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TAI LENKAS BARONAS;
NACIAI KALTINA JI
ESPIONAŽU

KRAŠTE GĖRĖJA
Planuoja 1935 metais gaminti
daug automobilių

ZURICHAS
(Ciurikas),
SAN |FRANCISCO, Cal.,' TAVIMAI, BAŽNYČIOS
DETROIT, Mich., lapkr. 1.
lapkr. 1. — Už radikališkų
Šveicarija,
lapkr.
1.
— Nuo
UŽDAROMOS
LONDONAS, lapkr. 1. —
PARYŽIUS, lapkr. 1. — veiklų iš Kalifornijos univer— Automobilių dirbėjas H.
šių metų pradžios Vokietijos
MEXICO CJTY, lapkr. 1.
Žymusis Anglijos politikus Saaro teritorijos situacija siteto, Los Angeles šakos, su
Fordas sušaukė biznio koniekalėjime laikomas lenkų ba— Meksikos raudonieji valdo
Winston (Churchill pareiškiu, "sukelia naują baimę dėl karo spenduoti penki studentai.
rencijon iš viso krašto savo
ronassYurek (Jurgis) von So Į
vai pagaliau pradėjo atakuo
kad Vokietija atsiginkluoju galimybės.
WASHINGTON,
lapkr.
1.
fabrikų vedėjus ir pranešė,
Anądien suspenduotųjų dr
snowski, kaltinamas espionati
Katalikų
Bažnyčių,
areštuo
slapta, neteisėtai ir dar nepa Prancūzija susekusi didelę augai stud. sukėlė demonstru
žu I^enkijos, Prancūzijos ir k— Dr. Hugo Eckener, žino- kad automobilių gamybai nė
jaut
kunigus
ir
uždarant
iki
L
.
, A ,.
, . „
prastai skubiai,
nacių veiklų toj ' teritorijoj. ojąs prieš universiteto valdy ......
.
, fkitų valstybių naudai. Be jo mas zeppelinų dirižablių sta ra blogųjų laikų. Jei jie ir
buvusias neuždarytas
,
/
Churchill peikia pačių Ap-j Patyrusi apie nacių pasiiy- bų. Policija išblaškė demon ,uoliai
. „ .
. .... . .\ . iyra kalinami dar kiti keli zy- tytojas ir komandierius, vieši buvę, tai jau praėję. Jis pa
ir užsilikusias įstai-. ...
glij-os vyriausybę, kuri mažai 'žimų varu užimti teritorijų, strantus. Tačiau jie nepaliau bažnyčiag
TT .
,_
,, . .. mieji asmenys, tarp kurių yra Amerikoje. Jis atvyko čia pa reiškė, kad 1935 metais jo
gas. Vyriaus vbes valdomieji,.
A
. .
kų daro krašto' apsaugai ypač f jei matytų, kad plebiscito da- ja protestavę.
«
, ,
ir moterų. Visų laikų prieš sitarti su šio krašto vyriau fabrikuose turės būt pagaroin
laikraščiai praneša, kad vy- .
,
, . . 1A. .
iš oro. Nevykdoma tos apsau pviaiai bus jiems nepalankūs,
juos buvo renkami kaltinimo sybe, kad ji sutiktų, duoti vo ta vienas milijonas automobi
Dabar prie jų protesto pri » •
tikslu
gos programa taip, kaip priTad Prancūzija nusprendė sijungia ir Stranfordo univer ’ riausybė daro * pažangų
■
J
faktai. Dabar gi artimoj atei kiečių dirižabliais vežioti pa lių. Pažymėjo, kad vedėjai .
sutriuškinti
“
vyskupų
ir
ku
derėtų ir reikėtų.
'sutraukti daugiau karinome- 'siteto studentai. Reikalauja,
štų tarp U. S. ir Europos,
prisirengtų prie to darbo.
ty prasidės byla.
nigų revoliucini judėjimų.”
nės į Saaro pasienį.
Fordas sako, kad biznis
kad būtų atšauktas tų stndcn
Vokietija ginkluojasi slapta
I)r. Eckener turėjo pasitaAreštuoto barono draugai
v"* *
J
V
gerėja ne tik automobilių, bet
Oaxace policija puolė semiir ši paslaptis nieku baidu ne Vokietija nuginčija prar.eū tų suspendavimas,
nusiskundžia, kad baronas y- r'mlJ 8U P»*to depantamenlo
universiteto narijų. Areštavo keletu kuni- ra aklai uždugnytas vokiečių valdininkais. Sakoma, kad šie ir kitose pramonėse.
išduodama, kadangi nacių vy zų skelbiamus nacių pasiryži Kalifornijoe
riausybė spaudžia gyventoji^ mus ir protestuoja prieš pran valdyba pareiškia, kad suspen KM ir auklėtinius, viso 38 ne kalėjime ir naciai neleidžia’Į pastarieji yra palankūs pašto
teroru. Griežtai įsakyta, kad cūzų kariuomenės sutraukimą. davimas yra teisingas. Sako, meni s.
jam turėti jokio kontakto nė vežiojimo pasiūlymui. Su diMexico valstybės autorite
jie kų žino, ar mato nepriva- ( Šaukia, kad ne vokiečiai, bvt ‘nemažas skaičius studentų ysu vienu asmeniu. Jam siun rižabliu paštas toli greičiau
lo Žinoti ir matyti, sako prancūzai rengias įsiveržti to ra pasidarę komunizmo gūž tai paskelbė, kad šios valsty čiami pinigai nėra perduoda bus .pristatomas ten ir atgal.
ėtas ir iš ten skleidžia raudo- bės ribose paliekamos tik 34 mi. Baronas nieko neturi. Na Žinoma, dirižabliu siunčia■”V... -i**
,
*
Churcįhill. Militarinė mašina ri torijon.
bažnyčios
su
vienu
kunigu
Adlerio
planetariumui
grąŠiuo įvykiu dėl Saaro ir An.nųjų propagandų. Toksai dapas nacius <taip išvystoma,
ciai skirs jam yiešųjj ginėją. mus laiškus reikėtų brangiau
pakenkiekvienai.
Kitos
visos
bažny

žūftta -normalinė, tvarkai I’• r
kad už vienerių metų nariai glija daug'susidbmėjusT’ir su
Neduos progos jam pasirink Ūpmokėti?
čios pakeičiamos mokyklomis,
pasaulinę parodų planetai ei
bus stipresni už britus, ypač sirūpinusi. Dėl mažiausio daikĮčiamas.
ti tinkamąjį.
arba knygynais.
|mas buvo įtverta* ^ parodos
ore.
.
to gali įvykti ginkluoti nacių Į
Baronas von Sosnowski pa
i Paplartta, Vera Crnz val
sritį. Vakar tvora pašaliu'a
Vokiečiai išvysto milžiniškų su prancūzais susikirtimai, o
saulinio karo metu tarnavo
stybės,
vyskupas
Nicolas
Coir planetariumas visiems pri
civilinę aviacijų. -Sūri atsar-jtada nežinia, kaip tas baigaustrų kavalerijoje karininku.
rona
iki
šioliai
gyveno
ištrė

einamas, kaip yra buvę prieš
goje nepaprastai>fidelius la- tusi.
Paskiau perėjo tarnauti len
mime
Puebloj.
Dabar
jis
iš

kūnų ir lėktuvų skaičius. O . Vokietijos vyriausybė įspė
MADRIDAS,
Ispanija, pasaulinės parodos atida ry
kų kariuomenėje. Jis buvo Že
tremiamas
ir
iš
tenai.
mų.
,
kai kurios vokiečių oro maši ja Prancflzijų, kad jos karino Į LON DONAS, lapkr. 1. —
ligowskio grupėje, kuri kla lapkr. 1. — Spauda praneša,
Pueblos
gi
arkivyskupui
Pe
Planetariumas atidar y Las
nos yra toli smarkiau skrju menė nieku būdu neįsiveržtų ’ Kita savaitė baigias, o karo
stingų keliu užgrobė Lietuvos kad Asturijos provincijoj su visomis dienomis. Pirmadie
dro
Vera
Zuria,
kurs
buvo
iš

dančios už britų oro mašina?. Saaran, nes .tai būtų žaidi- i laivynų konferencijoje nėra
kilimai numalšinti tik laiki
vykęs į tarptautinį Eukaristi- sostinę Vilnių.
mas su ugnimi. Prancūzija jokio sutarimo.
nai. Ten socialistai, komuni niais, trečiadieniais, keb irt a
nį kongresų Argentinoje, nori
Po Vilniaus užgrobimo bagi atsako, kad Vokietija ten
kuriems
y- dieniais ir šeštadieniais nee
Ar.glija ir Amerika yra nu- ma uždrausti parvykimų į sn- • ronas išėjo iš kariuomenės. stai ir* anarkistai,
' »•
:
j&U, žaidžia su ugnimi.
ra pasivergę daug mainierių, 10:00 ryto iki 5:00 takam, n
sistačiusios, kad japonai ne- vo arkivyskupijų.
Iš pradžių trankėsi Varšuvos rengia naujus sukilimus prieše antradieniais ir penktai I i <
Anglija yra nuomonės, kad gali turėti lygaus joms karo
be jokio reikalo baramasi ir laivyno, o japonai tvirtina
Patsai Meksikos vyriausias salionuose, o paskiau nusikė vyriausybę. Sakoma, jie turi niais — nuo 10:00 ryto iki
teismas tarnauja išimtinai lė į Berlyną, susipažino su ten kalnuose ginklų ir amu 9:00 vakaro.
BERLYNAS, lapkr. 1. — ginčijamasi dėl Saaro. Ta te- .atvirkšČiaL
Nemokami visiems planeta
Žmonių teismas paskelbė, kad j ritorija, sako, yra ^T. Sųju'nVargiai bus rasta kokia raudoniesiems valdovams. Jis aukštosios kilmės vokiečiais nicijos sandėlius, ko negali ra
riumo lankymai yra trečiai i i
pastaromis dienomis keletas gos žinyboje ir j» raide i.-|nore formnl#i taris> Ml, nusprendę kad Vyriansybė' ir įsivėlė į e špionažo^ darbų. sti kariuomenė.
ožinlfi ir smalstysusektas ir suimtas.
asmenų nubausta mirties bau tvarko Sąjungos skirta ko-1 alima padaryti lianjs 8ntar-1turi
Be to>, spauda praneša, kad niais, šeštadieniais ir sekma
sme
už išdavikiškumų.
Nu- ™iaUo O’ozi v,.-™
n , sntnrtios nraaįnAo binti risus privačius namus ir
socialistai su komunistais tu dieniais. Kitomis dienomis
•T e
*
C"y • ,
t,. O be sutarties
JfJĮjyįj RŪPINASI
pūstųjų pavardės nepadue - prancūzams, nei naciams ki laivynų didinimo lenktynės.
kitas patalpas, kuriose yra
ri daug ginklų ir amunicijos už įėjimų yra 25 eentai asme
ios ir apie tai niekas nie štis į Saaro tvarkų.
laikomos bažnytinės pamal
pačiam Madride ir tik laukia niui. Vaikai nemokamai įlei
dos.
y
ko nežino.
Deja, Vokietija atsisako
progos, kad ir vėl sukelti te* džiami kasdien tik rytais.
Be to, keletas aspienų nu pripažinti T-. Sąjungos virše
Apaštališkas delegatas Mok
rorų.
Artinantis žiemai Lietuvoje
Susocialistėję ir sukomunibausta kalėti iki 15 metų ter nybę ir stačiai per peilį nori
sikai, arkivyskupas Ruiz, yra
CLARKE
CITY,
Quebec,
minais. Ir šių pastarųjų pa atgauti tų po karo prarastų
San Antonio, Tex. Jo Eksce labiau susirūpinta busimų be-jg^ję Asturijos mainieriai už
Kanada,
lapkr.
1.
—
Audros
vardės nepaskelbtos viešai.
•teritorijų, nežiūrint pačių tos
lencija dar kartų užgina skloi darbių darbu aprūpinimu, pastarojo savo sukilimo nePaskelbtas įspėjimas, kad t teritorijos gyventojų noro, metu St Lawrence upėje nu džiamas Meksikoj žinias, kad * Tarp kita ko Žemės Ūkio Mi- pavykimus kaltina vadus. Va^
, _
*
' • • - ••
A V 4 •• •
• 1 I
ateityje šis 'teismas griežčiau ar nenoro. Vokiečiai visur pa skendo du inedideli laivai, ku būk Meksikos vyskupai ir ku materija pažadėjo prie darbų dina juos nepaprastais bai Pasirašius Lietuvos Angli
veiks prieš išdavikus. Parei sižymi akiplėšiškumu. O tas riuose buvo 13 asmenų.
jos prekybos sutartį lietuvi
nigai nori ginkluotomis jėgo miškuose priimti apie 5000 liais.
Apie tų žmonių likimų nie- mis pasipriešinti vyriausybei. bedarbių. Iš viešųjų darbų
škiama, kad šio teismo parei labai greitai gali pačių Vo
škos prekės vis dauginu į,-..
ga prieš visus išdavikus pa kietijų iš naujo paklupdyti. ko nežinoma. Jie niekur ne-' Tai vieni prasimanymai, pa- 'fondo jiems bus parūpinti įsiekia anglų rinkas. Lietuves
BIJOJĘS MINIOS
surandami. Aišku, kad jiė reiškia delegatas.
rankiai ir nugabenimas į dar
naudoti vien mirties bausmę.
bekonas, sviestas ir kiaušiniai
Areštuotas
G.
Taylor,
35
žuvo.
bo vietas. Prie miško darbų
-T------ <XL(.
ištysiais laivais gabenami j
TVARKOMOS GATVĖS
m., kurs su automobiliu suva
ŽUVO TEISĖJO DUKTĖ bedarbiai galės uždirbti apio
Angliju. Taip pat pag \ •
ATIDARYTAS IŠKELTAS
žinėjo ir užmušė žmogų ir
—----- —
, 3,000,000 litų. Darbai prasi
RASEINIAL — Truputį
Lietuvos prelęybos reikaln i >
KELIAS
dės
nuo
lapkričio
pradžios
ir
^
^paspruko.
anksčiau buvo išgrįsta turgaSovietų Rusija. Iš Lietuve
HAVANA, Kuba, lapkr. 1.
Policija susekė jį. Jis sa
tęsis
iki
pavasario.
Arti Willow Springs atida- vietė, kuri pavasario ir ru'dabar daugiau išvežama į
— čia vienoj parduotuvėj
kosi /pabėgęs, nes bijojęs, kad
rytaa pusantros mylios ilgas, dens metu buvo tiesiog neiŠSSSR. daugiau arklių, gn i
susprogdinta bomba. £uvo vy j
jį užpuls minia, kuri greitai
iškeltas vieškelis, kuriuo' su-(brendama, o dabar jau baijų ir kiaulių, ftių prekių kai
WASHINGTON, lapkr. 1. riausiojo teismo teisėjo AnSUIMTI KETURI
susibėgo į katastrofos vietų.
jungtamos 79-oji ir 87 gatvės, j giama pergrįsti Turao-Vaiž-J— Prez. Rooseveltas šiandien dveu duktė.
nos Lietuvoje pamažu kyla > i
Tarp šių gatvių yra sanita- į ganto g-vė, kuria sunkesnis j išleido pareiškimų visam kra
ūkininkai už jas ganna den
Chicagoj suimti keturi įtntinis perkasas ir keletą* ge-1 susisiekimas buvo beveik neį-’štui. Ragina, kad visi žmonės
giau pinigų.
UŽDARĖ MOKYKLAS
riamiėji asmenys. Vienam
ležinkelių. Šio iškėlimo pasta' manomas. Be to, žymiai su- gausiai aukotų Raudonojo
Steger miestely neribotam' Imnke policija atidarė jų nuo
tymui išleista 1,345,000 dole-f tvarkomi ir Šaligatviai, ku Kryžiaus fondan.
Santa monica,' c»l,
laikui uždarytos abi viešosios mojamas dėžutes ir rado j CHICAGO IR APYLINrių. Darbas vyko trejų* me-*rių daugumas buvo gerokai
debesuota
lapkr.
1. — čia ir apylinlt
pradžios mokyklos, netekus 53,000 dolerių vertės pavogę KĖS. — Šiandien
tos.
I apgriuvę.
v
atjaustas žemės drebėjimas.
PLATINKITE “DRAUGĄ" fondo jų išlaikymui.
• tų bonų.
ir kiek šilčiau.
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: i vifcuomehe neturi. Dabar jau kas kita. Atsi
KONO kULTOROS ROMAI rungtynių. Pribrendo reika
“DRAUGAS”
radus keliems energingiems veikėjams, suor
KAUNE
ISetna kasdien, lSskyrus sekmadieniu*
lus. Paruošti sportui vadovai!
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metam* — >8.00. Pusei metų — M.50; Trhns mėnesiams ganizuota kolonijose demokratų klubai, jie
t i ir kūno kultūrai mokyklo
*- 13.00; Vleųam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse sujungta į lygų ir sulyginamai trumpu laiku
Lietuvoje plečiantis spor se dėstyti daugiau specialiMenttmerata: Metams — $7.00; Pusei* metų — >4.00.
Jau pribėgu keli mėnesiai, būrį kalba šlykščiausiai kal
KopU* — .OSc.
tui
, užpernai buvo įstevrii
sudaryta rimta politinė jėga. Iniciatorius rei kaip Amerikos lietuviai kata bas... Ir čionai jaunimas žiūri
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus,
stų. Jie bus ruošiami tam tik
fienoradarblams Ir korespondentams raitų negrątlna,
Kultūros Rūmai. Ju
Beprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlama tam Ūks* kia pasveikinti ir paremti, tr, reikia laukti, likai seimavo 24-jį seimų, rei ir vieni Šlykštisi, kiti gi ima Kūno
i pešto ženklų.
toji nauja jėga, dar labiau sustiprinūsj galės škia Blaivininkų organizacija pavyzdį... Kartu su tėveliais, | Mhioje dabar yra visas Lieta- ruose aukštuosiuose Kūno
Redaktoriu.i priima — nuo ll:0u Iki 12:00 vai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
sėkmingai vesti lietuvius į šio miesto ir vai- ’ jau gyvuoja dvidešimts penk- motinėlėmis ūžia ir vaikai. Na vos sporto veikimas. Jau trum kultūros Kursuose, kurie šio
5 vai. popiet.
stybės politines viršūnes. Tik reikia, kad Va- tus metus nuo susiorganlzavi- ir kogi bijoti! Juk čia para pas Rūmų gyvavimas daug y- mis dienomis Kaune buvo įdų tarpe būtų vieningumas, xkad jie vieni mo. Tat, šiais jubiliejiniai* pijos parengimas, kame dole ra davęs naudos Lietuvos pteigti ir iškilmingai atidary
kitiems nekliudytų, nepavydėtų ir reikale su- metaj8 turėtume daug kuomi ris yra dievaitis,
sportui. Šiais metais Lietu ti. Kursus lanko 54 žmonės,
“DRAUGAS”
M
;
sitartų
ir
dirbtų
nepaskirai,
bet
vienu
frėntu.
pas
įdžiaugti,
ypatingai
tais
.UTHUANtAN DAILY FRIEND
Kartais apgailestaujam, kųd vos futbolininkai nepralaimb- daugiausia vyrai> atsargos ka
»• c
Taigi, dalyvaukipie 'politikoj, bet daly- gražiais darbais, kuriuos nu- blaivininkų judėjimas yra si jo nei Vienų tarptautinių ‘ rinkikai.
DtdV.
Eteept
----- Pnblišhed
-i-rrA-----t--•*>t 81Buaday.
i . BUBSCRiPflONB: One Year — $6.00; 81x Months
dirbome Bažnyčios, Tautos ir lpnas, ir kad spauda mažai va
’43.o0, Tnree Monika — >2.00; On« Monlh — 76c. vaukime rimtai, planingai ir organizuotai.
irope — One Year — >7.00; Slx Months — >4.00;
— .03c.
, žmonijos labui
ro propagandos žmonių blaivi
“M. R.b žiniomis, vokiečiams labai ne Nors dabar blaivininkų or
srtlslnr in ‘DRAUGAS” brlnge best results.
Uimo reikale. Gaila kad taip
Ivertlslng. rate* on appUcRt|on.
patinka pasirašytoji Ženevoje Pabaltijo sų- ganizacija yrit žymiai sUsilp£ DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
yra, bet kų reikš, jeigu patys
junga. Kai kurie vokieSių laikraščiai ragina
jo8' darbai* gvvi
rašėjai pavyzdžio neduosi Ga
Vokietiją Pabaltijo sąjungą suardyti. Štai,
jje ke,tb ke,ia likua,ųjų dva.
lima prirašyti gražiausių strai
girdi, nesunku padaryti. Reikią tiktai vienai gią sloti
„aujo į darbę
psnių, išrėžti dideliausių pra
iš trijų valatybią paeiūlyti galimybę Įvežti
Tenka i6 irstl nct ., blaivi.
kalbų, bei jei darbais neparemVokietijon daugiau prekių, ir ta valstybe, vo-1
M. . .
..
X,I«TUVUl POLITIKOJ
,,
... . „e . ... . ._
... . , ,x . .
. ninkus kalbant apie saiktina sime, tas viskas nuskUmbėB
išeisianti. ,,w. ,
Paprastas yra dalykas, kad: prieš, rinki-; kiečiui manymu, tikrai iš sųjungos
*« °
blaivybę: esu “galima gerta su kaipo aidas ir pranyks be vai
us daug yra kalbama ir rašoma apie poli-".Npre vokiečiai pavadinimų ir nemini, bet ainLdZrti
siaus...
.>rjV "V.Tr i-i <ttF.
UUo> kad jį, turi galvoje Latviją, kurios da-| ““ “ «**“ ,
Kks tuo klausimu daugiausia kalba,
bortinė vyriausybė, pagal kai kurių vokie-i®6*’ Pttsak>'k- 8udrttoh- kuns
. . iv išx karto girtuokliu
_i a iv, Todėl, jeigu norime sUStip
&kia — jam rūpi politika. Panašių kalbų
girtuoklis
čių
manymų,
esanti
Vokietijai
palanki
ir
net ginčų lietuvių tarpe Chicagoj ir kituotapo) Kiekvienas pradėjo tik
blalvlnu’k’'
mielai
atsisakytų
nuo
pakto,
jei
tiktai
būtųi
būkime
visuomet ištikimi blft
iietuviais apgyventuose miestuose, kas
po stiklelį, du, tris... ir vis su
vybės idėjai. Nebijokime vie
it atsiranda daugiau. Vadinas, vis labiau pasiūlyta atatinkamų gerybių. Tačiau mes
saiku, koliai tas saikas jį per
$153 South Halsted Stfeet
šai pasirodyti, kad esame tik
pradedame domėtis šio krašto politika. Tai manome, kad vokiečių viltis bergždžia.
1
’♦
viršijo.
V į
rais blaivininkais, ne iš Vai
gefas reiškinys, kuris rodo mūsų augimų.
Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai
• » Teko Nugirsti, kad net nekatalikai sve Blaivininkų organizacija vif do, o iš darbų, o sulaukę 2b
Tuo tarpu, žinoma, lietuvių dalyvavimas
įvairi. Visų Chicagos lietuvių parapijų vargoni
itikoj nebūvo tinkamai suorganizuotas, timtaučiai pradėjo leisti savo mergaites į 6v. na iš gražiausių Ir prakilhiau- jubiliejinio seimo tikrai galė
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais
hrbo be tinkamo plano, be užtikrinimo gau- Kazimiero' Akademijų. Vadinas, toji šauni sių draugijų Amerikoje ir ji sime pasidžiaugti.
Semper Fidelis
daininkais.
už tų darbų bent kokį nors vienos ar ki mūsų įstaiga yra gera svetimtaučiams ir net privalėtų būti didelė ir galiu
nekatalikaniš,
tačiau
yra
daug
lietusių
kaĮ
ga,
o
jeigu
taip
nėra,
tai
mūs
tos partijos pripažinimų. Sakysim, kad ir
Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
ils rinkimais nei vienos, nei kitos partijos tulikų, kurie jos neįvertina ir savo dukreles pačių kaltė, bes daug blaivi
certo programų yra sekantieji:
leidžia į kitataučių mokyklas. Tai yra liūdnas niūkų neturi tvirto nusistaty
iuose neturime nė vieno lietuvio.
Sv. Jurgio -■ Prof. A. S. Pocius
Dalykas yra aiškus, kad tol, kol nematy- reiškinys ir stoka tikro ne tik tautiško, bet mo, bijo pajuokos, nedrįsta
ir
religiško
susipratimo.
Sąmoningieji
lietuj
blaivininku
demonstracijoj
pa— Paskutinėmis dienom!
tfchne lietuvių vardų kandidatų skaičiuje, kuŠv. Kryžiaus -- VI. Daukša
^rie oūtų lygiai remiami kaip ir kitų tautų viai katalikai taip nesielgia. Jie brangina Į sirodyti viešai ir net tenka iš- vokiečiai pradėjo įsileisti iš
Dievo ApvaizdosK. Sabonis
politikai, nebus galima manyti, kad lietuviai lietuvių katalikų įstaigas ir jomis naudojasi, girsti nusisktmjfimų, kad drai Klaipėdos krašto raguočius ir
rimtai politikoj dalyvauja. Jau gerai yra paNekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
gai pajuokę;
di, “Vyras ge kiaules. Gyvuliai perkami i?
Chicago®
dienraščiai
gana
tirhtai
ir
įti

.•šį;tirta, kad partijų vadai mažai tesiskaito su
ria pienų, d Ai fclų”...
vokiškų Klaipėdos krašto eAušros Vartų -> J. Brazaitis
tomis tautinėmis grupėmis, kurios nepajėgia kinančiai ragina, kad Ckicagoš parodų, kuri
konominių
organizacijų.
Kai
Tegul'gi pajuokia! Nereikia
Šv. Mykolo ■* N. Kulis
ivo kandidatų rinkimams išstatyti. Jos gau- praėjusį mėnesį užsidarė, padaryti kasftietito paisyti. Vienų kartų pajuo- kas šį vokiečių žygį aiškina
Gimimo Paneles Šv. - B. Janušauskas
ha tų, kas nuo kitų atlieka, arba, daugumoje uiu įvykimą tai būt naudinga miestui jo ks> #
q
tuo, kad jaU| jie
reng.
dvejų, heturi jokib politišfttrtpi^paŽMimd.* '* gyvėūtojama .ir visam kraštui. Tačiau reikia
Šv* Juozapo-r K. teaubis . .
ir negird
Į ir gi nieko blo tis būsimiems Klaipėdos kraš
Dabar kįlft klausimas, ar lietuviai tokie stipriai abejoti, ar tos parodos organizato
go heatsitijrs. Mums nereikėtų to seimelio rinkiniams ir to
Šv. Antano - A. Mondeika
bejėgiai ir tiek jų maža, kad neišgali nė i riai imsis to darbo. Tuo labiail miešto vai
dėl
dabar
stengiasi
gyvulius
laukti pagyrimų, ar pagarbos
ŠŠ. Petro ir Pauliaus - S. Raila
.'Virinio šavO tautiečio išrinkti į aukštesnę vai- J džia nenorta tos naštos, nes ji gana sunki
ūbo tokių, kurie patys jos ne pirkti iš to krašto vokiečių.
Visų Šventųjų - J. Rakauskas
finansiniu ir kitais žvilgsniais.
džius Vietų I
turi; nes įkanšušieji nuo svai Taigi vokiečiai jau iš ahkstd
D
»
4
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Lietuviams ChiėagOje, rodos, netrūksta
Taipgi dalyvaus Šv. Baltraii&jaus dainininginančių gėrimų netik neturi atnaujino saVo senų ‘kiaulių’
7^
Ir 3H yra gana daug, tik vargas tame,
Sį lapkričid mėnesį įvykfeta: Lietuvi^ La
pagarbos, bet nustoja ir pro politikų.
kai iš parap. choro iš Waukegan, III. po vado
' i. kad tos jėgos palaidos, neorganizuotos. Jų bdarių Sųjųngos seimas, 18 d. “Draugo” šito. Tik pažiūrėkime į tokrų
Paskutiniuoju laiku vi vyste St. Žiliaus.
ratdū kalba kas nori ir kada nori. Juokinga, dabrinio jubiliejaus paminėjimas ir J. Em.
būrelį, ypatingai kur yra ir soje Europoje labai plačiai pa
ad net mūsų susmukusių socialistų šulai, Kardinolo.Mundelein Viešas pagerbimai 25
Visų programų tvarkys KOMP. ANTA
moterėlių.
sklydo
pigios
japoniškos
pre
iturie turėtų socialistų partijai dirbti, demo- metų vyskupystės sukaktuvių proga. Tai bus
r
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas,
Amerikos vyskupams vado kės. Tačiau ligi šiol Pabaltyjį
t.’kratams ar respublikonams kalba lietuvių lapkričio 25 d.
vaujant, suskato veikti kata jos dar labai mažai tėra pa- kad padarius šį koncertų vienų iš geriausių ir sma
vardu, dedasi jų atstovais, visai nesiskaityMišių dvi gausingos organizacijos — L. likai prieš blogas filmas, kad lietUsios. Tų prekių išsiplati- giausių bile kada girdėtų ir matytų Cbicagoje.
ir su tomis politinėmis organizacijo
R. K. S. A- ir Moterų Sąjungos dabar veda
mis, kurias turime. Toms baikoms turi būti naujų narių prirašinėjimo vajų. Abi organi sulaikius jaunimų nuo ištvir nirtio reikalais dabar Europoje
Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio
važinėja
kelios
japonų
preky

kimo.
Tačiau,
nemažiau
ištvi

padarytas galas. Mums rodos, kad lietuviui zacijos yra sVerbios ii* abi vertos paramos.
(Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
>U ]brle to pribrendo, kad organizuotų at- Lietuviai katalikai jomis turėtų labiau susi rkimo matėsi katalikiškuose bininkų delegacijoš. Viena jų.
•tnvybę guli ir turi turėti politinėse partijo- domėti. L. R. K. 8. A. yra įvedęs specialius parengimuose,.- net parapijų manoma, netrukus atsilanky joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.
k
" vaikams ir bendrai jaunimui skyrius. Į juos’ piknikuose, kur yra vartoja sianti Pa baltyje, taigi kartu
Ta proga bus išleistas specialis ‘‘Draugo” iluir
Lietuvoje.
Delegacija
susl■ Siek tiek geriau tuo žvilgsniu tavą ha- prliUmmi benmiciai ir mergaitės. Moterą Są- mi svaiginanti gėrimai... Štai
dėsinnti iŠ 20 asmenų ir ban meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi
|U.blikoni) partijoj, bet lietuviai deraekrątai
’dvĮ
katalikė moter5ls i’11““*“’’
t
•
- > k < k $ ir • »
dysianti Lietuvoje savo pre- bfenieri&i ir profesionalai prašomi savo sk<
fv
buvo neorganizuoti. Dėl to jų vardu prie mūsų tautinės ateities užtikrinimo Šiame bnčiuojasi su svėtimti vyrtl.
Kita įsimaišiusi į geriančiųjų' kėms kurasti tinkamų rinkų. mais prfeideti prie išleidimo šio numerio.
kalbėdavo tie, kūriė nieko bendro su lietuvių krašte. Dėlto remkime pas.______________

Blaivybė Ir Jos Sekėjai

B

Dienraščio “Draugo”

25 MniĮ JUMJIMS

Sekmadieni, lapkričitiiiiy. 18 d., 1934
LIĖTUVIŲ AUDITORIJOJ
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rime r pridėti ir savo dalį. Kovokime karta
i
I3*8 ’r netikėkime į Kalėdas, meilės
šVentę, nes mes kenčiame badų ir skur
dų. Mes netikime jokį Dievų, o kas lie
čia mūsų skurdų, tai mūsų dalykas, mes
mokėsime jo atsikratyti vieni patys“.
Policijos priemonės kiek sulaiko tuos
ekscesus. Tačiau vis aktyvesnė propagan
da stengiasi didinti oficialiai notaro pa
|
Patašė vysk. M. d'Hferbigny,
tvirtintų
apostatų skaičių. Tuo tikslu vi
l’ontrfikalinės Komisijoa “Pro Busaia”
pirmininkas ’'
sada dalyvauja notaras kiekviename diVertė Jonas Labanauskas
, desniatne antireliginiame susirinkime ir
j tuojau p&tvirtlna parašų to, kuris atsisa(Tęsta V8) '
Kitas vaikų žurnalas Trotnriel 1030 ko priklausyti prie religijos. Grįžimas iš
m. kalėdiniame numery įdėjb straipsnį to klaidiflgo kelio yra sunkus, nes jie vi“Bado Kalėdos” ir jame taip rafe: “80- ri kartu yra įrašomi į komunistų partijų
vietų s-ga, šeštoji pasaulio, dalis, jjriklath i arba į antireliginės ptopagAUdos kohlitem> darbininkams ir ūkininkam*. Tėn he
tų.
bėra turtingųjų, kurie Čia linksmai- gyrt- j
Bet nežiūrint tos gudriai organiZuona darbininkų sąskaita, llgaskverniii, ku- l tos ir vedamos kompanijos, Vokietijos ka
rte kalba apie Dievo meilę ir baimę, ten talikai puikiai gina savo brolių sielas.
yra išvyti (iššaudyti), nes darbininkai Visa eilė kaip kunigų, taip tikinčiųjų Vie
j>amatč, kad jie turi pasitikėti.ne Dievu, tinių susirinkimų priima metodus ir pro
bet savo pačių jėgomis. Prie šitos mūsų gramų Mainco kongreso, kuris įvyko 1932
tėvų kovos mes, darbininkų vaikai, nori- m. sausio mčn. Tai pirmoj eilėj yra dva-

Pasaite Mas
įt Prapagatei ‘'
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sinės 'pfietndnės, kurių griebiasi Vokieti
ja, kaip it Kanada, fttai ištrauka iš tos
revoliucijos: “kalbėtojai, turėdami prieš
akis gręsiantį paVejų, įspės žmones apie
tos propagandos pavojų. Kunigai, nežiū
rint finansinių sunkenybių, misijų darbų
ne tik hesuhiažino, bet dar padidino. Vi
sos katalikų organiiacijos, kaip ekonomines, taip sporto, įrašys į savo programas
reguliarių uždarų rekolekcijų praktikų.
Labdarybės įstaigos primins antgamtinius
principus, ypač kentėjimų reikšmę ir nuo
pelnus. Vaikai, ypač kurie yra bolševizmo
atakuojami, btis pratinami saugoti saVU
mažuosius draugus Aukodami už juos saTo
maldas ir pasiaukojimus, kaip tAl dabar
yra daroma Už misijas pagonų kraMuo&e.
Dažniau bus primenama apie moterystės
šventumų”.
Bė ta, rtikia aiškinti “tocijaltaiai
klausimai pagal pOhtiflkalines enciklikas,
ypač pagal enciklikų (Juadrageritao anno.
Bus platinama su didesniu uolumu geroji
spauda, katalikiškos fUrnos ir plokštelės,
naudojant, kaip ir bolševikai, moderniš
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Šie vokiečių katalikų nutarimai turė
kas priemones. Mes stfcngsimčR atmesti
su Sovietais bet kokį behdradarbiavimų, tų būti pasekti ir kitur, nes kovojančių
net ekonominį, matydami, kad bolševisti- bedievių akcija pareina'iš VokiėftjĮlfe“ir
; teatro repertnanfe yra
nėj sistemoj propaganda už materialinę į kitas šalis.*
gerovę visa tarnauja prbpagandai prieš išverstas ar imituojamas Prancūzijoj, An
religijų — pramonė, kuri savo tikslu 'tu glijoj, Ispanijoj, bet ypač Belgijoj, kaip
ri kovų su religija, negali būti palaikoma mes tuojau ir pamatysime. (Čia yra vaiz
net ir tada, kada ji teikia gyventojams duojamas komunistų veikimas prieš atei
Šiokių tokių materijalinę naudų. Mes agi nant Hitleriui j valdžių. Dabar komunis
tuosime, kad pati valstybė butų labiau tų veikimas yra įgavęs kitų formų. Ne
rezervuota savo komerciniuose santykiui daug kų nuo jų atsilieka ir, dabartini a i
se su Rusija: tolerancija, kuri leidžia bol naci joną lsoci jai istai)»
ševikiškų propagandistų būriams vaikš
III — Belgijoj
čioti prisidengus komercijos agento imu
Iki 193*2 m. liepos mėti. revolitmioni<>
nitetu, yra žalinga tėvynei ir turi būti
riškų riaušių, komunistų partija Belgijoj
panaikinta”.
Pažymėkime dar šį posmų: “Svarbu atrodė neturinti jokios reikšmės. Tada gi
nurodinėti sovietiškas nesųmonės, tuo la pasirodė, kad, nežiūrint savo nedidelio
biau, kad bolševikai mėgsta save laikyti skaičiaus, komunistai buvo gerai organi
lalsVlntojttis iš “religinių apgaulių1’. Kei zuoti ir rengėsi paimti valdžių. Iftkoneveikia įprasti, kad katalikų spauda ir organi kdami socialifitų partijų ir jų atvirai ata
zacijos nepasitenkintų vien tik paprastu kuodami, kad šis turėjo Šauktis žandar
<
gyvenimūisi nuo bolšeViztnO, bet sukaup merijos jmgalbos.
tų pastangas sovietų begėdiškumui demas
kuoti”*

(Daugiau bus)

-u •
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Penktadienis, lapkr. 2 d. 1934
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CHORO NOVELTY 80KIŲ
VAKARAS

Vienuolikto šimtmečio pirmoje pusėje,
lapkričio 2 d.,uždūšinės dienos iškilmingą
sias ir viešąsias pamaldas Bažnyčia įvedė.
Bažnyčia uždflšinėje dienoje ypatingu bū
du gelbsti sieloms skaistykloje esančioms.
Kaip vakarykščioje dienoje kariaujančioji
Bažnyčia atidavė garbę triumfuojančiai
Bažnyčiai danguje, taip uždūšinėje dienoje
savo maldomis bei gerais darbais rūpina
si, kodidžiausią sielų skaitlių perkelti iš
skaistyklos į dangų.
Tikėjimo tiesa, kad yra skaistykla. Pa
gal mūRų tikėjimo, skaistykla yra vieta,
kur sielos skirdamosi su šiuo pasauliu yra
Dievo malonėje, bet nėra dar atsiteisusios
Dievo teisybei savo laikinos bausmės skolų,
užtrauktų savo nusikaltimais bei nuodėmė
mis. Nuo pat pradžios, Bažnyčia visuomet
meldėsi už sielas skaistykloje, pasiremda
ma tais ftv. Rašto žodžiais: “Šventi ir iš
ganinga yra mintis, melstis už mirusius,
kad būtų iš nuodėmių išliuosuoti. (Moch.
XII, 46). Turime daugelį raštų iš pirmųjų
krikščionijos amžių, kuriuose mini maldns
už sielas skaistykloje. Tačiau dar nebuvo
paskirta diena, kurioje būtų atliktos viešo
sios, visuotinės ir iškilmingos pamaldos už

n

KAS NAUJO PAS CICEROS BULVARIŠKIUS

Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame
nuolaidų

NOVENOS

mums padarysite, tai jums Viešpats Dievas
begyvenant ant žemės atsilygins, o po mir ftv. Grigaliaus choras rengia
Ką tik išėjo iš spaudos
surinktos D—ro J. Basanavičiau*
ties atvers šviesų dangų.
“Novelty” šokių vakarų lap
Dviejose dalyse. Viena 25c, abi<>
Tokiais ir panašiais dūsavimais, ftv. kričio 3 d., parapijos svetai S|»lių 27 d. surengta Ber Į Novena, prie ftv. Antano 15c. •I 50c. Dabar galima jus liauti
nardai ir Marijonai AndreliūMotina Bažnyčia, šios dienos apeigose, rū
Novena Neperstojančios Pa
nėje.
Pradžia
8
vai.
vak.
Grieš
“DRAUGAS*' PUB. 00.,
naras pagerbtuvių vakarėlis ją galbos ................................
pinasi mums priminti ir pažadinti mūsų
Ziggie
and
bis
Melody
Mix«rs
2334 So. Oakley Avė.,
pačių namuose. Tai buvo pa
širdyse pasigailėjimo jausmų prie sielų
Novena prie ftv. Teresėlės,
Cliicaaro. III.
skaistykloje kenčiančių. Visos gedulingos orkestrą. įžanga 25c. Pelnas minėjimas 25 metų vedybų su
'C.
šv. Mišios laikomos už mirusiųjų sielas, ir šio vakaro skiriamas seserų k ak tuvių.
Katapelis viduryje bažnyčios pastatytas, naudai. Kviečiame visus atsi-': Amlreliūnai yra seni musų
lai primena mums mūsų brangiausiuosius, lankyti, nes komisija visiems j apylinkės gyventojai, malonūs,
kuriuos turime atsiminti.
užtikrina smagų vakarų.
draugiški žmonės. I*riklauso
Joki kentėjimai čia žemėje negali su
KonLSija į ftv. Antano parapijai, Cicero,].
silyginti su kentėjimais sielų skaistykloje.
---------- - ---------- 1 Andreliūnienė yra Moterų Sų
•
11
Viena trumpa valandėlė skaistyklos kentė
Nekalto
Prasidėjimo
mergai
jungos,
Dievo
Motinos
Sopujimų yra skaudesnė už didžiausį kentėjimą
čia žemėje per keliasdešimts metų. Didžiau čių dr-ja pradėjo ruoštis prie lingos ir kitų draugijų narė
sį skausmą sieloms skaistykloje daro tas rudeninių pramogų: šokių va
Į vakarėlį susirinko nema
neišpasakytai didelis Dievo regėjimo tro karo, kuris įvyks lapkr. 18 d.; žas būrelis jų draugų ir įtei
škimas; jeigu kas čia žemėje datirtų tokį bunco party, kuri bus gruod kė dovana, linkėdami ilgiau
Tiktai trys blokai į
ntto Ashland and 46 gatv.
jų elgėsį, staiga numirtų. Mielasis skaity žio mėnesį, (seserį] naudai).
sių metų, kad sulauktų auk
tojau, gal tarp tų trokštančių sielų rasi ir
Tel. Ya»<d» 1A45
J
tavo gimdytojus, brolius, seseris, prietelins,
Sekmadienį, lapkr. 4 d. dr- sinio jubiliejaus.
Viena buvusių
gimines ir geradėjus. Ir kas žino, gal dėl ja eis prie šv. Komunijos per
to jie tokių kentėjimų datiria, kad tave per šv. Mišias 7:30 vai. Visos naI^abd. Sų-gos 15 seimas įvy
daug mylėjo, gal dėlto, kad tau daugelį
rėš prašomos anksti susi rinkturtų paliko, kuriais dabar džiaugiesi iv
ksta lapkr. 4 d., 'iškilmingo
gal neišmintingai naudojiesi. Neatsisakyk
kad sykiu sueifumėm j ba mis šv. Mišiomis 10:30 v. ry
Tuo laiku gyveno ftv. (Milijonas, kuris l jiems parodyti pasigailėjimų kuomet jie žnyčių. Antradienio vakare, to. Po Mišių šv. parap. did
Marketas atdaras nuo 8 vai. ryto iki 6 vai. vakaro.
spalių 6 d., bus ypatingai sva*
buvo persiėmęs ypatinga meile dėl sielų yra reikalingi.
žioje svetainėje bus pietūs. ki
skaistykloje kentančių. Datyręs kokių dide
Štai, jos taip baisiai kankinamos, ftv. rbus dr-jos susirinkimas. Buš liuos pagamins atstovams vie
Round Steikas labai mirikštaa kepimui -| ■y q SV«
lę pagelbų suteikiame sieloms, kuomet už Raštas sako, jos privalo visiškai atsilyginti svarstoma naujoji konstitucija
jas meldžiamės, ir kaip Viešpats Dievas Dievo teisybei. Kaip apverktinas yra jų ir kiti dalykai. Visos narė? tinės kuopos šeimininkės. Kvie
Roll Steikas — bargenas po.............. -|
jsiyviM atsilankyti.
tai brangina, visuose savo Viėtiuolijos viė- padėjimas. Jos jokios pagelbos sau nega
nuolynuose paskyrė dieną, kurioje ypatin li duoti. Gi tu iš neapsakomos Dievo mie- privalo atsilankyti lygiai 8 v
Pot Roast, geriausi plovimai iš vidųgesniu būdu atsilaikyti] pamaldos už sie laširdystės, tiek daug pagelbos gali joms
Pirmininke PLATINKITE “DRAUGĄ”
ri<> P°............ ........................
las esančias skaistykloje. Dienų pasirinko suteikti. Taigi, iš tos priežasties, nesigai
tuojau po Visų Šventųjų, idant per šventų lėk nė maldų nė aukų. Kas gi, atsisakytų
Rib Roast — suroliuotas be kaulo labai gejų užtarymų išliuosavus vargingas sielas išliuosuoti paskutinį vaitojantį žmogų ka
ir padidinus dangiškųjų dvasių skaitlių. lėjime, jeigu žinotų, kad už jį pasimeldęs
Po to netrukus, Popiežiai praplatino pa arba tai intencijai kokį gerą darbą pada
Beef Liver labai šviesus ir labai ge
maldumų po visų krikščioniškąjį pasaulį. ręs, suteiktų jam liuosybę. Kadangi taip
ras po ..............................................
Kas gal būti geresnio, kaip nešimls pagel yra lengva suteikti sieloms pagelba, jeigu
iuos sieloms skaistykloje; pafodykime arti joms tai nepadarytume, atvirai parodvtuAviena nuo šolderuko po ......................
mo meilę melsdamėsi už jas, ir padėkime mėi neturi tikėjimo į šią tiesų, kad sielos
Kulšys po ..............................................
joms kogreičiausiai patekti dangun. Žino kenčia skaistykloje ir joms galima pagel
kime, kad tai yra Dievo išrinktieji, kurie bėti. Ištikro asmuo, kuris neatkreipia do
Jauni Paršiukai po ..........................
netrukus linksminsis per nepabaigtus am mės į sielas skaistykloje, parodytų, jog
žins danguje. Jos yra Kristaus tarnai, at esųs visiškai išsižadėjęs meilės tiems, ku
Kulšiukės po........................................ .. -|
pirkti Jo brangiausiuoju krauju, kurie da riems yra kaltas. Atsiminkime, brangieji,
bar kenčia, bet atėjus laikui įeis į dangų kad kų tiktai padarome dėl tų vargšių siePetukai po....................... ................
ir prie Dievo užtars už tuos, kurie joms
maldomis, maldelėmis ir gerais darbais,
gelbėjo. Tai yra mūsų artimi giminės, I padarome didžiausių mielaširdvstę joms, o
Taipogi turime labai skanias Com Beef be
gimdytojai, vaikai, pfWHai, pradėjai, se-1 taip
ir sau
darome/ Tos sielos,
kaulo specialiai šiam išpardavi
servs ir broliai, kurie laukia mūsų pagel kurios per mūsų maldas apturi amžinų lai
bos, kurie tamsybėje širdingai prašo žo mę, neužmirš tų, kurie joms padėjo. Meilė
mui po ........................ ............ 12‘^c sv.
džiais: “Pasigailėkite manęs, pasigailėkite ir dėkingumas danguje nėra užmiršta, bet
manęs, bent jūs mano priedeliai, nes Viešpa priešingai reikale, Šventieji mums gelbsti
ties ranka ištiko mane.” (Jobo XIX, 20). daug greičiau negu mes sieloms skaistyklo
MARKETAS YRA >0 PBDKRAL4S VALDŽIOS
Mano TėveI'Mano Motina! šaukia kūdikis, je.
ntSPZKTORIU PRKžIUlA KAS UŽTIKRINA
kurį tėvelis ir motina taip mylėjo, už kurį į
o
Nors
visi
turime
melstis
už
visus
mirų
tiek ašarų po jo mirties išliejo, ar jūs nia- '
TAMSTOMS OEKIAVAU MM4. 0 KAINAS PA
no prieteliai galite mane užmiršti! Geibo- i sius katalikus, kurieji vienybėje su Bažnv- (
čia
gyveno,
tačiau
daug
daugiau
už
savo
tė

Kad pašalpa butu duodama pavargėliams
kitę mane! Galite man pagelbėti, jums ne- vus,
geradarius,
kurie
mirdami
ypatingai
to
sunku aukoti už mane maldų, atlaikyti ar Į
Kad bankuose jūsų pinigai daugiau nebeišklausyti šv. Mišias, kad mane iš šių bai- . prašė.
Žinok, Tamsta, kad Motina Bažnyčia
šiai karštų liepsnų išvestumėt, ąr bent jas I
prapultų
sutrumpintų; gi negirdite mano aimanavi skiria didelius atlaidus sieloms skaistyklo
S -vV
mų ir neatjaučiate mano skausmų. O kaip . je — nuo Visų Šventų 12 vai. vidurdienyje
Kad gautumėt paskolų savo namams
labai kenčiu! Ar ankščiau ar vėliau ir jūs iki Visų Sielų Šventės vidurnakčio (per 36
būsite šiame padėjime; jeigu tuomet būsiu vai.) kiek sykių aplankysi Bažnyčių tiek sy
Kad visi darbai būtų duodami bedarbiams
danguje, melsiuosiu ir užtarysiu už jus, kių pelnysi sielomR visuotinius atlaidus. Sųidant Viešpats jus Savo prieglobstyje grei- lygos: gera išpažintis, verta komunija, in
Kad būtu panaikintas vaiku darbas
čian teiktųsi paimti. Mano sūneli. Mano tencija įgyti atlaidus ir -bent Šeši poteriai
Nuošimtis tik už liku
dukrele! šaukia tėvas ar motina, paskendęs sukalbėti Šventojo Tėvo intencijai. Taigi, Į Kad būtų numažintos taksos
sių sumų, ant lengvų atskaistyklos liepsnose, turėkite mielaširdy- kuomet pasitaiko -tokia gera proga įgyti (
mokėjimų nuo 5 Iki 20
stės tiems, kuriems daug kalti esate. Tegul sieloms skaistykloje tiek daug nuopelnų,
Kad
valdžia
mažiau
kainuotų
metų. įstojimų ir jokių
insų dėjavimai pajudina jūsų širdį, pagel- jas paliuosuojant iš kančių ir lydint į dan
bausmių
nereiks mokėti.
?kite mus sunkiai kenčiančius. Nereika gų, naudokimės šia malonių priemone, ar-• Kad nebesugrįžtų baisūs Hooverio laikai
Įstok
į
šių draugiją silaujame nuo jūsų nieko didėlio.* tiktai mic- tinkime mūsų mylimuosius į dangų ir kar-'
stematiškai
taupyti pini
Rfo/ts V. 0.
laširdingų darbų ir karštų maldų. Kų tu patys save. t
gus. Draugija moka divi
dendą nuo 4% iki 6% kis
O ATEITŲ VISIEMS GEROVE,
duoda laikraščiui apmokamus priimami nauji nariai ir na6 mėnesiai. Taupymo sky
skelbimus. Kareiviai žino, kad rės be įstojamo mokesčio nuo
rių gali pasirinkti, pavy
zdžiai:
ant
$1000.00
gali
mokėti
po $5.00 į mėnesį arba
• J »
’
laikraštis negali gyvuoti vien 16 metų iki 25 m. amžiaus. Vy
tai balsuokite už pilną demopo
kiek
nori,
kolei
sumokėsi
$1000.00.
Draugija mokės
‘V į
fT ?
' J ■ : * 'f
dykai dedamas korespondenci- rai, moterys ir mergaitės, paJAUNOJI BIRUT*
dividendų už sumokėtą sumą
kratų partijos sąrašą
jas apie dr-jų vakarus; reikia sunaudokite proga, įsirašykite
Si Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
CICEROJ
duoti ir apmokamų skelbimų. J prie taip kilnios draugijos.
džia
deda pinigus į šių Draugiją. Dėl platesnių žinių
rinkimuose LAPKRIČIO 6 DIENĄ.
kreipkitės j Draugiją
T.o
, .. .
Tėmykite šeštadienio “Dran! Visų ftv. dr-ja visados gerai
I^apkr. 3 d., 7 v. vak., Liet.
7
„ •
. L •
j
.
•
2324 8. L1AVITT ST.
T.
. t - i
iz go nuro., jame bus gražus pasirodo ir spaudos platinime
Liuosybes svet. Lietuvos Ka-,®
,
’
w
••
.. ,
Tel. OANal 1678
,
Apmokamas Lietuvos Kareivių ir parapijos reikaluose,
Balsuokite už visus demokratų partijos
reivių dr-ja rengia šaunų va-, 5 ...
Rop.1 Per vakarienę bus graži
. karą. Programų išpildys jau- *8
teisėjus ant mažojo baloto.
----------programa, kurių išpildys O.
noji Birutė. Suloš vieno akto; Lapkr. 4 d., Visų ftv. mote-!Skiriūtė su savo artistais. CiINO LOAN AllOClATtON
OP CHICAOO
operetę “Ta u ris. Žemaičių kūi'
J
rų ir vyrų dr-ja rengia metinę ceriečiai gerai žino, kad O.
Balsuokite “Yes” už #30,000,000 paskolą
nigaikštis”.
vakarienę ftv. Antano parap. Skiriūtė, jei kur surengia pro
Kareivių dr-ja visados ir vibedarbių šelpimui, nes tie pinigai bus tada
, ,
. .
... ,
. . svet. Pradžia 6:30 val. vak. gramų, visados puikiai atlieka
sur dalyvauja kas tik kur kvie
PERKAM
INSURANCE
savo užduotį. Kviečia visus at
ėda. Už tai mes turime skait75C’
paimti iš gasolino taksų ir nereikės daugiau
LIETUVI8silankyti.
N0TAR7
lingai dalyvauti jų parengime,
Per vakarienę bos duodama
Komisija: M. Bylkni, M.
taksu uždėti ant nuosavybių.
kad nors maža dalele a t si I y- ’ dovanos tiems nariams-ėms,
KUS BONUS
PUBLIC
PaseokM, 0. Dtftajotienė.
ginti už jų prielankumų.
j kurie neėmė pašalpos per 10
RRAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
Kai kurios draugijos pasi- ūr daugiau metų. Sekantieji
“Draugo” sidabrinio jubl
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
tenkina korespondencijomis ii nariai-ėR gaus dovanas: M. By liejaus paminėjimo vakaras į
Prisirašykite į Mūsų Spulką Teisingumų Pamatuota* Bisais
garsinti savo parengimus. I,re lienė, V. Kemtienė, Drugeikie- vyks lapkričio 18 dienų, Lis
2608 WB8T 47th STREET
TeL LATayette 1082
tuvos Kareivių dr-ja visados nė ir Rakašiua. Taip gi bus tuvių Auditorijoj.

Buehler Brothers
1400 W. 46th Street

rytas

DIDŽIAUSI BARI
SDBATOS, LAKI
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MACKIEWIGH

Penktadienis, lapkr. 2 d. 1934

sunki operacija. Jaučiasi ( KATALIKŲ STUDENTŲ
konferencija
truputį geriau. Linkime greit i

SV. PETRO PARAPIJA

ta

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

pasveikti.

--------- —

Į

40 VAJLANDŲ ATLAIDAI

---------- Spalių 21 d. įvyko Ameri, Spalių 25 d., mokyklos vai- kos Katalikų Studentų konfeSpalių 21 d. šv. Mišiomis
kučiai surengė privatį masku- rencija, Sv. Teresės svetainėj,
kleb. kun. Masevičius su sve
radinį balių. Dalyvavo klebo- Dalyvavo apie 500 delegatų iŠ
čiais kunigais: Valaičiu, Pratus, atlikdamas daug žymių zlotus (virš $50.00) kun. Kas
nas, kuris, mylėdamas vaiku- universitetų ir žemesniųjų nio
spalium iškilmingai pradėjo
čius, prikrėtę jiems visokių'kyklų.
darbų valsčiuje; daug kelių tyčio vardu Šv. Kuzimiero dr40 vai. atlaidus.
pravedė, bažnytkaimį išbruka jai Vilniaus krašto lietuvių
šposų.
Mokyklos
vaikučiai
niū
gį
organizacija
sutverta
1930
I Sekmadienį, spalių 28 <1. iš
Sekmadienio vakare žmone
NAUJA, VEIKLI PORA
vo, neapsunkindamas žmonių. švietimui.
sų
klebonų
neapsakomai
myli.
ni
.
į
r
j
au
turi
apie
15,000
na(priežasties Kristaus Karaliaus
lių prisirinko pilna bažnyčia,
Atvykęs į Torontu dalyvau- ,T
Baliuje
dalyvavo
ir
seserys
-Irių
—
katalikų
studentų
Dez
7 z z..'didžios šventės, aunia buvo išnetik iš savos parapijos, bet
Spalių 18 <1. Juozas Tumas d#VQ katalikų veikime> vaka. Yra nutarta
pastatyti nauji
a a
e mokvtojos.
Į troite ir apylinkėj. Visose J.
.
.
.z r. i Y kilminga su išstatytu Sve. Sa
ir iš kitų. Pats klebonas daly
loronto, Kanados, legaliai
rengime ir visam judėjime, pašto
rūmai Koosevelt Parke,
----------Į A. Valstybėse yra arti 500,000
kramentu.
Per
sumų
parapijos
vaujant svečiams kunigame;
atvyko į J. A. Valst. ir abu Galima tikėtis, kad ir atvykęs arti Michigan Gentį ai stoties.
Šį sekmadienį sodalicija ir ! narių.
choras
išpildė
šventei
pritai

Tęsinys ant 5 puslapio
sn žmona apsistojo Detroite į J. A. V. nenurims neprisi Pradėjus statyti žmonėms bus
Maldos Apast. draugija eis į Konferencijoj iškelta ir apkintų
bažnytinę
muzikų.
Pirpas žmonos gimines P. Jačio- dėjęs prie lietuvių veikimo to daug darbo. Daug pasidarba- Į
,mų sykį buvo sugiedota a. a. ui corpore prie sv. Komum-Į svarstyta daug dalykų. Ypa pataisymas reiškia, kad viso“
tm»s.
vo
remdamas
tų
sumanymų
je kolonijoje, kurioje aplinky
Įtingas dėmesys kreipta į nepa bažnyčios ir mokyklos mokėtu
komp. Naujalio jiarašytų mi jos.
J. Tumas 1929 m. atvyko iš bės leis apsigyventi.
John D. Dingell, kandidatas j
šių “Sandus” ir “BenedicPo Mišių sodalicija laikys dorias filmas. Priimta tam ti taksus, tiek pat, kaip žmonės
Lietuvos į Kanadų o P. Liut15
distrikto
kongresmanus.
Ka
Amerikoje veikimo dirva di
moka už savo nuosavybes.
tus”. Per Offertorium ■ gražiai susirinkimų. Visos narės pra kra rezoliucija.
kauskaitė — 1930; kaipo A- dėlė.
daugi lapkr. 6 d. įvyksta bal
Nutarta, kad būsimuose ba Studentai ragina visus, ku
Tyluti
duetų giedojo Bukšaitė ir Juo- šomos dalyvauti.
nąerikoje gimusi, atvyko ir
P. Tumienė Lietuvoje taip savimai, reikėtų visiems bal dsnukaitė. Klebonas pasakė a
lsavimuose visi balsuotojai ba rie tik gali balsuoti, kad pr’«*
apsigyveno Pittsburgh,, Pa
pat buvo uoli pavasarininke, suotojams tame disrtrikte a- tatinkamų pamokslų.
leuotų “No” prie penkto pa šio pataisymo balsuotų “No*l
.. Lietuvoje vienas kitų pažino.
LIETUVOS DUKTERŲ
tiduoti
balsų
už
John
D.
Din
daug veikusi katalikiško jau
taisymo (5tli Amendment). Šis
Stanley Rait
Seserų papuošti altoriai le
« O gyvendami svetimoje saly
PRAMOGĖLĖ
geli.
Jis
eina
demokratų
są

nimo dirvoje. Detroite turi tns
mputėmis bsi gėlėmis trauke
tė viens su kitu palaikė susipusbrolius Jačionius, kurio rašu. Išrinktas padės preziden. maldininkų akis.
LIETUVIAI DAKTARAI:
j lašinėjimų.
Spalių 24 d. Lietuvos Dūk
gražiai gyvena. P. Jačionis, Booseveltui vykinti gerbūvį
Birželio mėn. P. Liutkausterys buvo surengusios vaka AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
pas kurį Tumai apsistojo, yra darbo žmonėms.
Šeštadienį,
spalių
27
d.,
Juo
baitei nuvykus į Toronto arų (bunco ir kortų lošimų).
TcL CANal 0257
Detroite
vieno
teatro
mened

zafinos
ir
Felicijono
Deltuvą
tostogoms, ten lietuvių Šv. Jo
Atsilankė
gražus
būrys
žino
Res. PROspect 065H
A. a. Marijonu Bižokienė, paminėta 25 metų vedybinis
bo Kr. parap. bažnyčioje kun. žerius.
nių.
Gražių
dovanu
vakariu
DENTINAS
G7 metų, staiga mirė spalių 18
Trumpu laiku Tumai susipa d. Atlaikius trejas šv. Mišias gyvenimas. Jubiliatai parodė aukojo: D. Dapkienė, A. Bars t 1449 SO. 48lh CT., CICERO, ILL
K. Baronas ją su Tumu ir suri
.
,
v.
Ut&r., Ketv. Ir l’ėtn. 10—» vai.
ko Moterystės Sakramento ry žino su detroitiečiais veikė Šv. Antano bažnyčioj, palaido gražų pavyzdį.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tienė, M. Kaecvičiūtė, M. Be- J 1147 no. kalstei) bt., chicago
9 vai. ryto išklausė šv. Mi i»i- 1821 SOUTH HALSTKP STREET
t- i-i
1 •
- •
Paned. S&red. Ir Subat. 1—t vai,
jais, k. a. z\l. Šimoniu, stud. ta Šv. Kryžiaus kapuose. Kun.
klu.
Rczideucllu 6»O() So. Artolau Avė.
šių ir priėmė šv. Komunijų. leckiene, K. Kulikauskiene r
Gimusi Amerikoje, t urėdą- S. Baiboku, K. Simonaičiu ir Boreišis pasakė griaudu pa
V.
Verikonicnė.
Dienoms Tel. LAFayette 8788
Valandos-. 11 ryto Iki 2 popiet
Per Mišias niuz. J. Bizauskas
ma pilietės teises, Tumienė le- k- Linkėtina jaunai lietuviškai mokslų. Žmonių netilpo j baž
Naktimis Tel. CANal O4OS
6 Iki 8 v. vakare
gražiai giedojo.
Bengiant jiramogų daug jia
galizavo savo vyrų ir parsi- porelei pasisekimo Amerikoje nyčių. Didelė minia palydėjo
Deltuvai savo rezidencijoj sidarbavo A. Barštienė, M.
ir sykiu dalyvauti katalikų ju į kapus. Paliko nuliūdime tris
į J. A. V.
Tel. LAFayette 7(68
surengė balių, suprašydami gi
Office:
2643
W.
47th
Street
J. Tumas turi .gražių praei-, jime.
Uždavinienė, D. Dapkienė r*
vedusias dukteris: Oną, Malvi minės bei pažįstamus.
▼ai.: J Iki 5 popiet, 7 Iki U vak.
A), 1918 m., turėdamas vos 20,
J. Medinienė.
J. H. M.
ną ir Teofilę, sūnų Leonų. Bu
Nedėliojo pagal sutarti
GYDYTOJA* Ir CHIRURGAS
3n., buvo pašauktas į Lietuvos
Spalių 27 d. per Mišias kun vo sena parapijonka*; priklau Linkime jubiliatams geros
| Offtoe TU. REPubllc 7688
sveikatos ir sulaukti dar 25
4140 Archer Avenue
riuonienę ir tarnavo D. K. I. F. Boreišis moterystės ry sė Saldžiausios Širdies,
SKAITYKITE IK FLATIN , Res. TeL GROvcbUl OO17
šv.
▼•1.: 1—4 Ir 7—I vai. vakare
7017 S. FAIREI E LD AVĖ.
gadinimo pirmam pulke. Su šiu surišo Petrų Pestį su An Pranciškaus, Gyvojo Rožan m. — auksinio jubiliejaus.
KITĘ
‘
♦DRAUGĄ
”
)
Bes. 2136 W. 94th 81.
L tisais Lietuvos priešais: bol- tanina Zajankauskaite. Jauna čiaus ir Amžinojo Ražančiaus
TeL CANal 0403
f 4įevik,ais, bermontininkais ir vedžiai priklauso prie Vyčių dr-joms. Buvo pamaldi ir dėl Spalių 27 d. klebonas suri
TcL LAF'ajctte 3037
3433 W. MAJnjVETTK ROAD
lenkais jam prisėjo kariauti. 102 kp., prie choro. Vyčiai to- to jos palaidojime dalyvavo šo moterystės ryšiu Juozapinų
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Res. and Office
Office Pbone
Išganaitę
su
Povilu
Maloni
ku.
▼ai. 3-4 Ir T-t nk. KetT. |-XB ryto PilOspevt leno
dėl
išpuošė
bažnyčią
nuo
var,
'
skaitHn
‘
a
žm0
'
niy
2350
So. Izeavltt St
ABįžęs iš kariuomenės, stojo
Nedėlfoj susitarus
CANAL 0700
Laimingo
gyvenimo
jaunai
gonų
iki
altoriaus.
Muz.
J.
A.
"^darbuotis Pavasarininkų eilė
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
porelei.-"*'*’'??
“Are
X—SPINDULIAI
je; atgaivino apmirusių Šven Blažy^rgražiai
KANDIDATAS
Į
MIOHI
3051
West 43rd Str.
Aežerio kuopų ir apie du me- Maria”.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzi'e)
PHYSICIAN and SURGEON
*
• •
t” -3
GANO VALST. GUBER
Spalių 28 d. kun. J. Bizaus Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro Tel. CANal 3123
tns jai pirmininkavo, išauginVestuvių puota buvo pas
Sercdouais Ir nedėllomla pagal
DENTISTAS
2403 W. 63rd St., Chicago
NATORIUS
kas pakrikštijo Monikos ir A
sutarti
^dimias didelę kuopų.
Vainorius. Dalyvavo klebonas,
OFFICE HOURS:
2201 W. Oermak Road
domo Šalaševičių sūnų vardan*
2
to
4 and 7 to 9 P. U.
(Kampas
Leevltt
St.)
2 Būdamas pavyzdingas karys varg. J.. A. Blažys su žmona,
Sunday by Appolntment
Fržtnk D. Fitzgerald. respu Leonardas - Jonas. Krikšto te Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Valandos: Nuo • iki 13 ryto
’ veikė ir šaulių sų-je; vado va P. Peslio giminaitė viešnia L. blikonų partijos kandidatas.
Rez. Tel.: VIRginla 0669
vais buvo. Petras Bartininka*
Nuo 1 Iki 8 vakaro
?Vo Šventėžerio būriui, vado pa Sabaliauskaitė iš Lewiston, Lapkr. 0 d. įvyksta Michigan
ir Ona Bagočius.
Seredoj pagal sutarti
DR. STRIKOL’IS
j^eigas ėjo, teikdamas šauliams Maine, artimesni draugai bei
valstijoj rinkimai gubernato Šalasevičiai, kėni parapijoDENTI8TAS
^tarinio pasiruošimo pamokas. giminės. Kun. I&reišis jauna
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8
GAS
X - R A Y
riaus ir kitokių valst. valdi nys, surengė dideles lietuviš
TeL CANal 0131
4143 ARCHER AVENUE
iUesidarbuodamas jaunimo ta vedžiams sudėjo gražius lin ninkų. Detroite susidaręs lie
4645 So. Ashland Avė.
Kampas Franclsco Avė.
kas krikštynas. Dalyvavo kle
rpe stengėsi daug gražių va kėjimus. Jaunavedys P. Pealis
OFI8O VALANDOS:
tuvių būrys susiorganizavo į bonas kun. J. jčižauskas ir
✓
Nuo 2 iki 4 ir nuo 4 iki 3 vak.
karų, konferencijų surengti. yra fotografas; užlaiko dvi organizacijų, kurių remia vie
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM
Nedėllomla pagal sutarti
daug giminių bfei pažįstamų.
Ofteo telef. BOLlevard 7820
Vėliau pavasarininkų sąrašu studijas.
2201 W. Cermak Road
tos dvasios vadai, profesijonaNamų Tel. PROgtect 1838
tapo iSrinktas į Šventėžerio
lai, biznieriai, spaudos kores Orui atsalusį rengiamas.1
Valandos 1—1 ly 7—I vak.
valsČ. savivaldybę ir savo ga
Kun. I. F. Boreišis, atjaus- pondentai ir darbininkai. Už
Bsredomls ir Nedtllomis pagal sutarti TeL BOULevard 7041
prie parapijos ibazaro, kuri?
bumais užėmė viršaičio parei damąs Vilniaus lietuvių var mezgę ryšius su Grand Rapids,
REZIDENCIJA
prasidės pabaigoj lapkr. mč
t. VAITUSH, OPT.
gas, kurias ėjo suvirs tris nie- gingų būklę, vėl pasiuntė 265 SagLnaiv, Custer, ir kitose vie
6631
&
Oalifoniia Avė.
nėšio.
LIETUVIS
*
/
J
z
'•;
*
OFTOMETKICALLY AKIU
DHNTISTAa
tose gyvenančiais lietuviais
-I
Telefonas REPubllc 7803
SPECIALISTAS
Parapijos reikalai —- kiek
PAengvtns
aklų
Įtempimų,
kurta
sutartinai darbuojasi už Frank.
4645 So. Ashland Avė.
vieno parapijonb reikalai. Vi •atl prlelaaUml galvos skaudėjimo,
BĄLSl’OKITE UŽ DEMOKRATUS
svaigimo aklų aptemimo, nervu otu Ofiso: TeL LAFayette 4017
arti 47tb Stmet
J D. Fitzgerald, kad laimėtų ri
VaL: nuo t iki I vakare
siems turi rūpėti mūsų baza su o. skaudamų akių karitj, atitaiso Rso.1 f"* HSZfiock *3M
trumparegyste
Ir
tollregystę.
Prtrennkimus. Nesvarbu partija, bet
SerMoJ pagal sutarti
THOMAS C. WELCOX
ro pasisekimas. Visiems ver gfa teisingai aklniua Visuose atsiti
kimuose
egzaminavimas
daromas
su
svarbus žmogus. F. D. Fitzge
l'ž SHKBIFF
ta paremti šį žvarbų zlarbų. elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama 1
GYDYTOJAM ir CHIRURGAS
rald
yra
ūkininko
sūnus.
Jo
Vh-fi 33 metai, kaip policijoj teisingai tarnau
mokyklos valkus. Kreivos akys atljeigu ne auka, tai darbu.
4142 ABOHEH AVĖ.
ja. Pirmas aukfttak valdininkus duvC lietuviams
tatflomoa
Valandos
nuo
10
Iki
«
t
.
"tėvas ilgus metus darbavosi
darbą. Jani laimėjus ir Lietuviams bus daug ge
NedOltoJ nuo 10 iki 13. Daugely at Ofiso valandos: 2-t ir 0-1 vai. vak.
riau.
sitikimų akys stRalsonaos be akiaių. Residenctjos ofbes; aor.s w aoth M.
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
politikoj Cichigano valst. Sū
Stasiui Druškauskui jiadarv Raino" pigiau kaip pirmiau.
2515 WBST 69th ST.
Balsuokite už THOMAS C. WILKOX.
Valandoa: 10-U ir 3-8 vaL vak.
nus Frank D. Fitzgerald jau'
4712 SO. ASHLAND AVI. Samdomis
Ddkoju visiems
ir Netiltomis pagal sutarti Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141
JUOZAS L1EFINAIT18.
antrų terminų sėkmingai eina
Phone Boulevard 7589
Valandos:
Michigano valst. sekretoriaus
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
pareigas ir virš 20 metų kaip’
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
darbuojasi politikoj. Yra tin
4157
ARCHER AVENUE Office Tel. Went«rortk 8338
Pritaikyme akinių dėl viso
praneša
Tek YlRgtBtu SfSS
kamas gubernatoriaus vietai.
Res. Tel. Hyde Park 3333
kių akių. Ekspertas tyrimo ų>
Ofl«o vnL: 3—4 ir S—3 p. m.
Atmaina ofisų valandose.
NedSUomla
pegnl
eutnrU
Bendras lietuvių komitetas to
kių ir pritaikymo akinių.
Dabar valandos iiokios:
Support Roosevelt
dėl prašo visus lietuvius, gy
Tei. Oftao BOVLevard SS13—14
venančius Michigano valst.
Vote a Straight
z/
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
(tat VICtery lill
lapkričio 6 d. balsuoti už Fr.
8PBCIALI8T3
0900 SOUTH HALSTED ST.
STREET
DEMOCRATIC TICKET D. Fitzgerald į gubernatorius. 2403 WE8f 6$rd
I •
»
Jis yra artimas lietuviams ir Kampas Western ir 63rd St.
Ofiso vs.1. ano 1-3; nuo 8:33-3:38 T.Modos: 1 iki 4 po pfctų. 7 Iki ( vak.
Re-Eleet
Telefonas PROspect 1133
756 W. 35th Street
jam Jaunėjus, daug laimės ir
Panedėlio,' Utarhinko, KetverOPTOMETRISTAS
go ir Pėtnyčios vakarais nuo
CONGRESSMAN lietuviai.
ĮVAIRŪS D AKT AE At:
Valdyba:
7 iki 9 vai.

SV, ANTANO PARAPIJA

, ŠV. JURGI0 PARAP1JA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKUNA3

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. A. RAČKUS

DR. G. I. BL0Ž1S

DR. J. J. KŪWARSKAS

DR. Y. E. SIEDLINSKIS

DR. S, BIEŽIS

DR. C. Z. VEZEL’IS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RDSSELL *7

J. P. WAITCHES

25 METŲ PRITYRIMO

DR.T. DUNDULIS

DR. SUSANA A. SLAKIS

MAROUETTE PK. OFISEi

DR.A.J.BERTASH

DR. JOHN SMETANA

(X) JOHN D. DINGELL
flbiz
T . • , > * ; |\

‘t t

\ <.

X

Dr. A. G. Sack, pirm.
Adv. J. P. Uvlck, vice pirm.
Stanley Baibokas, sekr.

* *

Visi balsuokite už šitą kandi

datą, stovi už darbo žmones.

ROSELANDO
OFISE:
-K '
*

Pastebėkit mano iškabas

2 E. 103rd PLACE
Kampas State ir 103rd PI

GARSINKITĖS
“BRAU G E”

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas

Telefonas PULlman 5950

DR, CHARLES SEGAL

DR, M AURICE KAHN

OFIHAU

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4729 So. Ashland Avė.

S leboa
Valandos nuo 9:30 ryto iki
CHICAOO. ILL
,12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
OFISO VALANDOS:
,val. vakaro. Nedaliomis nėra Nuo 10 uu lt Ui. ryta nuo S Iki 4
vai. po plotų fr nuo T Iki 8:80 *ah
j skirtų valandų. Booin 8.
vaitaro. Nekėliomis nuo 18 UU 13

Kas popiety nuo 3 iki 6,
Seredomis iki 9 vak.
Sūbatouus vls$ 3ien| Iki 9 v.v. i

4631

SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. YARds 0884
Ro.: TeL PlAsa 240©
Vaiandon:
Nuo 18-13 v. ryto; 3-3 Ir 7-3 v. y.
Nodėidiekials nuo I. iki 13 dtoųs

Phoaa Ganai 0523
d**

» s . v.

*
Penktadienis, lapl

Melrose Park 60 kilopa labui
svetingai priėuiū atstoves. K u
rios neatsilankė, neturėjo pro
gos patirti, kuip malonios ir
voišingoa yru mclroeepai-ki«;
tės. Prabaščią svetainėje be
vo surengtas tikras bankieta .
Pas mus, Chieagoje, tik did-.lėni pagerbt uvėm tokias poe
tas tesurengia. 0, tokių gae
džių tortų tik didelėmis šven
tėmis teprikepu.

gtailai pasidarbavo, daug va-|sas vakaras visiems buvo smaj $1,200.00,
Iglų ir dovanų piknikui prį-1 gus. Otkeptra, viena geriausių
rinko. Jų užteko piknikui ir I Chicagoj, griežė šokiams,
dar sesutėms liko.
Į Vakare svečių buvo iš West

•V. PETRO PARAPIJA
Ut 4 pusią
Vtlalčitil, Gittg, laikė inišpa- <
rus. Ūboms, kuriam vadavau- J

i

i

ja varg. K. Rmalys, gražiai
giedojo. Klebohas taip pat pa
sakė gražų pamokslų apie 40
vai. atlaidų svarbų.
Attttą menų pamaldose da !

•
'

lyVavo daugiau r.večių kunigų: i

■
5
•

S. Kučas U Ragina*, I. P. Bo j
reiŠls iš WėSt Ridės, Ptaspa- ]
liūs. Kun. I. P. PoreUis, kai- '

• dovanotais.

ninkas, pasakė gražų pamoks

lų.
•
Trečių dienų pamokslų pa^kė kun. Vilkutaitis Iš Cle-

(

veland, Obio.
Kiekvieną vakarų žmonės
gausiai rinkosi į pamaldas ir
naudojosi Dievo mftlonėhiis.
Per visas dienas parapijos
csoras, vedamas varg. K. Sma
ilo, gražiai giedojo. Gražios
choro giesmės hetik puošė pa
maldas, bet ir žmones kėlė J
didesnį pamaldumą.
*
JT

Rinkimai jau čia pat, bū
tent lapkričio 6 d. Lietuviai,
įsidėmėkite sąrašus juose ka
ndidatus. Lietuviams patarti
na pasirinkti kandidatus
iš
demokratų sąrašo. Yra vilties,
kad laimėję jie stengsis, kiek
galint, prisidėti prie prezid.
Roosevelto, kad gerovę graži
nus.
J. M.

“Nastutė

------------- -----III

UfiftUJU

----------Nofth Side. — Praleidus p)
lapijos bazarą, skaitau sau t
pareigų pareikšti dėkitlguin
žodžius parapijos kotnitetani
draugijų darbuotojams ir da
buotojortis, .visiems parapijt
nams atsilyginusiems už bt
zaro tikietus, aukojusiems

Visos dalyvavusios įsitiki
no, kad M. l’rabašticnė nepts
prastų gabumų šeimininkė.

60 kuopos valdyba susi dedu
iš labai nuoširdžių ir simpati
ngų moterų: pirm. — O. Urbeliene, nutarimų rašt. — M.
APSKRIČIO SUSIRINKI
Jenuškienė, finansų rašt. —
MAS ATIDĖTAS
M. Martinkienė. Visos jos yr i
,L.R.K. Moterų Sąjungos Chi Melrose Parko pirmaeilės daicagos apskričio susirinkimas buotojos.
atidėtas iki sekančio mėnesio,
Linkime jonu. išauginti kuo
nes spalių 28 d. neganėtinai didžiausių Mokių Sąjungos 6«J
atsilankė atstovių, kad suda kuopų.
K. K.
ryti kvorumų. Kuopų valdy
bos turėtų pasirūpinti, kad
išrinktos atstovės dalyvautų
Illinois vul. vardas buvo
apskričio susirinkimuose; kuo paimtas nuo Čionai gyvenam-ių
pos nori, kad Chicagos apskri indijonų vadinamų Illini, kas
tys būtų įtakingas, todėl bū indijonų kalboje reiškia “vir
tinai reikalinga, kad visos kuo šesnis žmjgv.:;’ . Tolei nenuo
pos siųstų savo atstoves į kie stabu, kad mūsų valstybė ir
kvienų susirinkimų, kur būtų pralenkia visas kitas valsty
galima bendrai aptarti kuopų bes įvairiais graftais ir sjnąrreikalus ir rūpintis jų gerove

Spalių 28 d., po sumos, kun visiems atsilankusiems b
J. ftanlinskui vadovaujant, kad ran. Gerasis Dievas teat
apturėjus jubiliejaus atlaidus, na visiems šimteriopai už
susidarė skaitlingas būrelis kų.
maldininkų, kurie lankė pas I Bazaro sekinės yra dž
kirtas bažnyčias ir naudojosi nančios. Įplaukų susidaro
tomis Dievo malonėmis.
Daktaras Sako Kaip
Visi maldininkai labai dė
Išvengti Slogų
kingi kun. J. Š&ulihskui už va Žymus sveikatos
specialistas yra pa-'
reiškęs, kad 83 nuoš. šios šalies as-1
dovavimų jubiliejaus atlai menų
yra paliesti slogų. Jis nurodo, '
kad “frAktas” IŠvettgiftliii slo&ų, yru
dams įgyti.
Maldininkai palaikyti
atsparų, kuri nugali daug

Šioj kolonijoj randasi daūg
gražaus jaunimo, kuriam va
dovauja klebonas kun. Masevičius, gi vaidinti, dainuoti
mokina varg. K. Smalys. Jau
nimas iš savo pusės stengiasi
paremti parapijos pramogas,
kad pagelbėjus klebonui juos
aprūpinti.
Garbė tėveliams, kurių vai
kai sykiu su jais dalyvauja
lietuviškam katalikiškam vei
kime.

datus

Side, Marąuette Park ir net
iš tolimos Nortli Side varg.
N. Kulys.
----------“Draugo” jubiliejinis koncertas artinasi. Visu sniarkumu mūsų choras rengiasi tani
vakarui. Programa bus turini
nga ir įdomi. Vedėjas prof. A
ntanas S. Pocius pririnko nuujų ir gražių dainelių.
Visi choristai prašomi dalyvnuti repeticijoj, penktadienį,
lapkr. 2 d. Po repeticijos bus
svarbus susirinkimas.

Naujų narių įsirašė: Dapkie
nė, Giržaitienė ir O. Kazlaua
kaitė.
S. Vodmanaitė užėmė nuta
i rimų raštininkės vietų. Patik
Q ta su džiaugsmu.
K. Garuckaitė išdavė rapo
rtų iš Centro Koni. pikniko
darbuotės. Raportas priimtas
su padėka.
,
, Sutarta rengti bunco. Kom
įėjo K. Garuckaitė, O. Kaz
• lauskaitė, S. Vodmanaitė. X.

po plačiai žinomas pamoksli

PASIRINKIME kandi

Virtuvėje gražiai darbavos
U. Petraitiettė, O. Sekleckienė,
Em. ir Is. Ežerskienės, Budrevičiai (žmona ir vyras), T.
Stankevičienė, Vaicekauskienė,
U. Gudienė, O. Kazlauskaitė,
O. Paliliūnienė. Moterims di
rbti padėjo ir prie vartų “sargyhų” užėmė: Kumskis ir Paliliūnas.
Susirinkimas nuoširdžiai visiems darbuotojams padėkojo,
taip pat ir visiems biznieriama, kurie .piknikų parėmė

Bridueport. — Spalių 28 d
Tretirtiiikų draugija
pet įvyko ftV. Jurgio pdbap, cho
ro “Hnllowecn” šokių vaka
Katalikai nekantriai laukia klebonų paaukojo $10 sese
ras. Salė buvo pilnūtė ir vi
jubiliejinių misijų, kurios mū rims Pranciškietėme. Pinigai
sų bažnyčioje prasidės lapkr. pasiųsti.
4 d. per sumą. Misijas ves do
Sesuo M. Serafinu, kuri bu
mininkonas kun.* Pauliukas.
vo atvykus iš Kenosba, kad
Spalių 29 d. ir 30 įvyko vai pagelbėjus rinkti aukas, yra
kų bazaras, kuriame matės ir duktė P. Mikntienės. Kenobiznierių. Už to bazaro suren shoj ji eina namų viršininkės
gimą garbė priklauso seserims pareigas-.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIEBtJAI

DAINOS

Veskite paminklų reikalus tlešiai su pačiais išdirbėjai^.

a ■

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

Trys telefonai:

LACHAWICH
IR BONOS

usmuu ausoMAi
atarnauju laldotuvš** kuoplglansla

BIOS

Tat LAFarette ton
J. Ltatevtčius
oratorius
Ir

BalflMnif.rtojM
Patarnauja (Vilca

BONIFACAS
KUZMINSKAS

VINCENTAS
MELLENS

i. Mirė Spalių 31 d.. 1934 m.
1:io vai. ryte, 17 metų artlM.
Gimė Chlcagojc, III.
Paliko dideliam nuliūdime
motiną
Emiliją, dvi seaerla
Pauliną Ir A1lce, du broliu*
Antaną Ir Vladislovą, draugus
ir paiystainus.
Kūnas pašarvotas 2146 West
28rd Place.
Laidotuvės Įvyks Aeštadlen),
lapkr. 3‘d. 1934 m. Iš namų
1:00 vai .bus atlydėtas Į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos
ui velionio sielą. Po pamaldų
bus nulydėtas Į ftv. Kazimiero
kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vislia
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laldotu-

VŠ*9.

Nuliūdę

Broliai.

Moliną.

Seserys

Ir

LaldotuvSae patarnauja grab.
L*chawlcz Ir Būnat. Tel. Ganai
Miš.

rtiir-4 29 d. 10 vai. vak., su
laukęs- apie 66 m. Kilpa ii Tel
šių apškr., Tvšrų par., Klllttnių kaimo.
I*aliko dideliame tiulludlme
a»aetį Kotrirtą »bmbŲene po
afltrii vyru JaatenC, švdgsrĮ Adomą Ir gimines. o Lietuvoje
moterj, dvi dukteria ir vieną
sese r) Ir gimine*.
Kūnas pašarvotas graborlaus
koplyčioj, 10784 o. Michlgan
AVe., (Roseland). Chicago. tll.
lAldotuvSs Įvyks pėtnyčloje,
lapkričio i d., 10 vai. ryte Iš
koplyčios bus nulydėta Į Visų
šventų par. bažnyčią Po pa
maldų bus nulydėta Į flv. Ka
zimiero kaplnea

Vist

glmlhfls.

draugai,

pa*

ŠĮataml ir kaimynai prašomi
dalyvauti šiose taidotuvšs*.
Ialdotuvštnls rūpinasi sesuo
Kotrina JaslenS.

NrtlIŪdę
CMmtnėa.

sesuo

flvOgėrie

Ir

Laidotuvėse patarnavo grab.
N. Radi*. Tei. PULlman 4161

A. Nausėdienė gavo laišką
Į iš F. Pikčilingienės net Iš fitt*
jdapesto, Ungarijos, kur ji atistovavO Lietuvos moteris Ta| rptautiniam SocialėR Moralės
j Kongrese. F. Pikčillnglenė
(džiaugiasi gavusi progos susi
Į pažinti su žymiausiomis Euro
!pos darbuotojomis Šioje srity*
j! je. Lietuvos moterys išrenka
labiausia išlavintas ir kotapetentiskiansias moteris jas at
stovauti.

(Oje Ir apylinkėje.
.

Viri Telefonai:

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS
Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

ORABOKIUS
Koplyčia dykai
1410 80. 49th OOURT
Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

4092 Arrticr Avė.

'

Ambulance Patarnavimas Dienę tr Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitaae Avenue

MASALSKIS

ORAJSORIU8 U^LJnDOTUVIV

GRABORIUS

1944 We«l 46th Street

3307 Lituanica Avė.

Tiri. BOtttevart UOS—«4t>

TeL Boulevard 4139

Jeigu norite dailumo

GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJ AB
Patarnavimas geras ir nebrangu*

ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

pikniko komisijos raportas iŠ
to daržą.
Komisija: O. Sidabrienė, V.
Lukienė, V. Baturienė labai

Didelė Ir
Koplyčia dykai

Telefonas YARda 1138

A.

A. R. D. 2 sk. susirinkimas
įvyko spalių 5 d. Išklausyta
įvykusio išvažiavimo į Vytau

Vienas blokas Į rytus
didžiulių vartų

Re*. PENSAtX)LA 9011
BELMOMT 8485
Office: HII.LMDE 2806
Vlnoent RoaelLL seor.

Rėmėja

Lapkr. 25 d. parap. svetai
nėje įvyks L. Vyčių Chicagos
apskr. seimelis. Visos Vyčių S. Bytautaltė, kuri bUvo su
kuopos prašomos dalyvauti. 4- nkiai sužeista automobilio ka
ji kuopa rengiasi visus gražiai tastrofoje, jau grįžo iš ligoni
nės pas savo tėvelius, bet dar
priimti.
Balandėlis
tebėra gydytojo priežiūroj. Ją
globoja lietuvis, dr. KatbfeVičia. Linkime jaunai lietuvaitei
greit pasveikti.

galima gauti
“DRAUGE”

bnamlų.
Mūsų šeimyna spėriallzuoJa šlaroe darbi- p< r šešias kartas.

jįįi

maž pakenčiamai susirgimų prieŽastĮ.
NUGA-TONE pasirodė stebėtinu
tonikų
būdavojlmul ir palaikymui
atsparos. Jis tiesiai pasiekta nusilpu
sius organus. Teikia Jiems daugiau
jėgos, Ir Jie ftnieta nuodus, kurie
būna priežastimi Įvairių negalių. Da- ,
bar laikas jums bfldavotl atsparą,
imkit NUGA-TONE tik trumpą lai-1
ką ir tSmyklt stebėtinus rezultatus.
Parduoda Ir garantuoja visi apflekorial. Pinigai grąžinama, Jei esat
nepatenkinti. MBneSlo trytmentas UI
Viena Dolerj. Lengva prllihtl ir pa
laiko Jus tvarkoj.
Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-ffOL
-— Idealų LlUosuotoją vidurių 25c
Ir 60c.

mokytojoms.

OŽKABALIŲ

SpecUlislal Iškalime (r iMlrblme visokių rūšių paminklų Ir gr»-

/

1

718 We«t 18th Street
Telefonu MOMroe 8877

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių bu firma
tuo pačiu v arti UI.

Ina
LIETUVIŲ ORABORIOT
Palaidoj* už $16.00 Ir aukščia*
Moderniška koplyčia dykai
U U IMU. s.
l.l l AAal tilt

inktadieais, lapkr. 2 d. 1934

BUS PAVIETO PREZI
DENTU

IŠ POLITIKOS LAUKO
f(WMA PIRMYN
rengti.
, . . ^,1.----------Susirinkimų
Marąuette Pk. — Lietuvių dr. J. Poška
Demokratų 13 Kardo klubas į
—
pereito susirinkimų priėmė; Lietuvių L
daug naujų narių ir svarstė njo klubas L
politiškus reikalus. Išrinktu' sirinkimų pe
du atstovai į Lietuvių Demo-jre, adresu 2
kratų Lygų: J. Mickeliūnas ir ( Kviečia visu
A. Ambrosė. Išrinkta egzeku- kyti.
tyvlo boardo nariai: P. Salti- __________
mieras, A. Ambrose, J. Mickeliūnas, A. Stankus, J. ftar-Į
ka; sykiu įeina ir visi valdybos nariai.
Juozas Lenkartas pareiškė,
kad kasa auga ir užtektinai,
yra pinigų dėl gavimo vartė-’
rio, kurio prašymas išsiųstas j
Springfieldų; taipgi, kad sun
ka ita už atspausdinimų apli
kacijų, laiškams pope ros, na
rystės kortelių yra užmokėta.

uždnrė

Pasirodo gražus sandarbininkavimas tarpe dviejų Marąuette Parko demokratų klūbų4 Manoma, kad ateityje, nbiem klubam bendrai dirbant,

I
I

pirm

ŽUVO MOTINA SU
VAIKAIS

H

A *

CLAYTON F. bipTiH

Per dvidešimtį paskutiniųjų
Į metų Clayton F. Smith užėmė
daugelį aukštų vietų, kuriose
jis valdė milijonus dolerių vi Dlinois valstybės prokuroro
suomenės pinigų. Niekas ne padėjėjas adv. Joseph J. DrM|
gali rasti, kad jis kur nors bū cker, demokratij partijos kaiP
tų buvęs neteisingu. Politiko didatas į teisėjus, ilgus me
je jis pradėjo darbuotis 1900 Į tus darbavęsis su kongr. A. J.
metais. 1911 metais majoras Sabathu, ne vienų kartų lie
Spalių 28, Mįarquette Parke
PARYŽIUS, lapkr. 1. - Carter H. Harrison paskyrė jį tuviams pasitarnavęs, tikisi,
masinis susirinkimas, kurį su-j
j Prancūzijos 1935 metų suma vietinių pagerinimų tarybos kad lietuviai balsuotojai jo
rengė Marųuette Pk. piliečių, itoję numatomas 35,(XX),009 vice pirmininku. Vėliau jis bu
kandidatūrų stipriai parems.
klubas, buvo didelis ir gražiai įI dol. nepriteklius.
vo pavieto ligoninės vedėju. Už jį balsuoti pataria adv. K.
pasirodė joolitikieriams. Kalbė
1917 metais jis buvo išrinktas Česnulis ir kiti rimtesnieji
jo dr. J. Poška ir Al. G. Kum- Kun. A. Petrausko, M. I. C. Chicagos miesto iždininku, ir
musų veikėjai politikoje.
skis, Liet. Deru. Lygos atsto
visi laikraščiai jį gyrė už jo
vas Central inėj Dem. partijoj.
I sųžiningų darbų. 19f9 metais
BRIOHTON PARK
Abu pritarė lietuviams balsuo
•jis buvo išrinktas aldermanu.
2 aukštų mūrinis namas, 2
ti tiesiog už deni. tikietų ir Atsiminimai iš 1905 — 1914 11928 metais jis buvo išrinktas
pergyventų laikų
po 4 kamb. f lėta i; basementas,
gyrė Marųuette Park lietuvius
Į pavieto rekorderiu, o 1932 meI dalis pusi. 95
2 karų garadžius, arti bažny
už interesavimęsi politišku vei
II dalis pusi. 192
, tais žmonės jį ir vėl išrinko
čios. Specialė kaina $3,650. Sa
kimu.
UŽ ABIDVI DALIS 25c.
į tų pačių vietų.
vininkas:
LONDON, Ky., lapkr. 1. Viesulas sugriovė gyvenamus
namus, kuriuose tuojau pasi
reiškė gaisras. Žuvo Mrs. Em
ma Robertson su keturiais
KAS ATSITIKO KL. JUR- mažais vaikais. Tik vienas
OELIONIUI MARQUETTE 6 metų amž. berniukas kaž
PARKE?
kai Į) išsigelbėjo.

Kalbėta apie surengimų ma
sinio mitingo, sykiu su 15 va
rdu. Bet kadangi pranešta,
kad Civic klubas rengia massmitingų sekmadienį, klausimas
paliktas ant toliau.
Susirinkime dalyvavo 15
Kardo Lietuvių Demokratų
klubo* pirm. M. Račkus, kuris
kvietė į klubo rengiamų šokių
vakarų lapkr. 18 d.

jvieto komisijonierius ir pre
ridentus, žinant kaip Chica
, gos žmonės jį vertina ir ger
bia, galima jį išanksto sveiki
ntį su išrinkimu.

■

JOHN S. CLARK
Candidate fcr Assessor of
Ccok County

P. Clark ypatybės gerai ži. LUSTTG, nomos. (Jo rėmėjai susipažinę
tyvios di- su jo geru rekordu būdamas
Exchange miesto tarybos nariu.
: ChicagoT
Būdamas Finansų Komisijos
r Halsted nariu nuolatos rėmė ekonomiir draugiš- nius reikalus, kuris yra tiesioozicija yra njs taksų mokėtojams taupis nuo ben- mųsis. Gryni mokesčiai 1930
Prisiuntimui 5c.
nio — ban- m., iki 1932 nr, kurie buvo pa
Adv. Chas P. Kai buvo mi "DRAUGAS” PUB. CO..
Dabar jis yra demokratų pa
lų depart- , skutiniai metai paskios admikostunierių I nistrecrios. bnvo Sfe62.653.044. tingo vedėjas ir pakvietė at- 2334 So. Onkley Are. C*icago,Vll rtijos kandidatu į Cook pa-

2608 WEST 47th ST.

Parsiduoda tavem ir luncli
room arba mainysiu ant gero
automobilio. Kreipkitės 3000
W. 47th St., Chic&joę UI.
PARSIDUODA

-

Našlė moteris priversta par
duoti 60 akerių farmų labai pi
giai. Visas informacijas suži
nosite pas Onų Kimber, sav.
1324 So. 49th Ava., Cicero, UI.

Parsiduoda bučernė ir grocernė. Nėra kitos bučernės per
tris blokus. Šaukitės prie 246
So. 13th Avė., Maywocd, III.

Trylikto 'Wardo lietuvių
skaičius nuolatos auga. Micbael J. Flynn išrinkus AVard
Conunitteeman. 13 AVard tapo
Lietuvis Advokatas
žymiausias Wardas Chicagos
2201 W. Cennak Road
mieste. Michael J. Flynn per
(West 22nd St.)
savo darbuotę iškėlė mūsų Ka
(Metropolitan
State Bank Name)
rdų į pirmų vietų ir per Ravo
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
pasižymėjimų pasisekė jam j Pakedėlio, Seredos Ir P*tny«os
vakarai* < Iki t
kandidatuK i County derk.1
Telefonas CANal tilt
Michael J. Flynn yra lietuvių] Namai: 6459 8. Rockwell St.
Telefonas RKPublIc MOO
draugas. Jis tarp jų gyveno’,
ir stengėsi padėti visame ka-]
me. Ji» kilnaus charakterio ir
vertas visų lietuvių paramos.
FOTOGRAFAS

SM >
kiekviein

Atsidarė nuosava, mo

studlo su Hol- Be to Michael J. Flynn yra derniška
lyrvood šviesomis.
John S. Clark draugas, kuris 420 WF,ST 42rd ST.
dabar kandidatas į Assessor Englewood SMO—MM
of Cook Connty. fti pozicija
taksų mokėtojams, kurie inte
resuojasi žemais taksais, yra
labai reikšminga, dėka John
S. Clark pastangomis. Josn
S. Clark yra žmogus, kuriam i
ne tik keli diktuotų, bet yra
tikras draugas ir gynėjas ma-'
Katrie perkate engiu
žų preperty owners.
dralvertų, (ilgėkite Juos

u
|
CRANE COAL CO. OaveMe

nereikia užmiršti
geresnes anglu, ui maliau
Pinto*
John U. Lee, kandidatas j
State Seuator. Jis yra drau-'
gas ir kaimynas 13 wardo.l
Daug žmonių patraukia savo
Naujoj Vietoj
I darbštumu ir ateityj žmonėms
j su tokiu pat pasistengimu da-(
rhuosis visuomenės naudai. Jis
visados savo draugus paremia
ir daug gero mums lietuviams 12100 So. Halsted St.
yra padaręs. Žmogus tikrai
vertas lietuvių balsų!
Telefonai:
Taipgi

urislENGVESJ

y r -^<7x5515^

arėtas

s GERESNIO S

(Pagarsinimas)

Pulltnan 8296 ir 8092

