
draugas
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 253 3c A C O P Y

“Drangas,” 2334 So. Oakley Avenne
i ' CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, SPALIŲ (OCT.) 27 D., 1931 M.

ENTERED AS 8ECOND CLAS8 MATTER MARCH lt, 1818. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8, 1878

D R A U G A 

The most influentia’ 

Lithuanian Daily in 

America

3c A COPY 
Telefonas: RooseveltJ'791

METAI-VOL. XVI

PREMJERAS L AVALUS LAIMĖJO AMERIKOJE
LENKAI PRALAIMĖJO BYLA SU 

DANCIGO MESTU"S

MUSSOLINI’S REIKALAUJA PATAISYTI 
VERSALES SUTARTĮ

i •

Maltoje sukilimai

APLEIDO AMERIKĄ MALTOS SALOJE SU
KILIMAI Roosevelt’o atminimui sąjunga nupirko salaitę Potomac’o upėje ir įjungė Columbia

TAUTININKU VYRIAUSYBĖ UŽDARĖ 
DIENRAŠTĮ “RYTAS”

“RYTO” REDAKTORIAI SMARKIAI 
NUBAUSTI

NEW YORK, spal.. 27. — 
Šiandie anksti rytų į Prancū
ziją išvyko ministeris pirmi
ninkas P. Lavai’is, kurs keletą 
dienų svečiavosi AVashingtone 
ir turėjo pasitarimų su prezi
dentu Hoover’iu aktualiais pa
saulio klausimais.

LONDONAS, spal. 27. — 
Britai Kipro saloje dar nenu
malšino gyventojų sukilimų. 
Dabar gauta žinia, kad ir Ma
ltos saloje gyventojai ima ki
lti prieš britus. Siunčiami ka
ro laivai.

Gautomis iš Lietuvos žinio
mis, katalikų dienraščio “Ry
to” redakcijoje Kaune nese
nai buvo padaryta krata. Re
dakcijai prikišama, kad ji ce-

distrikto parkų sistemon. Salaitė pavadinta Roosevelto atminimas. Salaitė matoma šio at- nz0ros nepraleistas žinias ir 
vaizdo dugne. > v straipsnius platino užsienių

katalikų laikraščiams.
Vyriausias “Ryto” redak

torius Radzevičius išsiųstas 
trims mėnesiams į Marijam-

LENKAl PRALAIMĖJO

PRANCŪZIJA LAIMĖJO 
AMERIKOJE

SIUNČIA DAUGIAU 
KARIUOMENĖS

WASHINGTON, spal. 26. 
— Prancūzijos ministeris pir- 
mininlAs Lavai’is apleido Wa- 
shingtoną. 7

Spaudos žiniomis, jis turė-

TOKIJO, spal. 26. — Ja
ponijos vyriausybė nusprendė 
neprisitaikyti prie T. S. ta
rybos reikalavimo ligi lapkri
čio 16 d. ištraukti kariuome-

jo pasisekimo AVashingtone. • nę įg okupuotų Mandžiūrijos 
Reikia suprasti, kad tas pasi-1 plotų.
sekimas yra glaudžiaisurištas j Sayo g M ukd„,0 pra_
su šio krašto finansais. . neSa> ka<1 Mandžiūrijoj kinai

Pasibaigus pasitarimams, I nužudė du ja,ponų policiniu- 
prezidentas Hoover’is ir pre- kus ir vienų kareivį. Po to j-

vykio siunčiama daugiau ja
ponų kariuomenės.

SUKILIMAS ATNAU
JINTAS

mjeras Lavai’is paskelbė ben
drąjį pareiškimų. Iš jo suži
nome, kad karo reparacijų re- i 
vizija negali įvykti be karo' 
skolų revizijos, kad karo sko
lų moratorijumo Amerika ne- -------------
gali prailginti be tiesioginio LONDONAS, spal. 26. — 
pasitarimo su Ptancūzija, kad Kipro salos gyventojai iš nau- 
Amerika su Prancūzija koope-'jo sukilo veikti prieš britus, 
ruoš valiutoms aukso pagri- kada pastarųjų valdžia nus- 
ndų palaikyti. Bet prezidentas prendė deportuoti keletą suki- 
Hoover’is nesutiko garantuoti limų vadų. Į salą pasiųsta

_ .... - . daugiau bombovežių lėktuvų.Prancūzijai apsaugą už jos 
nusiginklavimą; taip pat ne
sutiko mažinti karo skolas, jei 
Prancūzija* nusiginkluotų.

DANCIGAS, spal. 27. — I- 
gijusi Dancigo karidorių Len
kija suskato laisvajam mieste 
Dancige valdytis kaip namie. 
Kada ji susidūrė su kai ku- 

: riais varžymais, nutarė Dan
cigo miestą nubausti — ėmė 
Prancūzijos lėšomis statydin
ti sau naują uostą Gdyn’ią, 
Pomeranijoj, netoli Dancigo 
uosto.

Dancigo miesto senatas ėmė 
protestuoti. Kai tas negelbėjo, 
kreipėsi į T. Sąjungą. Daly
kų ištyrimui ši paskyrė eks
pertus.

Dabar aukštasis Dancigo ko- 
misijonierius, remdamasis ek
spertų daviniais, nusprendė, 
kad Lenkija savo prekybai 
naudotų ne Gdyn’ią, bet Dan
cigo uostą. Kitais žodžiais, le
nkai negali kenkti laisvajam 
miestui.

CHICAGOJE

SUSPENDAVO POLIC- 
MONUS

Suspenduoti (laikinai iš ta
rnybos paleisti) du policmo- 
nai, iš kurių anądien vienuose 
namuose kratos metu įtaria
mas plėšikas Longos’as atėmė 
ginklus. į,

NUSKENDO

Už poros mylių nuo pakraš
čio Michigan’o ežere nuskendo 
A. Andree, 40 m. amž., pra
kiurus jo motoriniam laiveliui. 
Su juo buvusieji du kiti jau
ni vyrai išgelbėti.

PALEISTAS

LENKAI SUJUDO

MUSSOLINIO NUSI
STATYMAS

NEAPOLIS, spal. 26. — 
Italijos ministeris pirmininkas 
Mussolini’s, kalbėdamas į fa
šistus, paskelbė savo vyriau
sybės nusistatymą.

Jis reikalauja karo repara
cijų ir karo skolų revizijos, 
Versalės taikos sutarties pa
taisymo ir leidimo Vokietijai 
ginkluotis taip, kaip visos ki
tos valstybės ginkluojasi.

VARŠUVA, spal. 26. — J. 
Valstybių senatorius Borah’as 
paskelbė, kad Dancigo karido- 
rius turi būt grąžintas Vokie
tijai.

Visoj Lenkijoj sujudo lenkų 
organizacijos. Protestuoja 
prieš senatorių. Protestai siu
nčiami J. Valstybių vyriausy
bei.

KO BOLŠEVIKAI BIJO
-------- --

MASKVA. — Bolševikų lai
kraščiai spėlioja, kad Am.r t
prez. Hoover’is ir praric. pre
mjeras Lavai’is tarsis ir dėl 
sudarymo bendrojo fronto 
prieš bolševikus. Be to, bolše
vikų spauda pastebi, kad Pra
ncūzija reikalauja anuliuoti 
Jungt. Valstybėms priklausa
nčias skolas, grasindama prie
šingu 'atveju atsiimti savo au
ksą.

Kriminalinio teismo prisie
kusieji teisėjai išteisino T. Ca- 
labrese’ą, 47 m. amž. Jis bu
vo kaltinamas savo kaimyno 
Hill’o, 54 m. amž., nužudymu. 
Teisme išsiaiškino, kad Hill’as 
kriminališkai užpuolėi Calabre- 
se’o dukterį, 15 m. amž. Už tai 
tas jį ir nušovė.

PAVOJINGAI SUSIŽEIDĖ

Ties 63 gat. ir Oakleyf avė. 
iš medžio iškrito ir pavojin
gai susižeidė du vaikai. Jiedu

GRANDI’S DAR BERLYNE

BERLYNAS, spal. 26. — I- 
talijos užsienių ministeris Gra 
ndi’s turi svarbių pasitarimų 
su kancleriu Bruening’u. Va
kar ministeris aplankė prezi
dentą Hindenburgą.

JUGOSLAVIJOS NESUTI
KIMAI

7 ASMENYS ŽUVO 
RIAUŠĖSE

LIMA, Peru, spal. 26. — 
Parlamarca miestelio gyvento
jai turėjo susirinkimą. Prote
stuota prieš policijos žiauru
mą. Policija puolėsi susirinki-

VIENA, spal. 26. — Tarp'mą išvaikyti. Kilo kova. 7 as- 
Jugoslavijog ir Bulgarijos ki-jmertys žuvo ir daugiau kaip 
lo nauji nesutikimai dėl ma-' 25 sužeista.
kedonų revoliucininkų veikimo -----------------
pasieny. I GAISRAS

AVASHINGTON, spaŲ 27. 
— Iš [Filipinų salų grįžo ka
ro departamento sekretorius 
Hurley’as. '

BUVO STAIGA SUSIR
GĘS KUN. V. KULI

KAUSKAS

dos tilto kasti tunelį, kuriuo 
eitų požeminis susisiekimas, 
nes tame rajone tikrai ankšta 
buvo. Sunku pravažiuoti. Da
bar tas sumanymas mamoma 
pradėti vykdyti. Tą rajonų, 
kur tunelis būtų kasamos, ti- _ 
ria tam tikra komisija. Kasi
mo darbai marrnTTTa pradėti a- 
teinančių metų pavasarį. Te
kis tunelis atsieis kelis mili
jonus litų.

PIKTADARIAI APARDĖ 
ALTORIŲ

NAUJOJI KAT. VEIK. 
CENTRO VALDYBA

į polę/ o atsakomasis redakto- 
MARIAN HILLS, III. _ nūs Bernlis turi sumokėti 

Praeitą penktadienį lietuvių 1000 pabaudų arba atsė- 
bernaičių kolegijoje tėvas V. dėti du mėnesius kalėjime. 
Kulikauskas buvo staiga ir ri-į (Plačiau 2-me puslapyje) 
nitai sunegalėjęs. Tuoj iš Chi-
cagos buvo pakviestas Dr. Si
monaitis, kurs skubiai auto-
mobiliumi atpyškėjo ir šutei-( -------------
kė susirgusiam pirmutinę pa- Šį mėnesį įvykusi Katalikų 
galbą. Vėliau prisėjo ligonį Veikimo Centro konferencija 
vežti į Šv. Kryžiaus ligoninę. Kaune išrinko šiuos asmenis 
Rūpestinga Dr. Simonaičio į naująją centro valdybą: kun. 
priežiūra ir ligoninės globa at- prof. Kuraitį, adv. Tumėną, 
siekė to, kad pirmadieny ligo- prof. Dovydaitį, Z. Starkų,
nis jau apleido ligoninę.

KOVOJA PRIEŠ SU
MANYMĄ

Chicagos motoristų kliubas 
kovoja prieš sumanymą, ku
riuo norima padidinti mokes
čius už sunaudojamą gazoliną.

CHIROPODISTŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Mantvydą ir Juodišienę. Ki
tus šešis asmenis paskirs Lie
tuvos Metropolitas. ,

LIETUVOS BANKAS 
SUPERKA AUKSĄ

Lietuvos bankas superka už
sieniuose auksą ir didina sa
vo aukso atsargą. Perkant au
ksą, mažėja dolerių atsarga.

JAU ATIDARYTAS CUK
RAUS FABRIKAS

HAMILTON, Ont., Kanada, 
spal. 26. — Naktį prieš sek
madienį nežinomi piktadariui 
įsibrovė Šv. Marijos P. kate
drom Apdaužė didįjį altorių, 
išbarstė konsekruotas. ostij'as, 
apskaldė kelias statulas ir ma
rmurines altoriaus pakopas 
(laiptelius). Nuo kelių aukų 
dėžučių kryželių nuplėšti ir 
pamesti krucifiksai. Pavogta 
keletas šventi) sidabro ir auk
so indų. Bet iš aukų dėžučių 
pinigai nepaimti. ,

RkGSMk KATALIKUS 
GINTI SAVO TEISES

Illinois’o chiropodistų ir ko
jų specijalistų sąjunga užva
kar ir vakar turėjo suvažia-’ Spalių mėn. 14 dieną Mari- • • ■ 
ro“* įjampolėje atidarytas pirmasis

cukraus fabrikas Lietuvoje.

MADRIDAS, spal. 26. — 
Buvusis vidaus reikalų minis
teris Maura ragina Ispanijos 
katalikus ginti Savo teises, 
reikalauti, kad mokyklose bū
tų leistos tikybos pamokos. 
Šioje kovoje jis pasižada pats 
vadovauti katalikams.

KAMPANIJA 43-SE MIES
TUOSE

26. 
krašto

NEW YORK, spal
,43-se atskiruose šio 

buvo įsilipę į medį futbolo žhi- miegtuose vedama kampanija 
dimo žiūrėti. . bedarbių šelpimo fondui suda-

į rvti
NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ Į ______________

Šis fabrikas galės pagaminti 
i apie trečdalį viso suvartoja
mo Lietuvoje cukraus.

ŠIANDIE RINKIMAI

KIEK LIETUVOJE 
UGNIAGESIŲ

Vaistinės, 2459 So. State 
gat., vedėjas W. E1. Snyder’is 
nušovė plėšiką, kurs su kitu 
sėbru užpuolė vaistinę. Poli
cija kol kas nepatyrė nušau
tojo pavardės.

PENKI ŽUVO SU LĖK
TUVU x

MIRĖ SPORTININKAS

Mirė turtingas Chicagos 
sportininkas C. A. Comiskey’- 
as, 72 m. amž., to vardo base- 
bolininkų parko savininkas ir

OTTAWA, III., spal. 26. - 
Gaisras sunaikino Crescent 
Silica Sand Co. įstaigas. Nuo
stoliai siekia 100,000 dolerių, kuopos vadovas.

basebolininkų “White Sox

ALLIANCE, Neb., spal. 26. 
— Iš 500 pėdų aukštumos nu
krito Ryan’o monoplanas (lė
ktuvas) su 5 žmonėmis. Visi 
žuvo. Nelaimė įvyko nulūžus 
vienam lėktuvo sparnui.

SPRINGFIELD, UI., spal. 
26. — Illinois’o angliakasių 
distrikto suvažiavime nutarta 
pašalinti iŠ organizacijos tuos 
darbininkus, kurie svaigalus 
šmugeliuoja.

Dažni ir dideli gaisrai Lie
tuvoje verčia dar dlaugiau su
sirūpinti kova su ugnimi. Ta 
kova tektų išplėsti visame kra
šte. Dabar visoje Lietuvoje y- 
ra apie 300 ugniagesių koman
dų, kuriose yra iš viso 10,000 
ugniagesių. Ateity ugniagesių 
komandų branduolius sudarys 
grįžusieji iš kariuomenės ka
reiviai, nes kiekviename pul
ke yra ugniagesių komanda.

KAUNE STATYS TUNELI

Kaune jau senai galvojama 
nuo Seimo gatvės ligi Slaba-

LONDONAS, spal. 27. — 
Šiandie Britanijoj yra parla- 
mento rinkimai. Yra apie 2,000 
kandidatų į parlamento atsto
vus. Kalbama, kad balsuotojų 
skaičius sieks 30 milijonų. .

ORO STOVIS H"

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesuota; 
numatomas lietus; maža tem
peratūros atmaina.

PINIGŲ VERTĖ

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 3.1)3
Prancūzijos 100 fr. 3.93
Italijos 100 lyrų 5.19
Vokietijos 100 rark. 23.25
Belgijos 100 belgų 14.00
Šveicarijos 100 fr. 19.60

___ _______



4

DRAUGAS Antradienis, Spalio 27, 1931

“D R A U G A S”

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius
PKENUMEllATOS KAINA: Metams — >6.80. Pu

sei Metų — >3.60. Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .63c.

.Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunėiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nio 11:00 iki 12:00 vai. 
dkeibnuų kainus prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
UTHUAN1AN DAiLY FR1END

Published Daily, ^zcept Sunday. 
8UBSCRIPTION8: One Year — >8.00. Siz Montho

— >2.60. Three Months — >2.00. OS'i Month — 76c. 
Europe — One Tear — >7.00. SK Months — >4.66- 
Copy — ,01c.

Axl vertismic iii “DRAUGArl" brings best resulta. 

Advertielng rutes on appllcatlon.

"DRAUGAS" 2334 S. Oakley Av., Chicagc

Sveikata - Laimės Šaltinis
------------ Rašo Dr. A. G. Rakauskas

GALVOS SKAUDĖJIMAS.

DIEMOS KLAUSIMAI

SPAUDOS GILTTNi.
“Lietuvos Keleivis”, einąs Klaipėdoje, 

spalių m. 15 d. (nr. 238) praneša, kad tautir 
ninku vyriausybė visai uždarė Lietuvos kata
likų dienraštį “Rytą”. Apie uždarymo prie
žastis tas pats laikraštis sako;

“Iš Kauno pranešama, kad per nulaikytą 
kratą atrado, kad “Ryto” Dienraščio Redak
cija, nepraleistas ją laikraštyje žinias ir 

straipsnius platino po užrubežio katalikų lai
kraščius”. Dėl to nuo savęs “L. K.” labai 
“raz uiunai” prideda: “Per tai daugely j sy
kių i : vo Lietuvos vardas užrubežyje suterT
šiamas ir nužeminamas”.

“Ryto” vyriausias redaktorius p. P. Ra
dzevičius ištremtas iš Kauno j Marijampolę, 
o atsakomasis redaktorius p. Berulis nubaus
tas 1000 litų arba du mėnesius kalėti. „

Kaip žinome, dienraščiui “Rytui” daug 
kartų teko sumokėti stambios piniginės pa
baudos, redaktoriai brfvo ištremiami, kalina
mi. Bet tautininkų vyriausyfcl ligi šiol vis dar 
neišdrįsdavo -dienraščio visai uždaryti. Dabar 
uždarė. Ir tai be jokio pagrindo. Vien dėl to, 
kad -to laikraščio neapkentė, nes jis katali
kiškas ir uoliai kovojo dėl katalikų veikimo 
laisvės, dėl teisių, kurias tautininkai suvaržė, 
o net ir visai jas rengiasi atimti.

" Visiems yra aišku, kad tautininkų vy
riausybė, uždarydama vienintelį katalikų 
dienraštį Lietuvoje, siekė ištraukti iš katali
kiškosios visuomenės rankų stipriausią ginklą 
su kuriuo ji gynė savo šventas teises ir ko
vojo su Lietuvos vidaus priešais, su bedie
vybe, kuri it kirminas griaužia mūsų tautos 
kūnų.

Tautininkai skriaudė mūsų tautą, kada 
jie uždarinėjo privačias katalikų gimnazijas, 
varžė kultūrinių ir tikybinių organizacijų 
veikimą, sunaikino kataljkų ekonomines įs
taigas, su didžiausia katalikams skriauda “su 
reformavo” Teologijos filosofijos fakultelą

Lietuvos universitete, bet visų didžiausią . 
skriaudą daro, užčiaupdami burną katalikių- j 
kai spaudai ir siekdami ją visai sunaikinti.

Dėl ko tautininkai taip elgiasi?
Jie varžo ir uždarinėja katalikų laikraš

čius ne tam, kari tautai ir valstybei pasitar
nautų. Katalikai ir jų spauda yra ištikimi Tiems, ku 
Lietuvai. Katalikų dėka Lietuvos nepriklau- galve-
somybė atgauta. Dėl tos nepriklausomybės j lėms nei a ra 
daug katalikų savo galvas paguldė.

“Ryto” uždarymo ir bendrai katalikų į 
.spaudos persekiojimo priežasčių kur kitur 
reikia ieškoti.

Kuri valdžia imasi griežių priemonių 
spaudai persekioti, ji neparodo savo stipru
mą, ’ bet priešingai — silpnumą. Tautininkai, 
uždarydami katalikų d’enraštį, pasirodė vi
sai silpnučiais. Šis jų žingsnis patvirtina mū
sų pasakymą, kad jie ir savo šešėlio bijo. Ne 
kitaip ir yra. Jiems sąžinė pradeda labiau 
prikaišioti dėl valstybės konstitucijos sulau
žymo, dėl neteisėtumų vidaus politikoje, dėl 
klaidų santykiuose su užsieniais.

Rusijos caras kadaise bijojo spaudos. Jis 
bijojo ir lietuviškai spausdinto žodžio. Ta pa- 
ti baimė apėmė ir tautininkų vyriausybę.
Šiandien ji uždarė “Rytą”, o rytoj imsis ki
tus laikraščius uždaribėti. Tai padaryti ne
sunku. Policija visoms katalikų laikraščių re-

mybės iš pri
ežasties kar
tais net kas

dieninio 
skaudėjimo, 
šis klausi
mas itin yra Dr. A. G. Makauskai 

2415 W. Marąuette 
Rd. Grovehlll 2262 l liesto

ju šiose tuštumose gali palies
ti begalo jautrius nervus, dėl 
ko tenka jausti nepaprastai 
didelis skausmas ir ieškoti 
gydytojo pagelbos. O kas tos 
pagelbos nepasirūpina laiku, 
nekartą turi savo sveikata 
užmokėti. » .

Dantys taipgi neprivalo būt 
pamiršti kaipo galvos skaudė
jimo priežastis, nors skauda
ma vieta gali būt tqii nuo pū

dančio.! svarbus.
Galvos skaudėjimas y ra 

simptomas bei ženklas, kurs 
žmogui primena,
kurioj ' nors
yra kas nors negera. Dėja, j ir netvarkingai 
vietoj dėti pastangų tam ne-! Prie galvos skaudėjimo prie

tesi-

'VI

.. L-f._

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS,
Vertė A. Sušinskas ir J. Prunskis

(Tęsinys)

Kažin nera-
didėjo,
sienos.

kodėl jis buvo 
klius, ir jo susijaudinimas 
besiartinant prie lenkų sovietų 
Tos baimės simptomai buvo tokie ryškūs,
kad mario sūnus net jį paklausė jo nera
mumo priežasties. Tas atsakė, kad jis tu
ri daug dolerių ir gerai žino, kad pinigų 
ir brangenybių iš Lenkijos išvežimas yra 
draudžiamas. Po ktdįų minučių jis kreipė-, 
si į mano sūnų, prašydamas priimti pus 
save 50 dolerių, kuriuos jis jan^ ir pela
vę, susuktus į popierių, kaip jis sakė — 
j rusų vizą (leidimą įvažiuoti i sov. Ru
siją). Kai mano sūnus tą popierių pers
kaitė, pasirodė, kad tai buvo ne viza, o 
tikras diplomatiškas pasas, išduotas sov. 
atstovo Čekoslovakijoje ir pasirašytas toe

n

i

Vldnnų n&ttMjunu yra Pamename, kai pereitu žiemę (kovo mėli.) netoli laimar, 
ažna galvos skaudėjimo <job); įvyko šiurpi tragedija. Ištikusi didelė sniego pūga kelv- 

kad jame priežastis. T» pat tenka pa- jc aulaikė aatobaa4 vcžantį vaikaa B Iaokyklos. Kol pribuvo 
vietoj .sakyti apie valgymu perdaug ,„,nki vaikai aatobuae auiato ,ojį victoje

tatyta pminklas. Atvaizde pirmoje eilėj stovi vaikai, išlikę 
nuo baisios mirties ir kaikurie didvyriškai pasižymėję kitus 
begel bedami.gerumui ieškoti, didelė dau- Į asčių tenka priskaityti plokš- 

guma žmonių kuogreičiausia1 eios (fiat) pėdos, kurios yra 
skuba nuryti “miltelių” ar gan toli nuo galvos. Šiam at- 
kitokioje formoje pagamintų sitikime skaudėjimas jaučia- 
nuo galvos skaudėjimo vais- 111a kojose, nugaroje ypač strė 
tų ir... dalykas baigtas — gal- nose ir galvoje.

Spalių Devinta Jau Praėjus 

_ - Kas Toliau?
, , . . „ , . a vos skaudėjimas dingo, kaip N ervuotumas bei jautrumas,dakcijoms gali duris uždaryti. Bet tuo vy-i , . .. . m. , ., ... • i v, , ,, su ranka butų atimtas, liesa, bereikalingas smegenų įteni-
nausybė nepasleps savo klaidų, “neuzkals 1 v , . • ■, „ . . ...... . a • i -j negerumo ženklas, ir tai tik pimas ir per ilgas gurno krai i
jų lentomis ir vinimis. Jei ne vienu, tai kitu , ... . , . , • • . , • , liūdnas 11 metu sukaktuves Čion, . . . , . _ . . , ’ . . laikinai, pavyko apmalšinti, tymas daug prisideda prie gal 1,uuuah s»uaaKiuvt,s < i,iubudu jos įskils ir kaip Juda) sąžine primins , . f. , .... ... . .... ,-1 , . bet galvos skaudėjimą įssau- vos skaudėjimo, kuriam vaisįsdavikiskumą, neteisetumus klaidas. v .... . . .... kianti priežastis pasiliko ir tas — poilsis.

Spalių devintąją minėjome mi, bus geri lietuviai ir grei- 
nusinies lenkų verguvės 

. nuo Vilniaus pagrobimo. Tai pančius. Taigi, nors spaliui de- 
buvo patriotiško susikaupimo ! vinto ji praėjo, bet Vilniaus 

tos 
atVa-

Šiandien tautininkų vyriausybė yra tik ant toliau žalingą darbą dirb- Smegenų, inkstų ligos ypa- *r Pas^ry^nio dėl Vilniaus ko-j vadavimo darbas pasiliko 
’OS skan- voti diena. Tą dieną visi susi- pats, iki Vilnius buskatalikų veikimo ir spaudos giltinė. Baisu, f į. * . . tingai pasižymi galvos skau- . 7 . ? . !

kad ryt ar poryt ji netaptų giltine Lietuvos _ . . .... . « . dėjimu. pratę lietuviai, šiokiu ar tokiu d uolas.
renriklausoinvbei• Galvos skaudėjimo pnežastys. į. būdu tas sukaktuves paminėjo, . .
nepiiKiausomyoei. j urįuose atsitikimuose J stai&us galvos skaude- . .. . •’ Į Jau vienuolika

Budėk, tauta! __ i.. „„4 jinias tęsiasi ilgiau dienos, ne- *r a^nau-9n0 pasiryžimą su
ieškoti ^ar didesniu pasiaukojimu ko

Lietuvos universiteto prorektorius, prof. 
B. Cėsys, yra pasakęs:

| Kai-kuriuose atsitikimuose 
dalis kaltės puola ant mūsų. 
protėvių, nuo kurių teko pa
veldėti smegenų ir nervų. 
Šiam atsitikime galvos skau
dėjimas “Migraįne” dažniau- 

, siaf prasideda jaunystėje ir
“Paskutiniu laiku daug kalba apie kata 

Iikų universitetą. Vytauto D. universiteto va 
dovybės ir mano paties nuomonė, toks uni- j tęsiasi iki 50 metų amžiaus ir 
versitetas yra pageidautinas jau ir dėl to, kad į tik tuomet nustoja žmogų var- 
jis pradės intelektualinę konkurenciją su mū-1 ginti.
sų universitetu, o tai atneš naudos krašto kul 
tūriniam progresui. Nors Lietuva ir nėra di
delis kraštas, tačiau dviejų universitetų jai 
nebus per daug. Juk
net 8 universitetus. Išsyk katalikų universite- į 
tas gai turės sunkumų sp finansais, nes val
džia Vytauto D. universiteto išlaikymui kas 
met prideda po 5 mil. litų ir dėl to naujų sub
sidijų tam naujam universitetui vargu duos. 
Taigi to universiteto steigėjai turės pasižz- 
mėti visais atvejais. Taip pat susidarė labai 
komplikuotas padėjimas mūsų teologijos fi
losofijos fakulteto. Tas fakultetas paskutiniu 
laiku atsidūrė labai blogoj situacijoj. Jis tu

Akių nuovargis ypatingai
daug prisideda prie galvos

..... .. .skaudėjimo. Akis yra labai
mažoji Šveicarija turi1 , ... , . , . ,. , . ... . dalikatnas ir begalo svarbus

sSvk kataliku uni versite- > , . . , .organas, bet mažai Juo tesu il

ri prisitaikyti prie bemlrųjų' valstybės ir 
drauge prie Bažnyčios įstatymų, o dabar tie

metų mes 
minime ir minėsime spalių de
vintąją kol Vilnių slėgs ziuu- 

iiioji lenkų priespauda, kol
atidėliojant, reikia
gydytojo pagelbos. Tą pat ten , . . - i—•- -
ka pasakyti ir tiems, kuriems Seinų’ Suyalk¥ lr kltŠ lenk^jbent vienas išsigimėlio Fiisud- 
galvos skaudėjimas nuolatos Paver«1^ Lietuvos žemių. žandaras tremg §vent.;
pasikartoja. Kas į tai nekrei- Norėdami pagreitinti to k ra-į Lietuves žemelę. Taigi, kad,tą 
pia dėmesio, skaudžiai save atvadavimą, turime viso- ! Darniąją lenk... šmėK^ą iš^Lie- 
apgBuna, lygiai kaip ir tas, mis mūsų priemonėmis platin-’* uvos pašalintumėm, turime 
kurs galvos skaudėjimą mal- fį vilniečių tarpe tautišką su- dieną ir naktį budėti vilnie*

voti dėl Vilniaus, Gardino,

si na įvairiomis 4<proškelė-
inis.

pina iki tol, kol jau tikrai kas 
nors negera atsitinka, ^mo- 
gus gali matyti, bet tuo pačiu 
sykiu gali būti akyse -trūku
mų. Per dideli s ir netikslus a- 
kių vartojimas, skaitant pa
tamsėję arba prie per daug 
aiškios šviesos, begalo nuvar
gina akis, ir, žinoma, žmogiy 

[“atsilyginama” galvos skau- 
į dėjimu.

1THACA, N. Y., spal. 19, 
— Coinell’o universiteto spe
ktroskopijos p o feso rius J. 
Pupish’as rado elementą nr. 
87.

Mokslas žino iš viso 92 ele 
mentus. Iš jų nr. 85 ir nr. 87

sipratimą. Tik tautiškai susi- sargyboje.
pratę vilniečiai nusikratys Tik tie kr>vę taimSa ka(-
lenkų okupantų praneštu jie- „„.ėa daagiaa iS4venuSgi bas

sunkiu jungu. Tik tautiS- (|dugiau paaiauk„K, ian at!p. 
kai susipratę mokūs atremti rilJ tėvvn6a a,ei| r]()1.s

lenkų puolimas ir išlaikyti tau apali„ <levintoji fr pl.aė,c-„et 
fišk, sąmonę. Tik tautiškai vi|nįw,ių k.,a.,,ea pasili.,.o 
sus,pratusi lietuvių tauta su- {„,;w jau VH.,u0|ika 
gebėjo atgauti šimtmečiais pra padėkilae lu.ma mūsų, bro- 

iki šiol nebuvo surasti. Radus Jast4 neprilausomybę. Taigi, j;aalf. į§ Į;alK--įų pasiliuosuo- 
nr. 8", lieka nesurastas tik m’ lr ''Hniečiai atgaus savo lais- kad ir jie ga]ftų, susijungę 
35. vę. tik būdami gerai tautiškai sa Tisa nejirivlausomųja i.,i.

Klementas nr. 87 rastas s"s>pratę. 'tuvi., džiaugtis jos neprikiau-
juodam minerale, vadinamam Todėl visų laisvę mylinčių tiauiybė.
“.-. niarskite“. Šio mineralo lietuvių pareiga remti vilnie-į Broliai, mum* spa-
vit . <varo vertė

UIS

įstatymai yra dijametrališkai priešingoj •
kryptyje. Tačiau reikia tikėtis, kad tuo rei-« Uosles ir ausų tuštumos yra svarų *
kalu valdžiai vis dėlto pasiseks susitarti s t labai arti smegenų. Spuudi- gauti vienas svaras 
Vatikanu.” ' mas, atsivėrusi opa ar infekci- nr. 87.

n--:- t ii. Tš dviejų
yra apie 2 čtų pastanga.- ii padėti jų inte- lių devintoji darnepraėjo!

milijonų ligentijai šviesti Vilniaus kraš
“samarskile” gabur to liaudį, žadinant juose kata-i 

elemente likiškai tautiška sąmonę, nesI a
tiktai gerais katalikais būda-

1 1 - 

Kazys J. Kruiinskas.
i

SKAIDYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

Avsie-ša'ies sov. pasiuntinio Antonovo 
jenko.

Abi sienos buvo laimingai pervažiuo- * vo partijų 
tos, ir traukinys dūmė į Minską. Nuo šio 
momento jaunasis vyrukas atgijo, pra
linksmėjo ir pasisakė mano sūnui, kad jis 
Via <‘kominterno,” delegatas ir vykstą j 
5-tąjį III komunistų internacionalo kon
gresą Maskvoje kaip čekoslovakų komu
nistų partijos atstovas. Visa ši procedfua 
baigėsi tuo, kad jis prisipažino mano sū
nui, jog tuos dolerius ir pasą jis gavo iš 
sov. atstovo Antonovo — A \ šie jenko ir 
kad dalį gailiųjų pinigų ji* paliko nruMe. 
bijoilamas vežtis juos su savimi.

Muno sūnus jį paklausė, kaip jis !\>n 
grėsė galės jrestyti save esant delegatą.
Tada Lcato-as (tokia to jaunojo vyro 
pavardė), atvbumo jausim* pugautus, pa
davė mano . »u ni peiliuką ir jmprašė pra
ardyti vienoj .ietoj jo kelnių juosmenį.

K ii i'iiiuo sūnus tai pa-ktr . I^entoras 
iš ten ištraukė baltos drobls gabalėlį, ku
riame masinu)i vokiečių kalba buvo at
spausdintus č« koslovakų 1 omunistų par

tijos Lentorui įgaliojimas da’.j vnuli 5-ja
me •‘kominteii.o” kongrese. Po lukštu bu- 

t*.d spaudas.
Keziumuij-,.: 1924 met. birži'io men. 

sov. atstotas Čekoslovakijoj Antonovas— 
Aosiejensko įluikė Cekos!ovakij<-s komu

nistų partijos delegatui Pauliui Lentorui 
250 doleriu 1 clionei į Maskvą ir diplomą 
tiŠką pasą f«i kelionei pah.rgvinli.

Bet ko' c! laužtis varu juo atviras 
duris ir rinkti įrodymus, jei aiškiausiu 
matome, kad komunistų partijos užsieny 
yra apmokamos sovietų pinigais ir už tai 
jos pasižada savajame krašte tarnuuti jų 
tikslams?

Savo rankose aš turiu daug tvirtų 
ir rimtų įrodymų, kaip veikia sovietų 
špionažas mano tėvynėje Belgijoj, Turki
joj ir kituose kraštuose. Tuos dokumen
tus oš paskelbsiu, kai tik leis sąlygos.

Taigi kas, pagaliau, veda ir vado
vauja lai konfunistiškai akrijai ir darbui 
nisiėny? Aišku, tas vadas, tas iniciatorius 
nėr> vien “komintemas”. Kai kurie įvai
rių šalių kdmunistų lyderiai jau suprato,

kad “komintemas”. yra tik priedanga, c 
tikri šeimininkai yra Maskvos komunis
tai ir jiems vadovaująs politbiuras. Todėl 
kai kurios užsienio komunistų grupės, ne
norėdamos tarnauti politbiuro norams ir 
tikslams, atsiskyrė nuo III-jo internacio
nalo, pasiryžę ateityje įkurti IV-jį inter
nacionalą.

. Kiti užsienio komunistų vądai puikiai 
supranta, kaip čia iš tikrųjų yra, tačiau 
sąmoningai apgaudinėja savo šalies dar
bininkus, dirbdami už sov, pinigus.

Maskvoje Ldbenkos 2 nr. yra kaui- 
barys su 186 nr. Tame kamba?y ant šie*, 
nos kaba didelis, smulkus Europos žemė
lapis, kur kiekviena šalis pažymėta ma
žais sunumeruotais ženkleliais. Kiekvie
nas tokto ženklelis reiškia punktą, kuria
me yra ir difba Maskvos komunistų agen
tai. Tą žemėlapį aš mačiau pats savo aki
mis ir galiu liudyti aple# galingumą tos 
organizacijos, kaip voratinklis aptepusios 
Europą. Beveik nėra nė mažiausio mies
telio, kur nebūtų kmuunistų agentų. Kiek

vienoj tokioj vietoj jau Jra būsimos 
CEKOS užuomazga.

Tuo tarpu tai dar tik maži žvalgybos 
ir špionažo punktai, kurie, kur tik galėda
mi, kasasi gilyn, kati usgrialitų kiekvie
nos valdžios pagrindus, kurie sustato juo
duosius sąramus tų asmenų, kurie turi būti 
sušaudyti. Ta jėga dirba tyliai, slapta, be 
triukšmo, kasdaniosi po valstybių ir soria- 
liškosios santvarkos pagrindais, ruošda
ma kelią kruvinajai diktatūrai.

Vargas tiems, kurie nemato ir neno
ri suprasti pavojaus, gresiančio mūsų ti-, 
suomenei ir visam civilizuotajam pašau 
Uui.

(Pabaiga)

“Draugo” skaitytojai, kurie sekė šiuos 
straipsnius, ‘‘MH.ikrtt be Kalkėti,” daba.r 
turi aiškų ,supratimų apie Rusijos “dar
bininkišką rojų.” Kad tos žinios plaėiau 
pasklistų lietuvių tarpe, tai bolševikno- 
jančių eiles dar labiau pmretėtų.
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas -

» VIENAS VYRUKAS 
ĮSIGIJO DVARĄ

tu. nuo Raseinių, Bety- 
link, yra gražus Biliū- 
iras. Gražios apylinkės, 
>a žemė, ir nepaprastai j 

rūmai. Tų. dvarų jau j 
nų laikų valdo senų pa-; 
1k*1 linkęs į misticizmų, į

Vienų gražių dienų dvarini
nkas dvarų ir užrašo savo lio
kajui.

I\ų tik buvęs tarnas tampa 
gražaus ir vertingo dvaro šei
mininku. Be to, greitai pasi
kelia j puikybę, anksčiau bu
vusiems savo draugams daro
si sunkiai prieinamas, žiaurus
ir piktas darbininkams. O se

prietaru, darus spiriti-!,. •1 . . i nasis dvaro
•ansus, su visomis seno-
įarininko tradicijomis D.
4 dvarininkų dar prieš 
pristojo tarnauti vežė-

‘paskui liokajum jaunas,

1

D R A U O A S

šeimininkas ser- 
i ga galiciunacijomis, gyvena 
į be dvasinės pusiausvyros. 

Susirūpina giminės, kurie-
ms, D. mirus, turėtų dvaras

udrus, o kartu sti-i^k^k Iškeliama civil. byla, suIms,
jvalios, atkakliai siekęs 
tjamnuolis K. Gabus lio- 
kpi įminusia Įsigijo savo 
pidelį pasitikėjimų, mei- 
1 j >a.< ku i šen as dvarinin- 
lndėjęs .savo liokajum su
si.

, lis dvarininko tarnas nu 
ss pasinaudoti savo po- 
nnybėrnis ir tapti to dva- 
mininku.

i D. sakosi, girdėjęs bal- 
s dangaus liepiantį jam 
d užrašyti savo liokajui. 
N-ję ir be grasinimų: vie- 
fžmonės pasakoja, ir kri- 
iinė policija turi žinių, 
kįspiruoti kažkokie šposi- 
n persirengę policinin 
k prietaringų dvarini nką 
gii prigrasinę; jei jis dva
ro) liokajui neužrašys, tai 
blogai: jis jiats pateks i 
kaią, o dvarų nusavins
va. Pagaliau dvarininkas > 1 
p» visiškon savo liokajaus
įt

L PETRAS BISKIS, 
M, I. C.

SENA PASAKA.

nori ir kur jiems patinka. Jo 
Didenybės Vyriausybė be jo 
kio pagrindo negali niekam 
teises. 1
atimti arba siaurinti pi Ii ei ii ie.-

i gas, nekreipdamas dėmesio, 
kad tai sutrukdys jo siekiamą 
tikslų — kunigystę. Jis matė; 
sunkių kolegijos kūrimosi pra 
džių ir visame rėmė jos vado
vų un. dr. J. Navickų, kad kū
rybos darbas butij lengvesnis Iš IVasbington’o praneša, 
ir sėkmingesnis. Jam, be abe- kad kai kurie krašto vyriau 
jojimo, ir mokslus baigus rei- Į sybės nariai numato artimoj 
kės tas lietuviško jaunimo au-, ateity gerąją laiką grįžimų, 
klojimo darbas ir toliau dirb
ti. Tai pirmutinis Amerikos 
lietuvių išeivijos jaunuolis, ku
ris tų darbų suprato, Ji painė 
go ir jam pasiaukojo.

gauta žinia, jog Varšuvos už
sienių reikalų ministerija pa
vedė- savo ambasadoriui Lon
done atkreipti Jo Karališkos 

sušaukti kongresų ir jam pa-1 Didenybės dėmesį į Anglijos
vesti tuos visus planus, liet j parlamento atstovą kelionę 
prezidentas to nedaro. Nenuo-J^V Galicijon. Tų misijų at 
stabu, jei tuose prezidento žy liko pirmas lenkų ambasa- 
giuose daug kas bedarbiamsi(k)s patarėjas, kuris atšilau- 
įžiūri jo nenuoširdumų-, tai y- kVs pas Hendersono pavaduo
ta tik paprasta partinė poli-1 tojų pabrėžė, kad, girdi, len- 
tika. Negali būti dviejų nuo- ; klJ vyriausybė ateity bus pri- 
i.mnių, kad sudarytu privačių Įversta neduoti vizos anglų 
bankų pusės bilijono dokrių'parlamento atstovams, kurie 
fondu būtų galima pagelbėti pasinaudodami lenkų vaišin-

Kun. P. Biskis pavasarį . 
baigdamas bendrąjį teologijos! kaiP ma^us vaikus 
mckslo skyrių, gavo teologijos Jie nurodo, kad naujasis

daroma medicinos ekspertų ko
misija senio D. protui patik
rinti. Ekspertų nuomonės pa
sidalina. Teisinas nutaria, kad 
turi būti sušaukta kita komisi
ja senio protui tikrinti. Bet 
tas komisijos sušaukimas su
daro piniginių išlaidų, kas by
los iškėlėjams buvo sunkoka. 
Taigi, antroji komisija tebėra 
nesušaukta.' Bet štai, į šį rei
kalų įsikiša valstybės gynėjas 
ir kriminalinei policijai pave
dama padaryti kvota. Krlm. 
policija dabar veda nuodug
nių kvotų. O naujam dvarini
nkui keliama baudžiamoji by
la.

licenciato laipsnį, šiame Ro
mos Angelico universitete jis 
'mokysis toliau, siekdamas dak 
t aro laipsnio. Kiek laiko pa
gyvenęs Lietuvoje, kur turės 
progos geriau savo tėvų ša
lį pažinti, grįš atgal i Ameri
ką darbuotis savųjų naudai, 
ypač toje srityje, kuriai jis 
jau senai pasiaukojo.

Kunigo įšventinimo proga 
teikia ne vien džiaugsmo; ji 
atgaivina ir skaudžius atsimi
nimus. Jaunasis Petrukas ne
teko motinos dar lankydamas 
bigh scliool. Jos nėra, kad ga
lėti} pąsidžiasgti sūnaus lai
mėjimais, bet tasai sūnus šian 
die turi tokios galimybės atsi
lyginti savo motinai, kokios

z Tai sena pasaka. Vyriausy
bės viršūnėse stovintieji poli
tikai jau kelinti metai tų pa
čių pasakų kartoja. Jie tuo bu- 

į du mėgina džiuginti krašto
gyventojus, ypač bedarbius, 6 ar 7 milijonams berdarbių. £«mu ir nuoširdžiu priėmimu, 

AYasliingtono skelbimai apie ,lenkams atsimoka nedraugin- 
gerųjų laikų grįžimų yra tfk'gumu- Lenkų vyriausybei esu ' 
pasakos. Jos tinka gal vai-! dar nemaloniau, kad tie atsto- > 
kams, bet ne suaugusiems. jvab būdami valdančios parti-' 

Žinovai tvirtina, kad gero
vės negalima laukti ligi busi
mųjų prezidento rinkimų — 
ligi 1932 m. lapkričio mėn.
Gerovė grįš tik vyriausybei 
pasikeitus ir pašalinus fa-

prezidento Hoover’io sumany
mas gražins kraštui gerovę 
Girdi, tie ir kiti bankai pa
leis į darbų bilijonus doleri’} 
ir bus gerieji laikai atstatyti.

Ačiū Dievui, gyventojai nė
ra maži vaikai. Jie žino, kad 

prezidento sumanymastas
sukelti puses bilijono doleriu ivestW prohibicijo.
fondų negali geroves grąžinti. Akstinas.

APSIMOKA SKEL I 
TIS “DRAUGE

jos nariai, lenkams daro įspū
džio, kad į Rytų Galiciją jie 
keliavo su vyriausybės žinia1 
ir pritarimu.

Hendersono pavaduoto jas į ; 
tai atsakęs, kad angių parla ; 
mento atstovai, kaip ir visi! 
kiti Anglijos piliečiai yra lais-Į 
vi ir kaipo tokie, turėdami' 
Britanijos pasų, gali nieko ne-j 
siklausdami važiuoti, kur jie i 
-------------------------;—u-........... į

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? JI pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
lluodaml su Llsterine. Išva
lysime burną Ir užmušime 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE

Jie žino, kad kongresas nega
li greitai pakeisti fede
ralinės atsargos bankų, įstaty
mo, kaip to nori prezidentas. 
Be to, kongresas susirinks tik 
už pusantro mėnesio.

Kongreso atstovai demo
kratai ir pažangieji respubli
konai labai abejoja apie pre
zidento sumanymo sėkmingu
mų. Ypač jie priešingi fede-

BERGŽDŽIOS LENKŲ 
PASTANGOS.

Ukrainių laikraštis “Dilo’’ 
praneša, kad iš tikrų šaltinių

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

retas šeimos sūnus teturi --
tai gali padarytį tiktai kuni-ralinės atsargos bankų įstaty
mas. Įiiio keitimui ir kitoms smnlk-

, . .... , Sveikindami naują’ji dvasios' menoms.
kai girdi jo buvęs tarnas, o , . . ,. , .. . . ...... .įvadų ir jo linksmąjį tėvą su

' Pažymėtina, kad senasis dva 
ro savininkas kvočiamas vie
nas, tai šiek tiek jis kalba, bet

dabar dvaro šeimininkais, tai 
senis nė žodžio neištaria, taip 
yra užhipnotizuotas.

Visaip, mat, įsigyjama dva
rai...

seserimi, linkime jau*, gausios 
Dievo palaimos darbuotis 
Aukščiausiojo girbei ir mūsų 
tautos gerovei.

M.

kuris iškėlė lietuvių kolonijos 
vardų ir šiandie dar Netvar
kas gyvena savo senąja garbe, 
bet jau senai praėjusia ir iš- 

auolio įšventinimas į ku- "Yk™ia. Kadangi nepasirū- 
nųteikia džiaugsmo ne tik ikurti lietuviška moky

kla, tai tūkstantinė Saunimo 
minia ištautėjo.

/

jo mos nariams, bet visai 
giei ir net tai bendruome
ne} kurios jis yra kilęs. 
Taiir kun. Petro Biskio į- 
švrnimas teikia šiandie 
džęsmo jo giminėms, Šv. 
Trbės parapijai, Newark, 
N. iš kurios( jis yra kilęs, 
ir rų marijonų vienuolijai, 
kus nariu jis yra.

Biskis įšventintas ku
nisekmadienį, spalių m. 25 
d. istaus Karaliaus šventė
je, )moje, kur jis einą aukš
tuos teologijos mokslus. 
K u P. Biskis yra gimęs 
19(jm. liepos m. 11 d. Jer- 
seytity, N. J. Jo motina yra 
kili iš garsios Arminų gi- 
mii, lietuvių rašytojo Petro 
Amo — Trupinėlio brolė
nai Todėl ir kun. P. Biskis 
sav raštuose vartoja' atitin- 
K'/ir slapyvardį “Trupinė
lio inis”.

Kun. P. Biskis, įgavęs lie
tuviškos dvasios, savo tauty
be visur didžiavosi ir visada 
ieškojo progos savo tautai pa
sidarbuoti. Mes jį matome Ne- 
warke parapijos chore, Lietu
vos Vyčių kuopos darbščiau
siu natriu ir jos pinnininku. Ši 
mintis jį atvedė ir } tėvų ma
rijonų vienuoliją, kurioje jis 
ieškojo platesnės dirvos savo 
katalikiškai tautiškai:; darbui.

Baigęs Seton Hali kolegiją 
vienu iš pirmųjų mokinių, at
vyko į Mar5an Hills’e luunct 
besikuriančią. Amerikos lietu
vių ir čia per du metus ėjo 
graikų kalbos mokytojo parei-

hdangi tais laikais nebuvo 
lietdų parapijos Jcrscy, 
Cit] tai tėvai persikėlė gyven 
Ii |<ewarką, N. J. Čia Petras 
ėjo<avo mokslus: pradžios 
mokkloje, šv. Benedikto liigb 
f-cbil ir vėliau Seton Hali ko
legų, kur įgijo meno bakalau
ro Spsnj. Tais laikais Nevar
to etuvių kolonija buvo vie
na 5 įžymiausių Amerikoje. 
Čiabuvo didelis lietuvių švie- 
suoienės ir veikėjų būrys,

GAIVINAMA SENOVĖS 
RAGŲ MUZIKA.

' Ragai, kaip skudučiai, kan
klės, yra Senovės lietuvių mu
zika. Neseniai prieš didįjį ka
rą, jie gaudė dar Vabalninką, 
Biržų, Kupiškio, Papilio para
pijose. Seniau ji e w buvę ir pla
čiau Lietuvoje paklidę.

Tatai šauni lauko muzika. 
Vietomis ragai triubomis, tri
mitais vadinami. Vakarais kai 
vyrai trimituoja, girdėti už 
kelių kilometrų. Gražiausia ir 
yra iš tolo jų paklausyti.

Trimituoja dažniausiai pen
ki žmonės, penkiais ragais. 
Ragai nevienodo ilgumo. Kuo 
ilgesnis, tuo jo balsas žemes
nis. Jie daromi iš uosio me
džio ir apsukami tošimis.
-Ragų kapeli ja yra susior

ganizavusi tarp kariūnų aspi 
rantų. Vadovauja "kar. asp. 
Paliulis. Jie įspūdingai Joni

Jeigu yra būtina^ reikalas 
gelbėti bedarbius, tai tinka
miausia priemonė yra tuojau

iiių naktį karo mokyklos sto
vykloje, prie degančio laužo 
trimitavo, ir su pasisekimu 
Ryšių batalione, išleidžiant 
atsarginius namo.

Ypač jaunimui verta šia 
brangia senovės liekana susi
domėti.

BREMEN
EUROPA
Mažiuli Negu 5 Dienus Ant Vandens 
per Clierbourg—6 dienos per Brenien

Speciulis trūkis 15 Bremerhnven s.

TIK 1 DIENOS { LIETUVA
Arliu keliaukite ekspresiniu laivu

COLUMBUS
Sumažintos trečios klesos kai
nos i abį pusi da
bar galėję.
Inf. klauskite pas 
vletlnj agentą, arba 
130 VV. Randolph. St 

Chicago, III.
NORTH O E R M A N

LLOYD

Buy gloves with whot 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. už 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth I’aste gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00. •

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

DOUBLE 
ACTING

I

|f/*BAKING
IVVP0WDER

Temyli kelky gražu
mą ir jų šviežumo 

Išlaikymą.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117'

SAMEMMCB
•\FOROVIR 2* -
4OYEA# 1

, ?25 ounces for 254'
MILLIONSOF POUNDS USED 

BV OUR COVERNMENT

1800-1802 W. 47th Street 

Spešelas šiai savaitei
Gryno šilko moterų šifon šilko pančiakos, regulerė 

kaina $1.25, geriausios rųšies, šiam išpardavimui

Vyrų stori, drūti union siutai, balti, gerai pritaikinti 
visokio saizo, iki 46, regulerė vertė $1.25 tik šiam iš
pardavimui po ............................................ 77 Q c

Telephone Randolph 8727 /
*2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

AiTŠŪKIŠ"
ADVOKATAS

Miesto- Ofisas 77 W." Washlngton St. 
Room 1602 ■' Tel. Central 2978

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

SKINITCHIHG EHDS
j tvhen aoothtng lemo te uaedl
. Right fromthefirsttouch, antiseptic, 

healing Žemo takes the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 

i Bathers and other outdoor folks
, thank cooling Žemo for relief from 
i sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 

Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in-

Vakarals: Utarn., Ketv., Ir Subatos ' 
— 6 iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7887 i

Namų Tel. Hyde Park 8S9S

A. A. OLIS
ADVOKATAS i

11 SOUTH LA SAULE STREET i 

Room 1934 Tel. Randolph 0332

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak i 
3241 So. Halsted St. Tel. Victory 0582

Valandos — 7 Iki 9 vakaif 
Titam.. Ketv. Ir Subatos vakare

įįLLTTS UNCLJĘ
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Antradienis, Spalio 27,
| jų visados reikalaujame, 
j Dar sykį prašau visų parėta 
Įti spaudos vajų. Prašau bizme 

isiskaityniui, o jų tarpe ir lietu’pįų, kurie nori savo biznį iŠ- 
' viekų pasakų. Galima bus už- įgarsinti, kreiptis į mane, o 
jsisakyti laikraščių, “Draugų“ Į jums, gerbiamieji visa kuo 
mūsų dienraštį ir “Laivų“, ku geriausiai padarysiu. Visi bu

LIETUVIAI AMERIKOJE

SIOUX CITY, IOWA

jį atvaizduoja ir parodo jo g 
tddualų skridimų aplink nu- ** 
kleų.

3S-
—

Vakarėlis.
Spalio 11 d., Šv. lvazimie-J rįs plaukia per visų pasaulį1 site patenkinti. Jūsų biznis 

ro parapijos svetainėje įvyko nešdamas įvairias žinias. Mū-'bus visiems žinomas.
vakarėlis. isų katalikų, priedermė yra

Muzikaliskų dalį išpildė p- reinti katalikiškųjų spaudų, 
lės Dudaitės ir dvi svetini- 'pg.jp darydami mes laimėsime, 
tautės. ? j Aplankiau Visų Šventų vy-

Atvaidinta Brangus pabu- rų įr uioterų draugijos susirin- 
eiavimas“, vieno veiksmo Draugija maloniai pri-
komedija. Paskui sekė šokiai. Įeido paaiškinti apie

\ akarėlio surengimu dau- katalikiškųjų spaudų ir žadėjo 
giausiai pasidarbavft p-lė A. parenitį. Malonu yra apsilan-
Balčiunaitė ii* p. Adolfas Ži- įy-įį tokioj draugijoj, kuri 
bas. Pelnas skiriamas parapi- priduoda gero ūpo. Valio Vi-
Ja- - sų Šventų draugijai! Lai Die-

Klebonas ir komitetas taria vas pajeda jai visoj darbuo-
aeiu visiems, kurie prisidėjo .
prie to vakarėlio. Dabar noriu priminti apie

Sveiksta. vienų mūsų biznierių, arba
P-lė Ona Stakiutė, Marijos darbininkų p. A. Milių, kuris 

vaikelių choro vargonininkė, pgįIua įr išvežioja skalbainus 
buvo išvykus į ligoninę ope- drabužius (laundry). Labai 
racijai. Dabar jau

Anastazas Valančius,
1226 So. 50 Avė.,

NAUJAS IŠRADIMAS.

Įžymiųjų pasaulio fizikų su
važiavime Romoje iškeltas 
aikštėn naujas išradimas mok 
sla srity. Kalifornijos Techno 
logijos instituto profesoriai J

\

Pašalinkit
tą skausmą 

saugiai

Jus Uvisuomet gulite pašalinti 
gėlimą, ar skausmą be žalos su Bayer 

. . Aspirin. Net Ir tuos giliai Įsisėdusius
D'umiliond as ir 11. Kirkpatne skausmus, kurie padaro kiekvieną

k» -s j v • j ,• žmogaus kaulą skaudanti. Net sis- įas išrado X-spindulių mik- tematinius skausmus, kuriuos ken-
roskopų, SU kurio pagalba ga- *?a tie* daugelis moterų. Jos pasi- 

1 - -* duos šioms tabletėms! Tikras As- I
aktualus ptrin turi daug svarbių vartojlm.ų. ‘ 

... . ... Perskaitykit ištirtus nurodymus !
vCktronų judėjimas. kiekviename pakelyje tikro Bayer

Kas yra arenos? Tai ma- A?plrln ir nebeikite bereikalingus 
J skausmus nuo neuralgijos, neuritis,

žinųsioji nedalomoji me.lžia- reumatizmo.
ii' Laikykite bonkutę šių tabletelių gvS dalele. Si medž_ag-,,s dale- namuose; nešiokitėa blekinukę kiše-

.ė lipk įnu’/n knd nIuje’ jeigu jums uželna umV8 »a|-It (atomasJ ueK Ui.141, kad voa skaudėjimai. netikėti šalčiai.

i ima atome matyti

t

i

B

“DRAUGO”
murai! vajus
Prasidės Spalių Mėn. 28 d.

• Su Margumynų VAKARU

Sv. Antano Parapijos Salėj,
CICERO, ILL.

namie ir gražįaį visiems patarnauja, o mažesnio ir smulkesnio negali Greita pageiba, be jokios žalos; Ba-, 
sveiksta. Visi dėl to džiaugia- Į<as svarbiausia, kad nuo kiek būti ir nėra. Bet toj smulku- vieną kartą žiūrėkite ^ardQTBayeek 

Stakiutė vieno kostumerio pusę doreliosi. Pasveikus 
žada su

p-lė
savo choru biedniems aukoja. Visi Cice-

lėi dalplėip stebuklai vvksta llr žodžio “«enuln»” išspausdinto rau- rej uaieteje SienUKiai vyksta. • donomis ragėmis ant kiekvienos dė- !
Kiekvienų medžiagų sudaro žu^,3,

v.. i I ilr ’ . . . ’ . I ’ — F Kiek_vie*ias aptiekininka.a turi tik- 1suruošti koncertų. įrauksime. ros lietuviai, kurie duodat f atomai. Pačiam atome gi yra «>ą Bayer Aspirin ir jeigu jus gau-,

Pamaldos. drabužius iplauti, duokit An-
Per visų spalio mėnesi kas tanuį Miliui. Jo adresas yra:

vadinamas “nucleus“ arba 
protonas. Tai atomo širdis.

site tikras tabletėles, jus tikrai gau
site pagelbą.

X

vakaras laikomos ražančiaus jg31 So. 48 Ct. Gausite geriau, Aplink šį nukleų žaibo grei 
pamaldos. Gražios pamaldos sį patarnavimų ir visi būsite Į tumu skraido galybės elektro 
daug žmonių sutraukia.

Koresp.

WESTVB1E, B.L

patenkinti. Jisai yra geras ' nų. Elektronai yra lyg ir ko- 
parapijonas ir visų katalikiš- Idos žvilgančios metalinės 
kų draugijų rėmėjas, darbuo- dulkelytės.
tojas bei katalikiškos spaudos Nukleus, sako fizikai, yra 
platintojas. Ir šiame vajuje jis 1,800 kartų sunkesnis už 
Žadėjo paremti, tik mes, lietu elektronų. Nežiūrint to, jis tin

r. a. d.

DAUGIAU NAUJŲ 
^RADIMŲ

Lumgago pilės
Galvos skaudėjimo pilės ’
Inkstų pilės.
Tų gyduolių senai svie- Į 

tas laukė, tat-jam yra ga- ' 
tavos.

Tos visos gyduolės yra1 
tiek vertos aukso, kiek 
jos pačios sveria sulig 
savo naudingumo,

T. A. D. TONIC per Į 
12 metų tūkstančiams 1

Taip išrodo. . . .
išrodo, kad it tyčia iš mu-j Vlal> » •« tai ri 1,138 kartus mažesnę elek

kampelio nieks žinučių nepa- rasau( M t0> mes troa neS» elektronas,
rašo. Na, k« padarysi. Bet-gi nonme «aatl a“kų' vl« Plr" Ei£lkai n,,žin0' ar atoml! * į
mes dar šiek tiek gyvuojnm. ma einanie P*8 savus, liet. Į tikrųjų yra aktualios mažuly- o muuonai nezmo. ,
Orui atvėsus rengiama vaka- paremti « biznius ne vistt* t?s sauli^ sistemos- Dau^
„i- : + a. d°s norime. Lietuvis pas Jie- al»ej«ja dėl tos analogijos., Tr visu3 vidurių blogumus pataisyti,
ienai, ŠOKIM ir V. t. dnv;| Antnrtn r lx- • ”* v 4. • • T- A- Products turi ir daug kito-

L. V. choras, kuris gieda radimas tų aoejonę Ult vaiHtų.

RISTYNĖS
KUMŠTYNĖS

DAINOS
MUZIKA^

KALBOS IR
KITI MARGUMYNAI

—- * <
BANCEVIČIUS risis, su galinčium WALTZ, MINGILA su A. 

KRYŽIUM.'

Dainuos choras, solistai, bus gražios muzikos.

Kalbės nesenai iš Lietuvos atvykęs Lietuvos armijos kapitonas
P. JURGiLA.

l1
s

Šv. Petro ir Povilo R. K. baž-Į
nyčipje, rengiasi prie koncer
to su pamarginimu, kuris į 
vyks lapkričio 8 d., 7:30 va
kare, parapijos svetainėje. 
Choristai-ės skaitlingai lanko 
pamokas. Choro vedėjas p. 
Stulga deda pastangų, kad 
koncertas būtų patenkinantis, 
taip kaip pereitų pavasarį.

Gerb.kleb. kun. S. J. Bart
kus sudarė darbščių komisijų 
parapijos vakarienei rengti. 
Vakarienė įvyks lapkričio 22 
d., 7 vai. vakare, parapijos 
svetainėje.

Manoma sudaryti katalikiš
kai spaudai platinti komisija. 
0 gal susidarys ir radio sto
tis, kuri dažniau “pa radi jun
tu“ žinučių į “Draugų’’ ir ki
tus katalikiškus laikraščius.

Ex.I

GiCERO, III

tuvis. Tat nepamirškime jo. sklaido.
Remkime ir kitus mūsų biz-1 Elektronas yra 1,700 kartų i

nierius, nes kai kada mes sa-, mažesnis už patį atomų* N<»- 
vuosius pamirštame, o aukų iŠ žiūrint to, naujas mikroskopas

LIKUČIAI DERLIAUS

KALIFORNIJOS
SULTINGŲJŲ
VYNUOGIŲ

Dabar jau išgabenti

Reikalaukit aptiekose arba iš T. 
A. D. products.

2133 SO. HALSTED STREET'

Chicago, III.

Pranešimas.
Gražus vakaras ir /pradžia 

“Draugo“ vajus pus mus bus 
spalio 28 d. Bus gražus pro
gramas, ristynės ir kumštynės 
ir laikraščių užrašymas. Bus 
gerų knygų; gaus viso, kas ko 
norės pasiskaityti -Visi kvie
čiami į tų vakarų, kuris įvyks 
flv. Antano parapijos svetai
nėje.

Dabar pas mane yra kų tik 
iš Lietuvos partrauktų įvai
rių maldaknygių, pav. “Bal
sas balandėlės“, “Aukso al
torėlis“ ir kitokių. Galės gau
ti kas tik kokių norės. Be to, 
turiu ir Šiaip įvairių knygų pa

Eina — Eina — Nuėjo! Tokia tai is

torija Kalifornijos Sultingųjų Vynuogių 
Derliaus. Nedidelio derliaus likučiai dabar 
jau eina į rinkas. Tas ypatingai teisinga 
apie juodųjų sulčių rūšis.

Pirkis sau reikalingų Kalifornijos 
Sultingųjų Vynuogių „ dabar ir pradėk 
sunkti kol dar nvpervėku IAuk tikras, kad 
šiemet vynuogių sunka yra geriausios pu
šies, <įeito kad niekuomet vynuogės nebū
vi taip cukringos,, kaip šiemet.

Atmink, kad vynuogių sunkos vartoji
mą:- namų reikalams yra legalu^.

Pamatyk savo pardavėjų šiandie ir už 
sisakyk savo reikalams. Jų i&tekliua kas
dien mažėja, o lietūs gali ant sykio sulai
kyti siuntimų.

CALIFORNIA GRAPE 
CONTROL BOARD, Ltd.

San Francisco, California 
Reprezentuoja 85% visos Kalifornijos

vynuogių gamybos

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusimlnKlt. net eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- ( 
tyrėlĮ. Tikras specialistas, arba pro i 
tenorius. neklaus jusą kas jums ken- Į 
k (a, ar kur skauda, bet pasakys pats I 
po pilno ĮAegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitę daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. surėdymui Imoftu, kenks
mingumų. «

Mano Radio — scopo — Itaggl 1 
X-ltay Koentgano Aparatas ir vi
siškas baktartotoglėkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jusų tik
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tat Jūsų sveikata ir gy- 1 
vumas augryft jums taip kaip buvo . 
pirmiau. Jeigu, kenčiat nuo ligų skll- , 
«tu, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, Mrdtes, reiMiatlsmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokią ulsise n ėjusią, Jsl- 
kerėjusią, c Bronį ė ką ilgą, kuri ne
pasidavė net gabiam ėelmynos gy
dytojai, neatldėliokit neatėjų pa-

SK. J. K. ZAREMBA
8PKCIALI8TAS 

Inėjlra&a Rūmas 101 < v
20 W. JACKSON BLVD.

Arti SUte Gatvės
OJlso Valandos; Nuo 10 ryto tkl 1 

po pist Vakarais nuo B Iki 7 
Nedėllomlr nw 10 »yto 1 P© k£

JUOZAS BANCEVIČIUS,
kuris risis su 230 svarų milžinu J. Waltz

ti DRAJGAS99

2334 S. Oakley Avė. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791

©3
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KNIGHTS OF LITHUANIA WEST SIDE
B0WUNG LEAGUE

West Side 
Providence 
North Side 
Bridgeport 
So. Chicago 
Gary, Ind.

W.
15
12

9
8
5

L. Pct. 
3
6 6G7
9 500
10 444 
13 278

'C. Kaminskas 201 
Gedrainis 176
Dobrovalskis 168 

i Žemaitis 152
Zaura 189

5 -13 278 LhiaI
West Side finally lošt ano- Micevieh 

ther gaine this tiine the vic-1 Rainis 
ther game this tiine; the vic-1 (Jarpson 
won the second contest of tlie Cinmont 
tliree by a margin of 99 ma- 
ples. The first and lašt game 
went to West Side. Al Gedi ai!

886
BRIDGEPORT

199 
123 
135
200
2 Vi

171
160
175
183
163

852

182
180
255
168
166

t.ie entire tecond game and Milkentas Gary 
'so, Chicago had about 20 Imt Micevieh Brid. 
Lošt the game by fou? pins. tLasli S. C.
The lašt game went to So. Cl i- A. Kibelkis S. C.

Zamb Brid. 
Manstavich N. S. 

207 208; Mięionis Prov.
123 206 i Rimkus Prov.
137 157 | Rūkas Gary 
201 164 Pečiulis S. C.
167 148 i P. Pažėra Gary

--------------! Tenzi Brid.
866 835 883 Adomaitis N. S.

i Pranaitis Brid.
149 1 70 Savickas Prov.
150 161 Shakes Gary
170 157 J. Kaminskas N. 
201 173 Sirvinskas Gėry 
169 112 RegasiusS. C.

eago by a 110 pins. 
SO. t’llICAC >

C. Kibelkis 
Baslį » 
Pečiulis 
Zevatkauskas 

207 A. Kibelkis 
189 
169
172 NORTH SIDE

171
168
157
167
203

203 Kisiel
—• --Adomaitis
940 Naikelis

Drazdauskas
186 Manstavich
202
158
189

150
192
178
202
161

S.

883 839 773 
Providence added three mo- 

189 re games to Gary’s losing 
— streak when tliey took the en- 
924 j tire series. This time the 

team excluding

170. |
168. 1 ! 
165. 6 ! 
165. 4 Į 
164. 4' 
163. 7 
162.10 į 
162. 1 ; 
161. 5 Į 
161. * 
155.16 I 

154. 
153. 
152. 9 i
150.11 i 
147. Į 
139. 4 I 

137. 4 
128. 8

Agatbnas.

MARQUETTE P ARK BACH 
LORS CL^3.

‘ r
A meeting was lield on Oel. 

22 at Marąuette Realty Co., 
2453 West 71 st., of the bach-

867 951 (
North Side extended thier ,,whole Gary

uis wlio was Champion of-our į y,nx against So. Chicago bj the anchor-man, did a folding
league for the past tvo years j wįnnįng the first two of tbe up act. Providence with two|dors in Marąuette Park. lt 

series of three. Tlie North Si-įnew nien did some heavy bow-|was decided to forrn a club.
ling making a totai of 2664 Said club to be called Mar-

returned to West Side’s line 
-up. de team only I ad 9 štoke.- ij>

GRABO R 1 A b
for the three games. 

PROVIDENCE
222

D A K T A R A 1:
Tel. Cicero 4766

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1416 SOUTH 4* COURT, CICERO, ILLINOIS 
Priešais lietuvių šv. Antano Bažnyčią 
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 Ir 7-9 vakare

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2«03 WE8T 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt 8L 

Tel. Canal 2380
Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

J.F.RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICH
Į Rimkus 

z Smiles

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystėe.

OFISAS
66 K West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
V i et ory 4088.

LIETUVIS GRABORIUS ,
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

B. A. LACHAVICH
1439 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Reace
Bakutis
Chemeski

170
203
187
168

189
156 
130 
174
157

147 
197 
224 
15 H

ąuette Park Bachelors Club. J 
The first meeting was short, J 
the officers were eleeted, pla , 
ce and name of club voted u 1 
pon.

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5350

DR. A. RAUKUS
IR OBSTETRIKA8 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo staigius Ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir va.kų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėltomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 Wfcat 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare , -•

Seredomis nuo 8—12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel. Victory 36 87
Of. ir ltez. Tel. Hemlock 2374

950 816 889 '

DR. j. P. POŠKA
Adam Dikčius was eketei 3133 £. HALSTED STREET 

170 president, Albert Miller sec- I Antras ofists ir’ Rezidencija 

įietary, George Miller treasu-■ 6504 S. ĄRTES1AN AVĖ.

Tel. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų. 7 iki 9 vak.

Officc: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORTUŠ

Musų patarsav-lmas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply*’* dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BA148AMUOTO.1 AS
Turiu automobilius viso 

kiemą reikalams. Kaina priei 
narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

GARY, IND. 
Rūkas 
Sirvinskas 
I’. Pazęra 
Shakes 
J. Pažėra

132
145
145
189
226

159
139
162
142
168

'Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
'vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

įeretary. Meetings will be lield Plfct- utarn. ir subat. Nuo 3-9 vak.

U
-l , , , „ ___ .. „ _ šventadieniais pagal sutarimą.o ’eacb Sunday at 2 P. M. at 2453 t  ------------- ——------------------

150
141
154
189

rers, and Julius financial se-

West 71 St.

PADĖKA.

Visiems darbavusienis, pri , 
837 770 779 į ridėjusiems prie ruoštos mani
-------- i pagerbti vakarienės, spalio 18 į

INDIVIDU AL AVERAGES. jj., Petro ir Povilo par. sa- i 
Įėję, širdingiausiai dėkoju.

Labai dėkoju visiems daly- • 
vavusiems puotoje,-' daininin- < 

2 kims, z i . aukoto-

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllai. 

tr Ketvertais vakare

DENTISTAI

SVARBI ŽINUTĖ

DR. NL T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus j 
naują vietą po duiil 4645 8. 
Ashland Avė. Vai 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7826. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1936.

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street 
Valandos: 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

x
Res. Phone 

Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tek Kedzie 2460-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
4729 West 12 PI. Nedėliojai*
Tel. Cicero 2888 Susitarus

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisai

4603 S. Marshfield Avenue
Tek Boulevard 9877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
\ . Chicago, BĮ

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

. Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7S88

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paul)va Sta 

Tek Boulevard 5203-8412

Nuliudimo valandoje . kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, maadagial, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

191. 6 
191. 
185. 
183.11 
183, 
182? 7

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HAlflTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Av« 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

9 iki 8:10 vakare

Phone Boulevaid 7943

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

' -

IaMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramą| 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
Didysis Ofisas

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

Zaura W. S.
Vaičiūnas W. S. •
Reace Prov.
C. Kaminskas W. S.
Žemaitis W. S.
(jramont Brid.
J. Pažėra Gary 180. 2
Urba Brid. 178. 1
C. Kibelkis S. C. 177. 9
Cernauskas Prov. 176. 2
Drazdauskas N. S. 175. 1
Bakutis Prov. 175. 4
Carpson Brid. 175. 1 i
Gedrainis W. S. 175.
Kisiel N. S. 174. 5
Smiles Prov. 174. 1
Dobrovalskis W. S. 172. 2
Zevatkauskas S. C. 170 7
Naikelis N. S. 170. 7

7. •• •,1
d ms, žo ) i visiems t . •
p.’ ietelia

Kun. Anicetus Linkus.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO 4S LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ1 

SPECIALISTAS

A i i. A
KAZIMIERAS MOCKUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu
Spalio 24, 1931 m., 19:00 vai. 
ryl , RUiaukęn 41 metų amž.

Gimęs l.k’tuvojo TaumgSs ap. 
Kaltinėnų po ra p., Numirrtko 
kaime. .

Paliko dideliame nulludiine 
moterį Ceciliją, 1 duk(er) Bar
borą, 2 aunu Kazimierą tr Al
bertą, 2 Avogertam ir šrog.-riuj 
Alena Ir Aleksandrą Januškas, 
Johaną ir Aleksandrą Adomai
čius Ir gimines Amerikoje, o 
Lietuvoje paliko 1 seserj Oną 
Burnicktenę.

Kanus pašarvotus 837 West 
24 l’taee. /

- lAMotuvAs Įvyks Trečiadieny
je. Spalio 28, 8:00 vai. ryte Iš 
namų J Sv. Jurgio par. - bažny
čią, kurioje (vyks gedulingos 
pamaldos už veJInnlo sielą, o 
iš ten bos nulydėtas j šv. Ka- 
zllmero kapines.

Visi *. a. Kasiintero Mockaus 
gimines, drangai Ir pažjstanii 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
latdotuvCse Ir eutsirkti jam pas- 
kntinj patarnavimą tr atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame Moteris, du
ktė, siUMi, seserys, i.ogerial Ir 
giminės.

lAitkttuvene patarnauja grab 
A. Masalskis Tel. Blvd. 4189.

DR. C. Z. YEZELIS
DENTiSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal <888

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų- Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:19 vakare 
Nedėliomis II Iki 18 

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

8 Iki 4 Ir 4 Iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną tr naktį 
Virginia 00 Be

A. L DAViuOniS, M. Ū.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio >

Palengvins akių (tempimą kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,____
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- l 
nio, skaudamą akių karštj. Nuimu Tel# 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAIS01 TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Boulevard 7889
Res. Hemlock 7891

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki S vakare

South Side Office North Side Office
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdven 0026 Tel. Brune. 7240 
Vai. 3-6 7-9 P. M. Vai. 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras ir Chirurgas / 

Rez. 10244 L0NGWOOD DRIVE
Tel. Beverly 0870

TeL Hemlock 8700
Re*. Tel. Prospect llltį

DR. B. ARONi
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So California Avė.

Vai.: 3-4, 7-9 v. v. Išskiriant

Cicero 1260 X-Ray

Tek Yards 1889

DR. G. SERNER
LIETUVIS SPECIAIJSTAS

Ofisas ir Akiaių Dirbtuvė
756 WEST 36th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4; nuo 8—S 

Nedėliomis: nu* 19 Iki 18.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS.
DENTISTAS

30 KAST lllth STREET
Kampas Wabes»h Avenue , 

Tel. Pullmsm 0856 
Gasas, X-Ray, etc.

DR. MAURICEIAHN
• Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Raiidencijos Tel. Plaza 3209/

VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dieną 
Nuo 2 Ik’. 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel nuo 10 iki 12 dieoą

Ofi-.as Tel. Grovehlll 0617
Res. 6707 S. Artesian A v

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAI FIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road ,
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Katv. 9- 

A. M. Nedėlioj susitarus

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2435 West 69th Street 

VALANDOS
19 Iki 12 ryto, 6:80 Iki 8:30 v*» 
Apart Šventadienio ir Ketvirtad

Tel. Republic 7891

DR. A. R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 W. Marųuette Rd.
Vai.: 1-12 ryto; 1-B ir 8-9 vak. 

Seredoj 9-18 ryto. Nedėlioj

Phoue Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELLA
DENTlaiAS 

Gas Eztractlon
Vai. 8-9. Ned. 9-18 

8(68 80. WE8TERN AVK

DR SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.]
Valandos: 10 Iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utaminke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 335

Ofiso ir Rsa. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Re*. Tel. Beul.

DR. BERTASH DR. NAIKELl:
756 We«t 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
▼ai.: 1-1 ir 6:30-8:30 vai. vak. VaL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar* 

Nsdėllo] susitarus Nedėlioj susitarus
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C H I C.A GOJĘ MES GRĮŠIM TEN.

WEST SIDE ŽINIOS. kitę šį vakarą, ir pažiūrėkite, 
J kokia strošni vaina eina tarp

X Aušros Vartų parapijos I sųjungiečių ir publikos.1
bazaras pasižymi įvairių daik
tų turtingumu ir naudingu
mu. Da pirmų kartų West gi
dėje tiek daug daiktų baza-

BRIDGEPORTO ŽINELĖS.

X Mūsų gerb. klebonas pre-

“Mes grįšim ten, kur žalios 
lankos”., elioras daina baigia 
operetę ‘‘Į tėvynę”, kurtų la
pkričio 8 d. L. V. “Dainos” 
choras statys scenoje Gimimo 
P. Š. parapijos salėje, Mar- 
ąuette. Operetei libreto para
šė “Draugo” red. p. L. Šimu-

MOTERŲ SĄJUNGOS 55 į 
KP. 10 METŲ SU

KAKTUVĖSE.

ran pristatyta. latas M. L. Krušas labai ragi- tis (Šilelis), o muzikų komp.

Klebonas į bazarų kviesda į na visus eiti “Draugui” tai- A. Aleksis.
mas, pasakė, kad šisai para. k.‘)n Įr Pa^ ParaPO°nanis Pab', Visi Chicagos lietuviai ruoš-

kirstė darbe pareigaspi jos jubiliejaus metų tik vie- 1X11 kitės pamatyti tų gražių’, ori-
nos savaitės ' trumpas baza-, X Spalio 19 d. p. Marcelė ginalę operetę, kurioj atvaiz- 
ras bus visiems parapijonams 1 Butkienė, gyv". po num. 918 duojama doro ir nuo doros ke- 
proga susipažinti su savo nau-'W.'33 St., grįžo iš Roselando. lio nuslydusio jaunimo gyve- 
ju klebonu. . j Išlipus iš gatvekario ant kam- nimas.

Ir atvykusieji bazaran tik-j po Halsted ir 33 St. pajuto, L. V. “Dainos” choras šian- 
rai klebonų visuomet atran-, kad jai iš po pažasties kas iš- jįe yra didžiausias ir geriau- 
da judrų, linksmų ir veiklų.' įtraukė “pocket book”. Buvo sias choras Chicagoje. Narių

Bazare yra visiems prieina- tai du jaunu lenkučiu tos ko- turi netoli 100. Prie choro 
mų užsiėmimų bei “biznių”, lonijos. Poni Butkienė tuoj taipgi priklauso įžymiausieji

Kadangi dabar sunkūs be- (juos pažinus) suareštavo ir mūs dainininkai-ės. Chorui va 
darbės laikai, tai mūsų suma- dabar tuodu vagiliu arba at- dovauja komp. A. Pocius, 

lygins skriaudų, arba “cypė-:

West Side. — Spalio 18 d. 
M. S. 55 kp. gražiai paminėjo 
dešimtmečio sukaktuvės.

Ryto kuopos intencija gerb. 
kun. L. Draugelis laikė šv. 
Mišias ir pasakė labai gražų, 
progai pritaikintų pamokslų.

Per Mišias gražiai giedojo 
alunmiečių choras, gi per 0- 
fertorium Liet. V. “Dainos” 
choro solistė p. Antanina Ska- 
marakienė solo išpildė “Svei
ka Marija”. Gražus jos balsas 
palietė kiekvienos sielų, mal
doje kylančių prie Aukščiau
siojo. Šv. Mišioms užsibaigus 
ji gražiai sugiedojo giesmę 
Marijos vardui.

Sųjungįetės dalyvavo “in

M. S. Centro Vice-pįrm. p. 
Petrošienė sveikindama ,kuo- 
pų dešimtmečio sukaktuvėse, 
džiaugėsi grdažia kuopos dar
buote, statydama net pavyz
džiu kitoms kuopoms.

(Bus daugiau)

PIRKITĖS CALIFORNIJOS 
VYNUOGIŲ.

Vienas iš žymiausi!} distri- 
butorių Califomijos sulčių 
vynuogių praneša, kad šių sa
vaitę atgabenta 10 nuoš. ma
žiau vynuogių, negu pereitų 
savaitę, o iŠ Californijos pra
nešama, kad vynuogių sezo
nas skubiai eina prie pabai
gos.

corpore”; visos pasipuošusios

Strėndieglis? —šis jums 
pagelbės
Iki*—,.Aitrus "reumatiškys” sksodCp- 
mai! Kaip gali skaudėti! Negali 
naktims miegoti. Negali paau-

I'udinci be skausmo. Koks Beti
kėtas laųnikas yra Sloan’s Lini

ment!

Voatrs sveikas karštis kaitina 
kurtį kaip saulės šviesa. Tuo) 
palengvina skaudėjimą. Mili
jonai jį vartoja dėl reumatiškų 
Skaudėjimų. Gauk šviežią bonka 
šiądien—35 centai.

SLOAN’S Liniment

nūs klebonas įtaisė centinių 
gemių, kur visi galt prieiti ir je” atsiras.I
turėti malonumo. Patariame 
visiems lankytis bazare, nes 
beliko tik keturi vakarai.

Parapijonas. 1

Nepamirškite lapkričio 8 d. 
Tai ketvirtojo sezono atidary- 

X Jau kelinta savaitė kai mo vakaras. Pupa.
sunkiai serga gerb. veikėja p. ____________

j Ona Aleliunienė. Jinai yra SERGA P. KAMINSKIENĖ. 
!M. S. 1 kps. narė ir A. R. D. -------------
2 sk. nutarimų rast. Ponių A-„ . North Side. — Jau devinta

as spės *ILano Jar leliuhienę gydo Dr. A. Ra- savaitė kai serga p. Ona Ka
mane pasiims . Tokia Įkauskas. Ligonė jaučiasi daug minskienė. Jai buvo padaryta
be Aušros Vartų parap. baza- igerfau kojos • operacija. Guli Šv. Lu-
re visus vi loja spėti, koks SųjungietSs p. Aielinnienę ko ligoninėj, ant 15 aukšto, 
to daikto vardas. ' t|ank(.

X Kas nėra buvęs ant ūkės 
ir nematęs kaip išrodo cieli 
kornų grudai, lai atvyksta į 
parapijos bazarų. 'Tie kornų 
grudai daugeliui yra tikra lai
mė.

X Šįmetinis parapijos ba- ♦
žaras taip įrengtas, kad savo 
įvairumu visiems akį veria. 
Tokio West Side da nėra bu
vę.

gėlių nusiuntė. /
A. R. I). pasimeldė už jos 

sveikatų.
Linkime p. Aleliunienei 

greit pasveikt ir vėl su mu
mis darbuotis.

kamb. No. 15. Lietuviai prašo
mi ligonę aplankyti. Pajūris.

ŠIRDINGAS AČIŪ.

X Visas Bridgeportas stro-

Sveikata — laimės šaltinis. 
Tai tikra tiesa.

Štai, ir man ištikus nelai-

X Laikraščiuose rašoma 
kad Japonija okupavo Man- 
džiurijų, o West Side sųjun- 
gietės taip sakant bazare “o- 
kupavo” salę. Iš visų keturių 
pusių žmones jas puola, o jos 
užsibarikadavusios salės vidu

piai rengiasi dalyvauti Drau meį, turėjau gana pavojingų 
go rėdaktoriaus p. L. Šimu- tulžies operacijų, kurių sek- 
čio pagerbtuvių vakare, lapkr. mingai padarg Į)r BiežiB ir 
22 d., Marąuete Parke. ,Naryauskas Šv. Kryžiaus li-

Bridgeporto vadai, biznie- goninėj. Dabar esu sveika ir 
riai ir veikėjai daug gražių tariu širdingiausiai ačiū abiem 
linkėjimų jubilėjinėn knygon • gydytojam: Biežiui, Naryaus- 
p. Šimučiui įrašė. kui ir taipgi ir internui dr.

Venskunui už taip rūpestingųkad sunkiai ,gydymų.
• w ii- • Ta i Ačiū Šv.

ry ginasi ir... atsilaiko. Atei- Masalskio asistentas, p. Pili- 
pavicia. Linkime jam pasveikt

Rap.

X Girdėjome, 
sunegalėjo jaunas

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

‘'Kalpir visos jaunos - motinos aS 
rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
davo", sako moteris Ift Syracuse, N. 
Y. "Keletą kartų, kuomet jis ne
galavo arba jo vldurėliat suktelėdavo 
nS duodivau ricinos, bet jis jos nt- 
užlalkydavo. Musų daktaras pasakė 
apie 4 lechetio Castorių, nes Ji no
kei. ksmmga Ir valkai mėgsta ją. Po 
to maco rupe'iėlui pasibaigė Cae- 
torla nuolat ai džiugina motinas, nes 
ji pagydo valkų slogas, dieglius, už
kietėjimų ir tt. Dėlto ji taip popu- 
lerlžka Ir neišpasakytai daug par
duodama. Kaip visi geri daiktai ji 
Itr.ituoj’ima, bet tkra Castorla — 
grynai augmeninė — visada j -a su 
parašu Plecheilo.

ŠIANDIE BUS ŽINGEIDUS 
IR GRAŽUS LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMAS.

Kalbės ‘ ‘ Draugo ’ ’ redaktorius.
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va-

Kazimiero sese
lėms.

Žodžiu, ačiū visoms ir vi
siems, kurie tik mane aplankė.

Konstancija' Mickienė,
6924 S. Fairfield Avė

Širdingai dėkoju šv. Kry
žiaus ligoninei už priežiūrų, 
žiūrų ir mandagų patarnavi- 
Buvau automobiliaug sukarę iš ktoties VžTGES., 1360 „ . , _ , ., ’ žeistas. Bet gera priežiūra,kilocycles, pastangoms Peo-

ples Fumiture kompanijos bus 
lietuvių radio programas.

Šių šarvaitę sukanka lygiai 
2 metai, kaip Peoples Fumitu-

PATARIMAS • re kompanija nuolatinai kas
Šiuomi patariame Lietu-, savaitė leidžia lietuvių radio 

viaftis pirkti anglis iš CRANE programus. Paminėjimui šių 
COAL COMPANUOS. Gausi- svarbių sukaktuvių, šiandien

pasveikau. iYpatingai esu 
kinga lietuvaitei slaugei, kuri 
grįžtant iš ligoninės namo pa
lydėjo.

Pranciškus Šemetas.

PRANEŠI M Al
te geras anglis ir pigesne kal bus labai įdomus ir gražus Į Labdarybės Centro susirin- 

programas, pritaikintas prie kimas įvyks trečiadienį, spa-na.
ForahontM Mine Run »«j5 tonas gį0 įvykio, kurį išpildys įžv- lio 28 d., 8 vai. vakare, Auš-
Black Band isimg) s.5o tonas mūs mūsų dainininkai ir dai-,ros Vartų parapijos svetainėj.
Oreen Vallcy Ltimp “ *-------#.5O tonas niiųpkės. Ta proga kalbės L. šis susirinkimas yra svarbus, 

Katrie norite tikrai gerų an- šimutis, dienraščio “Draugo” priešseiminis. Taigi, visos pra- 
glių pečiams, tai1 pirkite redaktorius. Mat, Pepples Fur somos kuopos skaitlingai a4- 

7REEN _:x.— -j:- progiamus sto\ų atsiųsti.GREEN VALLEY. GREEN niture C6. radio
VALLEY yra geriausia ang- pradgj0 bendrai su “Draugu* 

ir ilgokų laikų bendrai juoslis Amerikoj.
> Ofisas atdaras nuo 5 vai. 

ryto iki 9 vai. vak.

Kalbėkit lietuviškai, nes 
tai lietuviškas yardas

CRANE COAL OOMPANY 
5332 South Long Avenue

Tel. Republic 8402 
Chicago, UI.

Valdyba.

leido į pasaulį. Taipgi bus, Susivienijimas . lietuviškų 
, graži muzika, įdomios kalbos, draugijų ir kliubų, Bridgepor- 
juokai ir kitos įvairybės. To- te, turės mėnesinį susirinkimų 

, dėl nepamirškime užsistatyti spalio 27 d., 8 valandų vaka- 
savo radio ant WGES stoties re, Chicagos lietuvių auditori- 
7 valandų Šį vakarų. . Įjos salėje, 3133 So. Halsted 

Šį sukakties programų visi St. *
turėtų išklausyti. J Draugijų jr kliubų valdybos

M V-i& 1 ir atstovai prašomi atvykti į

baltomis rožėmis; per mišias 
visos bendrai ėjo prie Šv. Ko
munijos.

Įspūdis buvo gražus. 
Vakare —- salėje.

Vakare parap. salėje įvyko 
graži puota. Rupšdamosios 
savų dešimtmetį paminėti, su
rengė tokių iškilmę, kad tik 
gėrėtis reikėjo.

Įėjus į salę visų akį trau
kė gražus jos išpuošimas, sta
lų padabinimas. It gražiau
siam viešbuty.

Vakarienėje dalyvavo ne 
vien westsidiečiai, bet matėsi 
svečių, kaip sųjungiečių, taip 
pašaliečių iš visų kolonijų 
Chicagoje.

i Prie garbės stalo, tarpe gė
lių sėdėjo kuopos organizatorė 
ir pirmutinės sųjungietės, ku
rių viso buvo 10.

BĮ. valstijos Centro Direk
torei ir Direktorių pirm. p. R. 
Maziliauskienei pasveikinus 
kuopų, pakvietė vakarui ves
ti “Moterų Dirvos” red. p. S 
Sakalienę, o klebonų kun. Ma- 
čiulionį maldai atkalbėti.

Prie stalų gražiai svečiams 
patarnavo sųjungiečių dukre
lės i— jaunametės ir pačios 
sųjungietės. Vakarienė buvo 
begalo skoningai paruošta. 
Garbė josios šeimininkėms. Be 
je, garbės stalas buvo papuoš
tas dideliu tortu — pyragu 
su 10 žvakučių, gi, einant šios 
šalies papročiu, jas uždegus, 

į kuopos organizatorė p-lė M. 
Brenzaitė užpūtė.

Programas.
Po vakarienės pradėta pro

gramas. Vakaro vedėja pažy
mėjus dešimtmečio kuopos gy
vavimo reikšmę, jos džiaugs
mų ir “Moterų Dirvos redak
cijos vardu kp. pasveikinus, 
sykiu perdavė prisiųstus laiš
kais sveikinimus kp. nuo Mot. 
Sų-gos Centro pirm. p. M. 
Čižauskienės iš Detroit, Mich.

M. S. 55 kp. jaunamečių 
choras, vadovaujant varg. p. 
J. Brazaičiui, padainavo il
giausių metų ir dar porų dai
nelių. Dainos visiems patiko, 

j Sųjungietės sūnūs, p. Lin- 
tkevičius, dviem atvėjais gra
žiai pagrojo Okordina.

Taip pat sųjungietės duk
relė p-lė H. Klikunaitė gra
žiai padainavo solo.

Šiemet Califomijoj, dėlei 
karščių ir sausros, buvo ma- ( 
žas vynuogių derlius ir vyn-) 
uogės prinoko taip anksti, kad 
prisiėjo Jas pradėti gabenti 
marketan nuo 4 iki 6 savai
čių ankščiau negu paprastai 
ir todėl vynuogių sezonas da
bar yra beveik užsibaigęs, kuo 
met kitais mėtais šiuo laiku 
pats gyvumas ir marketas bu-, 
davo užverstas vynuogėmis. 1

Tečiaus kaip išrodo, pirkė-; 
jai nepermato padėties ir jie
vis dar mano galėsiu pirkti, 
vynuoges tiek pat vėlai, kaip ! 
kad pirkdavo kitais metais.! 
Bet jie skaudžiai pasirinks.1 
nes sezonas bus užsibaigęs su 
pabaiga spalio mėnesio.

Nors dabar dar galima yra 
gauti visokiusių vynuogių 
ir tai už labai žemas kainas, Į 
šių metų vynuogių kokybė y-i 
ra geresnė ir jos turi savy! 
daug daugiau cukraus, iš ko 
yra nauda pirkėjui ir vynuo

gių sunkos vartotojui.
California Grape Coritrol

Board, kurių suorganizavo 
Farm Goard sutvirtinti vynuo
gių industrijų, jau baigia pla
čių garsinimų kampanijų sve- 
timkalbų laikraščiuose rytuo
se. Jį pabrėžia tų faktų, kad 
pilnai legalis dalykas yra ga
mintis vynuogių sunkų suvar
tojimui savo namuose. Nors 
tų vyndariai suprato, bet vyn
uoges perkančioji publika, 
kaip matyt, dar nepermato,

;kad ji pasiliks be vynuogių, 
jei ji nepirks vynuogių da
bar, kol jų dar galima gautį 
ir kol kainos tebėra žemiau
sios, kokių dar niekad nebuvo.

Mti# UUA

/ 4v
R. ANDRELIUNAS

(Marąaette Jevvelry A Radio) 
Pirkusieji pas mus už (6 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 8380

/

REAL ESTATE

MOKYKITĖS MUZIKOS
, Beethoveno Muzikos Lietu
vių Konservatorijoje sėkmin
gai ir nuosekliai dėstoma vi
sas muzikos kursas. Mokoma 
groti šiais muzikos prietaisais:

^riLihitwicz<s(g;

CONTRACTORS

REAL ESTATE

šį susirinkimų. Svarstysime 
dalykus apie buvusį apvaikš- 
čiojimų ir vienų svarbiausių 
dalykų — apie auditorijų.

M. KaOziaiukas, sėta*.

PAIEŠKAU Jono Petrošiaus, 
kilęs iš Dargiškio k., Vainuto 
par., Tauragės apskr. Turiu 
jam svarbių žinių iš Lietuvos. 
Pats ar jį žinantieji, tuoj atsi- 
šaukit:

ONA CEPANIENĖ 
(Po tėvais Ručinskaitė)

4651 So. Rockwell Street 
Chicago, III.

4(44

Savininkas
Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

SO. PAULINA STREET

Wm. J. Kareiva

Tel. Boulevard 1889

1 ( 
I AR tADI KRAUSTYTIS?iA. ALEŠAUSKAS & SON

Vargonai
Pianas
Violončelė
Smuikas
Mandalina
Gitara
Kornetas
Trombonas
Klarnetas
Saksofonas

Ir kiti

Statau naujus namus ir se 
aus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Lafayette 1083

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir

Tel. Tardė 5488
į kitus miestus.

J. W. ZACHAREWICZ ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

903

REAL ESTATE 
Paskolos Ir Apdraudė
WEST 33 STREET M. ZIZAS

I Mainymui ar pardavimui
, mūrinis namas (cottage), 8 
kambarių.

Namų Statymo Kdntraktorlua 
Statau {vairiausius namus prieinama 

kAlnft
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Moko patyrę mokytojai spe
cialistai. Pamokos dienomis 
ir vakarais. Dainavimo paino
kos. Prasilavinusiems p^oga 
dalyvauti koncertuose. Kursus 
baigusiems išduodami diplo
mai, medaliai ir kiti pasižy
mėjimo ženklai.

Kviečiame naudotis 
įstaigos patarnavimu.

3259 S. HALSTED ST 
Chicago, UI.

Telef. Victory 1404

musų

IIRIND A VIMUI

4158 So. Campbell Avė.
Telefonas Hemlock B(i<

Tel. Virginia 1394 Tąlef. Republic <8(4

I Puikus 2 flatų plytų namu 2 H 
metų senas, po 6 kamb., k. v. 5., tal- 
llų maudynCs, 2910 N. Mango avė., 
(12,500, (2,000 cash, 2 bloku j vak., 
Centrell avė. Atdara sub. Ir ned. po
pietų, Sav. Ix>ng Beach 0181.

5 KAMB. PLYTŲ NAMAS 
3 kamb. flatas. atikas, stikliniai

užpak. porčlai, ĮSJlmas lfi fronto Ir 
užpak., sav. lftvaituoja. 6417 So. Ho- 
nore St

Pardavimui mod. bung. pigiai. 2689 
So. 5# Avė., Cicero 1734 J.

Didelė ( kamb. bung., ąžuolo tri
nias, Stymo Mt. 5438 So. Sacramento 
avė. *

i 1H aug&Cio namas, 2 flatų plytų,
2 karų gar., geros Ineigos. 818 No. 
Crayford.

Suklysuostm pilnai forntl. B kamb. 
Kilimą, pigi renda, (41 Oakdale avė. 
1-mas.

Sublysuoslm 2 kamb. virtuvėlę. 
(82.50 mėn. Nuolaida. 812 W. 55 St

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Už gerą automobilių Imsiu skalbia.

mąją mažiną ar kitką. 100 W. Mar- 
ųuette Rd.. Normai 8070.

D. GRICIUS
OENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prletnarnlaustos.

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS . • *
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Pardavimui ar mainui J propertę 
ChlcagoJ bisnlo k am p. 50x15.0, 7 
kamb. res. Kankakee, III., prie nau
jo vleUk. 4», tinka gaaollno stočiai 
ar (torui. O. Junge, 4823 N, Call- 
fomla avė.

Telef. 

Hemlock 2((7

JOHN YERKES

Namų Telef. 
Republlo 5(88 *

FarmerlBkl namai, bet kokio didžio. 
Rafiyk Lee Wllson, Olncy, III.

Plumblng A Heattng Lietuvis 
KONTRAKTORIUS

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET
FARMOS

* Pardavimui 80 ak .pieno Ir vlMtų 
ferma. Jokių mainų. Bok 12, North

Lincoln towtng trokas reikta tuoj 
parduot ptgiaL. Taipgi Stearns Knight 
f#31 So. Raclne, Wentworth 6144.

Judson. Ind.

Vieno akerio vlKtų fermos — arti 
gelžk. stoties, prie valstijos kelto. (800 
cash, likusi geromis lllygomls. Beh- 
rens, 637 State Rd. Arllngton Helghta 
III.

■Ub ŪMU

Tel. Victory 1245 
DOUGLAS ELECTRIC CO 

JOSEPH SHAOZDAS, Sav. 
Elektros relkmenoe ir flkSčle- 

rlal. įvedame elektrą l namus Ir 
dirbtuvės.
MM B. Halstod St S

.M* —ėU


