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Sovietuose raudonasis teroras vykdomas
APAŠTALIŠKOJO DELEGATO IŠTRĖ
MIMAS IŠ MEKSIKOS SENAI
OUVO PLANUOJAMAS

TAUTŲ SĄJUNGĄ ATEITY VEIKS
TAUTINIAIS PAGRINDAIS
_______-

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBEI GRĘSIA
NAUJAS KRIZIS

Vokietijos parlamento rinkimuose dalyvauja
32 partijos
NUŽUDĖ MILIJONUS
ŽMOGIŲ

BUS VEIKIAMA TAUTI
NIAIS PAGRINDAIS

MENICO CITY (per paš čia, gi valdovas — tos Bažny
tą). — Pasirodo, kad apašta čios Galva — Popiežius.
liškojo delegato ištrėmimą iš Yra dar kiti faktai apie ne
Meksikos vyriausybė jau se dorus Meksikos prezidento pa
niau planavo. Tik tam tikslui siryžimus. Popiežiaus išleistos
nebuvo tinkamos progos. Šią enciklikos turinys vyriausybei
progą jai pagaliau davė Šven buvo žinomas tik spalių mėn.
tojo Tėvo išleista enciklika 4 d., o jau spalių mėn. 2 d.
“Acerba animi” Vyriausybė kongresas padarė rezoliuciją
nebuvo gavusi ir nebuvo ma dėl apaštališko delegato ištrė
čiusi tos enciklikos turinio, mimo. Kada ši rezoliucija įišėmus kai kurias ištraukas, duota prezidentui, jis atsakė,
o prezidentas Rodriguez’as kad' delegato ištrėmimui jau
jau kalnus griovė prieš Šven viskas parengta.
tąjį Sostą ir patį Popiežių.
Vietos spaudai vyriausybės
Šis faktas ko aiškiausia ir klastos buvo aiškiai žinomos.
liudija apie piktuosius ir pa- Bet laikraščiams buvo uždrau
salingus vyriausybės pasiryži sta rašyti. Laikraščiai nepas
mus. Vyriausybė anksčiau ne kelbė nei Popiežiaus encikli
drįso Popiežiaus atstovo paša kos, nei apaštališkojo delega
linti, kadangi jis nieku būdu to protesto prieš prezidentą
nenusikalto krašto. įstaty Kodriguez ’ą.
mams. Bet paskelbus encikli Ir ši bolševistiniais pagrin
ką, šis atstovas pripažintas dais paremta vyriausybė dar
“svetimšaliu,” tarnaujančiu nori, kad krašte gyvuotų ra
svetimai valstybei ir sveti mybė ir taika. Ji pati krašto
mam valdovui. O ta svetima gyventojų tarpe ramybę dru
valstybė tai Katalikų Bažny msčia.

RYGA, spal. 23. — Šiemet PARYŽIUS, spal. 23. — Su
sukaks 15 metų kaip bolševi- ateinančių metų pradžia T.
kai valdo Rusiją, ir kitus jai Sąjungos sekretorijate įvedaprijungtus kraštus.
j mos reformos. Šias reformas
>.
.
i •, i
.
pripažino T. S. taryba,
šiuo visu laikotarpiu ten * * . v.
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Iki sioliai T. Sąjungoje vivyko raudonasis teroras. Vyk. .
. . ; . . ,
domas ir šiandien. Seniau tas Sl , ar. ai ir V1^ ^v^iai uvo i Naujas prancūzų'karo laivas “Vauquelin” įleidžiamas Į vandenį Dunkirk’e. Sakoma, bus
baisus žmonių žudymas buvo ,ve”aini tarptautiniais pagnn-1 greičiausias pasauly karo laivas. Daugiau kaip 40 jūros mylių galės plaukti per vieną valu
v ,
<;ais. Pastaraisiais keleriais ndą.
viesas. Šiandie žudymas vys.
.
. v.
... ,
metais nuo to pagrindo jau
ta slapta. Nes tik tuo budu, ,
,
, . . v
KRIZIS HERRIOT O
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.
buvo nuslysta, bet viešumon AIRIŲ BAŽNYČIA PASI STATOMAS NEGRAMS KA
tik baisiu' raudonuoju teroru
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TALIKAMS
UNIVERSI

VYRIAUSYBEI
.
. ,
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....... r.epaduota. O ateityje viskas RENGUSI KOVON PRIEŠ
komunistų partija gali įssilai- ,
TETAS
, ,.
.
bus veikiama jau aiškiai tauBOLŠEVIZMĄ
kyti valdžioje.
; . .
. " .
tiniais pagrindais.
PARYŽIUS, spal. 23. — To
Apskaičiuota, kad per 15,
, __ „ .
,
NEW
ORLEANS,
La.
(per
DUBLINAS (per paštą).—
mis dienomis sesijon susiren
L ..... . . . . ...
Kada T. Sąjunga buvo su
metu bolševikai viešai
išžudė
paštą).
—
Spalių
mėn.
12
d.
viešai išžudė | kurta jon skįrįamĮ atst0Vai tu-' -Kardinolas MacRory, Armaka Prancūzijos parlamentas.
3,8383,890 žmonių,
„ slapta,
_ , . Q igsižadgti
.. . . savo tautinil}
. . gh’o arkivyskupas ir visos čia pašventintas kertinis ak Jis svarstys karo skolų klau
nj,
o
,
,
rejo išsižadėti savo tautinių
gal kita tiek.
.
.. ,
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... krašto reikalų ir pasiaukoti Ai rijos primatas, kalbėdamas muo statomajam Ksaverijo u- simą. Herriot’o vyriausybė
Apie j milijonus žinomų iš,
....
......
. išimtinai tarptautiniams rei- į Maynooth’o studentus pareiš niversitetui, kurs skiriamas yra atsistojusi ant kryžkelio.
trėme i žiemių sritis arba i , ,
,.
... , . , .
„ ,. ‘
• v kalams. Is pradžių to ir lai- kc, kad visados ir visur bu negrams katalikams — vy Ministeris pirmininkas yra nu
hibirą. Daug tų tremtinių zu- , , .
T. , •
, . ,
sistatęs ateinanti gruodį A. ,\.
kytasi.
Paskiau kai kūnų vo ir yra katalikams reikalin rams ir moterims.
vo arba nužudyti.
, . ..
,,
valstybių atstovai eme dau- gi. geri studentai ir kunigai.
Universiteto rūmų pastaty merikai mokėti kiek tai karo
Kai
juodasis
maras,
sakė
Žudo jie kiekvieną savo val giau atsižvelgti Į savo kraš
mas kainuos 500,000 dolerių. skolų. Šiam skolų mokėjimui
kardinolas,
bolševizmas
iš
Ru

džiai įtariamą priešą. <
tų interesus. Daugiausia taip
Tik už vieną žemę užmokėta parlamentas priešingas. Tai
gi, va, ir klausimas, kaip jis
Kaip ilgai jie tą didelį kra darė italai ir vokiečiai, o pas sijos persimeta į kitus kraš 106,000 dol.
KALTINA DIDŽIUOSIUS
tus. Jo nuodai jau siekia vi
galės
paduoti
skolų
mokėjimo
štą valdys, taip ilgai ten vyks kiau ir kiti.
Kertinį akmenį pašventino
SAVININKUS
baisus raudonasis teroras. •
Galų gale pasirodė, kad tas durinę Europą. Gali persimes New Orleansb arkivyskupas sumanymą parlamentui. Tam
tarptautiškumo klausimas jau ti net per Atlantiką.
Cook’o apskrities advoka
Shaw, didelę rengiamos įstai tikslui yra reikalinga daug
takto
ir
drąsos.
Jis
turi
pri

32 PARTIJOS VOKIETIJOS , ima kenkti pačiai organizaciJei bolševizmas kada nors gos vėliavą pašventino kardi
tas Bell už mokesčių mokėji
RINKIMUOSE
jai. Todėl jis dabar ir griau- turėtų bet kokį pasisekimą nolas Dougherty, o Little Ro- eiti prie parlamento taip, kad mo trukdymą kaltina didžių
-----------jafrias. Ateity kiekvienas T. Anglijoj, tada būtų pavojaus ck vyskupas Morris sakė pra neprarasti jo pasitikėjimo.
jų savasčių sayininkus, kurie
BERLYNAS, spal. 22. — Sąjungos atstovas visais rei ir Airijai. Bet imant bendrai, kalbą.
turi didelių pajamų, bet ko
Vokietijos parlamentan rinki kalais galės tartis su savo vy- ačiū Dievui, airių tautos dvaPRANCŪZIJA IEŠKO ANG voja prieš mokesčius.
mai įvyks lapkričio mėn. 6 d. riausybėmis ir veiks taip,j sinės sąlygos šiandien yra la- TURI POPIEŽIAUS PIJAUS
LIJOS TALKOS
Anot advokato Bell, iš ma
Pranešta, kad dalyvaus 32 kaip vyriausybių bus reikalan J bai geros.
žųjų namų savininkų tik 5
X RĄŽYTĄ LAIŠKĄ
.
politinės partijos. Tarp jų yra Ijama
PARYŽIUS, spal. 22.
nuošimčiai neužmokėję mokės
ROMA.
—
Naujas
Amerikos
Sužinota,
kad
Prancūzijos
vvvardu ir “kaizerio” partija.
REIKALAUJA “INJUNOčių. O 95 nuošimčiai tai visi
“Prezidento” partija užima IŠDEGĖ JAPONŲ MIES
riausybė
deda
pastangų
susi

TION” PRIEŠ KARIU O
didžiųjų namų savininkai.
vyskupas F. J. Spellman, ski
paskiausią vietą — 32-ąją.
TELIS
MENR
artinti
su
Anglija,
kad
bendTaigi, mažieji savininkai
rtas vyskupu pagelbininku
Pirmąją vietą turi fašistų par
Bostono arkivyskupijai, čiaįr,;>n|is jėgomis dirbti už karo didelius ir neteisingus mokes
tija (nacionalsocialistai).
TOKIJO, spal. 22. — Gais TAYLORVĮLLE, III., spal. gavo daugybę įvairių dovanų skolų sumažinimą.
čius moka, nes jiems nėra pa
ras sunaikino Komatsu mies 22. — Šis miestas ir aptinki- savo konsekravimo atminimui,
galbos, o didieji prieš tuos
SPECIALIS JAPONŲ DE telį. Sudegė 1,300 gyvenamų niai miesteliai kreipės bend- .Tarp tų dovanų yra ir popieSMITH’O KAMPANIJOS mokesčius kovoja.
LEGATAS T. SĄJUNGON jų namų. 6,000 asmenų neteko rai apygardos teisman, kad žiaus Pijaus X rašytas laiš
IŠLAIDOS
Cook’o apskrity visi, kurie
pastogės.
gauti “injunc3ion” prieš vei kas. Popiežius tą laišką rasė
tik turi reikalingų priemonių,
TOKIJO, spal. 22. —Japo
kiančios Cbristian apskr. ka monsignorui Gasoni tuoj po WASHINGTON, spal. 22.- kovoja prieš didelius mokes
v
nai T. Sąjungon siunčia spe SUSPENDUOTAS SOCIA riuomenės neteisėtus darbus. to, kada jis, Trevis’o kated Senato komitetui pranešta, I čius.
ciali delegatą, įžymų patrijotą
LISTŲ LAIKRAŠTIS
Ši kariuomenė, sakoma, uzur ros kanauninkas Juozapas Sa kad Al. Smith’o kampanijai
Yopiuke Matsuoka. Jis įgalio
puoja sau visas teises ir auto rto (popiežius Pijus X), pas tikslu nominuoti jį į preziden PATRAUKTAS TEISMAN
tos Ženevoje veikti taip, kaip
BUDAPEŠTAS, Vengrija, ritetą ir nė kokiu būdu nesis kirtas Montovos vyskupu.
tus išleista 8,999 dol.
jis matys tinkamiausia Mand- spal. 22. — Vengrijos vyriau kaito net su civile valdžia nė
Advokatas C. M. Glaeser,
žiūrijos klausimu.
sybė suspendavo 8-ioms die su policija. Norima tuo būdu J. VALSTYBĖS PRIPAŽINO KALINIAI NUMALŠINTI 56 m. amž., kurs pats pasidanoms socialistų
laikraščio jei ne kariuomenę pašalinti,
ČILĖS VYRIAUSYBĖ
jvė autoritetams dėl daugelio
SULAIKYTAS ELLIS
“Nepszava” leidimą.
tai nors jai veikimą suvaržy
KINGSTON, Ont., Kanada, pinigų nusukimo žmonėms
SALOJE
ti.
WASHINGTON, spal. 22.- spal. 23. — Kalinių maištas parduodant klastuotus bonus,
J. Valstybės pripažino Čilės Pęrtsmouth’o kalėjime numal patrauktas teisman. “Grand
NEW YORK, spal. 22. —
NAUJAS GUBERNATO
respublikos vyriauRybę, ku šintas. 50 kareivių pasilieka jury” išnešė prieš jį apkal
Į Ameriką atvyko buvusia Al
RIUS
rios priešaky yra laikinasis sargyboje. ’
tini tpą.
banijos premjeras, stačiatikių NEW YORK, spal. 22. —
prezidentas, ‘ buvnsis tos -res-<
vyskupas Fan Stilian Noli. Daug žmonių šiame mieste PANAMA CITY, spal. 22.- publikos vyriausiojo, teismo BERLYNAS, spal. 22. —
Cook’o apskrities 7,500,000
Jis sulaikytas Ellis saloje. griauja savo senus namus, kad Panamos perkaso juostoj ėmė teisėjas A. Oyanedel.
Spalių 15 d. Vokietijoj buvo dol. gerovės fondui, kaip pra
Norima ištirti, ar jis šiame tuo būdu išvengti didelių ipo- pareigas eiti naujas gubernaPranešta, kad ir Anglija tą |5,150,000 bedarbių. Tai oficia nešta, surinkta jau daugiau
krašte yra geistinas.
kesčių.
1 torius pulk. J. L. Shley.
vyriausybę pripažinusi.
lūs skaičius.
kaip pusė milijono dol.
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CHICAGOJE

DEL DIDELIŲ MOKESČIŲ
GRIAUJA NAMUS

VOKIEČIAI BARASI SU
LENKAIS
Amerikos vokiečiai barasi
su Amerikos lenkais dėl Dan
cigo karidoriaus. Vokiečiai
rimtai šį klausimą atvaizduo
ja. O lenkaiį tai atsako vien pa
prastais plūdimais. Vokiečius
vadina biauriais vardais. Tai
dėlto, kad lenkams trūksta ne
tiek argumentų, kiek papras
tos kultūros.

PROKURORO NUSISKUN
DIMAI
Cook’o apskrities prokuro
ras Swanson’as, kure ir toliau
kandidatuoja į prokuroro vie
tą, kreipės į Cliiagos polici
jos viršininką su nusiskundi
mais, kad policija mieste var
žo jo šalininkų ramų politinį
veikimą.
\
/
PER SAVAITĖ PAGAMI
NA 5,000 STATINAIČIŲ
SVIESTO

Dabartiniu metu Lietuvoj
per savaitę pagaminama apie
5,000 statinaičių sviesto, per
nai tuo pat laiku buvo paga
minama tik apie 4,000 stati
naičių. Į rudenį gamyba pa
prastai truputį mažėja ir dėl
to nuo spalių 1 d. jau nema
ža užsidarė nugriebimo punk
tų. Per rugsėjo mėnesį Pieno
centras sviesto pagamino 28,000 statinaičių.

Pirmadienis, spalių 24, 19321

D R A U G A. S

tautos naudai. Jų pagalba tauta buvo švie
garsėjęs Dom Anscar Vonier.
SVEIKINIMAI M. K. R. 6 SEIMUI
čiama ir kultūrinama. Tas pats yra ir su
Nuostabus dalykas, kad vie
visa
ispanų
katalikų
bažnyčia.
Suprantama,
nuoliams
bekasant pamatų nau
Kelną kasdien, llskyrus sekmadienius
rijūnams leist savo klierikus Į jajai bažnyčiai maždaug senoPRENUMERATOS KAINA: Metams — 0«.OO. Pu Ispanija yra katalikiškas kraštas. Tenai tu<l Marijonų Kolegijos kemejų
sei Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — 12.00, Vienam ir bažnyčįų yra majestotiškų. Tos bažnyčios
6-jam Seimui.
į kunigų Seminarijas.
įsios, persekiojimo metu suMėnesiui — 75c. Europoje — Metanu 07.00, Pusei Me
yra katalikų savastys, tik vyskupų globoja Brangūs Kolegijos Rėmėjai!
tų — 24.00, Kopija .03c.
. Šiuo tarpu redaguoju “Šal griautosios vietoje, buvo atra
Bendradarbtąms Ir korespondentams raitų negretinį” ir ruošiu 1933 m. iš Lie sta ir marmurinė Šv. Panelės
liną. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstundlama tam mos. Jei vyriausybė tas savastis valstybiną,
Priimkite
mano
nuoširdžius
tikslui palto lenkių.
ji tautų apvagia.
tuvos ekskursijų į Chicagos stovyla, kuri, išgulėjusi po žeRedaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 ral.
s\
eikinimus
įr
geriausios
kloj
parOdų. Jei norėsite su savo jnie kelis šimtus metų, vėl grų
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Iš Meksikos ir iš kitų kraštų minėtos
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 agentūros ir gi paduoda galybes neteisingų ties linkėjimus
.. _ , viš
. tolimo, bet I giminėms pasimatyti, juos j'žinta j to paties vardo ir dai
1
vai. po piet.
i
žinių. Del to skaitant apie katalikus ir Baž- blunSaus Jūsų širdžiai krašto, parodų pasikviesti, rašykit didesnio gražumo altorių.
man į yjalįjanipolę.
nyčių žinias reikia būti atsargiems. Tik kata iš Lietuvos. *
“DRAUGAS”
Marijonų
Kolegijos
Rėmėjų
gu tikra pagarba,
likiška spauda paduoda tikras žinias apie
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Bažnyčių ir katalikus. Tik katalikiškus laik kilnūs darbai žinomi ir Lie- Kun.K.A. Matulaitis, M.I.C.'
Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
tuvoje. Džiaugiamės, jog su“Šaltinio” redaktorius.
SUBSCRIPTIONS: One Tear — 00.00. Slz Montlu raščius katalikams reikia skaityti, jei nori
Amerikos katalikai
— 01.60. Three Montlu — 00.00. One Month — 75o. ma žinoti, kas "daros katalikiškam pasauly. sipratę
Burope — One Tear — 07.00. Slz Montlu
0<-*0.
1932 m., spalių mėn. 5 d.
lietuviai
nuoširdžiai remja ir
Copy — .OOo.
Tik vieni katalikiški laikraščiai paduoda tik
Advertlslng In “DRAUGIAS" brlngs best resulta.
Kun. K. Matulaitis, M. I. C.,I
ras žinias apie katalikij persekiojimus Mek palaiko aukštesniojo mokslo į- Didžiai Gerbiamieji Rengėjai,
Advertlslng rates on appllcatlon.
Lietuvių Visuomenės Sųju- i buvęs “Draugo” redaktorius,|
staigų, šv, P. Marijos Kolegi
Dalyviai ir Svečiai!
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av„ Chicago sikoj, Ispanijoj, ar kur kitur. Šio krašto di
ngos pirmininkas Klaipėdos ^vėliau administratorius ir
dieji pasauliniai laikraščiai pareiškia, kad ją
Būdamas Cliieagoje ir per Aš, asmenini negalėdamas krašte Mikas Šuišelis šio mėn. 'K. Rėmėjų reikalų vedėjas, dal
Meksikoj nėra jokių katalikų persekiojimų!
5 d. staiga mirė širdies liga. įbar redaguoja “Šaltinį”, gra-l
Tai ko čia daugiau norėti. Taip daro juk ir kelis metus vedęs Marijonų dalyvauti šiame šeštame Mari
DIENOS KLAUSIMAI
Lietuvos šių dienų valdovų spaudos organai. Kolegijos Rėmėjų reikalus, ge jonų Kolegijos Rėmėjų Seime Vienų dienų prieš tai jis vie- žiausį ir turiniu geriausi Lie-|
Sako, katalikams teisės nevaržomos ir gana. rai žinau, kad Jūs turite jaut- dėliai pastoralių pareigų, siu- nas išėjo medžioti apie 10 ki tuvoje savaitraštį, kurį leid-|
Štai ir yra viena svarbi priežastis, kodėl rių-auksine širdį ir mokate ki- nui u Jums širdingiausius svei- įlom. nuo Klaipėdos į Lėbartų žia Tėvai Marijonai Marijam
Didžiosioms pasaulio spaudos agentūro katalikai turi skaityti tik katalikiškus laik lniems tikslams pasiaukoti. Vi kinimus, linkėjimus ir meld-1 dvaro medžioklės laukus. Va polėje. Be to, kun. K. Matu
ms vadovauja Katalikų Bažnyčios priešai. raščius, bet ne kitokius, kurie juos klaidintų. sai M. K. R. organizacijai li žiu visokios Dievo palaimos įkarę jau negrįžo į namus, to- laitis organizuoja ekskursijų ii
nkiu 1) padvigulurtt narių skai Jūsų darbuotėje. Įdedu $10'dėl antrų rytų namiškiai pra- Pasaulinę Chicagos Parodų a-l
Tad paduodamos laikraščiuose tų agentūrų
čių, 2) gauti visai organizaci Money'Order ir prašau atsi dėjo jo ieškoti ir rado šaky- teinančiais metais,
&INA SVETIMŠALIUS
žinios
apie Bažnyčių ir katalikus
yra visados
'4.
• #
e
jai šv. Tėvo palaiminimų ir minti mane ir mano žmones to dvaro medžioklės laukuose
persisunkusios neteisybėmis ir prasimany
rbo savo tautos ir valstybės
negyvų begulinti.
Kas kartas vis sunkesnė būtis svetimsa- klaidus už Jūs gerus darbus bendroje šv. Mišių aukoje.
mais. Didžioji spauda taip pat yra nekatali
Velionis gimė 1879 metais naudai.
Su gilia pagarba,
kiška ir ji tas žinias skelbia kaipo tikrenybę. liui šiame krašte. O svetimšalis yra kiekvie- ^as re'kalas jau yra pradėtas
Jau kelintus metus iš eilėsl
atmokėti Šv. Ma- Kun. A.J. Andriušis, M.I.C. I Klaipėdos apskrityje lietuvių
Ypač mūsų dienomis neteisingos žinios apie nas, kurs nėra šio krašto pilietis, kurs dėl !^n?oje^’
Priklausė taip pat visai eilei!
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. šeimoje. Tik vėliau gyvenimo
Bažnyčių ir katalikus skleidžiamos. Tos a- įvairių kliūčių negali naturalizuotis. Tarp jų!1 ij°s Kolegijos skolas ir tuoklebonas, Itockford’e. ..(aplinkybės jį buvo pastūmė- lietuvių kultūrinių organiza-j
gentūros, pavyzdžiui, yra palankesnės kad yra ir tokių, kurie neteisėtai šin kraštan pa-Įmi PaKnkvint Amerikos Ma1 —
Rusios į vokiečių pusę. Ten jis c-ijų. Neatsisakė ir nuo jo mėn
ir tokiems bolševikams tironams, negu per kliuvo. Toki čia yra negeistiniausi. Krašto
Tai įvykis, kuris nustebino'dalyvavo vokiečių nacionalis giamiausio pirklio amato. Jis)
sekiojamiems Rusijoje krikščionims, ypač ka vyriausybės agentai deda pastangų juos su
visų Angliju ir apie kurį pla tų partijoj, būdamas jos gene savo sęskaiton paėmė tvarky-)
talikams. Tik retuose įvykiuose agentūros rasti, suimti ir deportuoti.
čiausiai rašė nekatalikų spau raliniu sekretorium dabarti ti ir vesti Klaipėdos mieste
paduoda teisingesnių apie katalikus žinių,
Prieš keliasdešimts metų šiam kraštui
da. Pasak didžiausių Anglijos niam Klaipėdos kraštui. Vo- geležinkelių stotį. Šis darbas|
kada jos numato iš to sau kokios naudos, svetimšaliai buvo reikalingi ir pageidauja
laikraščių korespondentų, iš'kiečių kariuomenėje pasiekė sekėsi. Per trumpų laikų jc
arba kada neturi dėl kokių nors aplinkybių mi. Jie buvo reikalingi ypač dirbti sunkiuo
pradžių nenori tikėti, kad šeši1 feldfebelleitenanto laipsnį per vedama įstaiga įgijo didelį pa-l
progos nukrypti iš teisybės kelio.
sius darbus, kada nebuvo išrasta visokių dar
vienuoliai, nuo choro atlieka* j didįjį karų. Turėdamas patrau sitikėjimų. Be to, velionis pa-l
Didžiuose pasauliniuose laikraščiuose, bus lengvinančių mašinerijų. Praplitus maši
momis valandomis, per 25 nie- kimų prekybai, neatsisakė ir sėkmingai dalyvaudavo įvai—--------kad ir Amerikoje, mes dažnai galime rasti nerijoms, svetimšaliai neteko darbo ir tapo
tus galėjo pastatyti tokį did* nuo politiško darbo, KadaIriose didesnio biznio operaci^
Nepaprastas ištvermės
daug neteisingų žinių apie katalikus ypač negeistini. Mašinas valdyti nėra sunkus dar
žiulį ir retų architektūros še* Klaipėdos kraštas pateko pra- jose. Ne be reikalo savo draus
Šedevras
iš Ispanijos, Meksikoj ir iš kitų kraštų, kur bas. Ši darbų paėmė čiagimiai jauni vyrai.
*
■
.
.♦
jlevrų. Girdi, , vienuoliai ne ncūzų okupacijai, ir ėjo atka- gų tarpe jis buvo vadinamas
v
Bažnyčia persekioj atfa, ku£ katalikrj teisės
Seniau svėtinišflffklus butfc labai* lengva
vien dokumentais, bet gyvu kli kova dėl šiokio, ar kito- jisr stovi lietuvių miestelėnui
varžomos. Kai kada tas ar kitas žinias kata ir tapti šio.krašto piliečiais. Paskiau imta va šiomis lienbmis Anglijoje pavyzdžiu parodė, kiek jiems'kio Klaipėdos krašto likimo, 01 ga.11'zac^?s’ Lietuvių VisuoJ
likų vadai užginčija. Bet agentūros į tai ne ržyti. O šiandien jau reikalinga ne mažai ir buvo iškilmingai konsekruo- esanti skolinga Euronos kul- velionis Šuišelis, panaudoja- nieni>s Sąjungos, pryšakyje.|
atstatvtosios Buckfasto be esanti skolinga Europos kul
atsižvelgia. Ne jų darbas neteisingas žinias ifeilėšuoti, jei norima,gauti pilietybės certi-įta
nedi|.tin,; a))atiįos ,,ažnyfi,; tūra.
mas tarp pirklių įgytų auto Klaipėdos lietuvišku milijo-|
pataisyti arba atšaukti.
fikatus (popierius).
................................ I pastatyta išimtinai šešių iš
Šešių, šiomis dienomis į pa ritetų, stojo kovoti už tai, kad nierium. Jis turi įdėjęs kapi
Anų dienų viena žinių agentūra iš Is
Šiandie daugiur svetimšaliai pašalinami i pran(*ūzi,jos ištremtų vienuolių danges keliamų vienuoliij be* Klaipėdos kraštas būtų sujun- talo * įvairias įmones, į mieste
panijos pranešė, kad Ispanijos vyriausybė iš darbų, kitur jie visai nebepriimami. Kol i benediktinų rankomis per 23 nediktinų abatas ir darbų ve jgtas su Did. Lietuva. Nuo to žeme ir į biznio įstaigas. Gi-|
imasi valstybinti Katalikų Bažnyčios savas kas dar tik ūkiuose jie ramiai gali užsidirbtij metus.
idėjas yra jau ne šiandien pra* įtaiko ligi šiol jis atkakliai di- rūbų kurorte šių vasarų dide
lį savo žemės sklypų išdalino!
tis. Ir prisegė, kad Ispanijos Bažnyčia yra duonų. Bet pramonių centruose jie negeistini.
lietuviams
valdininkams pasi-|
turtingiausia visam pasauly.
Kas svetimšalių per apsileidimų nepasi- jų svetimšalių pavardėj. Jis sakė, kad tas
Kas svetimšalių yra teisėtai į šį kraštų
atvykęs, tam patartina tuojau imti rūpintis statyti namus.
Šioje žinioje atspindi grynas melas. Nes rūpino tapti krašto piliečiu, tas šiandien turi reikalinga negeistinųjų deportavimui.
Tačiau šelpimo biuro autoritetai jam at pilietybės teisių įsigijimu. Nes paskiau gali Velionis jaunatvės dienomis!
jau ne vienų kartų spaudoje buvo nurodyta, ' už tai daug kentėti, atsiminus tų nedovanoatsitiktinai dirbo spaudoje!
sakė, kad jis reikalaujamų pavardžių negali būt dar sunkiau čia gyventi.
kad Ispanijos Katalikų Bažnyčia nėra tur tinu klaidų.
bet, ir nuo jos atitolęs, visa-l
tinga taip, kaip tas vaizduojama. Ta pati
Štai J. Valstybių ateivystės biuro, Chica- gauti. Pirmiausia, tas pavardes išduoti drauda buvo palankus spaudos žmol
agentūra kitados Ispanijos jėzuitus Vadino goj, direktorius pradėjo veikti prieš svetini- 'džia įstatymai, o antra — šelpiami svetimšaLaisvamanių spauda nors ir žino, kad nėms. Jis Girulių kurorte Lie-I
didžiausiais pasauly turtuoliais. Sakė, kad iš šalius. Cėok’o apskrities autoritetams jis pra bai yra geri žmonės. Dauguma jų vedę, turi
panų vyriausybė sukonfiskavusi jų turtus ga- nešė, kad jis galįs čia sumažinti šiandien Šeimas. Negeistinuosius gi svetimšalius gali- i katalikai Lietuvoje neturi veikimo laisvės, tuvos žurnalistų sųjungai pa-l
lėsianti labai daug pelnyti. Pasirodė, kad tie vykdomo bedarbių šelpimo naštų. Girdi, aps- nia kitokiu |jūdu surasti. Bet tai krašto vv- bet vis dėlto savo skaitytojus nori įtikinti, dovanojo nemaža sklypų laik-|
jėzuitų dideli turtai yra prasimanymas. Vy- j kritis be jokio reikalo šelpia svetimšalius, i riausybės rėikalas. Šelpimų biuras veikime kad Lietuvoj per daug kunigų, per daug dva raštininkų namams statyti
riausybė pelnė tik tiek, kad ji užgrobė jė- kurių šelpiamųjų tarpe yra iki 20 nuošimčių.'P1 ieš negeistinuosius gali vyriausybei gelbėti, siškų seminarijų. Matyti, jie norėtų, kad ir REMKITE VISUS BIZNDB-I
zuitų nekilnojamas savastis ir nuskriaudė pa- Jis reikalavo, kad Cook’o apskrities šelpimų (bet negali kliudyti tų visų, kurie yra žinomi Lietuvoje kunigų skaičių taip apribotų, kaip RIUS KURIE SKELBIASI
Meksikos valdžia kad padarė.
Čių tautų. Tas savastis jėzuitai valdė pačios . biuro autoritetai jam išduotų visų šelpiamų-į gori žmonės.
“DRAUGE.”

“D R A U G A S”

Mirė Mikas Suiselis
je

SPAUDOS AGENTŪRŲ ŽINIOS

j

6 Vienuoliai per 25
metus pastate
bažnyčia

Jei rugsėjo 29 dienų, vadinasi, po vos teritorijų, kurių valdė Jogailos brolis
pustrečio mėnesio, Jogaila dar pasirašė Dimitras. Pastarasis nesipriešino svetimų
drauge su Kęstučiu paliaubų \ sutartį, lie jų įsiveržimui ir net pats pasidavė Mask
čiančių Palenkį, tai, matyti, todėl, kad vos kunigaikščiui. Maskvos kariuomenė,
slaptosios derybos tarp Vilniaus rūmų ir užėmusi ir apiplėšusi du Lietuvos miestu
550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ Ordino dar nebuvo davusios apčiuopiamų — Trubčevskų ir1 Starodubų, pasitraukė
PROGA
rezultatų. Jos buvo tęsiamos Vilniuje sla “su didele nauda.” Nežinia, kodėl toji ka
ptai nuo Kęstučio ir po Trakų sutarties riuomenė nebandė užimti svarbiausio tos
(Tęsinys)
Tame pat laiške nedviprasmiškai pasirašymo, šių derybų objektas jokiame srities miesto — Briansko ir kodėl niekur
nepaliko savo įgulė. Iš to (akto, kad bu
buvo nurodoma, apie kų buvo sunku at šaltiny nebuvo pažymėtas.
vęs tų sričių valdytojas, kun. Dimitras,
virai kalbėti: “Tegu Jūsų prakilnybė tu
Tų pačių (1379) metų vėlyvų rudenį Algirdo sūnus, nepasiliko savo vietoje, o
ri galvoje, kad tas pašėlėlis, lyg pasiutęs
šuo, siaučia ne tik prieš krikščionis, bet ar žiemų Lietuvos rytuose ėmė reikštis išvyko su savo žmona, vaikais ir kai ku
net ir prieš lietuvius; kaip mes esame Jūs pirmieji Jogailos brolio, kun. Andriaus, riais bajorais į Maskvą ir ten gavo val
įspėję anų kartų ir kaip mes esame iš ki akcijos vaisiai. Maskvos kunigaikštis Di dyti Perejaslavlio miestų, galima daryti
tų girdėję, jis kasdien siekia Lietuvos ka mitras organizavo didelį karo žygį prieš išvadų, kad ^Maskvos karo ekspedicija nė
ralystės ir galvoja, kuriuo būdu galėtų Lietuvos rytų pakraščius. Jo kariuome jo sklandžiai, kad patys tų sričių gyven
pražudyti Jūsų garsųjį sūnų Jogailą ir nei vadovavo jo brolėnas Vladimiras, An tojai • nepritarė savo valdytojo išdavikis
pagrobti sau jo žmones ir pilis su visa driaus sūnus, Serpuchovo kunigaikštis/ kam žingsniui.
Pirmas kun. Andriaus žygų*, nukreip
Jogailos brolis Andrius ir kažkoks kun.
karalyste.”
“Pasiutęs šuo” turėjo būti Kęstutis. Dimitras, Mykolo sūnus, kurį rusų met tas prieš Jogailą, politiškai nepasisekė.
Šlykštus Ordino šmeižtas, nukreiptas raštis klaidingai vadina Valuinės kuni Tačiau įtraukimas į jį kito Algirdo sū
prieš nepermaldaujamąjį Ordino priešini gaikščiu. Spėjama, kad tai buvęs vienas naus ir broliavaikio vertė Jogailą grieb
nkų, turėjo aiškų tikslų praplėsti plyšį, Karijoto sūnų, kurie buvo gavę iš Al tis skubių apsisaugojimo priemonių. Skau
džiausia vieta buvo Polockas, kuriame
skiriantį Vilniaus rūmus nuo Trakų ir pa girdo valdyti Podolę.
Maskvos kariuomenė įsiveržė į Lietu-1 Andrius valdė jau nuo 36—37 metų. Kol
versti jį praraja.
.
Ig. Jonynas

Kėstiti s

4

su vokiečių Ordinu nebuvo susitaria vi
sais klausiniais, Ordinas galėjo palaikyti
Andrių Polocke ir sukelti šį kraštų, taip
netoli esantį nuo Lietuvos, prieš Vilniaus
valdovų. Sukilus Polockui prieš Lietuvos
didįjį kunigaikštį, maištas galėjo įsigalėti
ir kitose provincijose, ypač rytuose, kur
padėtis buvo dar neaiški, kur bent dalis
gyventojų prijautė Algirdaičiams — An
driui ir Dimitrui.

me suprantama, buvo padaryta Kęstučiui!
1 nedalyvaujant. Jį yra svarbi dviemi at-|
žvilgiais: iš vienos pusės, tat buvo išvirši
nis pažymys, kad politinė sistema, kuri|
veikė Lietuvoje Algirdo ir Kęstučio lai
kais, jau nustojo galios.
Iš antros pusės, iš jos matyti, kad|
įvyko didelis persilaužimas Ordino poli
tikoje Lietuvos atžvilgiu. Ordinas turėjol
pastebėti, kad jo pastangos — sukiršinti!
Nepasiekęs visiško susitarimo su Or Lietuvos valstybėje rusus prieš lietuvius!
dinu, Jogaila siekia sudaryti su juo bent eina niekais: Palenkis pasiliko ištikimas!
laikinąjį liečiantį Polocką. Su, Livonijos Kęstučiui; rytuose, Trubčevsko, Starodu-I
Ordinu buvo pasirašytos trumpos karo bo ir Briansko srityse, taip i>at nebuvo!
paliaubos 1380 m. vasario 27 d. Jos tu matyti jokio entuziazmo kunigaikščiui!
rėjo tęstis tik iki tų pačių metų gegužės pravoslavui, pictendentui į Lietuvos so-l
13 d. šių paliaubų sutarties'nebuvo paim stų. Kunigaikštis Andrius pasirodė esęsl
tas Kęstutis ir jo valdomosios žemės. “Iš per silpnas įrankis, kad būtų galima sul
Šitos taikos ir paliaubų turi būti visiškai jo pagalba susprogdinti Lietuvą. Nuo šiol
išimti karalius Kęstutis, jo žmonės ir jo laiko vokiečių ordinas sukoncentruoja vi-,
žemės ir žemaičiai todėl, kad mes neno sų savo dėmesį į Jogailos ir Kęstučio san
rime turėti jokios taikos ir jokių paliau tykius. Vasario 27 d., fonnališkai suar
bų tarp ankščiau paminėto karaliaus Kęs dęs jų sąjungų, jis, be abejo, siekia, kad|
juodu savitarpyje kariautų.
tučio ir lemaičių.”
1380 m. vasario 27 d. sutkrtis, savai

(Daugiau bua)
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof. Kampininkas
SUVĖLINTAS EDITORIJALAS

Šiandie, pašenavotieji, eina
5Žnūs apdūmojimai apie truĮpus ir ilgus plaukus, trumįs ir ilgus razumus.
|Mano atsiminimu, dažnai, yitingai “smart” vyrai, me
lavo mesti moterims tokią
įjuoką: “ilgas plaukas, tru|pas razumas.” Moterys, žijma, kaip moterys: truput}
irausdavo, pamirksėdavo ir
teko.
I Ale atėjo čėsai, kad ir mote
rs gali atsidusti ir vyrams,
bt smart vyrams, užčestavoti
juoką: “trumpas plaukas,
ipas razumas.
lt, pnklodui paimkim kad ir
r
.
.v
,
,,
isų “visuomeniško labo’
.
,.

3onų Čikagoj poną Šamą

deli ir karšti apdūmojimai ir
išparodymai trumpų plaukų ir
tokių pat razumų. Ypač vie
na komisijonierka p. Plumbienė užperėtijo aturniams. Ji
pasakė: “Why wasn’t Insull
investigated in 1910 insteadof
in 1932? Wliy did you let him
go to Europe? It is all piffle.”
Nesidžiaugkit per daug, kad
ponai Insuliai pagauti. Rokunda su jais da tik prasideda..
Kokia bus Martino iš Kana
dos, o Šamo iš Grekijos par
gabenimo į Čikagą bei nuprovojimo bila, nei aš, nei jūs
nežinot. Ale būkit šiur, kad ji
bus didelė. Kad tik nebūtų
’įį
kokia pasirodė nuprovojus ir
.
,
,.
, „ .
,
i džela pasodinus alaus ir al. .
.
* v*
koliolio eieconų Kaponį.

s

bolševikai a ciau statomi didvyrio mirtį
Prieš sumą 11 valandą vi
negu tautos reikalai.
sos organizacijos-draugijos oAr ne stebėtina?
Ten buvęs rganizuotai su savo vėliavo

mis susirinko i bažnyčią, bū-irelis (tautininkų) ir mokyklų nis, nes toje dienoje Praloto
tent: Pavasarininkų kuopa, vaikai. Sumą laikė kun. J. Za- Vaičiulio nebuvo namie,
Moterų kat. draugija, šauliai bulionis. Po sumos pamokslą
uniformuoti, Jaunalietuvių bū pasakė ir gi kun. J. Zabulio(Tąsa iš 4 pusi.)

GHIGAGO HEIGHTS, ILL
ŽINELĖS

X Šv. Kazimiero par. cho
ras spalių 13 d., vakare, mo
kyklos kambaryj turėjo kortų
ir kauliukų lošimą. Viskas ge
rai pavyko. Žmonių buvo da
ug, ypač jaunimo.
X Lietuviai vaikinai šiame
mieste žada sudaryti stiprų
šv. Kazimiero klubą. Tas gali
įvykti, nes randasi jų tarpe
gerų norų ir pastangų.
X Dabar Chicago Heights
subruzdo kelius taisyti. Ypač
du svarbūs keliai: Chicago
Rd. ir Lincoln Highway. Lin
coln Highwav eina pro pat
šv. Kazimiero par. bažnyčią.
X Būsimiems šv. Kazimiero
PRAŠAU NESIJUOKTI
par. vakarams, spalių 30 d.,
Likimo ironija. Imperato ir lapkričio b d., Italų salėj,
riams ir karaliams nuvirtus 314 E. 14th St., 6 vai. bus at
nuo sosto, dabar virsta kapi spausdintas programas su ske
talo ir visokių “gerovių” ka- lbimais, motetų ir merginų
populariškas kontestas, gera
raliai. Kas bus nekst?
muzika ir gardžiais gėrimais.
— Kodėl dabar lapai raudo X Kun. A. Martinkus rug
sėjo 23 d., surišo moterystės
ni? — klausia vaikas.
— Matai, vaikuti, per va ryšiu Tarną Daukšą su Ona
sarą jie prisiklauso tokių kal Leliugiene. Abu geri katalikai
bų, kad rudenį turi parausti. ir parapijonai. Laimingo gy
venimo.
Rep.

DRAUGAS
FIRST

LITHUANIAN

3ulį ir jo bruderį Martiną,
irie daugelį trumpaplaukių
įrnais padarę, dabar vienas
madoj sureštintas, o kitas
bt Greikijoj sulaikytas.
Medžioklė žmogaus, ir dar
Įkio smart kaip Šamas Insuanądįen, prosekiutorių ap
gavimu, reikalinga ne ma
lu kaip $10,000 grynų De
ls Šamo dolerių, kuriuos lu
itų duoti ne kas kitas, kaip
mūsų Kuk’u kauntė, o kau
Įei tuos pinigus atiduoti, niekitas, kaip tik mes ir jūs,
— Man rodos negerai, Onu
leko nekalti ir ponų Insulių
te, kad tu taip dažnai vaikš
įidaryto “visuomeniško latai su vaistininku, nors esi
neragavę, piliečiai, piliesusižiedavus su gydytoju iš
Bet kad tokia “maža”
miesto.
KEISTUČIO MIRTIES PA
ligų suma
būtų paskirta,
MINĖJIMAS
|ikėjo Kuk’u kauntės bordo, — Vaistininkas vienintelis
lansų komisijos užgyrimo. žmogus, kurs moka perskai(Mūsų korespondento)
j komisijoj tat ir Įvyko di-ityti daktaro raštą?
JEZNAS. — Rugsėjo 25 d.
visoje Lietuvoje buvo iškilmi
ngai minima D. L. K. Keistu
čio 550 metų mirties paminė
Kelioms dienoms praslinkus, jimas. Kaip visa Lietuva, taip
klubo reikalų vedėjas išnoma- ir Jeznas (Alytaus aps.) iškil
vo salę tai pačiai dienai po- mingai paminėjo savo tautos

i-
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LIETUVIAI AMERIKOJE

AMSTERDAM, N. Y.

AT

IkAIP PAMINĖTA VIL

kiliui.
NIAUS DIENA
KALĖDŲ EKSKURSIJA
Nežiūrint to, kad buvo krei
ptasi prie pokilio rengėjų (lie
| LIETUVA
Spalių T6 d. amsterdamie- tuviai) ir klubo reikalų vedė
Rengia Liet. Laiv. Agentų
ii minėjo Vilniaus užgrobi- jo prašant netrukdyti minėji
Sąjungą Amerikoje.
sukaktuves. Iškilmės pra- mą Vilniaus dienos, viskas bu
3926 ARCHER AVĖ.
lėjo gedulingomis pamaldo- vo veltui. Pokylis įvyko, mes
^AMERIKOS
s už žuvusius už tėvynę. Per negavome salės.
UNIJA
U
maldas vietinis klebonas
Tuo pačiu laiku, kai geri
mnroiMt
in. J. Žydanavičius pasakė Amsterdamo lietuviai svarstė
KLAlPfDĄ
čP»rriningą ir gražų pamokslą. Vilniaus reikalus ir dėliai jo
DNMMS KELIAS {LIETUVĄ per ŠVEDUI
Vakaras
praradimo liūdėjo, Amerikos
S. S. “Drott'nifligholm”
7 vai. vakare parapijos sve- Lietuvių klube skambėjo mu
IAp'aukia IS Ncw Yorko
GRUODŽIO
2, 1932 M.
nė pilnutėlė žmonių. Vaka- zika, barškėjo stikliukai ir
GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine.
Ekskursijos palydovas p. VI.
vedė kun. A. Orvidas. Šv. saujalė lietuvių su apsvaigu
P. Mučtainkas. Švedų Amerikos
I.tntjos, Centro rastinės Ameriko
cilijos choras, p. Žalnierai- siomis galvomis, šoko polkas
je, rietuvių Skyriaus vedėjas. Jis
RESERVED SECTION 8110 Tax Ine.
stengsis padaryti kelionę pilnų J9 vedamas, išpildė keletą ir džiazus iki vidurnakčiui.
domybių, apie kurių visiems bus
malonu prisiminti. Gauk broSiuažių patriotiškų dainų. Pra- Prieš kelias dienas tas pats
,reles: “Bendros Informacijos Ke
lionėje j Klalpėdų” Ir "Kalėdų
lbas sakė: Utikos kleb. kun. reikalų vedėjas išnomavo sa
Ekskursijų.” Gaunamos pas agentus arba:
Deksnys, Schenectady kleb. lę bolševikams.
Swedi.sh American Line
m. K. Strimaitis, vietinis ju Reiškia, pokylių rengėjai ir
ĮSI N. Mlelilgan Avė,, Chlcagm
stas p. A. Stokna ir p. M.
jrbelis.
” r’’r:Wl
Visos kalbos patriotiškos,
ilLlY'S UHCLČ
riningos, pamokinančios ir
UOS t TO
LV
— IF 1 VAVC-Fl TYKAT
ves. i S’Pos^. mf. ujouvo'. -būt
dėl begalo patiko publikai.
cut'o^ivv
ūmi to
OOCYOCZ. TO TA!*tB A
VAE. CMOklT ViVtki COUCOC^ A bOSF
OF
FOtt. MJE.—YKF. FtFM'T
GO IM
ASK TWS OUACK
SL\VF.R. OOTA MV
>rtraukose pardavinėta VilHOLO Ht 4'JSTty^ A CUWS.<it
PIM6F.R.
WE'O CHA'e.CF.
aus pasai ir ženkleliai. Su
OF TFM BPCKS FOP *
OF P1LLS !» — THE OULV K\MC> OF
VOK. PF.KAOVVMC A
TEM- VUUUTt.
J’^.'F.SCS.lPTlOM Wit
HOUO,
nkta $20.65. Iškilmės baigės
COR.O OF U)OOt>U
■^-XAkA\MAT\OM ».
^ro UOCATt. \S
v.\mo vou
AM’
i vai.
VOU bCWT S" _
TO C ET F1LL.B.O

ST. AGNĖS GYNI.
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Ali Q
TU
IID
N
1 H U K. U Va 1J ,

aota svarbesne už tėvynės
reikalus

AT A BAUKt

8:15
P.N.

T1A\UWAU<» about
^THAT B\LL TOU’LL
SOOM B-F—

Amsterdamo Vilniaus Vad.
ęjungos skyrius, besiruošdalas prie minėjimo Vilniaus
Ienos, kreipėsi prie Amerikos
Sėtuvių klubo, prašydamas
Mainės spalių 16 d. (para
i jos svetainė maža). Klubo
isuotinas susirinkimas sutiko
žleisti svetainę už 5 dolerius.

v

fsž

Nausėdaitė, Brolio Šarkelės,
kaimyno — A. galiukas.
P-lė S. Bernadišaitė puikiai
200 SVEČIŲ VALGĖ
J. Tumpach, kuri per 10 m. pagrojo aecordinu solo. Dr-jos
lašt., Ona Gudienė savo kal
' VAKARIENĘ
neėmė pašalpos.
ba
kvietė mergaites ir mote
M. Kvetlerienei, kuri per 10
ris rašytis į šių draugijų.
( CICERO, ILL. — Sekma m. neėmė pašalpos.
Draugija dėkoja sekantiems
Tickets, for the Preliminaries and Finais are
dienį, spalių 16 d., įvyko me O. Miliauskienei, kuri per
biznieriams už prisidėjimą
now on sale at the Draugas Publishing C0111dinė dr-jos Šv. Dievo Motinos 10 m. neėmė pašalpos.
pany. ’
ISopulingos vakarienė. Svetai O. Antanaitienei, kuri per prie vakarienės: p. Miliauskui,
General Admission $0.55 and ringside seuts
Charles Bakely, A. Pociui, p.
nė buVo pilna, suvirš 200 žmo 10 m. neėmė pašalpos.
$1.10.
Bocunui, P. Grikšeliui, p. Gri
nių. Visi stalai buvo užimti.
Get your tickets early by applying direct
Programas buvo įvairus ir gui ir R. Kriciauskui.
Vfei gėrėjosi gražiu vakaru, žavėtinas. Duetų gražiai išpi
or mailing in your reųuest together with
clieck.
maloniais įspūdžiais.
• ldė p-lės Barbora ir Pranciš Prie valgio gaminimo dar
bavosi sekančios narės: E. Bru
Vakaro vedėja, pirm. Ona ka Jurgelaitės; akompanavo zienė, M. Laurinaitienė, K. LaRimkienė, pakvietė gerb. kle mū sųvarg. p. A. Mondeika. zdauskienė, O. Mankienė, F.
bonų kun. II. J. Vaičiūnų at D. Feizaitė paskambino pia Mockaitienė, E. l’auzienė ir E.
2334 So. Oakley Avenue
kalbėti maldų. Po to sekė gra no solo, o EI. Kondrotaitė gra .Vasiliauskienė.
CHICAGO, ILLINOIS
ži kalba. Atsilankė taip pat žiai padainavo įvairių daine i Mūsų narė ponia K. Ciraukun. J. Kloris, kuris irgi iš lių, akompanuojant S. Berna- skienė laimėjo dovanų (door
reiškė gražius dr-jai linkėji dišaitei. Garbė ciceriečiams tu prize), kurių pauukojo llelene
rėti savo tarpe tokius talen Spitlis — Beauty Shop.
saulį ir pamatytų savo ainių mus.
gyvenimų, valdžių ir persekio Garbės dovanos narėms bu tus.
Vakaro rengimo komisijoj,
jimus vienas kito, tai iš šir vo įteiktos šioms narėms:
Į vakarienę atsilankė p. A. kuri uoliai pasidarbavo, kad
dies skausmo nebegalėtų gy A. Bukauskienei, kuri per Nausėdienė, Šv. Kazimiero A- vakarienė gerai pasisektų, bu
(Tęsinys nuo 3-čio pusi.)
venti, bet turėtų karstan tuo 20 m. neėmė pašalpos.
kademijos Rėmėjų centro pir vo: pirm. O. Rimkienė, rašt.
kun. Zabulioniui viskas teko jau atsigulti!
U Išganaitienei, kuri per mininkė, ir p. M. Vaičiūnienė, O. Gudienė ir fin. rašt. V. Mo
V. K.
Moterų Sąjungos centro rašti ckienė.
atlikti.
Fo pamokslo virš minėtos 10 m. neėmė pašalpos.
ninkė. Abiejų kalbos buvo jNors Keistutis nebuvo ka visos draugijos su vėliavomis
spūdingos ir turiningos mote — Kiek imate už danties iš
talikas, bet buvo tikintis ir rikiuotai procesijoje su kun.
traukimą, ponas daktare?
gyveno, kaip tikras krikščio J. Zabulioniu priešaky, Pava Zabulionis vėl sakė tinkamų rų dr-jos reikalais.
— Dvidešimt litų.
nis, išauklėjo savo sūnų Vy sarininkų orkestrai griežiant pamokslų. Po pamokslo buvo
Po to sekė komedija “Cio- — O kiek už išjudinimą?
tautų krikščioniškai, kuris jau
ir giedant, Dievas mūsų gel giedama “Libera” ir pasimel cės Žentas”. Juoko lošėjai pri
nystėje priėmė katalikų tikė
bėtojas, ėjo į kapus pasimel sta už visus tėvynės mirusius darė tiek, kad net lauke buvo
jimų. Keistutis valdė Lietuvų
gynėjus, giedota “Viešpaties girdėtis garsus juokas. Širdi
Senų Laikų Vaistas
teisingai ir sąžiningai, kaip sti už kritusius savanorius už Angelas’’ ir ant žuvusių pa
Palengvina Gėlimą Pečiuose
ngas ačiū lošėjams už kražų
“Per du metu kankino mane nuola
tikras valdovas, prie jo visi tėvynės laisvę.
minklo Moterų draugijos už atlikimų’ savo rolių.
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo
pečiuose. Išbandžiau visokius linipiliečiai jautės tikrais pilie Prie savanorių kapų kun. J. dėtas vainikas.
mentus, bet i*č vienas nepagelbėjo
man. Draugas rekomendavo man In
čiais, nes visi buvo lygiai tra
Lošime dalyvavo: G ruinio
karo Pain-Expellerį ir tik po dviejų
Iš
kapij
grįžus
atlaikyta
mi

išsitepimų juomi visi mano skaus
ktuojami, nebuvo vienų per
ūkininko rolėj P. Maskolaitis;
mai pranyko. Pain-Expelleris yra
geriausias iš visų linimentų.”
šparai, po mišparų “Te Deum Gruinienės, jo žmonos — E.
SKAITYKITE
BIŽNIERIŲ
sekiojimo ir neapkentiino, o
,
J- *
Lockporl, N. Y.
laudamus” ir palaiminimas su Maskolaitienė, Vlado, jų sū
kitų protegavimo bei pataika
APGARSINIMUS IR
Šv. Sakramentu.
i
naus agronomo — V. Rėkus,
vimo, bet visi buvo lygūs; jei
BARGENUS
dabar Keistutis ateitų į pa
Ex-Amerikietis Vėrės, jų augintinės — A.

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS

Draugas Bong Toiirnament
Tickets on Sale Now!

DAUG GRYBŲ IR GRY
BAUTOJŲ

Jūros urėdijos miškuose šiais
metais ypatingai daug yra gry
bų. Per grybavimo ir riešuta\imo sezonų yra išduota žmo
nėms daugiau 2,100 bilietų,
duodančių teisę laisvai gry
bauti ir riešutauti valstybi
niame miške.

Don’t
neglect
Colds

Draugas Puhlishing Company

LIETUVOJE

PfllN-EXPELtER

s

,texture

m your cakej'.

THE DOllįlLE TESTED
DOUBLE ACTING

IfpBAKINC
FVV POVVDER
ŠAME PRlft
42YEARS I
3B.9FJ3S£čfor25{
MIIUOMJ OF POUNDJ UfFOTl
GUR CQ v E R h M t H T

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
būti pavojingas. Palengvins j 5
miliutas Musterole, “counter-irritant”! Panaudotas sykį kas valan
dą. per 5 valandas turi pagelbėti.
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir
slaugytojų.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

'11
VARTOK W£LDONA TABLETl
Aptiekose. Knygutė su pavei!
lais 24 puslapių “Hlstory of UI
umatism” dykai. Kreipkis Į:

TVELDONA CORP.

Dcsk 8, Atlantic City, N. J.

k

Stop
Įtching
Skin

v

Nesirūpink

Ir

kitais

mu.
pleiskanomis,
išbėrimais, spuogais
odos negerumais.
Tik

gauk gydantį

saugus.

niežėji

antiseptiką Žemo—

Aptiekose.

85c.,

60c.,

81.00.

žemo
FOR

SKIN

iftRlTATIONS

Buy gloves with wl
it savos
Nerelk mokėti 50c.
dantų mostį. Listerine
oth Pašte gaunama po
Tėmyk, kaip gerai ji
kia. Ją vartotadamas
metus sutaupai $3.00.

u
To
25c
vei
p«

LISTERINE TOOTH RASTI

25‘
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Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-Agentu
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖJO SPALIŲ 15 DIE NĄ
AR NORI

DOVANOS:

DARBO!

ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad butų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

I. Laivakorte ir Geležinkelio tikietas į Lietuvą Ir atgal arba $200.00 už nemažiau
kaip 3,000,000 balsų.
'
' '
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Providence (aplankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) Washlngton, PhUadelphia,
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, VVaterbury,
Hartford, Thompson, Conn. (apiankant šv. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston,
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kap
2,000,000 balsų
III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minčtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsų.
IV. Radio arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 baisų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų. .

Kiekviena draugija Ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininką
“Draugo” Kontestą.

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000 balsų gaus $150.00.
Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

STOK Į “DRAUGO” VAJAUS KONTESTĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do
vanomis.
•
. T
Agentas neužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas į “Draugo” Vajaus Kontestą daug gero padarysi sau ir vi
suomenei.
“Draugas” yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.
PARAPIJOS—DRAUGIJOS

Z

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo”
Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie

įstatyti į

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!
■
■ ■ziaiaasRU lllllllllllll»lllllllll»llllllllllllllinHUIIlllllll8IIHIlllliaillllliaillllinilHUIINIUIIIU

Pirmadienis, spalių 24, 1932

S

DRAUGAS

zapo bažnyčioje, So. Chicago, rinėse Jungtinėse Valstybėse,
111.
Kanadoj, vidurinėj Europoj ir
Misijoms vadovauja marijo Azijoj; Spalių mėnesy baigia
Office Phone
Res. and Office
TeL Cicero 0764
Tel. Canal 6764
nai misijonieriai: T. Antanas si laukų darbai šiaurinėj Eu
Prospect 1028
2359 So. Leavitt St.
Canal 0706
Petrauskas, M. I. C. ir T. Jo ropoj ir Azijoj, Alaskoj ir šiau
nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne- rinėj Kanadoj; lapkričio mėn.
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
DENTISTAS
farmeriai valo javus pietinėj
Spalių 17 d. ligi 23 d. mi- (seniai grįžę iš Lietuvos,
X—SPINDULIAI
1446 S- 49th CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
Afrikoj ir Peruvijoj, o BurOfisas:
2130 W. 22nd St.
sijos Providence, lt. T.
Vai.: 10-J7 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
2403
W. 63rd St., Cbicago
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
moj ir Argentinoj tuos darbus
Spalių 24 d. ligi 31 d. vie
OFFICE HOURS:
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
ĮVAIRENYBĖS.
Phone Boulevard 7042
nos savaitės misijos Roekford,
atlieka gruodžio mėnesy.'
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Sunday by Appointment
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
III.
Tel. LAFAYETTE 8067
RUGIAPIŪTĖ NESU
TINKAMAS PAVYZDYS
Lapkričio 1 d. ligi 9 d. užJIlMl Tel. GrovehUl *617
DENTISTAS
STOJA
GAMTOS SAVO ŽALUMOJ
Rea 4787 8. Arteslan Avė.
dūšinė oktava Aušros Vartų
Padaro
TeL GrovehUl 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645
So.
Ashland
Avė.
bažnyčioje, Cbicago, III.
Kavą
4729 WEST 12th PLACH
Arti 47th Street
Konstantinopolis istorijoje
Per apskritus metus rugiaLapkričio 10 d. ligi 20 d.
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredoa
Geresne!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir Pėtnyčioa, kuriomis dienomis Jis
piūtė pilnai eina. Kai vienoj yra garsus. Per daugelį metų
misijos Kenosba, Wis.
Galime.
Tel. Canal 6122
8428 West Marųuette Road
bus.
gauti
▼aL: 4-S Ir 7-4 P. M. Ket. 4-12 AM.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Lapkričio 13 d. ligi 20 d. pasaulio daly pasibaigia, tai jis buvo didžiausias ir turtin
GrtM-eniėse
Kitoa vai. ant Waahington Blvd.
ir kavos
Nedalioj susltaraa
giausias
miestas
pasaulyje.
vienos savaitės misijos Low- kitoj prasideda.
Storuose
4:84 — 6:80 kasdien
DENTISTAS
Telefonai: Kedsie 2460 — 2461, arba
TEL.
LAFAYETTE
7650
Daugiau
kaip
vienuolika
šimt

ell, Mass.
Cicero 662. Res. teL Cicero 2888
Sausio mėnesy rugiapiūtė ir
2201 West 22nd Street
mečių jis buvo Romos impe
jHEinR.FRnhcK sonsi.
(Kampas Leavitt St.)
Lapkričio 27, 28 ir 29 d. kitų javų valymas eina Aus
Tel. Lafayette 679*
rijos sostine rytuose. 1453 me
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Keturių dešimtų valandų ŠŠ. tralijoj ir pietinėj Amerikoj;
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
tais, po atkaklaus užpuolimo,
Seredoj pagal sutartį
Sakramento Adoracija Pitts- vasario mėnesy — Egipte ir
4140 Archer Avė.
jis buvo paimtas ottomanų su
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare VaL: 8 iki 6 po pietų, 7 Iki 4 vak.
Lapkričio 28 d. ligi gruod- Pietin«j Indijoj> kovo “ėne^ ltono, Mohammedo II-jo, ir ta
Boulevard 7589
noje
Jungtinių
Valstijų
daly
Office: 4459 S. Califomia Avė.
Rez. Hemlock 7691
Res. 2136 W. 24th St.
žio 6 d. rekolekcijos ir ketu - tęsiasi vasariniai darbai E po sostine ottomanų imperi je pripažįsta Lucky Strike le
Nedėlioję pagal sutarti
TEL. CANAL 0402
rių dešimtų valandų ŠŠ. Sa- gipte ir prasideda šiaurės Af jos.
ngviausiu cigaretu.
Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 6659
kramento Adoracija Cicero, rikoj jr Indijoj; balandžio m. Konstantinopolio užkariavi
Ofiso: Tel. Victory 6893
DENTISTAS
— Palestinoj, Persijoj, Meksi
Prie
to, šis puikus tabakas
III.
mas buvo priežastimi didelio
Rez.: Tel. Drexel 9191
So. Ashland Avenue
koj. Jungtinėse Valstybėse ja
yra perleidžiamas per pageri 4712
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 7484
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Lapkričio 30 d. ligi gruod vų valymas prasideda gegužės sąjūdžio visoje Europoje. Ba nantį spraginiino procesą, įm
Gydytojas ir Chirurgas
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto mėnesy pietuose; tuo pat lai rbarų gaujai, susidedančiai iš inant ir ultra-violetinių spin Tel. Cicero 1260
1821 SOUTH HALSTED STREET
X—RAY
250,000
žmonių,
vadovaujant
Prasidėjimo Novena Cambri- ku prasideda Algerijoj, Tuni
Reaidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
dūlių vartojimą. Iš priežas,'
Moliammedui
11-am
paėmus
dge, Mass.
Valandoa: 11 ryto iki 4 po pietų
se ir pietinėj Kzijoj; birželio .
.
. . „ , ties to, žalio tabako nesiran'1
Specialistas odos ligų ir
LIETUVIS DENTISTAS
_ įmestą, seke piešimai ir zudy
6 iki 8:30 vakare
nuo 10 v. ryto iki 9
veneriškų ligų
Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie- liepos, •rugpj. ir rugsėjo me- nes. Yra apskaičiuojama, kad da Luckies. Joks kitas eiga. Vai.; kasdien
valandai vakare
Pilone
Canal
6122
Ofisas 3102 So. Halsted SL
įto's savaitės misijos Šv, Juo- ^tiesiuose daibymotč eina šiau- 5000 krikščionių, miesto apgy retas pasaulyje neduoda to Nedėlioinis ir Seredoinis susitarus
4847
W.
14th
St.
Cicero,
111.
31st Street
kios apsaugos, kokią suteikia
DR. S. BIEŽIS Vai.: 10—Kampas
nėju buvo negailestingai išžu
11
v.
ryto,
2—4. 7—4 v. v.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
šis garsus valymo procesas.
G R A B O R I A I:
Nedėliomis
ir
šventadieniais
10—12
dyta. Visos brangenybės, gar
Todėl nenuostabu, kad visur Dr. C.K. Kliauga 2201 West 22nd Street
siosios Šv. Sofijos bažnyčios,
DENTISTAS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
žmonės skaito Lucky Striku Utarninkaia,
Ketvergais ir Bubėtomis Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
LACHAVICH pastatytos J ustino Didžiojo lengviausiu
W. Marųuette Kd. arti Western
cigaretu. Atsimin 2420Avė.
REZIDENCIJA:
Phone Hemlock 7828
daugiau,
’
kaip
devyni
šimtine
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PIGIAUSIA? LIET. GRABORIUS
IR SŪNUS
kitę, kad Gamta
savo
Žalumoj
’Phnediliala, Seredomis ir Pfttnyčlomls
6628
So.
Ricbmond Street
.
d
1841 80. Halsted Burbei
CHICAGOJE
čiai prieš tai, buvo išteriota.
4142 ARCHER AVENUE
Telefonas Republic 7868
retai švelni ir lengva.
----------------------------------LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm* pa
Baisūs
vaizdai,
kurie
sekė
Tel. Virginia 0036
tarnauju
geriaupia ’ Patarnauju laidotuvėpe kuoplgiausla.
(Advertisement) Tel. Republic 2266
Ir pigiau negu kiti
meldžiu atalšauktl, o mano Konstantinopolio
paėmimą,
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
dar ir dabar priduoda tinka
Tel. Rooeevelt IBIS arba 2614
sau prie grabų lšMoterų ir Vaikų ligų
dirbystėa.
2314 W. 23rd PL, Chicago
DENTISTAS
mus pavyzdžius Gamtos savo REDAKCIJOS ATSAKYMAI
OFISAS
Specialistė
---------I 2403 W. 63rd STREET
Gydytojas ir Chirurgas
žalumoj, ir kaip Lucky Strike
668 West 18 Street
1439
S.
49
Court,
Cicero,
III
TeleL
Canal
<174
4145
ARCHER
AVĖ.
3243 So. Halsted Street
išdirbėjai nurodo, Gamta savo J. Abromavičienei ir T. Ru- -------------------------------------SKYRIUS: 1288 B.
TEL. CICERO 6417 '
Ofiso TeL LAFAYETTE 7387
Halsted Street. Tel.
čienei.
—
Tamstų
koresponde,
Phone
Hemiock
2061
Office Tel. Victory 7188
žąlumoj retai švelni ir lengva.
Vlotory 441*.
Ofiso vai kiekvienų dienų nuo 4 ild
ncija
labai
suvėlinta
dėl
to
Pripažindami šią tiesą, jie sa
Res. Tel. Hemlock 2615
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkaia
ko, jog žalias tabakas neturi dienraščiui netinka. Kitą kar
DENTISTAS
.
Phone Boulevard 4139
Tel. Grovehill 1695
Ir Ketvergais.
GAS EXTRACTION
vietos cigaretuose. Žalio ta tą prašome tuoj i>o įvykio ži
Rea. Tel. Hyde Park 8395
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
bako nesiranda Luckies, leng nelę parašyti.
8558 SO. WESTERN AVB?
Graborius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vinusiame cigarete, kokį kada
GRABORIUS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Turiu automubilius visokiems rūkėte. Tik pats puikiausias
AR IEŠKAI GEROS
Seredomis po pietų ir Nedėldieniata
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Musų patarnavimas
AKIŲ GYDYTOJAU
reikalams. Kaina prieinama. tabakas dėl jūsų Luckies yra
tik susitarus
OFISAS
visuomet sąžiningas Ir
KNYGOS?
>422 W. MARQUETTE ROAD
nebrangus, nes neturi
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
3319 AUBURN AVENUE perkamas. Jis yra supirktas
me ttlaldų ašlaikymai
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
skyrių.
Chicago, BĮ.
Rea Phone
išlavintų pirklių, kurie savo
* iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Kad šiais laikais Ameri
sutartį
Englewood 0641
Office Phons
Nauja, graži ko
ilgu patyrimu gerai pažįsta ta kos lietuviai mažiau knygų
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Wantworth 8000
Wentwortb 8004
Namų T«L: Prospect 1430
plyčia dykai.
baką. Be to, tas rinktinis ta skaito, tai visiems aišku. Bet
bakas,
rūpestingais
moksliš kad dar yra žmonių, tebetuTeL Lafayette 1016
.
t
1807 Aubun At«bm
GRABORIUI I* LAIDOTUVIŲ
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
kais
metodais
yra
tinkamai
rinčią
troškimą
ką
nors
gero
vedėjas
6558 S. HALSTED STREET
■*»
.e1650 WEST 46th STREET pasendintas ir išnokintas. Bet į pasiskaityti, tai taipgi žinoma.
Vai.: 2-4 Ir 7-4 vai. vakare
Gydytojas
ir
Chirurgas
ir sis atsargus šio rinktinio
LIETUVIS AKIŲ
Kampan 44tb Ir Paulina Sta.
Knygų mylėtojai neretai
1800 WEST 47th STREET
tabako apžiūrėjimas dar neiš turi vargo iki užtinka tikrai
Tel. Boulevard 62*4-4411
SPECIALISTAS
LIETUVIS GRABORIUS
Palengvins akių įtempimų, kuris
Didelė graži koplyčia dykai
Nuiiudlmo
valandoje
kreipkitės aiškina, kodėl žmonės kiekvic sau patinkamą
knygą. To Mtl priežastim galvos skaudėjimo, PHONE GROVEHILL 0027
4910 SO. MICHIGAN AVENUE !
718 WEST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu
simpatiš
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
ivaigimo, akių aptemmlo, nervuotuTel. Kenwood 5107
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu
kiems
čia
norime
nurodyti
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
mo, skaudamų akių karštį.
Nulmu
Tel. CICERO 294
Tel. Roosevelt 7532
Valandos:
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
Atitaisau trumpų regystę
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
vieną knygą, kuria niekas ne -ataractua
k ,
-----------------------.. —
tolimų regystę.
Nuo 6 iki 6 valaidal vakare
d
SYREVVICZE apsives, ypač tie, kurie mėg Ir Prirengiu
apart šventadienio ir ketvirtadienio
teisingai akinius visuose
ztsitiklmuose, egzaminavimas daro
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
GRABORIUS
sta dvasiškus, religinius pa mas. su elektra, parodančia
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Ofiso Tel. Victory 8687
galimas už 885.00
klaidas
Chicago, 111.
siskaitymus. Karštai visus ra- uasSpeclalė
Of. ir Rea TeL Hemlock 2874
KOPLYČIA DYKAI
atyda atkreipiama moky
| 1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii. giname įsigyti knygą vardu klos vaikučiams

DAKTARAI:

Irai Marijonu Misi
jos milelis meto

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

1 DR. P. Z. ZALATORIS

DR.A.A.ROTH

DR. GUSSEN ,

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽ1US

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

I DR. K. DRANGELIS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

(IR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. A. L. YUŠKA

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. VAITUSH, OPT.

I. J. ZOLP

DR. A. R. MCGRADIE

DR. F. J. LŪWN1K

S. M. SKUDAS

A. L. DAV1D0NIS, M. B

DR. J. W. KADZEWICK

Seniausia ir Didžiausia

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

{STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
-Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atvež į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

JONAS
PETRUŠKEWIČZ
Mirė spalių 22 d., 1932 m„ 6:45
vai. ryto, sulaukta pusamžio.
Kilo iš Deflanskų gubernijos,
Rygos miesto. Amerikoje išgy
veno 26 metus.
Paliko
dideliame nuliūdima
moterį Teklę po tėvais Vaidmontę, 2 dukterį; Marijonų Ir
Juzefų, sūnų Adomų žentų I).
Balsevich, 2 anuku: Raimundų
ir Domininkų ir švogerį C. Veidman Ir gimines, o Lietuvoj 3
hrollus: Stanislovų, Boleslovų Ir
Leonų.
Kūnas pašarvotas 7121 So.
Talman Avė. laidotuvės įvyks
utarninke, spalių 26 d., II na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Gi
mimo Panelės Sv. parapijos ba
žnyčių. kurioj įvyks gedulingos

pamaldos už velionio sielų. Po

pamaldų bus - nulydėtas į Sv.
Kazimiero kapines.
.Nuoširdžįal kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir paiystfnut-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,
Hunus, žentas, Anūkai, 4 vogėrls, Broliai Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis Yards 1741.

Tai yra didokas veikalas,
turįs 476 puslapių. Pagal vo
kišką originalą lietuviams tą
veikalą 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.

Valandos nuo 1* ryto iki S vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRTJM
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos n4geunės, kaip kitų.

4712 8. ASHLAND AVI.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVI8 AKIŲ 8PCIALI8TAS

Gydytojas ir Chirurgas - 3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir rezidencija
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6504 SO. ARTESLAN AVĖ.
Tel. Yards 0994
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7vak.
Antro Of. vai.: nuo 8-4
plot. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 va
Aventadleuiais pagal sutarimų.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VAJLANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 iki S po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 1> dienų

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON

DR. CHARLES SE6AL

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
4729 80. ASHLAND AVĖ.
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.]
SPECU AUSTAS
Perkėlė savo

ofisų po numeriu

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

Įsigykite tą knygą, ją skai
756 WEST 35tb STREET
tysite nuo pradžios iki galo su
Kampas Halsted St.
dideliu pasigrožėjimu ir dva Valandos: nuo 10—4; /nuo 8—S
Nedėliomis: auo 10 Iki 1*.
siška nauda, skaitysite ją daug
sykių ir vis didėjančiu pasi
Skaitykite ir platinkite
tenkinimu. Kaina $2.00. Krei
dienraštį ‘‘Draugę” ir
ptis:
“DRAUGAS” PUB. 00.
2334 So. Oakley Avė.
OhiMffo, IU,

DR. J. P. POŠKA

. DR. MAURIGE KAHN

remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

TeL Hemlock 8700
Rea Tel. Prospect

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—4:20 vai. vakare.

4*1

DR. B. ARON

Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 0166 South Kedzie

HEMLOCK 8161

Rea <425 So. Callfornla Avė.
▼ei.: 8-4, 7-9 v. v. įtekinant KO

DR. V. S. NARES

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 691

(Naryauekas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare

Utara ir Ketv. vak. pagal sutartį

DR. A. J. BERTASH
(

756 W. 35th STREET
Ofleo

vųL:

auo 1-8, nuo 1:14-4^

e

Q S

Pirmadienis, spalių 24, 1932

kandidatas į prezidentus gub. Malonę, Sakramentus ir Mal
Roosevelt’as įsiveržė į pietų dų, Antrasis padidintas leidi
valstybes sakyti prakalbas.
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.
z

C H I C A G O J E

dabrinio jubiliejaus vakaru,
kuris įvyks lapkričio 13 d.
Šventasis Raštas, Senojo ir
Spalių 15 d. Lietuvių Audi- Iš pranešimų matytis, kad
Naujojo Įstatymo arba Testa
* tori joj (Cliieagoj) įvyko poni} visi skyriai dirba, bruzda, re
mento su Vulgato tekstu, Ket
JONAS KIAURAKIS
■ K ižų iškilmingos vestuvės. Tai ngia vakarėlius, kad tik suda
virtas Tomas, kaina $4.00.
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Spalio 22, 1932, 6 vai. ryte, su
’»• 25 metų vedybų jubiliejaus rytų pažadėtas šimtines. Dar
laukęs apie 48 metų a.nž,, gi
Viršminėtas knygas dar ga
bas gerai sekasi; randa prie' paminėjimas.
męs Lietuvoj, Telšių apskr.,
Žerėnų parap, Kagių kaime.
lima gauti:
Ponai Kizai sukvietė skait telių, pritarėjų, kurie noriai
Priklausė prie draugijų Sv.
Juozapo ir šv. Kryžiaus. Ame
lingų minių savo pažįstamų remia tų kilnų darbų. Džiugi
rikoje išgyveno 2 5 metus.
“DRAUGO” KNYGYNE
Paliko dideliame nuliudime
-bei draugų, kurių skaičius šie- nantis reiškinys.
moterj Agniešką, 2 sūnūs An
taną 18 m., Vincislovą 12 m.,
2334 So. Oakley Avenue,
Padėka priklauso nenuilsta
_kė apie 300. Viskas buvo gra3 dukteris Johaną 16 m., Sta
nislovą 14 m. ir Eleną 10 tn.,
^-žioj nuotaikoj. Apie tų gražų nčioms rėmėjoms už jų pasi
seserį Juzefą Ir švogerį Joną
Chicago, III.
Gumuliauskius, 2 broliu Liud
šventimų
dirbti
kilniam
tiks-pokilį, tikiu, parašys gabesnė
viką ir Julijoną, pusbrolį Vla
dislovą Kiaurakį, švogerį Vin
y plunksna. Aš-gi tik noriu pa- lui ir dosniai visuomenei už
centą ir Emiliją Timenskius ir
P, GONRAD, Fotografas
gimines Amerikoje, o Lietuvoj
Turime
tokias pat šviesas kaip
įbrėžti tai, kas mane verčia tie- paramų
6 brolius, 1 seserį ir gimines.
Hollywoode musų studijoj ir vaka
Kūnas
pašarvotas
randasi
Pirm. A. Nausėdienė pers
rais imti paveikslai išeina tokie gra
^sų pasakyti.
12207 S. Sangamon Avė., West
-ąh*
žus. kaip ir saulėtoj dienoj. Del apPullman.
i poin<mentų ir sempelių pašaukit mus
Prie puotos ponai Kizai bu- kaitė laiškų sesučių iš Lietu
Laidotuvės įvyks Antradienį,
telefohu: ENGLEWOOD 5840
Spalio 2 5, 8 vai. .rvte iš namų
£yo stropiai prisiruošę. Jubilia- vos Pažaislio. Seserys nuošiRes. 730 W. 62nd St.
į šv. Petro ir Povilo par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos
maloni šypsena visus sie- džiai dėkoja amerikietėms rėpamaldos
už
velionio
sielą,
o
iš
Jungtinių Amerikos Valstybių atstovybės butas, Kanados sostinėje, Ottawa. Rūmai sto
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
-kė, nežiūrint didelio jų skai- mėjoms už parsiųstų dovanų vi priešais Kanados parlamento rūmus.
miero kapines.
Visi A. a. Jono Kiaurakio gi
per
p-lę
M.
Gurinskaitę.
Lin

čiaus: kiekvienų sveikino, kaminės,
draugai ir pa*vstami
ADVOKATAS
nuoširdžiai kviečiam-1 dalyvauti
TERESIEČIŲ ŠOKIŲ
Kiek palaukus ant tų pačių
' Ibino ir maloniai vaišino. Va- ki rėmėjoms geriausio pasise
laidotuvėse i.r suteikti jam pas
105 W. Monro© St., Rm. 1005
kutinj patarnavlma ir atsisvei
VAKARAS
’ Įgis ir gėrimai ko skaniausi. kimo tolimesnėj darbuotėj.
griuvėsių užsirioglino kalni)
kinimą. Nuliūdę Moteris, Simą.',
Kajnnas Clark St., 10-tu lubų
dukterys, sesuo, broliai Ir gimi
Telefonas State 7660
liūtas. Pasirodė jis lėtas kai
Sumanus patarnautojų būrelis Skaitytas laiškas ir nuo bu
nės.
Laidotuvėse
patarnauia
yra
b.
Valandos
9 ryte Iki 5 popiet
LAREDO,
Tex.
—
Nesenai
MARQUETTB PARK. —
avinas. Nepuolė žmogaus. Vi
■ visus ‘stengės patenkinti. Visi vusio centro kapeliono kun.
A. Masalskis Tel Blvd. 4139.
Vakare:
6459
S. Rockwell St.
• kalbėtojai gražiausius linkėji- Matulaičio. Nuoširdžiai sveiki Visos draugijos dabar rengia žemesniųjų Rio Grande dalį iš sus slėgė ta pati potvynio ne
Telefonas Republic 9600
• mus, it gėles metė į jubilia- na rėmėjas ir linki ko geriau kokius nors vakarus, koncer- tiko didelis potvynis. Vienam laimė.
Valandos 7 iki 9 vakare
Democratic
meksikonui naktį pasisekė už- Praėjus kokiam laikui užte■ tus, kurie buvo pilnai to už- sio pasisekimo. Taip pat skai tus# šokius ir t.t.
silipti ant namų griuvėsių, Įėjo netikėta galinga putojan
tytas laiškas nuo J. E. vysHeadquarters
• si tarnavę.
Šv. Teresės dr ja ir-gi ne
Vakaro vedėjas adv. J. B., kupo Sheil, kuris reiškia pa pasilieka. Ji taip pat rengia kuriuos sraunus upės vanduo čio vandens banga ant griu
ADVOKATAS
Lithuanian
‘ nors sumaniai vakarų vedė, dėkos ir patenkinimo rėmėjo smagų šokių vakarų, spalių 31 nešė. Žmogus atsisėdo ir lau vėsių. Visus nušlavė. Meksi
Miesto Ofisas 77 W. Wash1ngton St.
konui pavyko prikibti prie
; bet tarpais prasilenkė su tie- mis, kad įstojo į Katalikių d., 8 vai. vak., parapijos sve kė pagalbos.
Rooro ••B
Tel Dearborn 79««
Division
Valandos:
•
ryto
IRI < po pietų
• sa. Vietoj nupiešti jubiliatų Moterų organizacijų, paragin- tainėj. Muzika bus Jolinnies Jam besėdint staiga iš van rųstgalio. Brėkštant dienai jis
Ir Ketvergals
‘praeitį, jam rūpėjo tik prie į tosjų atstovės praėjusiam ce Jubileers. Tame vakare kiek dens ant griuvėsių užšliaužė išgelbėtas. O liūto ir angių li
134 N. La Šalie St. Vakarais: Utarntnkais
— 6 Iki • vai.
<146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117
kiekvieno kalbėtojo priminti utro susirinkime,
vienas puošis, kaip kas norės: dvi didelės angys. Jos išsitie kimas nepatirtas.
Chicago
Atsilankė ir gerb. centro ka visokiais kostiumais, nes bus sė ant ręstų ir, matyt, taip
kunigą ir kartais net šlykščiai,
Namų Tel. Hyde Park >296
ROOSEVELT’AS PIETŲ
kuo didžiuma publikos pikti pelionas kun. Urbanavičius. kaip ir “bam dance.” Visi pat laukė pagalhųs. Žmogus
Dėkojo rėmėjoms už paminė- kviečiami atsilankyti, nes pa neturėjo noro pakelti kovų
VALSTYBĖSE
Republican
nos.
'
Headquarters
Vakaro vedėjas, tur būt, pa-1
>1° vardadienio ir sutei- matysite, ko dar Marąuette prieš angis. Buvo baimės įsi
LOUISVILLE, Ky., spal.
Lietuvių Divizija
miršo, jog tų dienų susirinkom kimų dovanėlės. Rėmėjos jam Parke nematėte. Įžanga tik- versti į ošiantį vandenį.
9° — Demokratų partijos
61 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ.
Tai. Pullman 5950—6377
NATIONAL:
pagerbti jubiliatus, kurie 25 ani^na^ kus dėkingos už j°’{aį ggc
WOOD ST.—Ketvergo vak.
metai atgal padavė viens ki nuoširdumų, akyvų sekimų rė
M. Wabol, Cbairman, 4600 8. Tsl.
Lafayette 6391
Nuo
redakcijos.
Jau
kelis
tam rankų prie altoriaus, o mėjų darbuotės ir visame ka
Palmer
House,
N T.A RAT.T.E ST—narai atitarti
syk buvo prašyta ir kartota
tas apeigas atliko ne kas ki me pagelbėjimų.
Room 777.
— visas korespondencijas ra
Kalbėta
kas
link
centro
pitas, kaip tik katalikų kunigas;
STATE:
gi pajuokdamas kunigus, tuo!^Tl^<0
metais, rugpjūčio šyti tik ant vieno lapo pusės,
Užlaikome naujausios ma
A. K. Valukas,
pažemino ir jubiliatus, taip 20 d‘ KaiP -iau buvo Pažadė‘ neskubinant. Korespondencijos
V
dos žiedus, laikrodžius, radios,
parašymas — ne vienos miCbairman
pat ir svečius, bet, žinoma, ta Vytauto daržas liko atim
; taipgi elektrikinius laįkroMorrison Hotel
tas, o rėmėjos su pasiūlyto nulos darbas. Gražus raštus, !
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAIgal, ne visus.
Į džius, movie cameras, projecRoom 585
mis dienomis nesutiko, nes die gražiai sudėtos mintys malonu J
VŲ
laivakortes
į
Lietuvę
ir
visus
pasaulio
Iš vakaro vedėjo, kaipo ad nos nebepatogios. Nutarta lai į rankas paimti ir miela zeCOOK COUNTY: j torius dėl judomų paveikslų
kraštus.
. rodymo. Kainos labai nupigin
vokato, buvo tikėtasi daug kytis paskirtos dienos ir re ceriams statyti.
B. R. Pitkiewicz,
j
tos.
daugiau.
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
ngti ne darže, bet Marąuette
Cbairman
W.
APSIGYNIMAS NUO
Parke.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Metropolitan Bldg.
Tel. Hemlock 8380
DULKIŲ
IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
Kvietimas į Marijonų Kol.
Lietuvę.
134 N. La Šalie St.
CENTRO SUSIRINKIMO Rėmėjų seimų priimtas ir išLaivakorčių ir su kelione surištų doku
Room 300.
Vienas svarbiausių didelio
rinkta atstovės.
Wm. J. Kareiva
Spalių J 6 d. įvyko Šv. Ka
miesto gyventojų dalykas yra
mentų
reikalais
kreipkitės
į
Savininkas
Susirinkimas baigtas gra tai apsigynimas nuo dulkių ir
MOKSLO LAIKUI
į'DSl geriausios rųšies
zimiero Akademijos Rėmėjų
ir patarnavimo, šau
PRASIDEDANT
kit.
Dr-jos centro susirinkimas. , žioj nuotaikoj, seselių vaisė- visokių išlaukinių nešvarumų.
Be mokslo -sunku gyventi, ypač AOREEN VAT.T.EY
merlkoje. Mokytis reikia Ir senes
Sus-me dalyvavo nepapras- nilS
Dulkės įsiskverbia j vidų pro
PRODUCTS
niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
Oisells šviežių kiauši
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chitai gausingas atstovių būre
mažiausius plyšelius ir tarpe- j
nių, sviesto ir sūrių.
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
4044 SO. PAULINA STREET
la. Čia pagal naują mokinimo būdą
lis iš visų skyrių. Čia pasiro
liūs languose ir duryse.
Tel. Boulevard 1889
išnokinama į trumpiausią laiką ang
Ir lotynų kalbos, aritmetikos, knydė tikras narių darbštumas ir
Yra, vienok, būdas atsigin
1 lų
gvedystės, stenografijos,
pilietystės,
laiškų rašymo, abelnos istorijos, ir
susirūpinimas rengiamuoju ši
ti nuo to brūdo. Tų galima
Phone Roosevelt 2072
klt,ų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas
p, J. P. Olekas, yra senas ir daug
atlikti padarant sandarias du- '
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su
prantamai
dėsto
mokslo
dalykus
ir
ris ir sandarius langus. Tas
kiekvieną labai patenkina.
Dabar,
atliekama visai nauju būdu. 1
prasidėjus mokslo metams, pats ge
riausias laikas pradėti mokytis. Atei
kite Ir įsirašykite šiandien. MOKSLO • Coal, Wood, Expressing and
Tas atliekamas panaudojant
VALANDOS: Nuo 9 iš ryto Iki 8 po į
Moving
pietų ir nuo 7 Iki 9 vai. vakaro.
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS Sn.IERTNČS VANOS IR EI,ERTUOS
‘: Master Weatherstrips. ’ ’
Hoyne Avenue
TREATMENTAI
Specijalistas tam darbui at
Amerikos Lietuvių į 2146 So.Chicago,
Švediški mankštinimnl Ir elektros masažas
UI.
Treatmentai visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
likti lietuvių tarpe yra plačiai
Mokykla
Ir taip tolinus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
3106 So. Halsted St.
dulių treatmentai.
žinomas karpenteris P. Zolp,
Mineralinės, siderinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
Vartoja Sinclair Produktus
3553 So. Halsted st., tel. Yaciją. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.
DABAR
PIGIAI
ĮVAIRAUS
DIDUMO
ANT
RENDOS
Kambariai dėl pergulėjimo.
rds 3037.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 Iki 12 vai. nakties.
Labai pigiai rendon atiduoda
Naujai pertaisyti langai ir
21 už $1.00
kambarių šviesus flatas.
1657 W. 45th Street
durys neleidžia vidun dulkių,
Kanigvis So. Paulina St.
Tel. Boulevard 4552
j Gražioje apylinkėje — Mar- 7001 S. WESTBRN AVENUE
šalčio, lytaus, sniego, smarvės.
ąuette Parke. Atsišaukit:
S. E. corner
Tai šitas pagerinimas eina nan
Tel. Hemlock 1017
don sveikatai ir kišeniui.
10 už 50c
Dargelis, savininkas
P-no Zolpo ofise galima pa
Kolei
išsibaigs
“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
matyti įvairius pavyzdžius tų
KAS NORĖS iš.phicagoA arba
BLANKA
visų darbų, kuriuos jis atlie
Cicero parenduoti sau 5 gražius
kambarius su garage arba be,
Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti
ka.
ftino pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
tuoj atsišaukite
TAI BENT VESTUVĖS

A. -[■ A.

JOHN B. BORDEN

BAIMĖJE PRALEIDO
NAKTĮ

į

A. A. SLAKIS

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Komisija

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

j

R. ANDRELIUNAS

Buvau ir Aš

; 2650

63rd St., Chicago, UI.

Laima

GARSINKINTES
“DRAUGE”

i

WEST SIDE EXPRESS CO.

A. T. CZESNA’S BATHS

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

NAUJA GASOLINO STOTIS

į

IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

HIGHWAY
SERVICE STATION

ma 6

M. GUSTAS
6928 So. Talman Avė.

BARGENU

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

Adresas ........................................... ................................ .
(••••••sesssssssssssėsssessęsėsssssessęęseą

“Draugo Vajaus” Kontęstas, 2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

MARQUETTE PARK. —
Amerikos Lietuvių Piliečių
klubas duos pamokas norin
tiems išsiimti pilietines popieras, jei tokių atsiras bent 10
asmenų. Tuo reikalu susižino
ki t su klubo sekr. p. A. Malinsku.

- ■---

JA

Galima jas matyti:
u

i 4728 W. 13th St. Cicero, III.
•

DRAUGAS” PU B. CO.,
2334 So. Oakley Avenue '

J«1 manai pirkti automobili, ateik
PARSIDUODA 5 kambarių mG
mus pirmiau, nes mes užlaikoma
rinis bungalow, lotas 37 pėdų
▼leną U geriausių rūšių automobi
pločio ir 125 pėdų ilgio.
lius — 8TUDEBAKER,
kurie yra
Trys metai atgal kainavo pas pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Talpą! mea turime pilną pasirinki
tatyti $8,500, o dabar parduosiu
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
už $4,500.
nebrangia kaina
Atsišaukite
'•
B. R. D R A K E
MIDLAND MOTOR SALES
CICERO STATE BANK
«WS ARCHER AVENUE

Tel. Lawn. 7173

a—

or

Cicero 40

SkleąAans Lafayettą Titą

Į

