. WESTERN AVĖ.
Ofiso Tel. Victory 8687
ra panašūs į gumos pluoštus;!Prancūzijos ir AmeriChicago, 111.
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2374
LIETUVIS AKIŲ
jie taip pat kaip guma, gali jkos'
SPECIALISTAS
išsitempti ir susitraukti. Kie-1 "
.... —1
Palengvins akių {tempimą, kuris
kvienas mūsų kūno judėjimas 1 ŠIĄ VASARĄ LIETUVOJE Mti priežastim galvos skaudėjimo,
3133 S. HALSTED STREET
Gydytojas ir Chirurgas
ivaigimo, akių apteunuio, nervuotuLIETUVIŲ
Antras ofisas ir rezidencija
įvyksta nuo raumenų susitrau
mo, skaudamą, akių karšų. Nuiiuu
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
mtaractus.
Atitaisau
trumpą
regyste
kimo. Beveik kiekvienas rau
(Tęsinys iš 2 pusi.)
ir tolimų regystę.
Tel. Yards 0994
GRABORIŲ ĮSTAIGA
1 Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Prirengiu teisingai akintus visuose
muo yra prikergtas prie dvie
I vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
atsitikimuose, egzaminavimas daro Rezidencijos Tel. Pluza 3200 I piet. L'tarn. lr Subat. nuo 3-6 vafc.
lietuviai,
kurie
taip
daug
sa
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
jų įvairių kaulų. Kai raumuo
mas su elektra, parodančia mažiau
šventadieniais pagal sutarimą.
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
sias klaidas.
vo
pinigais,
agitacijomis,
pra

VALANDOS:
traukiasi
tai
jis
tempiu
kaulų
Bpecialė atyda atkreipiama moky
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Nuo 10 iki 12 dieną
vaikučiams.
Tel. Wentworth 3000
vienų prie kito. Dabar pažiū- šymais, telegramomis ir net klos
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Nuo 2 iki 3 po pietų
Valandos nuo 1# ryto iki S vaka
žmonėmis
prisidėjo
Lietuvos
Nuo 7 iki 9 vakare
re.
Nedėliomis
pagal
sutarti.
rėkime, kaip tai įvyksta. Pav.,
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų
Rez. Tel. Stewart 8191
N <■ d et. nuo 10 Iki 12 dieną
KREIVAS AKIS ATITAISO I trum
laisvės
išgavimui,
neturėtų
ty

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
mūsų rankų yra nusvirusi že
?A LAIKĄ su nauju išradimu.
atsitikimų akys atitaleomos
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ui tų
myn ir mes norime jų pakelti lėti, kuomet dabar diktatoriai Daugelių
be akinių. Dabar kainos perpu. pipatarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
‘snčs, liepti A/(iyo« JMLuau kMiuos oiprie galvos. Yra raumuo, pri liberalai tėvynėje laisvę panai Įę<
Gydytojas ir Chirurgas
gesuės, kaip kitų.
P
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
Perkėlė savo ofisą po numeriu
kino.
,
K.
J.
kergtas
vienu
galu
prie
peties,
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
6558 S. HALSTED STREET
4712 S. ASHLAND AVĖ.
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
kitu gi prie rankos kaulo že
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel Boulevard 7589
LIETUVIŲ DĖMESIUI
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
SPECIJ AUSTAS
miau alkūnės. Kai tas raumuo
DClovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm nagu kreip
Tel. Hemlock 8704
susitraukia, tai jis tempia tų
ryto nuo 10—XI nuo I
t—4 po
▼41
Rea Tel. Proepeet
Tel.
Yards
1829
sitės kur kitur.
Dabar
Marijonų
farmoj
pietų: 7—8:10 vai. vakare.
kaulų prie peties.
gauti šviežių miltų, ką
Nedėliomle 10 Iki 12
Prie daugelio kaulų yra pri
Telefonas
Mi(lway 2880
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kergta po du arba daugiau tik iš malūno pargabentų. Taip LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS
Ofisas 6156 South Kedzie
pat
visokios rūšies paukščių ir
raumenų; vienas jų gali pakrei
HEMLOCK 8151
Rez. 6438 so. Cailfornta Avė.
▼ai.: 1-4. 7-9 v. v. įtekinant Ketv.
pti kaulų vienon pusėn, kitas mažų paršiukų. Kainos priei
namos.
JŪSŲ GRABORIUS
kiton. Beveik kiekvienam ju
Ofiso lr Rez. Tcl. Boulevard 5911
Didyste Ofisas
(Naryauckas)
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
dėjimui mes naudojamės dau
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
4605-07 South Hcrmitage Avenue
756 WEST 35th STREET
giau kaip vienu raumeniu iš
2 42 9 \Vest Marąuette Road
Kampas Halsted St.
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
VALANDOS:
karto. Raumenys, kurie judina
756 W. 35tlx STREET
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare
rankos delnų ir pirštus esti
Ofiso vai: nuo X-8( nuo <:IO-8:84
Nedėliomis: nuo 10 Iki XX.
Ųtarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

draugijos centrui, už kiek do-jtojai veikė iš pasiaukojimo,
lerių suteikta pagalba neini- dykai ir sųžiningai, tai mes
alingiesiems. Tuomet tos drau- gautų iš fondų išteklių sunau
Spėju, kad. kiekvienas su' gijos centras prisiųsdavo kle dojome išimtinai pašalpai. Šio
tiks, net ir tie, kurie neišpaži bonui pinigus, kari padengtų darbo didumas matosi iš fak
sta labdarybės, kad per pruė-j padaryta8 “bilas” šelpiant va to, kad, pav., mažutėj West
jusius metus, kuomet ištiko ū Įr^u/įr bedarbius,
Pullmano parapijoj, per vienų
mus bėdos priepuolis ir grei i Šv. Vincento ir Paulio drau mėnesį sušelpta penkios dešim
tas reikalas teikti pagalbų va- gija neleido teikti pagalbos tys šeimynij ir išmokėta $500.
rgšams ir bedarbiams lietuvia pavieniams, kaip vyrams, taip Kuomet tokia didelė pinigų
ms, o Lietuvių B. K. Labda ir moterims, neatsižvelgiant j suma išmokama per mėnesį
rybės iždas pasirodė tuščias, jų senumų ir aplinkybes... Tad laiko, tai netruko ištuštėti visi
mūs labdarybės veikėjai pra gi, tokiems žmonėms duodama fondai ir pašalpos davimas vi
dėjo rašytis į šv. Vincento ir pagalba, sulyg galimybės iš sai sumenkėjo...
Paulio draugijų (Society of SI. lietuvių Labd. Sų-gos iždo.
Šiame krizyje reikalinga,
Vincent de Paul), organizuo Niekuomet pirmiau lietuviai kad visuomenė tikrai aukotųsi
dami minėtos draugijos sky taip nesidžiaugė savo kunigų artimo labui, kad kiekvienas
rius (Conference), lietuvių pa ir Lietuvių Romos Katalikų lietuvis įsirašytų į Lietuvių
rapijose, su parapijų klebo i Labdarybės darbu, kaip šia Romos Katalikų Labdarybės
nais priešakyje. Lietuvių B. K me krizyje, nes pagelbėjo sek- vietinę kuopų, užsimokėdamas
Labdarybės veikėjai, su savo nijngaį grumtis su staiga iški- 10c į mėnesį, arba $120 pei
dvasios vadų pagalba ėmė sau lusiu vargu. Lietuvių B. K. metus.
kti kas savaitė Švento Vincen Labdarybė susideda iš bū Neužmirškite vargšų ir naš
to ir Paulio konferencijos va relio moterų ir vyrų, gatavų laičių. Jie prašo mūsų pagalrdu susirinkimus ir teikė pa visada, dienų ir naktį, darbuo-'bos, taip kaip visi dori žino
galbų vargšams ir liedarbiams tis labdarybės reikaluose. Su’nės, kad kreipiasi į Aukščiauir prirašinėjo geros širdies lie savo parapijos dvasios vadais si jį su prašymu, kuris yra ištuvius; kas mėnuo davė apys priešakvje, su Dievo ir artimo ' reikštas giesmėje sekančiai:
kaita šv. Vincento ir Paulio meile širdyse, turėdami platų ‘‘Duok mums doros nuopelnų,
patyrimų gyvenimo reikaluose, “Duok laimingų pabaigų,
Tcl. CICEItO 294
(ėmėsi tarnauti ir pašalpų duo “Duok linksmybę amžinų.’’
Z. L. Gedvilas
SYREWICZE ti vargo paliestiems lietuvia
GRABORIUS
ms po visas lietuvių parapi
Laidotuvėjns pilnas patarnavimas
gulimas už $35.00
jas Chicagoje. Kadangi mūsų,
KOPLYČIA DYKAI
,
.
1344 S. 51)tli Avė., Cicero, ln.'Lietuvių Labdarybės darbuo-

LABDARYBĖS SKYRIUS

DAKTARAI;

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

DR-TbIEZIS

ŽMOGAUS RAUMENYS

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽIUS

DR. K. DRANGELIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

nR. JOSEPH KELLA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKOL'IS

DR.A.L.YUŠKA

DR. G. KASPUTIS

L J. ZOLP

DR. A. R. McGRADIE

DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKUDAS

DR. VA1TUSH, OPT.

A. L. DAVIDONIS, M. D.

DR. J. W. KADZEWIGK

Seniausia ir Didžiausia

DR. MAURIGE KAHN _

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SEGAL

DR. H. BARTON

ga

DR. G. SERNER

lima,

Eudeikis

DR. B. ARON

DR. V. S. NARES

DR. A. J. BERTASH

GARSINKINTES
“DRAUGE”

—

__

—-

■ .....
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CHICAGOJE

vanų. Susigraudinus, net su ŠV. PRANCIŠKAUS VIE
ašaromis, p. S. dėkojo chorui
NUOLYNO RĖMĖJAMS
už dovanų ir prašė neišbraukti
DĖMĖSIU!
jos iš narių skaičiaus, nes ir
jai begalo gaila skirtis su jau
Prašoma, kad paskirtieji de
nystės draugėmis ir draugais.
legatai į rengiamųjį Rėmėjų
Da pusvalandį pažaidęs cho
seimų prisiųstų į Vienuolynų
ras išsiskirstė.
savo vardus ko veikiausiai.
Šiandie p. Skamarakienė ap
SEIMO PROGRAMAS
leidžia Chicagų.
Rap.

Ir niekuomet neužvildavo pu
blikos.
i
Ponia Skamarakienė išva
žiuoja pas savo vyrų į Lock
PRANEŠIMAS
Ilaven, Pa. kur- nukėlus dirb
tuvę,
kurioj p. Skamarakas di
Pirmadienio vakare 8 vai.,
spalių 3 d. įvyks Draugas Box- rba, ir jis sykiu turėjo išvykti.
Spalių 9
ing Komisijos susirinkimas P-as Skamarakas taip pat bu
JAUNUTĖ “KELIAU
vo
Aušros
Vartų
parap.
ir
L.
Aušros Vartų parap. kleboni
10:30 Iškilmingos šv. Mišios
NINKĖ”
joje. Prašoma visų komisijos V. “Dąinos” chorų narys, nes
ir pamokslas Vienuolyno kop
yra geras drutbalsis. Taigi du
narių atsilankyti.
lyčioje.
mūsų chorai netenka dviejų BRIDGEPORT. - Plati APirmininkas
12:00 pietūs.
merikos šalelė ir malonu po
gerų narių-dainininkų.
jų pasivažinėti. P-lė Felcė Nau
2:00 -mas posėdis.
Atsisveikindama su Aušros
Šv. Antano parap., Cicero,
sėdaitė iš Stuart, Neb., vyks į
3:30 pertrąuka.
III. sudaro teamų net iš 6 stip- Vartij parapija p. Skamara Californių pas savo motinos
3:45 2-rasis posėdis.
rių kumštininkų. Sekantieji y kienė praėjusi sekmadienį per pp. A. Nausėdienės senus prie5:00 vakarienė.
ra užsiregistravę “Draugas į sum, labai gražiai, ir be galo
pįT
itod M.
.. ..................................
.lausnnnga, pabado,o Vanagar
_ Kr#vetz
.
6:00 programas.
Boxing
” konteste:
cio
“
Sveika
Marija.
”
1
Petkus ........................ 160
dienų” p. A. Nausėdienės
Kviečiame visus prietelius,
Juknis ........................ 147
! draugė. Ištekėjus už muzikan pažįstamus, rėmėjus ir dar vie
Vaičiūnas .................... 135 ' Praėjusį penktadienį po choto, kurs tarnavo Amerikos A- nuolyne nebuvusius lietuvius į
Stuperas........................ 126 ro pratybos, gražiai išpuošta- rmy Band, pp. Kravetz pla
Šv. Pranciškaus Vienuolynų
Grismanauskas............. 118 me mergaičių sodalicijos “klučiai po visų pasaulį važinėjos, spalių 9-tų dienų.
Gailis ............................ 112 hauzėj” įvyko netikėta pra- Dabar apsistojo Inglevvood,
_____________
mogėlė, kurių suruošė darbš Cal.
lhj 5 d. vien moterims, spalių
KAS NAUJO WEST SIDE? čiosios mūsų choro narės: Ži1925 m. p. A. Nausėdienė,
6 d. vien vyrams; spalių 7 d.
baitė, Labanauskaitė, Varaniū
vykdama Europon pasiėmė sa
Šį mėnesį West Sidę ap tė ir Aitutytė. Pramogėlės ti vo “palydove” J. Leščauskai- vėl bendrai vyrams ir mote
leidžia p. Antanina Feravičiū- kslas, kaip pasirodė, buvo at tę, supažindinti su pp. Kra rims. Prelekcijos tęsis nuo
tė-Škamarakienė, žinoma netik sisveikinti su p. Skamarakie- vetz, tuomet gyvenančiais Wa- 6:30 iki 10 vai. kas vakaras.
vestsaidiečiams, bet ir visos ne. Po skanaus užkandžio, pa shington, D. C. Toji šeima vie Be prelekcijų, parodos, pamo
Čikagos lietuviams. Gimus ir sidalinta mintimis. Kalbėjo na svetingiausių tarpe neskai ki) bus ir krutamieji paveiks
augus West Side, nuo pat jau varg. J. Brazaitis, kuris ap tlingų lietuvių gyvenančių Ca- lai kas vakaras skirtingi.
nų dienų, pamylėjusi dainos gailestavo kad choras neten- lif. Pp. Nausėdų senus drau
Dr. G. I- Bložis,
menų, priklausė parapijos cho
vieno iš geriausių soprano; gus pp. Kravetz nesenai lan
Raštininkas
rui. Turėdama gražų soprano linkėjo pp. Skamarakams ne kė seserys Leščauskaitės iš
baisų, jį išlavino, ištobulino atsiskirti su Vest Side; laika- Bridgeport.
IŠ POLITIKOS LAUKO
Beethoveno konservatorijoj ir ms pagerėjus grįžti atgal ir
X Grįžus pralotui M. L. Kru
paliko žymi choro solistė. Da- vėl sykiu veikti. Ig. Sakalas
Lietuvių vajus už Franklin
ug sykių ji yra savo balsu ilgokoj kalboj apibudino p. šui, M. S. 1-ma kp. sveikino
D. Rooseveltų į prezidentus
puošus bažnytines pamaldas ir Skamarakienės darbuotę Au- J. M. vardadienyje su dideliu
prasidės Chicagos lietuvių de
choro vakarų programas. Vė- šros Vartų parap. chore (per gėlių bukietu,
mokratų susirinkimu prie už
liau įsirašius į L. V. “Dai-,18 m.) ir vėliau L. V. “Daix Mot gą_gos i kp. rengįa
kandžio (lunch) sekamų sa
nos” chorų buvo viena pavyz- nos” chore. Ant galo kleb. įdomių ir su gražiomis dova- vaitę, kur kampanijos užduo
dingiausių narių. Chorui sta- kun. J. Mačiulionis savo kai nomis “bunco party” spalių
tis ir planus išdėstys susirin
tant scenoje operetes, keliais boję taip pat reiškė apgailes- 25 d., Šv. Jurgio par. svet. ant
kusiems kongresmanas A. J.
atvejais jai teko vaidinti-dai- tavimų, kad parapija, o taip 2-rų dubų. Komisija: pp. KuSabath, nacionalių grupių sky
nuoti pirmaeiles roles. Be to, pat ir choras, netenka įžymios , činskienė, Ambrazas ir Burba
riaus pirmininkas. Vieta ir die
p. Skamarakienė turi didelių narės ir prašė neatsiskirti ant sutartinai darbuojasi, kad “bu
na bus paskelbta vėliau. Su,
gabumų ir dramos mene. Cho visados su West Side. Po kal nco party” pasisektų.
sižinokite su Roosevelt for
rui statant veikalus, visuomet bų p-lė M. Žibaitė choro varVietinis President Lietuvių skyriaus
jai tekdavo svarbiausioji rolė. ;du p. Skamarakienei įteikė dovedėju K. Jurgelioniu, 134 No.
AMERIKOS LIETUVIŲ
La Šalie St., Chicago, III. Te
DAKTARŲ DRAUGIJOS
lefonas Franklin 4763.

B0XING NEKIS

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
t

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAIVŲ laivakortes j Lietuvę ir visus pasaulio
kraštus.
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

“SVEIKATOS SAVAITĖ”

Amerikos Lietuvių Daktarų
draugija jau 20 m. kai gyvuo
ja. šiais metais draugijai su
kanka jubiliejus, kuris bus y*
patingu būdu pažymėtas, ren
giant “Sveikatos savaitę”,
kuri tęsis keturias dienas: spa
lių 4 prasidės ir spalių 7 d
baigsis. Pirmų vakarų paskai
tos bus visiems bendrai; spa-

21 už £1.00
IKI LAPKRIČIO 1-MAI DIENAI

Tos pačios £1.25

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest.”

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

Adresas......... .......................................................................
• •••••e«e*eeaeeeeev«eea**eeeeeeeeeeaa

Kiek metų?................................ Kiek sveri?.....................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
Oakley Avė., Chicago, III.

IKI GRUODŽIO 1-MAI DIENAI

Tos pačios £1.50
IKI GRUODŽIO 24-TAI DIENAI

AR IEŠKAI GEROS
KNYGOS?

2334 So. Oakley Avenue

d.,

1932

Kad šiais laikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų
skaito, tai visiems aišku. Bet
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Knygų mylėtojai neretai
turi vargo iki užtinka tikrai į
sau patinkamų knygų. To
kiems čia norime nurodyti
vienų’ knygų, kuria niekas ne-.
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus. Karštai visus ra
giname įsigyti knygų vardu
DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas,
turįs 476 puslapių. Pagal vo- i
kiškų originalų lietuviams tų
veikalų prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.
Yra tai platus aprašymas
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso
Kristaus gyvenimo ir mokslo
išdėstymas. Tas viskas išdėta
įdomiai, gražioje, aiškioje, vi
siems suprantamoje kalboje.
Įsigykite tų knygų, jų skai
tysite nuo pradžios iki galo su
dideliu pasigrožėjimu ir dva
siška nauda, skaitysite jų daug
sykių ir vis didėjančiu pasi
tenkinimu. Kaina $2.00. Krei
ptis:
“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

VARGONININKAMS, GIES
MININKAMS IR DAINŲ
MĖGĖJAMS

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

REMKITE VISUS BIZNIS.
RIUS KURIE SKELBIASI
“DRAUGE.”

a|a

JOHN B. BORDEN
(John Bardzlunas Borden)’

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

PETRAS GEČAS
Mirė Rugsėjo 30, 1932, 7:30 vai.
vak. 44 metų amžiaus Kilo iŠ
Tauragės Apskr., Šilalės parap.
Balsių kaimo. Amerikoje išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudilne
moterį Oną,
1 dukterį
Oną
Venskienę, ir žentą. Petrą Ven
ckų, 4 sūnūs: Petrą, Stanislo
vą, Antaną 1r Juozapą, 2 sese
ris: Oną ir Antaniną, 2 švogerius Juozapą Rupšį ir Kastantiną Jaką, o Lietuvoje 2 broliu
Stanislovą ir Povilą, seserį Juozefą Kuizienę Ir švogerį Kuizi
ną.
Kūnas pašarvotas 651 W. 51
Str. ir cor. 51st and Union Avė.
Laidotuvės įvyks Antradienį,
Spalio 4 d., 1932, iš namų 8
vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą. Po pamaldų bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Duktė, Su-

Telephone Randolph 8727

2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 90S
TeL Dearborn 7968
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais
— 6 Iki 9 vai.
4148 Archer Avė. Tel. Lafayette 7SS7

Namų TeL Hyde Park S>9S

J, P. WAITCHES
ADVOKATAS

nal. Seserys Ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborlus I. J. Zolp. Tel. Blvd.
5203.

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 6960—6377
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

Democratic
Headquarters
Lithuanian
Division

K T. A S A T .T,K ST---- OKMl m.tortl

Tel. Boulevard

5913.

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

134 N. La Šalie St.

Chicago
MOKSLO LAIKUI
PRASIDEDANT
Be mokslo sunku gyventi ypač Amerikoje. Mokytis reikia Ir senes-

R, ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žiedas, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec| torius dėl judomų paveikslų
e

j-

v

"

niems žmonėms ne tik jaunuoliams. (Į rodymo.
Kainos labai nupigin
J

Geriausia lietuvių mokykla visoj Chlcagoj yra Amerikos Lietuvių Mokykla. Čia pagal naują mokinimo būdą
išmokinama J trumpiausią laiką anglų ir lotynų kalbos, aritmetikos, knygvedystės, stenografijos,
pllletystės,
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir
kitįų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas
P, J. P. Olekas, yra senas ir daug
prityręs, kuris gražiai Ir visiems suprantamai dėsto mokslo dalykus ir
kiekvieną labai patenkina.
Dabar,
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas piradėt, mokytis. Atei
kite ir įsirašykite šiandien. įMOKSLO
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto iki 3 po
pietų ir nuo 7 iki 9 vai, vakaro.

tOS.
:
;

2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
°
Tel. Hemlock 8380

'
•
I
!

’

Wm. J. Kareiva

į

'
į

Amerikos Lietuvių
Mokykla

4644

3106 So. Halsted St.

NAUJAS RADI01933

Inter-Otion, kurios pa
siekia tolimus kraštus, gra
žaus balso, pasiekia Kana
dos, Mexikos, Pietinės Amerikos stotis aiškiai. Tai
pgi R. C. A. Victor, Philco, Majestic ir Sparton.
Pamatykite šiuos naujus
1933 Radios Budriko krau
tuvėje, o jūs nusistebėsite
jų tobulumu ir gerumu.
Kainos žemos trumpam
laikui. Jūsų senų radio imame mainais.

Savininkas
D81 geriausios rųšles
Ir patarnavimo, šau
kit.
GBEEN VALLF.Y
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.
SO. PAULINA STREET
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

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

NAUJA GASOLINO STOTIS

Vartoja Sinclair Produktus

HI G H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

Dabar aplaikėme mažus
Baby Grand Radio, ku
riuos specialiai parduoda
me trumpam laikui

P° ........... *9.85

Galima jas matyti:

“DRAUGAS” PUB. CO.,

3

Taipgi turime komp. J. Ži W 56 METUS IŠBUVO
levičiaus, “Jaunas Darbinin
KALĖJIME
kas”. Trumpi dainavimo pa
šnekesiai ir 100 dainų, prad BRTDGEAVATER, Mass., sp.
žios mokyklai sudarė Laisvas 1. — Šios valstybės kalėjime
menininkas J. Žilevičius ir D. mirė kalinys Jesse Pomeroy,
Visos narės malonėkite atsi Andriušis, tos knygos kaina j 70 m. amž., kurs kalėjime iš,buvo 56 metus. 14 metų eidalankyti, nes yra svarbių daly visai nedidelė, tik $2.00.
Pasiskubinkite su užsakymu, mas jis nužudė vienų bernaitį.
kų svarstyti.
Koresp.
nes jų nedaug beliko.
Dvylikų kartų jis bandė iš ka
“DRAUGAS” PUB. CO.,
lėjimo pabėgti. Bet nepasisekė.

PRANEŠIMAI

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

spalių

WEST SIDE. — Nekalto
Prasidėjimo Panelės Švenčiau
sios mergaičių sodalicija lai
kys mėnesinį susirinkimų spa
lių 3 d., 1932 m., 7:30 vai. va
kare, klubo kambaryje.

Pranešame, kad “Draugo”
knygyne galima gauti “Giesmynėlį”, bažnyčių chorams,
mokykloms ir šiaip jau gies
Garsaus Vardo Lietuvių drmininkams. Tekstų sutaisė A.
jos mėnesinis susirinkimas įJakštas, gaidas pagamino J.
vyks pirmadienį, spalių 3 d.,
Naujalis. Kaina 50c.
1932 m., 8 vai. vak., P. Kisie
liaus svet., 4625 So. Paulina
St. Visi nariai būtinai pribū
kite, nes yra svarbių reikalų
svarstymui.
Valdyba

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

T’;’-’’>»,lieius,

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

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
’ vieną Iš geriausių rūšių automobi, liūs — 8TTTDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi

j mą

mes

vartotų

nebrangia

turime

karų

pilną

labai

paslrinkl-

prieinamą

ir

kaina

MIDLAND MOTOR SALES
4499 ARCHER AVĖKITE
Telephone Lafayette 7139

