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Iš naujo išjudo Meksikos katalikų engėjai
1$ KRAŠTO PASALINO APAŠTALIŠKA
DEIEGAU^FLORES’į
Vokietija reikalauja, kad Herriot’as
kaltiramiK įrodytu
Japonai prieš sekr. Stimsoną ir T. Sąjungą. Nu
siginklavimo konferencija gal bus nukelta į
Londoną. Rusijos bolševikai bijo žodį tarti
Mandžiūrijos klausimu

T. SĄJUNGOS SEKRE
TORIUS
—i-----------

ŽENEVA, spal. 5. — Atei
nančiais metais pasitraukia T.
Sąjungos getieralis sekreto
rius Sir E. įžrummond. Kal
bama, kad į jo vietų bus skir
tas Brummonjd’o padėjėjas J.
Avenol, prancūzas.
KETURIŲ I VALSTYBIŲ
KONFERENCIJA

PREZIDENTO PRAKALBA
DĖS MOINES, Iowa, spal.
5. — (Vakar vakarų čia kal
bėjo prezidentas Hoover’is. Jis
ragino piliečius pasitikėti res
publikonų partija.

LIETUVOJE
ĮDOMUS RADINYS
Vaizduojąs Kražių įvykius

PASTAROJI ŠVENTOJO TĖVO ENCI
KLIKA LIEČIA VISUS KRAŠTUS
VATIKANAS, spal. 4. —
Pastaroji Šventojo Tėvo Pi
jaus XI išleista enciklika dėl
katalikų persekiojimo Meksi
koj liečia ir kitus kraštus, kur
tik katalikų Bažnyčios laisvės
ir teisių varžymai vykdomi.
Šventasis Tėvas pataria vy-

skupams, kunigams ir pasaulininkams katalikaiųš griežtai
protestuoti prieš persekioji
mus ir varžymus. Visados ir
visur teisėtu keliu energingai
protestuoti, nepaisant to, jei
vyriausybė tuos protestus ir
ignoruotų.

PAR-YŽIUS, spal. 5. — Pra Betvarkant šių vasarų Ku
KALTINA PROKURORĄ
Kalifornijos valstybės kon- ncūzijos premjeras Herriot’as piškio (Panevėžio apskr.) kle
vakar
čia
tarėsi
su
Anglijos
bonijos trobesius ir bekasinė
IR KOMPANIJAS.
gresmonas Barbour, respubli
užsienių
reikalų
sekretorium.
jant
jų
pamatus
—
rastas
įdo

konas, iš naujo laimėjo kan
Gal Londone įvyks keturųj va mus medalis. Medalis bronzi
“Utility Consumers and Indidatūrų j kongresų.
lstybių konferencija Vokietijos nis, apie 5 cm. skersmeny, su PRISIPAŽINO PRIE VA
APAŠTALIŠKAS DELEGA kio pagrindo lieja savo tulžį
vestors League of Illinois
GYSTĖS
ginklavimosi
klausimu.
užrašais
lenkų
kalba,
nukal

TAS LĖKTUVU IŠVEŽTAS prieš Bažnyčių ir popiežių. Po
JAPONAI PRIEŠ
prezidentas prof. Douglas ir
piežnis enciklikų išleido Mek
tas Kražių istoriškam įvykiui
STIMSONĄ. ,
Cli. P. Glaeser, advokatas ir kiti paskelbė pareiškimų. Ka
sikos vyskupams, kunigams ir
EKONOMINĖ KONFEREN paminėti.
MEXICO CITY, spal. 5.
ltina prokurorų Swanson’ų ir
CIJA BUS LONDONE
TOKIJO, spal. 4. — Iš ja
Viena to medalio pusė vaiz morgičių pirklys Lake View veikiamas viešosios naudos
Apaštališkas delegatas Meksi tikintiems vien tikėjimo reikaduoja žmonių muštynes, pir- distrikte, savanoriai nuėjo pro kompanijas, kad leido Insull’o
kai, Jo Eksc. arkivyskupas lais. Popiežius neragina Mek- pOnil karo ofįso pranešta, kad
kuroro ofisan ir ten išpažino,
ŽENEVA,
Ruiz Flores vakar popiet lėk sikos katalikus sukiliman, bet J. Valstybių sekretorius Sti- —
---- . <■ spal. 4. — Nu- , įname plane matosi bėganti ir kad per 10 metų morgičiais sūnui apleisti J. Valstybes.
tuvu iš krašto ištremtas. Iš dar pataria, kad jie protes mson’as savo sakyta PhiladeI-1 tarta, kad pasaulio ekonominė į upę (Kražantę?) įbridusi možmonėms nu Reikalauja, kad prokuroras
vežtas j d. Valstybių pasieni. tuodami pasiduotų neteisingie pliijoj prakalba japonus pro-’ konferencija įvyks Londone. teris, o šalia jos į j¥ įsikibęs 1 Pirkliaudamas > 2
paskelbtų visus vardus tų, ku
ms įstatymams, jei vyriau vokuoja ir tuo būdu drumsčia Diena nepaskirta. Konferenci- mažas berniukas; greta jų at- Įsnko (l«vogė) ape pusę m.- riuos Insull’is favorizavo. Iki
IŠ MEKSIKOS IŠTREMTAS sybė nesukalbama. (Juk popie ramybę, taip pat kenkia ge jon bus pakviesta ir sovietų vaizduota arklio parblokšta lij',ri0 doleri»' a"°da™>s' kad šiol ne viskas paskelbta. Di
vyriškio figūra. Toliau - keli anksčiau- a^ v'dla”
«ž tai
žius turi teisę kunigams ir pa- riesiems J. Valstybių santy Rusija.
ARKIVYSKUPAS
dieji politikieriai, matyt, sle
saulininkams duoti reikalingų kiams su Japonija.
kareiviai - raiteliai pakėlę
piami.
MIRĖ BUVUSIS PRE
nagaikas muša bėgančius žmo- sprendė pirm to laiko prisi Pagaliau reikalaujamą, kad
MEXICO CITY, spal. 5. — nurodymų tikėjimo reikalais,
(Sekr. Stimson praėjusį še
nes. Užpakaliniame plane Kra pažinti kaltu ir prisiimti už Public Service Company of
ZIDENTAS
Kongreso žemesniųjų rūmų ko nepaisant to, ar tas Meksikos
štadienį Philadelpbijoj kalbė
žiu bažnyčios bokštas. Aplink tarnautų bausmę.
misija vakar nuvyko pas pre vyriausybei patinka, ar nepa
Northern Illinois, Peoples Gas
Prokuroras sutiko jį paduo Ligi it & Coke Company ir Cozidentų Rodriguez’ų jo reika tinka. Taip pat turi teisę sa jo apie tai, kad J. Valstybės ^£EXIC0 CITy, spal. 4. — vaizdo užrašas: “Z icli grobow
jokiu būdu nepripažins Man-i,,. _ ,
.
....
v
i Mirė buvusia 1914 metais lai- powstanų mšciciele? Krožė.” ti “grand jury,” kaip tik ap mmonwealth Edison Company
lauti, kad jis ištremtų iš Me vo valdomų Bažnyčių saugo 1V. ..
dziūnios
Nes Ma-. kinasis
, • - Meksikos
u , •,
-i
Iš abiejų žodžio “Krožė” pu gauti žmonės iškels prieš jį nutrauktų pensijos mokėjimų
.. užgrobimo.
°
prezidentas
ksikos apaštališkų delegatų. ti ir ginti nuo priešų.
ndziūnja yra neatskiriama Ki pr Qarvaja|
sių pažymėta data 9—11 lis- kaltinimus.
,
Prezidentas komisijai dėko
S. Insull’ui, iki jis grįš Chinijos dalis).
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top.
1S93.
”
jo, kad kongreso rūmai yra
cagon ir išsiaiškins.
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legatų iš krašto pašalinti.
reikalavimų, kad Prancūzijos
Japonai kai vienas yra nu- vyko kariuomenė. Šerifas jos mos — sėdinčios ir viena ran bet ne pilietis, turintis tris su- J Prieš Samuelį Insull’į ir jo
Vyriausybės agentai vakar ,premjeras Herriot’as tuojau sistatę ir pasiryžę nė kokiu J reikalavo. Prieš porų dienų a- ka į Dievo Apveizdų rodan augusias ir Amerikoj gimusias Į brolį Martįną Cook’o apskri5:00 rytų apaštališkų delega-Į paskelbtų įrodymus, kad Vo būdu nepaduoti Mandžiūrijos (ngliakasiai sukėlė riaušes. Vie čios, o kita ranka ant inkaro dukteris, 1927 metais su žino- Jįįes “grand jury” išnešė kai
tų, Jo Eksc. arkivyskupų Flo kietija ginkluojasi ir peržen- atgal Kinijai. Sako, pasauly |nas angliakasys pavojingai pa pasirėmusios moters figūra.
na išvyko į Luropų. Kada 1928 j tinimus. Abu traukiami teisres’ų, suėmė ir pristatė į vi- gia Versalio taikos sutartį, a nėra tokios galybės, kuri ga- j šautas. Čia ir apylinkėje yra Figūros apačioje — karališka m. reikėjo grįžti, susekta, kad Į nian ug SVetimų fondų eikvo
daus reikalų ofisų. Tenai ar-jrba vįsaį nutiltų niekus skel- lėtų priversti japonus išsiža- i apie 1,000 angliakasių. Iš jų karūna ir skydas su Lenki jo žmona serga džiova ir jai
jimus ir vagystes.
kivyskupui pranešta, kad jis:bęs.
dėti savo pasiryžimų.
apie 200 nori eiti dirbti. Kiti jos, Lietuvos ir dar kažkokiu atsakytas į Ameriką grįžimas.
Samuelis Insull’is išdūmė į
palauktų galutino vidaus rei________ u
visi streikdoja. Del to ir nesu (neišskaitomas) herbais. Šalia j Lutomskis vienas grįžo ir paryžių, o jo brolis — į Kakalų sekretoriaus įsakymo.
BOLŠEVIKAI NĖ ŽODŽIO
KĄ DARYS T. SĄJUNGA tikimai.
parašas: “Pan Bog nie rycb- j kelerius metus dėjo pastangas 1 na(bp Cook’o apskrities proliwy ale sprawedliwy” čia pat:už žmonos grąžinimų. Niekas ’kuroras imasi procedūros, kad
MEXICO CITY, spal. 4. — LONDONAS, spal. 5. — RuŽENEVA, spal. 4. — Man KALTINA INSPEKTORIUS, matos medalį komponavusio negelbėjo. Žmogus nuo širdge- j jįe būtų išduoti ir grąžinti Chi
Paties Meksikos prezidento pa sijos bolševikų laikraščiai nie- džiūrijos klausimas T. Sąjun
asmens inicialas “I. K.” Me- los mirė.
KAPITONĄ
cagon.
-ii ko nerašo apie kilusius T. Sų
raginti žemesnieji kongreso rū|
gai yra vienas opiausiųjų klau
dalis gana gražus ir visiškai
mai nutarė to paties preziden jungos kivirčius su japonais išimų, kada japonai yra pasi NEW YORK, spal. 4. — Už sveikutėlis.
V. B.
APIPLĖŠTA KOLEGIJA
BAIN’O BYLA
to reikalauti, kad jis iš Mek dėl Mandžiūrijos. Japonų bijo. ryžę neklausyti jokio sprendi garlaivio “Observation” sus
Vakar kriminaliniam teis
sikos pašalintų apaštališkų de
mo. Tokis ar kitokis prieš ja progini ų East upėje, kada žu Gruodžio mėn. 1 d. Kaune
Keturi plėšikai dienos me man pašaukta buvusis banki
legatų, Jo Eksc. arkivyskupų
1,000 KINŲ NUKAUTA
ponus veikimas gali juos iš vo 71 asmuo, “grand jury” prasidės*'Vokietijos -r- Lietu tu užpuolė Chicago Medical ninkas Bain’as, jo sūnus, žen
Leopoldų Ruiz Flores.
stumti iš pačios Sąjungos ir kaltina inspektorius ir laivo vos — Latvijos — Eistijos — kolegijos ofisų, 710 So. Lin tas M. Fisher ir uždaryto
Kongreso rūmai apaštališkų MUKDENAS, spal. 5. — Ja gali sukelti karų Rytuose.
Kinijos — Japonuos tranzitų coln gat. Pagrobė apie 3,000 West Englewood Trust and
kapitonų.
delegatų vadina “svetimša ponai praneša, kad ties Nonper SSSR prekių pervežimo dol.
Savings banko vicepreziden
liu.” Arkivyskupas yra gimęs ni upe, Mandžiūrijoj, japonų
PALEISTAS IŠ VIETOS
SERGA ARKIVYSKUPAS konferencija. Čia bns svarsto
tas Barry. Norėta naujai by-,
ir augęs Meksikoj. Jis yra Me kariuomenė nukovė apie 1,000
mi įvairūs prekių pervežimo
VARGŠŲ ŠELPIMUI
lai pasitvarkyti. Teisman ne
ksikos pilietis. Bet žemesnie kinų sukilėlių.
LONDONAS, spal. 5. — Pa ST. PAUL, Minn., spal. 4. tarifų klausimai. Reikia pažy
atėjo Barry. Įsakyta jį areš
ji rūmai nusprendė kad jei jis
skelbta, kad Airijos generalis — Serga Jo Eksc. vietos arki mėti, kad tokia didelė geležin Vargšų šelpimui Cook’o ap tuoti. Bain’as su saviškiais
yra “popiežiaus tarnyboje, tai NUSIGINKLAVIMO KON gubernatorius McNeil, Angli- vyskupas Murray.
kelių konferencija bus Kaune skrity sudaryta nauja organi aiškinosi, kad jis nesuspėjo
netekęs krašto pilietybės.”
FERENCIJA
jos karaliaus atstovas, paleis
pirma.
zacija vardu Emergency Wel- gauti advokato.
Dar prieš tų kongreso nus . ŽENEVA, spal. 4. — Tarp tas iš užimamos vietos.
IRAKAS T. SĄJUNGOJE
fare Fund of Cook County,
Atsižvelgus į tai visa, tei
prendimų arkivyskupas Flores tautinė nusiginklavimo konfe
ŠIMKAIČIAI, Raseinių aps. Ine.
sėjas J. Prystalski šiuos pirpaskelbė atsakymų į prezide rencija baigia savo dienas. AŽENEVA, spal. 4. — T. Są Vietiniam smulk. kred. banke
NAUJA VYRIAUSYBĖ
jmuosius išklausinėjimus atidėnto Rodrigucz’o grasinimus, nglija yra sumanius konferen
junga padidėjo viena valsty viena senutė turėjo padėjusi
APIPLĖŠĖ NAMUS
jo iki ateinančio pirmadienio.
kad jis išnaikinsiąs visas Me cijų visai nutraukti ir pasikal
HARBINAS, Mandžiūrija, be daugiau. Tai Irakas, kurį 2000 litų. Neseniai ji indėlį iš
ksikoj bažnyčias, jei popie bėjimus apie nusiginklavimų spal. 5. — Numatoma, kad žie po karo valdė Anglija. Irakas banko paėmė ir pareiškė, kad
Du plėšikai klastingu būdu
ORO STOVIS
žius “kišis” į Meksikos vi nukelti į Londonu, ar į Pary- mių vakarų Mandžiūrijos da priimtas -T- Sųjungon, kaipo pinigus siųsianti į Ameriką sū įsigavo į namus, 6829 Paxton
daus reikalus.
žiu. Pasikalbėjimuose gali da- ly prieš japonus veikiantieji nepriklausoma valstybė.
nui, kuris dabar neturi darbo avė. Pagrobė 650 dol. pinigais
CHICAGO IR APYLIN
Arkivyskupas nurodė, kad lyvauti tik penkios santarvės kinai sudarys naujų vyriausy
ir labai sunkiai gyvendamas, ir apie 5,000 dol. brangenybė KĖS. — Šiandien iš dalies de
PLATINKITE
U
DBAU0V
prezidentas Rodriguez’as be jo valstybės.
J iii g bę.
mis.
šaukiasi pagalbos.
besuota ir šalta.

CHICAGOJE

j
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Trečiadienis, spalių 5 d., 1932

DRAUGAS

“D R A U G A S”

Yra gyvas reikalas, kad būtų suorgani
zuotas aukštesnį mokslų einųs jaunimas į
vienų tvirtų katalikiškai lietuviškai nusitei
kusių organizacijų, kuri auklėtų ir ugdytų
mūsų busimųjų šviesuomenę, šiuo klausimu

KONSOLIDACIJA AR PAIRIMAS

Tokia gų. Daugelis ir labai kilnių
antrašte p«pf. F. Kemėšis kunigų taip pat yra verčiami
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00. Pu
sei Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — 93.00, Vienam
“Naujoje Romuvoje’’ rū tik gintis nuo esamų ir įsivai
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7,00, Pusei Me
daug kalbėta, nemaža rašyta. Pati garbintų — 94.00, Kopija .990.
gs. 4 d. numeryje vėl grį zduotų priešų, vietoje visu fro
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrągiausiųjų
mūsų
organizacijų
—
Kunigų
Vie

žta prie jo pereitais me ntu varyti krikščioniškos mei
Hna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčiama tam
'tiesiui pašto ženklų.
nybė — savo seime iškėlė jaunimo organiza
tais iškelto reikalo suda lės ofenzyvų, dėti visas jėgas
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:09 vai.
vimo klausimų ir šiam reikalui nuskyrė ko
Skelbimų kainos prisiunčiamus pareikalavus.
ryti taip vadinamų “de sieloms auklėti, kilniai pašto
misijų,
į
kurių
įeina
kun.
Jonas
Navickas,
šinįjį blokų’’ iš tautinin racijai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
kun.
Anastazas
Valančius
ir
kun.
Jonas
Kri

kų ii- krikščioniškai-demo Toji provokacijos dvasia ve
vai. po piet.
pės. Tasai organizavimo darbas buvo svars
kratiškos krypties srovių. rčia vyriausybę nepasitikėti sa
tomas
ir
Federacijos
seime,
kuris
pilnai
užSavo nusistatymų iškel vo visuomene, visur matyti sa
“D R A U G A S”
gyrė Kunigų Vienybės išneštus nutarimus.
tu reikalu, jei bus galima, vo priešus.
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Einant prie jaunimo organizavimo, pat
duosime vėliau. Šį kartų Ji verčia vyriausybę bijoti
Published Daily, Except Sunday.
sai pirmutinis reikalas yra susirūpinti pačia
duodame savo skaitytoja Bažnyčios ir kunigų įtakos ;
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 96.00. Šia Months
svarbiausia
mūsų
jaunuomenės
dalimi
—
mo

- >9.KO. Tbree Months — 92.00. One Montb — 75c.
ms prof. Kemėšio straips jaunąsias kartas ir matyti kie
Europa — One Tear — 97.09. Slx Months — 94.00.
ksleivija.
Kaip
Lietuvoje
ateitininkai
ir
pa

nio ištraukų, kurioje, mu kvienoje katalikiškoje akcijoje
Copy — .09c.
Advertising ln “DRAUGAS" brings best results.
vasarininkai, taip Amerikoje moksleiviai ir
ms rodos, visai teisingai sau paslėptų pavojų. Ir Bažny
Advertising rates on application.
vyčiai turi kilnių pasiuntinybę mūsų tautoje.
sučiupta kai kurie reiški čios išganingoji įtaka iš tik
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago Toliau eina mūsų jaunimo įvairios sodaliciniai iš viso trukdantieji rųjų sistemingai ir sėkmingai
jos, lietuviškųjų mokyklų alurnniečiai, chorai
mūsų visuomenės konsoli šalinama, liūdint pačiai Baž
ir 1.1. Tai visa suorganizavus grupėmis, bus
dacija ir jų nemažai de nyčiai ir ranka- trinant iš
DIENOS KLAUSIMAI
galima sukurti didžiulė lietuviškojo jaunimo
moralizuojantieji.'
Prot. džiaugsmo jos piiešams.
konfederacija, kuri šiandie yra gražiausia
Kemėšis rašo:
Einančioje visame pasauly
MOKSLEIVIŲ ORGANIZUOTĖ
mūsų visuomenės vadų svajonė.
“Egoizmas ir provokacija— je kovoje už vaikų, už jauni
Labai
natūralu,
kad
moksleivių
organiza

štai du didieji mūsų tautos mo sielų, mes katalikai ir k n
Laiminga tauta, kurios jaunimas sąmo
vimo
iniciatyvų
turi
paimti
lietuviškoji
ber

vienybės priešai. Jie įstengia nigai čia Lietuvoje skiname
ningas, organizuotas, siekius aukštų idealų.
naičių
Švenč.
Marijos
kolegija.
Ši
įstaiga
pri

sutrukdyti ir sutramdyti visus tik pralaimėjimus. Betikybinių
Džiaugiasi Lietuvos visuomenė savo jaunimu,
valo
būti
centras,
kuriame
turi
rasti
sau
ir viskų, kas tik vienybės ke ponų rateliai, įvairios kitos
kuris turi 70,000 organizuotų pavasarininkų
...
/
ii* keletu tūkstančių organizuotų moksleivių, prieglaudos visi organizacijos pastovūs orga liu veda. Išėję iš nedoros šir neaiškių tikslų organizacijos
ateitininkų. Kokia skurdi mūsų padėtis, paly nai — raštinė, knygynas, archyvas ir žurna dies gudraus provokatoriaus, vis arčiau leidžia savo tink
lo administracija. Centro valdybos nariai bus jie sugeba įlysti ir į kleboni lus, vis daugiau steigia savo
ginus su Lietuvos jaunimu!
aukštesnį mokslų einantieji mokiniai plačio jų ir į valdiškų kabinetų; ji prieglaudų, mokyklų, darželių
Negi mes esame jau toki skurdžiai, ne sios Amerikos įstaigose.
gali suklaidinti ir kilniausį i- Jos ir jų organizacijos suge
trintieji jaunimo, neturintieji ateities? Ne
Lietuvių bernaičių kolegijos moksleiviai dealistų ir šaltakraujį prakti ba rodyti valdžiai savo loja
taip jau bloga kaip išrodytų. Amerikos lietu
škų žmogų. Toji nelemtoji dva lumų ir gauna kreditus, tuo
viai turi 14,000 vaikų, lankančių .lietuviškų- jau padarė atatinkamus žingsnius ir sutartis
šia ypač rūpinasi, kad tik ne tarpu kada toji pati valdžia
sias mokyklas. Iš jų arti 500 jaunuolių lanko su apylinkių moksleiviais ir pradėjo ruoštis
įvyktų susipratimas ir bendra dažnai bijo katalikiškų seselių
aukštąsias mokyklas. Įvairiose Amerikos* prie moksleivių suvažiavimo arba seimo, ku
dųrbiavimas tarpe Bažnyčios vedamų mokyklų, prieglaudų
aukštose mokyklose yra per 1000 lietuvių ris įvyks Švenč. Marijos kolegijoje, Thomp
ir Valstybės, nes jam įvykus ir darželių, kad ten kokiu nors
jaunuolių. Reiškia, yra tūkstantinė Amerikos son, Conn., Kolumbo šventėje — spalių mėn.
12 d. Seimas nustatys organizacijos gaires: anoji nešvarioji dvasia turėtų būdu imtų ir neišaugtų lioks
lietuvių moksleivių minia.
pasiskelbs savo buvimų, priims sau vardų, nešintis iš Lietuvos kur pipi krikščionis demokratas.
Tik, deja, šiandie toji tūkstantinė lietu nurodys savo pasaulėžiūros, šūkius, surašys rai auga. Kada tik ji pamate
-Mums gal bereikalo drau
vių moksleivių minia yra neorganizuota, ne Konstitucijos dėsnius ir pradės savo darbuotę. bebręstantį sutarimų ir taika, džiama eiti prie skautų; Baž
susipratusi — tai žalia medega, iš kurios tu
ji savo demonišku uolumu no nyčia neturi jokios įtakos į
Žinoma, kaip kiekvienas darbas, taip ir
ri susidaryti mūsų-Misimoji šviesuomenė. Ko
nurims, kol neišgalvos vėl nau didžiausių ir galingiausių šau
moksleivių
organizacijos
kūrimas,
susilauks
kia šiandie yra toji moksleivija, tokia rytoj
jų priemonių sukiršinti.
lių organizacijų. Jau nekal
iš
plačiosios
visuomenės
kritikos:
vieni
jų
bus mūsų šviesuomenė. Štai koki jos pažy
Toji egojizmo ir provokaci bant apie soči jali,stinį bei atei
miai: jinai nelietuviška; visa, kas lietuviš girs, kiti — peiks. Kitaip ir būti negali, nes jos dvasia yra pridariusi mū stinį jaunimų — tačiau mūsų
kai tautiška, tai moksleivijai didžiumoje yra pasaulyje esama dviejų rūšių žmonių: vieni sų kraštui neapsakomai daug
negudri viešoji opinija liepia
svetima. Jai nerūpi mūsų visuomenės reika tyli ir dirba; kiti nedirba, bet tiktai kriti žalos.
tt*t
ir jaunalietuvius stumti nu&
lai, sielvartai; dar mažiau tie mūsų reikalai kuoja dirbančius, kad- ne taip, kaip kad no Pripažinkime jos “nuopel Bažnyčios, net tada, kada jie.
jiems rūpės, kuomet toji jaunuomenė paliks rėtų, darbas dirbamas. Vienok kiekviena rim nus.“ Jeigu per šiuos pasta nori prie jos glaustis.
ta kritika yra sveika ir reikalinga. Tiktai
mokyklas.
,
Taip naudingas materijalei
kritikos priemone galima išvengti bloguipų Tuosius metus santykiai tarp
Bažnyčios
ir
Valstybės
ne
tik
krašto
kultūrai kelti ir taip
Prieš dvidešimtį metij pažangesnieji mok ir, naudojantis visuomenės gražiais nurody
nepagerėjo, bet gal ir žymiai greitai augantįs jaunųjų ūki
sleiviai sukūrė savo organizacijų — Mokslei mais, siekti tobulybės.
pablogėjo — tai tik tos nešva ninkų ratelių sąjūdis rūpinas
vių Susivienijimų. Toji organizacija buvo mū
Mums, senesniems visuomenės darbuoto rios — egojizmo ir provoką vien materijaliniu pelnu, tuo
sų išeivijos tvirtovė: jinai išauklėjo ir išla
jams, tetenka tiktai pasveikinti jaunuosius cijos dvasios nuopelnas.
būdu silpnindamas pamatų jau
vino mūsų šių dienų visuomenės vadus. Nėra
kūrybininkus ir pasižadėti, kad mes juos rem Nelemtam konfliktui besitę nųjų kartų idealizmui. Mes
jokios abejonės, kad Moksleivių Sus-mo nuo
sime visomis savo galimybėmis jų prakilnia siant, mūsų vyskupai turi visų katalikai ir kunigai ir į juos
pelnai mūsų tautai yra be galo dideli. Bet
me darbe.
savo energijų dėti budėjimui, nedarome įtakos.
šiandie toji organizacija negyvuoja. Štai ko
Brangusai Jaunime, nesakyk daugiau, kad koks slaptasis priešas ne Mes pasilikome tik su atei
dėl mes neturime priaugančių visuomeninių
jėgų, mums trūksta vadų. Nėra kas stotų kad Tau neduodama progos, atimama gali pultų ir nesužalotų Bažnyčios tininkais ir pavasarininkais
priešakyj mūsų skaitlingų organizacijų, re mybė pasidarbuoti visuomenei, panėšėti tau ir žmonių sielų reikalų. Kūry Tiesa, tai labai kilnios ir daug
dakcijų, įstaigų; rytoj tokių reikalingų va* tos žibintuvas: stok ir Dirbk! Tau Dievas biniam, konstruktyviam dar. žadančios organizacijos. Ta
padės.
J. N. bui maža belieka laiko ir jė čiau jos juk tik dalį—nors ir
dų bus dar mažiau.
<
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadienius

Ignas Jonynas

Geliu Krašte

sai, krokusai, narcizai, tulpės ir k. — yra
kada nors gauti iš Olandijos. Toli gražu
ne visų šitų gėlių protėvynė yra Olandi
ja, bet ten jos jau seniai įvestos, prigydytos, ištobulintos pasidarė savosios.
Olandų prekyba svogūninėmis gėlė
mis turi pasaulinio pobūdžio ir turėtb šio
kių tokių nuovokų apie kraštų, kur jos
yra auginamos ir auklėjamos^ gali būti
pravartu kiekvienam gėlių mėgėjui, , ku
rių tiek ne maža yra Lietuvoje.
Man teko įvažiuoti į Olandiją iš Vo
kietijos pro vokiečių Bentheimo pasienio
stotį. Vos tik pravažiavau vokiečių sie
nų, kaip, atrodė, tuojau pakvipo kitu oru.
Gamta, rodosi, ta pati, kaip ir Vokieti
jos pusėje, o tačiau olando rankos lyg
sugebėjo priduoti jai kilų pobūdį. Grei
tai imi jausti žymų kultūrinį skirtumų
tarp šių kaimyninių kraštų. Štai pitnins
olandų pasienio miestas — stotis Oldenzaal. Lš stovinčio stoty traukinio buvo
matyti prie stoties, kitoje jos pusėje, ga
na erdvi aikštė. Jos vidury —■ didžiulė
klomba, nieku neaptverta, visa paskendu

Redakcijos pastaba.

bu, kad toje aikštėje, kuri skiriama ne
pramogoms, ne pasivaikščiojimams lais
vu nuo darbo laiku, o dideliam prekių ir
žmonių, besiskubinančių į galažinkelį, ju
dėjimui, gali taip ramiai, be tvorelės, be
sargo, be policininko, augti puikios^ me
keno netrypiamos ir mekeno vogčia neskinamos gėlės. Kiek kultūringumo ir
kiek susivaldymo turi būti šioje tautoje
— tai pirmoji mintis, kuri skverbiasi gal
von prie šio reginio.
Išavažiavus iš Oldenzaalio Haagos
kryptimi, tuojau prasideda kiti gana mo
notoniški, bet įdomūs vaizdai. Važiuoja
ma iškeltu geležinkelio pylimu pro pla
čias pievas, surėžytas neplačiais, vandens
pilnais grioviais, kurie eina tiesiomis li
nijomis ir plausto pievas į pailgus ketur
kampius. Jų kiekvienas turi savo tiltelį
su Varteliais. Dabar tilteliai buvo visur
uždaryti ir prie jų rytmečiu dažniausiai
glaudėsi žalmargių, rečiau juodmargių
karvių būriai. Kituose rėžiuose buvo ma
tyti plonavilnės avvs.. Dar kitur matėsi
nedidelės budelės, primenančios šuns bū

b
z

ik

Nesenai buvę Maine valstybės rinkimai, kaip žinome, iš
ėjo demokratų partijos naudai. Atvaizde parodoma du de
mokratai Carl Moran, Jr., ir J. Utterback laimėję rinkimus
į J. A. V. kongresų.
labai žymių — tautos jaunimo iti civilių. jungtuvių įstatymų,
tesudaro. Jeigu taip dalykai.kurio neapsakomai laukia ne
eitų ir toliau — kogi sušilau tik mūsų laisvieji inteligentai,
ktų Lietuvos Katalikų Bažny- bet ir padykę kaimo berneliai,
čia, kokia būtų Katalikiškos — ir tų pavojingąjį tautai neo
Lietuvos ateitis? Kurios or- maltuzijanizmų, skatinamų ir
ganizacijos sudarytuoju planu kai kurių laisvųjų gydytojų
tuo būdu bręsta mūsų krašto ir daugelio mūsų aptiekininkų,
ateitis? Ar taip apmestas a — ir visų tų amarų pornogra
teities planas, — ir jau siste finės literatūros ir tvirkinau
mingai vykinamas — ar near čių filmų — visa tai prisimi
tins mūsų krašto prie bolševiz nę turėsime pripažinti, kad
mo, kurio šiandien bijo ne tik J pas mus eina sistemingas silp
Bažnyčia, bet ir Valstybė irįninimas pačiij pagrindų mūsų
beveik visa mūsų visuomenė. krikščioniškos tautos gyveni
Bolševizmų artinti nesųmonin mo ir tuo pat fielengva rengia,
gai padeda ir tie mūsų inteli ma dirva bolševizmui. Ir visa
gentai, kurie savo atšalimu tat vyksta labiausia dėl to,
nuo Bažnyčios, nuo religijos kad mūsų Valstybė ir Bažny
praktikavimo, savo rengiamo čia, užuot planingai ir sutar
mis šventadieniais medžioklė tinai dirbusios sveikai krašto
mis — savo pavyzdžiu užkre ateičiai — nuolat esti iš abie
čia ir mūsų kaimiečius. Kasgi jų pusių negudrių karštuolių
nepastebi didžiausios atmai provokuojamos žalingai savi
nos mūsų gyvenime, kad no tairpei kovai suimančiai tiek jė
taip dar senai šventadieniai* gų ir laiko.
bažnyčios būdavo žmonių pil
Provokacijos darbas gali ei
nos, atėjusių kartais nuo 10 ti ne tik iš negudrių ir karštų
klm. tolumo ir daugiau; čia galvų. Gali jisai eiti ir, rodos,
bar nors ir bažnyčių atsirado eina iš gana protingų “veikė
žymiai daugiau, ar tik daugn jų,“ kurių devizas: juo blo
mas vyrų ir nemaža moterų giau, juo geriau. Jeigu toksai
be jokios svarbios priežasties gudruolis turi savo tikslams
neina į bažnyčių, apleidžia šv.1 susidaręs tvirtų, nors ir negau
Mišias, tų laikų prakortuoda šių organizacijų, jisai gali lai
mi ar šiaip niekais praleisda svai operuoti, savo kertėn įli
mi.

,

Jei prisiminsime dar faktų
didėjančio ištvirkimo mūsų
jaunuomenės — kaip miesto
taip ir kaimo — ir tuos apie
15,000 į metus abortų (rimtų
gydytojų apskaičiavimais?)
z

ii

ndęs; it tas voras, gali gau
dyti naivias museles į savo ti
nklų ir maitintis tautos krau
ju. Dažnai gi eina provokacija
ir iš- tokių provokatorių, ku
rie padaro jų savo profesija.
Yra, pavyzdžiui, kiekvienoje

tų pakartotinai žadamų išleis-

tolimai ganėsi paršų būriai. Smėlingose,
žvyruotose vietose, kur žolė neaukšta ir
reta, buvo matyti panašios būdelės, tik
aplink jas ganėsi nebe paršai, o vaikšti
nėjo vištų pulkai. Niekur nebuvo galima
pastebėti nei piemens nei vištų saugoto
jo. Ir gyvulimns ir paukščiams, matyti,
buvo pavesta visiška laisvė kiekvienam
jam pavestame rėžy. Pilni vandens grio
viai ir uždaryti varteliai ant tiltelių buvo
vienintelė kliūtis kiekvienam išeiti iš pa
skirtų ribų.
Tik retkarčiais galima buvo prava
žiuoti pro žmonių gyvenamąsias vietas.
Niekur nematyti susigrūdusių pastatų,
liudijančių apie didesnį žmonių susitelki
mų sodžiais. Dažniausiai matyti buvo vienasėdijos su negausiomis trobomis — gy
venamaisiais namais ir dar vienu kitu pa
statu. Tik retkarčiais galima buvo paste
bėti du, daugiausia tris ūkininkus, gyve
nančius greta viens kito. Trobesių negausumas yra vienas gana charakteringas šio
olandiškojo landšafto pažymys. Patys tro
besiai beveik visur yra mūriniai, medi

(Įspūdžiai iš Olandijos)
Mūsų dviejų bylų svarstymas Tarp
tautiniame Nuolatiniame' Teisme Haagoje
padarė Olandijos ir jos sostinės vardų
gana populiariškus Lietuvoje. Gautos,iš
geografijos vadovėlių žinios apie šitų įdo
mų ir darbštų kraštų, nuolat bekovojantį
su Šiaurės jūra ir nuolat nugalintį šį gam
tos gaivalų, dabar gali būti papildytos
žiniomis, teikiamomis žmonių, lankiusių
šitų kraštų ir jį mačiusių savo akimis.
Ir man, ryšy su tarptautiniu istorikų
kongresu, kuris šiais metais buvo šaukia
mas Haagoje pačioje liepos mėnesio pra
džioje, teko apsilankyti Olandijoje.
Olandija yra garsi pasauly ne tik sa
vo tarptautiniais arbitražo ir taikos rū
mais, bet ir savo gėlėmis. Kiekvienas jų
mėgėjos gerai žino, kad pirmieji atgim
stančios gamtos grožybės pasiuntiniai, pa
sirodę sodeliuose — hiacintai, ehionodok- si žydinčiose rožėse. Darosi labai nuosta das, su stovinčiais prie jų lomeliais; ne niai pastatai pasitaiko, kaip reta išimtis.

(Tųsa ant 4-to pusi.)

Aplink gyvenamąsias trobas Olandijoje,
kaip ir Lietuvoje, matyti aptverti darže
liai, kuriuose visur buvo matyti vijoklinės
žydinčios rožės. Niekur nebuvo galima pa
stebėti vienamečių vasarinių gėlių, nors
tai buvo pats jų žydėjimo laikas. Kuo
tai išaiškinti — ar kad olandai nemėgsta
vasarinių gėlių, kurių pilni yra lietuvai
čių darželiai, ar kad šiuose darželiuose
prisodinta pavasarinių svogūninių žoly
nų, kurie, pražydėję pavasarį, dabar bu
vo nuvytę ir ilsėjosi, ar kad buvo kitos
tam priežastys — nepatyriau. Ar šiaip ar
taip būtų, bet šitas Olandijos ruožas, ei
nųs iš rytų stačiai į vakarus per centralinę Olandijos dalį, tai ne sodininkystės, o
ryškiai gyvulininkystės kraštas. Net javų
jame pasitaiko nedaug. Jie lyg ir nehar
monizuoja su plačiųjų pievų landšaftu.
Tikras Olandijos sodininkystės rajo
nas eina nuo llaagos į šiaurę ir užima pu
siasalį tarp Zuiderzėe ir Šiaurės jūros. Jo
’svarb. centru yra Hanrlemas, pagarsėjęs
dar XVI amžiuje. Neretai ir pačios svo
gūninės gėlės yra vadinamos Haarlemo

svogūnais.

(Bus daugi**)
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a Jurgis Pocius, Stasys Balsai- Kenoshos, Wis. Ligonio sveiŠv. Jurgio Parapijos Teamas, kuris stoja į Draugas Boxing Kontestą ir tikisi laimėti
bent keletą dovanų.
tis ir Petras Kodis; pinigines katos stovis pavojuje. Mato
dovanas po $10.00 gavo Marė mai gręsia jam visiškas ner
Tubelienė, Pranas Gudžiūnas vų suirimas. Gali patekti į
ir Petronėlė A’enkienė, kuri sa psichiatrų ligoninę. Kun. L.
KAZIMIERAS MAŽEIKA, vedėjas,
vo dovaną pusiau padalino Draugelį važiojo pas ligonį ir
4701 Eighth Ayenue,
tarp draugijos ir šv. Petro pa Kenoshon A. Samalionis.
Kenosha, AVis.
rapijos. Šioje dovanų dalini
X P. M. Samalionienė ^u p.
mo iškilmėje dalyvavo klebo Žičkiene savo namuose turėjo
LIETUVIAI WISCONSIN O ;mynų, apylinkėje Poygan, AVis. nas kun. B. Vitkus ir svečias
svečią kun. L. Draugelį iš Ke
miesto — apie 10 Šeimynų; kun. L. Draugelis.
VALSTYBĖJE
noshos.
apylinkėje Goodman, AVis., —
Linksminosi daug jaunimo,
X P. Elena Žįčkiūtė savo
AVisconsin’o valstybėje ran apie 13. šeimynų; apylinkėje
griežfant Prano Stankaus ge draugių tarpe mano sudaryti
dasi Mihvaukee’s arkivyskupi Krakow’o, AVis., Thorp, AVis.,
rai muzikai. Draugijos naudai Gyvojo Rožančiaus kuopelę,
a ir trys vyskupijos: Green St. Paul, AVis., vis rasdavosi
Viktoras Strasevičia leido lai kad šiame spalių mėnesyje tuo
Iš kairės į dešinę stovi: 112 sv. A. Alarke vičius, 118 sv. A. Blumas, Ass’t. Mgr. Victor
lay, La Cross ir Superior. Mi- lietuvių, kurie, kaip išblašky
Kukeckus,
126 sv. J. Astrauskas, 135 sv. J. Stupaias.
krodį ir paketbuką. Balius vi būdu
ypatingai pagarbinti
vraukee’s arkivyskupijoje y- tos avelės be piemens, džiaug
Iš
kairės
į dešinę sėdi: 147 sv. F. Alber tauskas, 160 sv. A. Ranis, 175 sv. Capt. J.
siems buvo linksmas ir malo Švč. Mariją, Rožančiaus Kara
ra penkios lietuvių bažnyčios: davosi sutikę lietuviškai kal
Barauskas, Heavyweight J. Bakutis.
nus.
lienę. Dieve jai padėk tą kil
<enosha’je, Racine, Milivau- banti misijonierių, kun. Alfo
X Federacijos draugija ren nų darbą atlikti ir rasti pra žiemavojęs Port AVashingtone
raus, o taip pat ir pieno mil
see’je, Port AArasbington’e ir nsą Kazlauską, kuris patyręs
gia
ypatingą
vakarą,
kuris
įkilnių
Marijos
garbintojų
bū

teliai.
.
kitiems metams išrūpino ir sa
Shebovgan’e. Šias penkias ba apie “Drauge” AVisconsin’o
vyks
9
d.
šio
mėnesio.
Vaka

relį.
Pp.
Kumpiūtės
tikrai
bus
vo artimiems draugams lietu
žnyčias aptarnauja trys lietu Žinias žada ateityje joms pa
ras
bus
nepaprastas,
nes
bus
karštos
rėmėjos
šio
užmany

viams teisę pasilikti žiemavoviai kunigai: kun. A. Balins rinkti daugiau statistinių da.
Draugas Boxing Komisija
matomi
nepaprasti
dalykai.
mo.
>
ti Port AVashingtone, kur pi
iąs, kun. B. A’itkus, M. I. C. vinių apie išsklaidytą lietu
spalių 3 d. turėjo susirinkimą
X Pirmąjį spalių mėnesio rmieji lietuviai darbininkai
ir kun. J. Šlikas. Pradin'ę lie vių AVisconsin’o valstybėje gy Sako, kad magikas darys “ste
ir jau viskas sutvarkyta. Do
tuvišką mokyklą turi viena venimą.
Girdėjęs buklus” ir žada duoti dova sekmadienį šv. Kazimiero lie toki, kaip Stasys Samalionis, vanos jau užsakytos. Jos bus
nų, jei kas sugaus jo paslap tuvių parapija pradėjo savo Adomas Nagovckis, Dominin
tik Kenoslia’s parapija.
tis, kaip jis tuos “stebuklus” bazarą, kuriame giedojimo bi kas A’arašis pasinaudoję pata galima pamatyti “Draugas”
Šioje arkivyskupijoje lietu
daro. Rengėjai kviečia visus tuose nepaprastai atsižymėjo rimu tuolaikinio Sheboygano Pub. C’o. ofise.
viai geriausiai susiorganizavę;
gudriausius ir mokyčiausius biznierius Antanas Vasiliaus klebono kun. A. Balinsko. Lapkričio 21 d. po kumšty
titose vyskupijose lietuviai
nių rengiama banketas laimė
nuo skaudėjimo
gyvena be jokios organizaci- Kenoshos Vyčių 38 kuopos pasinaudoti dovana, jei pasi kas, už tat jisai pakėlė visie išgavo M i 1 w a u k e e ’ s tojų pagerbimui. ATeta dar ne
seks
sugauti,
kaip
jis
tuos
ne

ms gerą fundą ir dešimkę pa arkivyskupo leidimą, nupirko
os išsisklaidę po miestelius senasis pirmininkas Juozas Ki
išrinkta, bet bus viename vipaprastus
dalykus
daro.
O
ki

seriauskas
sušaukė
visuotiną
klojo ant baro. Reikia tikėtis, žemės ir pąstatė šv. Lauryno
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radimo istorija, kurią, be abe veiklūs Chicagoje, tad tikimės,
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bet iš jų liko tiktai vienas turi 175. Mėnesinio mokesčio
jų tarpe radosi nemaža lietu
Pinigus siunčiame Lietuvon draftais, perlaidomis ir
garbingas vienuolis kunigas nariai moka po 25c. Draugi mis. Kai kurie “betina”, kad vių vyrų, iš kurių vienas prū Vokietijoj 160 bealkolinių vy
kablegramomis litais arba doleriais.
nų dirbtuvių
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sų lietuvis Raulynas HartmaVargšas
vilnietis, kuris pirm 23 metų, tanas Lauraitis, v. pirm. An
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du ant žiemos, kuomet darbai nio vyno dirbtuvių. Didžiau
įstojo į Pulaski’o Pranciško- Praėjusį sekmadienį, spalių
X Pas R. Sakalienę (1200 akmeni/ laužyklose sustodavo, sioj jų buvo pagaminta 200,NATIūNALBANK
nų vienuolyną ir po 6 metų o d., šv. Petro parapijos sve- Herrick avė.) sunkiai susirgo užsiliko Port AVashingtono (MM) litrų, mažiausioj — 20,009
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mokslo priėmė kunigo sven- tainėje buvo surengtas balius Leonas Paulauskas, kuris nu miestelyje, kurio valdyba ne litrų. Iš viso pereitais metais
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Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj
17 metų kaipo kunigas misi- neėmusiųjų iš draugijos jokios Ligonį pirmadienyje aplankė tos gyventi. Laurynas Kart- 'litrų bealkolinių vynų, o par
9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet. '
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zakristijonu ir dar nemažus mes ir kų per jas pamatysiu, . alkoholizmas išsiplėtė Turki- tas asmuo turi paslėpęs deimal
salionas, kuriame vargoninin- 'gerb. “J).” skaitytojams savo joj per darbininkus keliaujam jutų, nors jis jų būtų ir praril
kas galės mokyti chorų. Iš pie patirtus įspūdžius parašysiu. Įeius iš vietos į vietų. Varto-'ję*. Mat, paskutiniu laiku kol
jaučiamas nugaroje ir dešinia
TULŽIES AKMENYS
tų bažnyčios šono didelis prieš
Ex-Amerikietis jami alkoliniai gėrimai: vietr ntra baudi iii akai
išsigalvoji
•
— — . I.
me petyje; jis yra nepaken
kambarys-salionas, tarp bažny
nis “raki” (nuo 40 ligi 60 naujų kontrabandos būdų
Be appeadicičių, tulžies ak čiamas ir stovi apie dvylika
Alkoholizmas Turkijoj
čios ir klebonijos; atėję su įsi
nuoš.,), vynas ir alus. Jš už gabenti slaptai deimantus...
menys yra antroji vidurių li valandų, jeigu nėra apmalši
kalu
žmonės
turės
kur
pasėdė(Mūsų korespondento)
Ligi paskutinių laikų Tur- sienio nenorima imti.
vo viduriuose.
ga, kurių gydytojams dažniau namas su tam tikrais vaistais.
ti-pulaukti. Iš to saliono du-ikijoj alkoholizmo problema vi
Su alkoholinių gėrimų išsišiai tenka matyti. Tųjų ligų Skausmų apimtas ligonis ne BlTiBlšKlS. — Šių vasarų
rys
į
zakristijų.
Zakristija
’
sa
į
nebuvo
aktuali.
Viešos'
al

turi dvidešimtas nuošimtis vi gali gerai kvėpuoti, jį išpila sugrįžęs iš Amerikos į savųjį tai p pat didelė. Žodžiu, iš vi-Jl<olįnįų g,^'^W(ISWE; 61 jutimu, žymiai padidėjo ne- Skaitykite ir platinkite
Tarminių'atsTfikinių ir visokių
sų moterų ir ketvirtas nuoši prakaitas, suima drebulys, pu tėviškę Aniūnų kaimo, Debei
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patogumui,
taip
pat
ir
visokį
kabaretai
Nusižengimų
skaičius. Turkų dienraštį “Draugą” i|
mtis visų vyrų. Ji yra pavo lsas nusilpnėja ir ligonis at- kių parap., 1‘anevėžio vyskuBurbiškis randasi Anykščių, buvo uždrausta. Namie gerti abstinentų draugija šituo yra remkite visus tuos pre
jinga ir už tai svarbu apie rodo, ir jaučiasi, labai serga- ‘ P*JOi'S gerb. kun. Br. Zabiela
nčiu. Tie apsireiškimai karts organizuoja naujų parapijų. a. a. vyskupo Baranausko gi- draudė inuzuhnoiių tikyba. Net1 fabai susirūpinusi ir daro žy- fesionalus ir biznierii
jų kalbėti.
v)’nas tebuvo vartojamas gių užkirsti alkolizmui kelių, kurie garsinasi jame.
Tulžies akmenys randasi tu nuo karto pasikartoja kol li Kun. P. Zabiela buvo Ltica, intinėj parapijoj, Utenos apPvr vestuves ir kitas šei------------ ---lžies pūslėj, tulžies, kepenų ir gonis nepasiduoda chirurgijos N. Y., klebonas, kur sėkmin- skr. prie garsaus, didžiojo
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I
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Tik
tarpusaviu
RENTGENO SPINDULIAI
vidurkepenių kanelėly ir daž globai arba miršta nuo patru-[»a^ isklebonavo 12 metų ir
nuo
Anykščių
parapijos,
10
kii
r
suiručių
metu
išsiplė;
KOVAI SU KONTRA
niausiai pas tas moteris, ku kimo tulžies pūslės; arba nuojHaug gera padarė dėl Uticos
lometrų
nuo
Leliūnų
parap.,
naminis
girtavimas,
kuris
BANDA
(lietuvių, nes parap. skolas atrios yra riebios ir kurios turi kankinimo pačios ligos.
keturiasdešimts arba virš ke- Simptomai tos ligos yra pa- J mokėjo, bažnyčių su kleboni- tl khn. nuo Debeikių par. ir,Pavedė prie to, kad buvo įve>
Pietų Afrikos uostų muitituriasdeŠimts metų amžiaus. našūs simptomams (t) akine-Ja atremontavo ir nupirko-į-' 12 kini. nuo Skemonių par. |Stas valstybinis alkolinių gėrinus inkstuose, (2) uždegimo steigė dideles, gražias kapi- Prie dabartinės naujos Burbi-|nnJ monopolis. 1931 met. buvo nėse pastatyti rentgeno apaPriežastis akmenų atsiradi
pilvelio, (3) mažos žarnos, ar nes, aptverdamas jas geležine škio parapijos bus priskirta įgabenta iš Malacijos pirmas^ ratai, kurių pagalba manoma
mo yra įvairios rūšies mikro
daugiau iš Anykščių parapi tarnsportas 10 vagonų alkoli- užkirsti kelių slaptam deimaba skilvio, opos, vadinamos tvora.
organizmai, vadinami “Bacilkrūtinėj arba gerklėj galil
“uleer”, (4) iš vietos išsiju Dabar sugrįžus į tėviškę jos, o mažiau iš kitų. Nauja nių gėrimų. Tais pačiais me- ntų išvežimui. Kiekvienas įta .Šaltis
buh pavojingas. Palengvins į
lus Coli,” “Baeillus Typlioniinutas Musterole, "countt-r irritdinusio inksto, (5) appendici- kun. P. Zabielai, J. E. Panevė- Burbiškio parapija bus pačia tais gydytojų kongresas, dva- riamas kontrabanda asmuo pe ant
”!. Panaudotas sykį kas valan-L
sus” ir “streptociei,” kurie
Uą per o valandas turi pagelbėti!
nsininkų
sekretoriatas
ir
Abs-į
ršviečiamas
rentgeno
spindume,
centre
visų
parapijų.
tis ir kitų tam panašių ligų,(šio vyskupas K. Paltarokas
Per 20 metų tūkstančių vartojai
pagimdo pūslės sienų uždegi
mas. Rekomenduotas daktaru ii
tinentų
draugija
paskelbė,
kad
liais
ir
tuo
būdu
sužinoma,
ar
kurios yra atskiriamos tik tam 1 pasiūlė organizuoti naujų paslaugytojų.
Burbiškis
stovi
labai
gražio

mų ir padaro chemiškų per tikrais smulkmeniškais skirtu- j lapijų Burbišky. Kun. P. Zaje vietode, ant gražaus kalne
mainų pačios tulžies, kurios
mais ir X-spindulių pagalbos J biela ne tik J. E. vyskupo pa- lio, prie didelio Rubikių eže.dalis sutirštėja, pavirsta į smė
apreiškimais.
jsiiilijimų priėmė, bet pats sa- ros. Dvaras, palociai apaugę
lį ir, ant galo, į akmenis; jų
Medieiniškas tos ilgos gydy-įVt>
nupirko Burbiškio dideliais Įvairiais, gražiais me
vidury dažnai randasi mirudva.
šių bakterijų. Todėl ir yra sa- mas AIa nesėkmingas, nes lig dvaro centrų su garsiais poni) džiais ir sodais> Pej.
Venslonavičių palociais, sod rų eina didieji iš Utenos į Akoma. kad tulžies akftienvs !
^ar
gydytojas nėra
nais ir 8 akteriais žemės.
10PIECE COSMETK
nykščius, Debeikių* Leliūnų ir
reiškia paminklai ant kapinių atradęs vaistų, kuriais būt ga
SĖT $1.97
mirusiųjų mikrobų. “Gali sto- Įima akmenis ištarpinti arba Į Dabar jau su paskuba daro- Skemonių vieškeliai. Susisie
Thl» tit a Fameua Vlvanl.Set and in-1
eludes fac» powdęr, Jl.no; Rouge, 75CJ
nes are tombstones of the dead išvaryti, išimant šarlatanus,'mas Pa^oe*U remontas. Karo kimas iš visų pusių ko geriau
TIssue Crvam >1.00, Depilatory JI 00J
Facial Aštrinant JI.75, Bath Salt 1 00 I
kurie viskų “išgydo” apart Jai^u
buvo apleisti ir ap sias. Į siaurojo gelžkelio Ru
bacteria.”
Toilet Walor Ji.25. Pcrfume J2.75. Brll-I
daužyti; norima greitai atida bikių pusstotį ir-gi tik trys
Mantine 75c, Skln Whttener 75c. Totali
savo sųžinės ir melo.
Value J12.00. Spectal prtce, JI.97 for all|
Pirmas apsireiškimas, tos li
ten plecea to lntroduce tliis line.
ryti bažnyčių, Bažnyčia bus kilometrai.
Atėmimas skausmo su įno viduriniame salione (palocius
Vardas .......... ........................
gos yra lengvas spaudimas po
Adresas ...................................
krūtine pilvo duobutėje, ku- Lphine atropine, ir vartojimus yra dviejų aukštų su daugybe I Remontas skubiai daromas
Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
ris pranyksta ligoniui atsirau karštų kompresų yra laikinai kambarių ir salionų). Iš pietų ir rengiamos prie pašventini
nepatenkintas.
gėjus arba nusivėmus, ir skau naudingas; ankstyvas chirur šono bus didelė dviejų aukštų mo naujos bažnyčios. Naujos
Bea Van 58O-5th Avenue, New York I
nekantriai
smas nugaroje ir dešiniame pe gijos veikimas, pinu negu pa su dviem salionais klebonija paraP,JO3'
genda kepenys, širdis, nervų pirmame ir vienu salionu ant- iauk,a 108 kn"WM <hen0B- Vl
tyje.
(
j
Sunkesni simptomai apsirei sistema ir kitos kūno dalys, raine aukšty. Per vidurį didy si labai džiaugiasi, kad susi
škia, kada akmuo įneina į tul yra labiausiai sėkmingas ir sis salionas — bus bažnyčia, laukė ne tik naujos savo pa
bet ir tokio geradavos skaudėjimus ir pašalinti iš sis
žies kanalėlį ir ligonis pajun protingas.
(jos aukštis per abu aukštus, rapijos,
YRAS yra tiek senas—ar tiek
«
*•
tuos pamaži veikiančius nuo
jaunas
—
kaip
ir
Jo
organai.
no,
kuris
iš
parapijonų
nė
ce

VPenkių dešimtų jus galite būti temos
ta aštrų, lig peiliu duriantį,
lubos dar iškeliamos šešis me
Dr. M. T. Strikol,
dus, kurie čiulpia jūsų spėkas. Jis
yra geresnis negu tonikas nuvargu
tvirtume.
skausmų po šonkauliu dešinė
Am. Lietuvių Daktarų trus). Iš pryšakio padarys ga nto ir jokių darbų nereikala pačiame
sioms viduriams ir ne taip kaip y.ra
Kam tenkintis ‘vidutiniSka svei
su įprotį sudarančiais liuosuotojais,
je pusėje. Tas skausmas yra
Draugijos narys. lerijų vargonams ir chorui. Iš vo. Pats kun. «Pr. Zabiela, be kata, kuomet jus galite džiaugtis jus
galite imti jį liuosai ar duoti jį
tuo gyvumu kokio jus nejautėte per
viršaus bus įdėta daugiau la jokio rūpesčio ir vargo para- daugelį met,ų.
kiekvienam vaikui. Ir jis nėra bran
gus.
Y.ra visai lengvas dalykas, kurį
KONSOLIDACIJA AR
Vyno šalys daug kenčia nuo ngų dėl šviesos bažnyčioje. pijonams, paaukoja bažnyčių. kiekvienas
gali padaryti, kad palai
Gaukite syrup pepsin šiandie ir
PAIRIMAS
per didelės gamybos. Dėl to Taigi, į bažnyčių šviesa įeis iš Parapijonains daugiau nieko kyti svarbiuosius organus stimuliuo paimkite
jo biskutį šį vakarą. Ne
jamus ir jaustis visą. laiką pačiame
nebereikia,
tik
eiti
į
bažnyčių
laukite iki tiek susirgsite, Kart nebe
kilo klausimas, kaip geriau ga galų ir iš viršaus.
geru* te. Žmonės neįsivaizduoja, kaip
galėsite suteikti savo sistemai šią
neveiklus jie yra /pasidarę iki j) pa
(Tęsinys iš 2 pusi.)
lima suvartoti vaisius (ypač
Iš rytų šono didieji gonkai- ir garbinti Dievų prašant svei bando.
pastebėtiną pagelbą. Jus galite iš
Tas stimuliantas, kuris paža
katos ir ilgiausių metų savo dins jūsų sistemą prie naujo gyve vengti tų aitrumo ir konstipacijos
vynuoges)
nedarant
iš
jų
al

porčiai
bus
didžiosios
durys
į
priepuolių. Retkarčiais paimtas šau
valstybėje įstaiga, sekanti val
nimo y.ra Dr. Caldweil syrup pepsin.
geradariui kun. P. Zabielai.
kštas yra geresnis, negu nuolatinis
Garsaus daktaro receptas yra ska
koholinio
vyno.
Tuo
reikalu
bažnyčių.
Šone
bažnyčios
iš
stybės priešus. 2\išku, kad to
.rūpinimasis apie padėtį savo vidu
nus
syrupas
pagamintas
iš
šviežių
Kada bus. pašventinimas
Bu- i žolių, veiklios selina ir tyro pepsino, rių, arba bijojimasis autointoxikaci. ... .
v.
.
kia įstaiga kiekvienai valsty yra šaukiama tarptautinė kon šiaurės šono pirmame aukšty rbisklo
teikia
bažnyčios, tada ir as Jie su pirmu šaukštu pradeda savo j-os jums senstant. Dr. Caldwell’s
ferencija
Paryžiuj
1933
mt.
dvi
didelės
salės-svetainės,
di

syrup
pepsin
apsaugo
sistemą.
Visi
, „j. .
i i- • ±
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g»rą darfją.. Tai viskas kas reikia,
bei, ypač priešų apsuptai, yra
barberiškų
aptiekininkai turi šį preparatą.
bandysiu nuvykti į tas iškil- kad* ,6vytl atbukimą ir aitrius gaiPrancūzijos
Prezidentui
globo

desnė
bus
naudojama
vakarėreikalinga. Tačiau koks tai
skutimosi
baisiai pavojingas amatas. Di jant. Vienas iš svarbiųjų klau liams-teatranis, o mažesnė —
patogumų
džiausias pavojus visiems, ku simų yra bealkoholinių gėrimų susirinkimams. Antrame aukš
namie
ty kambariai vargonininkui su
rie gaudo nedorėlius ir vals gamyba.
tybėm priešus — kad patys ne
taptų dar didesniais nedorė
liais ir valstybės griovikais iš
pačių pagrindų. Jeigu, pavyz
------- įvyks -------džiui, priešų nebeliko, ar jie
moka gudriai slapstytis, ir jei
LAPKRIČIO (MOV.) 3 D., 1932
gu dar ilgesnį laikų tokios i'
ST. AGNĖS GYMNASIUM
staigos tarnautojas neturi me
3926 ARCHER AVENUE
džiagos savo raportui viršini
nkams, iš kurio paaiškėtų jo
IR
veiklumas. — Kas gi tada da
LAPKRIČIO (NOV) 17 D., 1932
ryti? Išstatyti save pavojui
0. Y. O. CENTER CONGRESS ST IR WABASH AVĖ., CHICAGO
vietos netekimo? Ne, jeigu
priešų nėra, tai gelbėti savo
Registravimo laikas baigsis Spalių 15 d.
kailį ir karjerų daryti — rei
Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micbigan, Indiana, Okia tuos priešus padaryt, ibio, Pennsylvania ir kitų valstybių.
dant galėtų parodyti visuome
Patrink (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (lightnei ir valdžiai. Juk tik dėlto
weight) championas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestų
nuolat daugėjančių šnipų uolu
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.
mo Lietuvoje susidarė tokia
būklė, kad pasaulietis intelige
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po
to padalinti teamus pagal valstijas kaip reikia.
ntas, valdininkas, mokytojas
ir t. p., norėdamas draugauti
Labai švelnus... stipru*, ska
LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
nus mišinys parlnktlnlo a lie
su kunigais, negali pas juos
taus. švelnaus uksuso, rink
Motinos negali tikėtis gauti laiš
Išpildę aplikacijos blankų pasiųskite:
tinių kiaušinių, retų priesko
(
eiti dienos šviesoje, kad ne
nių.
Sumaišytas
mažomis
kų nuo sūnų mokykloj — jie ne
krūvelėmis dėl geresmo sko
būtų šnipų įžvelgtas ir atitin
nio.
rašo! Todėl išmintingos motinos
DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
Pristotoms ŠVIEŽAS groserkamai raportuotas savo virsiuuiUabiu kas ke los <Uenot*i
padaro sutartis dažniems telefoPnhAiutykit Jį!
ninkaniR. Ar tai normalė būk
,
2334
South
Oakley
Avenue
nu pašaukimas. Iš visur pa
lė katalikiškoje šalyje, turin
x
CHICAGO, ILL.
šaukti yra lengva, tik viena mi
čioje katalikiškų konstitucijų
N0W OFFERE0 Ar
liutą, kaina visuomet prieinama;
ir—juk ar taip katalikiškų va
REDUCED PR1CES
be to telefonavimas yra malo
Idovg,
niausia metodą susine&imams.
f.

SVEIKATOS SAVAITĖ

NAUJA PARAPIJA AME
RIKOS KUN. ZABIELOS
GAUSI AUKA

Don’t
neglect
Colds

Penkių Dešimty ir Tvirtas

DRAUGAS LITHUANIAN BOXMG CONTEST

“Telefonuok man dažnai,
sūnau!”
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Trečiadienis, spalių 5 d., 1932
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mąrųuette pARK LITH- aukščiausio laipsnio. Keikia
UANIAN-AMERICAN CI jau tik laimėti tai, ko siekėm
per desėtkus metų. Bet pasta
TIZEN S CLUB
Office Phone
Res. and Offteė
ruoju laiku pasirodė demora TaL Cicero <764
Tel. Canal 6764
ATSIŠAUKIMAS Į VISUS savo asmens reikalams — gra
Prospect 1021
2359 So. Leavitt SL
Kiekvienas veik šios kolo lizavimas ir mūs piliečiai į tai
Canal 0706
liui. Žinoma, mūsų kaltė. Mes
POLITIŠKUS KLUBUS
nijos pilietis ir pilietė yra sa neatkreipia dėmesio, ar neno
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
juos visados statėme vadais į
DENTISTAS
vininkai nejudinamojo turto ir ri apsiginti nuo vadinamųjų
X—SPINDULIAI
1446 S. 49th CT., CICERO
Rugpiūčio 15 d. buvo šauk valdiškus ofisus. Žinoma, jie
PHYSICIAN AND SURGEON
ant savo pečių neša didelę na svetimtaučių bosavimo. Pilie Vai.: 10-:i ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
Ofisas: 2130 W. 22nd St.
2403 W. 63rd St., Chicago
t
ta skirtingų klubų konferen mus apgavo.
Valandos: nuo 2 iki • vai. Dakaro
štų. Ta našta — taksai. Tak ti, nieko nekaltink, kaip tik
OFFICE HOURS:
cija. Bet, nelaimei, atsilankė Bet, galų gale, svetimšaliai
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
sai uždėti ant mūsų nejudina tai pats įsave. Jei ši kolonija Phone Boulevard 7042
(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
Sunday by Appointment
tiktai 4 klubų atstovai. Tai, jau susiorganizavo į vienų, diVai.: nuo 9 Iki 11 vai. ryto
mojo turto labai skaudūs.
negali susiorganizuoti, turėda
Tel. LAFAYETTE 3067
žinoma, labai maža dalis. Tie' deli kūnų. Susiorganizavo šios
ma
jėgos,
tai,
žinoma,
lietu

Kone kiekvienas žmogus sku
klubai tačiau laikė k onferen-! tautos: slavai, serbai, kroatai,
utisaa TeL Groveniil 9417
DENTISTAS
viai turi būt nušluoti nuo po
Rea 9727 S. Arteslan Avė. .
ndžiasi
taksais.
Klausimas,
kas
cijų ir nutarė šaukti kitų kon- j baltarusiai, ukrainiečiai, rusai,
TaL GrovehiU_ u#il GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
litiško
ženilapio.
tame
kaltas
!
Atsakymas
—
tu
fereneijų spalių 11 d., 7:30 va- Čekai ir lenkai. Cbicagos niie4729 WEST 12th PLACE
Aru 47th Street
Jei žmogus nustoja noro gy
Vai.: 7 iki 9 v. ▼. Išskiriant-eeredoa
landų vakare, adresu: 6812 S sto majoras A. J. Cemiakas ir aš.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir Pėtnyčloe, kuriomis dienomis Jis
Istorija rodo, kad pirmuti venti šiame pasaulyje, tai yra Tel. Canal 6122
2422 West Marųuette Road
bua
Western Avenue.
tapo prezidentu šio suvienyto
blogas
apsireiškimas.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
TaLl 2-9 Ir 7-9 P. M- Ket. 9-12 A-M.
niai lietuviai atvažiavo į AKiekvienas lietuvis, gyven kūno.
Kitos vai. ant VVashington Blvd.
NedėlloJ susitarus
Mūsų užduotis spiestis savo
4:24 — 9:20 kasdien
damas J. A. V., žino atsitiki-1 Klausimas, kų mes, lietuviai, merikų 1688 m. Jie yra prisDENTISTAS
Telefonai: Kedsle 2460 — 2461, arba
TEL. LAFAYETTE 7450
eilėse,
kad
atsiektumėm
tai,
Cicero <42. Res. tel. Cicere 2989
mus, kad visi svetimšaliai per J darysim? Atsakymas: mes sau kaitomi prie prisidėjimo išbu2201 West 22nd Street
kas mums reikalinga, tai yra
(Kampas
Leavitt
St.)
metų metus buvo ignoruojami kiame nepaprastų konferencijų davoti šių šalį. \ adinas, 244
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
TsL Lafayette 47 tt
numažinimų taksų ir gautuGydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
ir skriaudžiami. Bet visos tau spalių 11 dienų, 7:30 valandų nietai, kaip pirmas lietuvis at
niėin pripažinimų politiškų
Seredoj pagal sutarti
4140 Archer Avė.
tos jau neteko kantrybės. Fak vakare, adresu: 6812 South vyko į Amerikų.
grupių. Tada mes galėsime a
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare VaL: 2 Iki i po pietų, 7 Iki I vak.
tas yra, kad svetimtaučiai A- \Vestern Avenue. Aš manau,
Kita grupė atvažiavo Jl867, pginti sav0 reikalus. Anot lie. Boulevard 7589
Office: 4459 S. Califomia Avu.
Rez. Hemlock 7691
Res. 2136 W. 24th St.
merikoje yra turto gaminto kad kiekvienam lietuviui ir o didžiausias skaičius 1905 ir
N&ėlloje pagal sutarti
tuviškos patarlės, “nė tada
TEL CANAL 0402
jai ir savininkai. Mes moka lietuvei' turi būt svarbus da jie išsiskirstė po visas J. A. laikas šunis šerti, kada reikia
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
me didelius taksus valdžios lykas atsilankyti į šių konfe- V. į daugiau kaip 300 koloni zuikiaut eiti.’* Iš anksto rei
Ofiso: Tek Victory 6893
DENTISTAS
palaikymui, bet svetimi mūsų rencijų. Tat kiekvienas klubas jųRez.: Tel. Drexel 9191
kia prisirengti.
4712 So. Ashland Avenue
sumokėtus pinigus suvartoja teatsiunčia 3 atstovus. Ir pa
Viena tų kolonijų, yra MarJei neatsiliepia šaukite Central 7464
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Tat laikas imtis už darbo ir
Gydytojas ir Chirurgas
vieniai nariai gali atsilanky quette Park. Ši kolonija jau
budavoti
klubų.
Jei
nori
bu

1821
SOUTH HALSTED STREET
Tel. CICERO 294
Tel.
Cicero
1260
X
—
RAY
ti. Užtikrinam, kad konferen na ir, galima sakyti, istoriš
davoti,
lankyk
svarbius
jo
su
Residencija 6609 So. Artesian Avė. Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SYREWICZE cija bus įdomi. Nepraleiskite ka.
sirinkimus.
Jeigu
matai
kų
GRABORIUS
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Specialistas odos ligų ir
progos. Labai svarbu yra iš
LIETUVIS DENTISTAS
Deja, iki šiol Amerikos lie bloga, perspėk ant vietos; be
4 Iki 8:30 vakare
Laidotuvėjns pilnas patarnavimas
Vai kasdien nuo lt) v. ryto iki 9
galimas už $35.Oo
veneriškų ligų
judinti mūs tautų j vietinę po- tuviai nebuvo sugabūs, arba
valandai vakare
KOPLYČIA DYKAI
.
kalbėk išėjęs už durų. Būsi Nedėliomis
Ir Seredomis susitarus
Ofisas 3102 So. Halsted St.
T344 S. 50tb Avė., Cicero, lu. litikų.
Kviečia Komitetas nenorėjo būti politikieriais.
lietuvis vyras, suprantantis 4847 W. 14tli St Cicero, 111.
Kampas 31st Street
Lietuvių Amerikoje šiandie savo reikalus.
Vai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
GYDYTOJAS tar CHIRURGAS
GRABORIAI:
skaitome per virš milijonų. Jei Ateinančiame
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—II
X—Spinduliai
susirinkime ' Dr. C.K. Kliaugai
tas milijonas lietuvių būtų or bus priėmimas konstitucijos. Į
Ofisas 2201 West 22nd Street
d k n tįstas
rr
aa
••
•
a
x a ' Ut ar n inkais, Ketvergaia ir Su Datomis cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
ganizuotas,
mes
galėtumėm
da
LACHAVICH
Konstitucija pagaminta, bet 2420 W. Aiarųitetttt hu. arti VVesiern Rezidencija: 6428 S. Itichmond Avė.
ug kų tarpe lietuvių pravesti. tik skaitlingas
1 ‘ai*
•
• •
I
Avė.
Pitone Hemlock 7S2S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Teiephone Republie 7862
nariŲ susinu , panedėliaia, Seredomis ir Pėlnyčiomls
PIGIAUSIAS LIET. ORABOR1US
IR SŪNUS
IMI
Valandos: 1—3 Ir 7—8 vaL vak.
CHICAGOJE
Imkime Chicagų. Virš 100,- k imas parodys reikalų tos ko
4142 ARCHER AVENUE
riedėlioj: 10—12 ryto.
LIETUVIS
GRABORIUS
laidotuvėm* pa
000
lietuvių
čia
gyvena,
ir
kų
nstitucijos.
Tel. Virginia 0036
Tel. Republie 2266
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausta.
jie nuveikė?
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mai
Charles
Paul
Kai
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Maūąuette Park yra gan di
Tel. Rooeevelt 2515 arba SB14
sau prie grabų liMoterų ir Vaikų ligų
dirbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago
delis skaičius lietuvių. Jų mi EKSKURSIJA Į AMERIK.I
DENTISTAS
OFISAS
Specialistė
Gydytojas ir Chirurgas
ntys buvo labai geros ir nau
668 West 18 Street
2403 W. 63rd STREET
Telef. Canal <174 1439 S. 49 Court, Cicero, Hk
4145
ARCHER
AVĖ.
3243 So. Halsted Street
dingos, rezultatai pasirodė la Kun. K. A. Matulaitis ren
SKYRIUS: 1218 B.
TEL. CICERO IMT
Ofiso TOL LAFAYETTE 7227
Phone Hemlock 2061
Halsted Street. Tel.
Office Teh Victory 7188
bai pažangūs, bet vėliausiai gia ekskursijų į Pasaulinę Pa
Victory 49(6.
Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 9 Iki
Res. Tel. Hemlock 2615
šios kolonijos piliečiai neuž. rodų Chicagoj. Kurie tik pano12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo
4
iki
8
vaL
vakare
(J
tarninkaia
tektinai veikia politikoje. Mes'rės ateinančiais metais atostoDENTISTAS
Ir JLetvergais.
Tel. Grovehiil 1596
Phone Boulevard 4139
GAS EXTRACTION
turiine vienų iš stipriausiųjų gų laiku savųjų susilaukti A- Valandos:
Rea. Tel. Hyde Park 3395
9-9.
Nedėliomis 9-12
bų
ir
turėtumėm
didžiuotis
ir
655S SO. WKSTERN AVĖ.
merikoje,
kad
su
jais
pasima

Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
veikti be sustojimo. Kodėl mes tyti, lai susižino su “Šaltinio”
GRABORIUS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Turiu automubilius visokiems
PRANEŠIMAS
nesilankome j viršminėto klu redaktoriumi,
Beredomis po pietų Ir Nedėldieniala
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Marijampolė,
Musų patarnavlmae
tik susitarus
OFISAS
reikalams.
Kaina
prieinama.
visuomet sąžiningas Ir
bo susirinkimus? Kame prie Lithuania, arba tesikreipia j
2422 W. MARQUETTB ROAD
nebrangus, nes neturi
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
3319 AUBURN AVENUE žastis? Jei mes žinotume šio
ma išlaidų ažlaikymal
“Draugų”, 2334 So. Oakley
DENTISTAS
Ofiso vaiandoe; nuo 2 iki 4 ir nuo
•kyrtą.
Rea. Phone
Chicago, IIL
15 Europos ir vėl pradėjo 4 Iki 8 vaL vak. Nedėliomis pagal
klubo politiškų jėgų, be abe avė., Chicago, Ilk, kad galė Sugryžo
praktiką senoje vietoje.
sutarti
Engletvood 0441
Office Phone
Nauja, graži ko
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
jonės, visi dalyvautume jo su tume pranešti, kurias Ameri
Ofiso TeL: Boulevard 7820
Vantuorth 8009
WentworUt 8099
2 iki 6 po piet;
Namų TeL: Prospect 1930
plyčia dykai,
7 iki 9 vakare.
sirinkimuose.
kos vietas “Šaltinio” ekskur Sekmadieniais
ir Ketvirtadieniais
8336 S. HALSTED ST.
Visi mes kalbame, kad ai santai ateinančiais metais, va
Tel. Lafayette 1016
8307 Aubun Arena
ORABORIUS ZB LAIDOTUVIŲ
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Tel. Boulevard 9199
riai mus kontroliuoja. Jie gy žiuodami į Chicagų ir iš ten
6558 S. HALSTED STREET
vena mūsų namuose, didelė grįždami į Lietuvę galės atlanAKIŲ CTDlTOJAIi
1650 WEST 46th STKEET
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare
Gydytojas ir Chirurgas
jų didžiuma mums nemoka re kyli.
Kampu 4ttk Ir Paulina Sta.
1800 WEST 47th STREET
Tel. Boulevard 9292-2412
ndų, o jie yra mūsų politiški
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
Nnliudlmo
valandoje
kreipkitės bosai. Jie uždeda mums tak
DEIMANTINĖ MINTIS
PHONE GROVEH1LL 0027
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
718 WEST 18th STREET
prie manęs, patarnausiu simpatiš
Valandos: 2-4; '<-9 P, M.
Tel. Kenwood 5107
sus
ir
nubaudžia
už
jų
nemo
kai,, mandagiai, gerai Ir pigiau negu
Trečiadieniais
ir
sekinad.
susitarus
Tel. Roosevelt 75^2
y
Valandos:
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
liejimų. Jūs, piliečiai, neuž
Neleisk kad tavo liežuvis
Nuo 9 ilįi 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaialdai vaaare
mirškite fakto, kad nieks neiš būtų greitesnis už mintį. Pir
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
keps pyrago, jeigu pats jo ne ma pagalvok, o tada sakyk.
6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Ofiso Tel. Victory 2487
Chicago, IIL
iškepsi.
Taip mokina senovės graikų
Of. ir Rea. TeL Hemlock 2374
LIETUVIS AKIŲ
Mūsų klubas jau priėjo prie išminčius Chilonas.
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DR. A. RAMUS
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Seniausia ir Didžiausia
'

SPECLALISTAS

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne. ’
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavifhų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didynle Ofisas

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

A|A
JUOZAPAS
POLYANSKAS
ANTANINA
KEGOWICZIENĖ
Po tėvais Auksulevlčiukė

mirė spalių 3 d., 1932 m., 6:39
vai. vak., vidutinio amžiaus. Ki
lo iš Kauno rėd . JuroarKo par„
Aleksandravos dvaro. Ameriko
je išgyveno 35 metus.
Panko dideliame
nuliūdime
dukterj Leoną Misevičienę, »nu ką. Ernestą, augintinę Euge
niją, seserį Oną Padienę, brolj
Jnosapą Auksuievlčlų, švogerlus
švogerkas Ir visus glmlneą
Kūnas pašarvotas 2256 West
19th Street, arti Oakley Avė.
Laidotuvės Įvyks pėtnyčioj, spa
lių 7 d., iš namų 8 vai. bus
atlydėta ) Aušros Vartų para
pijos bažnyčią, kurtoj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės
sielą. I’o pamaldų bus nulydėta
J šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažystainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Duktė. Anūkas. Au
gintinė, Sesuo, Brolis, Svogeriai
ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Zoip. Tek Blvnl 6291.

Persiskyrė su šiuo pasauliu spa
lių 3 dieną. 9:30 vai. vak., 1932

nu, sulaukęs 71 metų amžiaus,
ganęs Lietuvoj, Panevėžio aps.,
ttuzallnio par., Dulklškių kanu.
Amerikoj išgyveno 46 metus.
Priklausė prie draugijų Sald
žiausios širdies V. j. ir Brtdgeporto Liet. Pol. Ir Pušelpos klu
bo. Paliko dideliame nuliudime
brolj Jurgi ir brolienę Veroni
ką, seserį Viktoriją Ir anukus,
2 pusseseres Elzbietą Ir Pauliną
žięklenę Ir gimines.
Kūnas pašarvotas randasi 916
W. S4th PI. Laidotuvės Jvyks
penktądlenj, spalių 7 d., 8 vai.
Iš ryto Iš namų į Sv. Jurgio
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos >iž
velionio sielą, o ii ten bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kapines ■
Visi a. a Juozapo Polyansko
giminės, draugai ir pažystami
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti latdotuvėae ir sutelkti jam
paskutln) patarnavimą ir atsi
sveikinimą.
Nuliūdę liekame: Brolis. Se
suo, Brolienė, Pusseserės, Anū
kai Ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja graborine A Masalskis Telefonas
nivd. 4139

'

Palengvins akių įtempimą, kuris
»stl priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmlo, uervuotumo. skaudamą aklą karšti. Nulmu
^ataractua Atitaisau trumpą regystę
tr tolimą regystę.
Prirengia teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiaunae klaida*
Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams
Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
rą Nedėliomis pagal sutartį
KREIVAS AKIS ATITAISO t TRIJlf
LA12LĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitalaomoe
be akinių. Dabar kainos perpus SiS*»nėa, negu buvm Musų kainos pi-

4712 8. ASHLAND AVĖ.
Tet Boulevard 758®

Tel. Yards 1829

DR.6.SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPCIAL18TA8

_ DR. MAURICE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas - 3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir rezidencija
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Yards 0994
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. kuo 19 iki 12 d|gaą

DR. CHARLES SEGAL

Kampan Halnted St.
Valandos: nuo 19—4; nuo ♦—i
Madlllnmla’ ano 19 Iki U,

Tei. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stevvart 8191

Dll<

BA?TflN

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
4729 SO. A8HLAND AVĖ.
Vai.: 24 ir 7-9 VaL vakare.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
TaL. Hemlock 9799
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 2—4 po
Rea TeL Prospect 9619
pietų: 7—9:20 vai. vakarą.
Nedėliomis 19 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. V. S. NARES
756 WEST 35th STREET

vak.
Antro Uf. vai.: nuo 2-4 po
piet. U ta ra. tr 8ubat. nuo 2-4 rak.
šventadieniais pagal sutarimą.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

HEMLOCK 8151

Ofisas tr Akintų Dirbtuvė

DR. J. P. POŠKA

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Road

VALANDOS:
- 9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare
Utarn. Ir Katv. vak. pagal sutarti

DR. B. ARON

,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oflsae <169 Seutk Kodais
Rea <438 So. Callfornla Avė.
VaL: 9-4. 7-9 ♦. v. Uaklrtaat Keže.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH /
7. b \V.

STltEKL1

Ofiso vaL: nuo l-lt nuo <;80-<;3<

'Airis, spalių 5 d., 1983
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LAIME BAZARE VISŲ LAUKIA:

Visus Bazaras nori apdovanoti laime: Į visus Bazaras žiuri, kad laimingaiš padarius. Taigi ateikite, o pamatysite, kad esate tikrai laimingi.

SEREDDMS, SUBATOMS IR NEDELIOMS

Kviečia visus

PER VISĄ SPALIO MENESĮ. 2323 W. 23rd PLACE

A. V. P. KLEBONAS ir KOMITETAS

viena negali viską, padaryti, CHICAGOS LIETUVIŲ AU- tės, dar buvo ir gražių kalbų:
REDAKCIJOS ATSAKAI
jei narės nepadeda. Manau,
DITORIJOS REIKALAI
Dr-as Kasputis, dentistas, ra
kitų sykį narės labiau parems
dijo klausytojams papasakojo
K. D. Rubinui. Gražus L. R.
savo
pramogų.
Nepaprastas
susirinkimas
įgytus Lietuvoje įspūdžius. K. S. A. Chicagos apskrities
S. 2 kuopos darbštumo. Jei ši
Chicagos
Lietuvių
Auditorijos
Budriko
radijo trio palinks susirinkimo aprašymas jau ti
kuopa užsibrėžia kų nuveikti,
X Dienų vėliau p. Andrušji ir atlieka. Tat ir rengiamo kevičienės name taip pat bu- bondsų savininkų įvyko rug mino visus savo šaunia muzi lpo “Drauge,” dėl to neapsiLietuvi'} Daktarų Draugijos
(John Bagdzlunas Borden)
jo koncerto sėkmės daug pri ’vo “bimco party”, Į kurių su sėjo 26 d. Auditorijos salėje. ka. Ateinantį sekmadienį lietu moka kartoti tų pačių dalykų,
20 m. gyvavimo sukaktuvių
ADVOKATAS
klausys nuo 2 kp. sųjungiečių. sirinku daug žmonių; net vie Pirmininkas Ant Booben, a- vių valanda bus reguliariu lai kad ir kitais žodžiais aprašy
minėjimas
ir visos vakar
105 W. Adams St., Rm. 1642
M. S. Centro raštininkė ir 2 tos trūko. Gaila, kad nedaug tidaręs susirinkimų paaiškino ku nuo 1 iki 2 vai. po pietų, tų.
Telephone Randolph <727
‘ ‘ Drauge ’ ’ paskelbtos paskai
kp. pirmininkė p. M. Vaičiū buvo dovanų. Daugelis narių tikslų. Po to, bondsų komite o ketvirtadienio vakare prog
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
tos visomis dienomis įvyks
nienė, pp. K. Sriubienė, A. Sta neatsinešė. Pramogų rengė Šv. tas patiekė pilnų pranešimų, ramas iš stoties WHFC nuo Reikalinga mergina prie na
Telephone Roosevelt 9090
Lietuvių Auditorijoj, BridgeKlausytojas minio darbo; darbas nuolati Name: > Iki 9 ryto. TeL Repub. 9000
šaitienė daug rūpinasi koncer Kazimiero Akad. Rėmėjos se jog Auditorijos reikalai ran 7:30 iki 8 vai.
porte.
to pavykimu.
sučių naudai. Visoms aukoto dasi geram padėjime ir pada
nis.
ryta
sutartis
su
banku
dėl
suBox 538
Gražiai darbuojasi ir kitų joms ir komisijai ačiū.
CICEROS
ŽINIOS
dėjimo bandsų.
D0WNERS GROVE
X Lapkričio 9 d., parap.
ADVOKATAS ~ I
kuopų valdybos, bei visos sųGana
ilgai
svarstyta
ir
ga

Miesto
Ofisu
77 W. Washlngton SL
choras
rengia
įdomų
vakarėlį
X Lietuvių Pagerinimo Po jungietės. Tat visos sugląuskiRoom 90S
TeL Dearborn 79«<
lutinai
nutarta
bondsų
savini

Šį
vakarų
8
vai.
vak.,
Auš

Democratic
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
litikos klubas laikys mėnesinį me jėgas, parodykim, kad, atė — “Variety Dance.” Bus nkų gerovei ir Auditorijos pa ros Vartų parap. mokyklos
Vakarais: Utarninkals ir Ketvergals
susirinkimų trečiadienį, spalių jus reikalui, mokame vienin “door prize” ir dovana už grą laikymui, bondsus sudėti į The kambary įvyks svarbus Fede
Headquarters
— < iki 9 vai.
žiausį
pasipuošimų.
Be
to,
bus
5 d., 8 vai. vak., Lukštienės gai dirbti. Juk ir negražu bu
4146 Archer Avė. TeL Lafayette 7197
Sįock
Yards
Trust
and
Savracijos
Chicagos
Apskričio
su
Lithuanian
svetainėj, 1500 So. 49 Avė. itį}, jei visuomenės akyse pa- “baru dances,” “dougnuts,” ings Bank, 4150 So. Halsted sirinkųnas. Taipgi bus trum
Namų TeL Hyde Park IS9K
Kviečiami visi klubiečiai su sirodytumėm silpnutėmis, ne “Apple cider.” Tokio vakaro St., o bankas išduos kiekvie pa, svarbi paskaita. Kviečia
Division
sirinkti ir naujų narių atsive mokančios tinkamai pagerbti čia mūši} parap. dar niekados nam atatinkamų certifikatų.
me kolonijų darbuotojus ir vi
sti. Bus daug pranešta svar savo organizacijos pirmininkę nebuvo. Įžanga tiktai 25c. F-s
134 N. La Šalie St.
Dėl
to,
kiekvienas
prašomas
ADVOKATAS
sus, kurie įdomaujate.
bių dalykų. Pranešimus darys p. Marijonų. Čižauskienę, ku
62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
prisidėti
prie
šio
nutarimo
ir
Valdyba
Tel. Pullman 6950—0377
Chicago
komisijos, kurias mes išrin- ri iš pasišventimo, be jokio VAKARAS P-NIOS ZUBIEkaip
greičiau
bondsus
sudėti.
NĖS
NAMUOSE
atlyginimo
atvyks
su
savo
vy

4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
kom praėjusiam susirinkime.
Tel. Lafayette <393
Nes negalima atidėlioti tų da
ru
mums
koncertuoti.
Ji
yra
Daug sužinosime apie politi
1«0
N
T.A
S AT.T. E ST—nen-ol vnt.rtl
Valdyba
viena žymiausių Amerikoje lie Praėjusį sekmadienį, spalių lykų.
kų. Visi būkit laiku.
Tel. Boulevard 5913.
X Dievo Motinos Sopulin tuvių dainininkių. Mot. Sųjun- 2 d. suruošta gražus kauliukų
LIETUVIŲ VALANDA
gos dr-ja rengia kauliukų žai ga gali ja didžiuotis. Kitatau žaidimo vakaras gerai žino
dimų šiandie, spalių 5 d., 7 čiai tokius talentus moka į- mos Avestpullinanietės p-nios
ADVOKATAS
Praėjusį sekmadienį teko j
Zubienės
namuose.
Vakarėlis
kainuoti
ir
juos
gerbti;
mes
vai. vilk., parap. svet. Įžanga
756 W. 35th Street
klausytis gražaus lietuvių dai l
ruoštas
Šv.
Kaz.
seserų
nau

Netoli Halsted Str.
kai
kada
nuo
to
pasiliekame.
tik 25c. Visus kviečia atsila
Inter-Otion, kurios pa
nų
ir
muzikos
radijo
progrankyti. Bus gerų daiktų dova Taigi, šį kartų darykime taip, dai.
siekia tojimuš kraštus, gra
Man tikrai buvo stebėtina mo iš stoties WCFL nuo 5 iki
kad ko daugiausia praplatinžaus balso, pasiekia Kana
noms.
6 vai. po pietų, kurį davė Jos.
dos, Mexikos, Pietinės A,Paremkim moteris, nes jos tumėm koncerto bilietų ir pa kai nuvažiavus į svetimų ko
Užlaikome naujausios ma
F.
Budriko
radijų
ir
rakandų
merikos stotis aiškiai. Tai
lonijų pamačiau tokį skaitlin
visada gražiai darbuojas pa čios koncerte dalyvaukim.
dos žiedus, laikrodžius, radios,
pgi R. C. A. Victor, PhilLazdona ga būrį žmonių susėjusių pa krautuvė, 3417 S. Halsted st.
rapijos ir “Draugo” labui;
taipgi elektrikinius laikro
co, Majestic ir Sparton.
remti pramogų gražiam tiks Be gražių dainų, kurias padai
Pamatykite šiuos naujus
spaudos darbų visados duoda
džius, movie cameras, projecnavo ponia Sofija Sauris, so
lui.
Jauni
ir
seni
smagiai
žai

1933
Radios
Budriko
krau

NORTH
SIDE
ŽINELĖS
“Draugui.” Veik kiekviena
torius dėl judomų paveikslų
prano; Bronius /Nekrašas, ba
tuvėje, o jūs nusistebėsite
dė
ir
linksminosi.
Atsilankė
narė skaito “Draugų”. Gra
rodymo. Kainos labai nupigin
jų tohulumu ir gerumu.
ritonas ir dvi sesutės GriciųŠŠ.
Petro
ir
Pauliaus
par.
kle

X
Rugsėjo
26
d.
parap.
sve

žus pavyzdys ir kitoms drau
tos.
Kainos žemos trumpam
gijoms. Spaudos darbus visa tainėje buvo parap. bazaro re bonas kun. A. Linkus.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.
laikui. Jūsų senų radio iBuvo gražių “prizų” ir vi MOKSLO LAIKUI
dos duokite “Draugui” atli ngėjų sus-mas, kurį atidarė
Tel. Hemlock 8380
mame mainais.
kti; kas tik galite, užsisakyki malda kleb. kun. J. Svirskas. si svečiai pavaišinti skaniais B©PRASIDEDANT
mokslo sunku gyventi, ypač ADabar aplaikėme mažus
merikoje. Mokytis reikia Ir senes- i
te “Draugų,” o “Draugas” už Pirmiausiai iššaukta dr-jos ir užkandžiais.
nlems žmonėms ne tik jaunuoliams. I
Baby
Grand Radio, ku
lietuvių mokykla visoj Chl- |
Wm. J. Kareiva
tai atsilygins: skelbs jūsų va atstovai. Visi, išėmus kelis, at Po kauliukų žaidimo visi Geriausia
riuos specialiai parduoda
eagoi yra Amerikos Lietuvių Mokyk- '
Savininkas
la.
Čia
pagal
naujų,
mokinimo
būdų
svečiai
linksminos
lietuviško

silankė. Vyčių atstovų buvo j
me trumpam laikui
karus ir visų veikimų.
DS1 geriausios rųSles
ifĮrokinama Į trumpiausių laikų ang-,
ir patarnavimo. Sau
ir lotynų kalbos, aritmetikos, kny- I
Nėra reikalo
dėl darbo va- daugiausiai. Pasirodo, jauni- mis dainelėmis ir šokiais. Va lų
po-................. *9.85
kit.
gvedystės, stenografijos.
pilietystės,
t.
laiškų raSymo, abelnos istorijos, ir I
GREEN VALLEY
žiuoti į administracijų. Spau mas rūpinasi parap. reikalais. karas buvo tikrai malonus.
kit,ų mokslo Sakų, Mokyklos vedėjas I
PRODUCTS
Garbė
priklauso
p.
Zubienei,
p.
J.
P.
Olekas,
yra
senas
ir
daug
Būdas
bazare
turės
sekan

Olsells Šviežių klausi
dos darbus galit visados pa
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su-1
nių. sviesto ir sūrių.
dėsto mokslo dalykus ir
duoti vietos agentui, kuris mie čios dr-jos: Šv. Cecilijos, Vy ir jos pagelbininkėms, kurios prantamai
<344 SO. PAULINA STREET
kiekvienų labai patenkina.
Dabar,
Tol. Boulevard 1389
mokslo metams, pats gelu noru patarnaus. Ciceroj čių, Aušros Vartų, Mot. Sąjun darbavosi šiam kilniam tikslui prasidėjus
rinifsiaS laikas pradėti mokytis. Atei
ir (slraSykite Siandten. MOKSLO,
“Drangų” atstovauja V. Sbe- gos kp., Nekalto Pras. Pane ir rūpinosi, kad vakarėlis bū kite
VALANDOS: Nuo 9 18 ryto iki 3 po
tų
sėkmingas.
pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.
3417-21 South Halsted Street
| Phone Roosevelt 2072
metulskis, 1440 So. 51 Ct. Jis lės Šv., Šv. Rožančiaus ir Šv.
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.
Valio,
įvestpullmanietėms
Amerikos Lietuvių
Telefonas BOULEVARD 8167—4705
ir “Draugų” išnešioja kas Mykolo. Jei bus vietos, galės
Mokykla
dienų. Pas jį galima gauti ir ir kitos dr-jos būdas pasista veikėjoms!
3106
So. Halsted St.
Ieva
Lukošiūtė
tyti.
Spalių
8
d.
2
valandų
po

visokių knygų pirkti.
Į Coal, Wood, Expressing and
piet, visi dr-jų darbininkai su
Moving ,
LAUKIAMAS KONCERTAS eis sutvarkyti savo dalykus.
2146 So. Hoyne Avenue
Kviečiami ateit ir talkininkai.
Chicago, III.
X Rugsėjo 27 d., parap.
Jš pirmesnių pranešimų, tur
NAUJA GASOLINO STOTIS
būt, jau visi žino, kad Moterų svet. buvo “bunco” ir “card
Vartoja Sinclair Produktus
Sų-gos Cliic. apskrities rengia 1 party” Nekalto Pras. Panelės
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO
mas koncertas įvyks Ciceroj Šv. dr-jos. Žmonių susirinko
spalių 23 d. Prie koncerto, gana daug. Narių tačiau ne
SERVICE STATION
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
21 už $1.00
kiek girdėti, visos M. S. Chi- daug „atsilankė. Komisija la
7001 S. WESTERN AVENUE
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio
cagos kuopos ruošiasi. Na, o, bai sunkiai dirba, kad vaka
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI
S. E. corner
kraštus.
kas nežino vietinės Ciceros M. rėlis pasisektų. Bet, supraskit,
Tel. Hemlock 1017
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Pranas Dargelis, savininkas
Tos pačios ^1.25

C H I C A G O J E

GARSINKINTES
“DRAUGE"

LIETUVIU AUDITORIJOJ

JOHN B. BORDEN

PRANEŠIMAI

A. A. SLAKIS

J. P. WAITCHES

NAUJAS RADI01933

CHARLES P. KAL

R. ANDRELIUNAS

Jos. F. Budrik, Ine.

jWEST SIOE EXPRESS CO.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA
Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamų “Lithuanian Boxing Contest.”

, Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

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

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

H1G H W A Y

IKI GRUODŽIO 1-MAI DIENAI

Tos pačios #1.50
IKI GRUODŽIO 24 TAI DIENAI

Galima jas matyti:

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

IU AGENTŪRA
2334 Sc OAKLETT^r

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avenue

Jei manai pirkti automobili, ateik
_•* mus pirmiau, nes mes užlaikome
▼ienų iŠ geriausių ruSlų automobi
lius — STUDEBAKER.
kurie yra

pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir
nebrangia kaina.

' MIDLAND MOTOR SALES
44*2 ARCHER AVENUE
Tslephons Lafayette 7119

J

