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Vokietija pakyla atviron kovon už lygybę
ATŠAUKIA ATSTOVĄ IS T. SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMO
Graikijos ir Vengrijos iryriausyheni 

artinasi krizis
RUMUNIJA PASIRENGUS PASIRAŠYTI 

SUTARTĮ SU BOLŠEVIKAIS

KUBOJE VYKSTA AREŠ
TAVIMAI

VOKIETIJA PRIEŠ SAN
TARVĖS VALSTYBES

KRIZIO ŠMĖKLA VAL
STYBĖM

BERLYNAS, rūgs. 30.—Vo-i VIENA, Austrija, rūgs. 30. 
kietijos vyriausybė vykdo sa-j— Vengrijos ir Graikijos vy- 
vo pasiryžimus siekti lygybės riausybėm artinasi krizis. Ve- 
ginklavimosi. Iš T. Sąjungos ] ngri ja neturi pastovaus prem- 
suvažiavimo atšaukia savo at-ijero. Kandidatu yra gen. Goe- 
stovą, užsienių reikalų minis-i mboes, vengrų fašistų vadas, 
terį baroną von Neurath’ą. J Jei jam būtų lemta užimti

Vokietijos vyriausybė šį sa-1 premjero vietą, kraštas grei- 
vo žygį štai kaip pateisina: tai pakliūti} jo diktatūron. Jis

ŠVENTINS SESERŲ KAZI
MIERIEČIŲ AKADEMIJĄ

HAVANA, Kuba, rūgs. 30. 
— Po visos eilės politinių žmo 
gžudyseių saloje policija pa
kilo areštuoti įtariamuosius. A 
reštuojami daugiausia įtaria
mi įžymieji asmenys ir net va
ldininkai. Numatomas J. Val
stybių įsikišimas.

CHICAGOJE
PILIEČIŲ REGISTRA

VIMASIS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NORĖTA IŠŽUDYTI DAU
GIAU VADŲ

Rytoj, spalių mėn. 1 d., Clii- 
cagoj įvyks visų piliečių regi
stravimasis ateinantiems rin
kimams. Kita ir paskutinė re
gistravimosi . diena bus spalii} 
mėn. 11 d.

DANIJA IR BELGIJA NE
ĮSILEIDŽIA LIETUVOS 

OBUOLIŲ

Prasidėjus obuolių sezonui, 
obuolių eksportas tapo labai 
aktualiu klausimu. Lietuvos e- 
ksporteriai mėgino juos eks-

VALSČIUJE 24 PIENINĖS

Joniškio valse, pieninių at
žvilgiu yra bene turtingiau
sias visoje Lietuvoje. Valsčiu
je priskaitoma iki 24 pieninių, 
iš kurii} 3 garinės (Joniškio, 
Maldenių ir Daunoravo), 2 mo 
torinės (Balkaičių ir Šimkū-

Siuntė memorandumą Prancū
zijai ginklavimosi lygybės 
klausimu. Prancūzija, vietoje 
susisiekti su Vokietija ir tuo 
klausimu rimtai pasitarti, ė- 
mė tą memorandumą' paskelbė 
visam pasauliui ir priede Vo

yra Hapsburgų dinastijos grį
žimo sostan priešas.

Graikija pasiilgusi kara
liaus. Sosto atstatymo priešas Philadelphijos. 
premjeras Venizelos laimėjo 
rinkimus ne geriausia. Netu
rės balsų daugumos. Jis gali

JO EMIN. KARDINOLAS 
DOUGHERTY

Jo Eminencija kardinolas' 
Dougherty, Philadelphijos ar
kivyskupas, šį sekmadienį, 
spalių mėn. 2 d., šventins nau
ją seserų kazimieriečių akade
miją — Juozapo Marijos vilą, 

šalia Newtown, Pa., netoli

HAVANA, rūgs. 29. — Co- 
lon kapinėse, arti šio miesto, 
kur turėjo būt laidojamas nu
žudytas senato prezidentas Be
llo, policija rado žemėje įkas
tas apie 200 svarų dinamito 
minas. Šis dinamitas buvo su
jungtas elektros laidais su ki
tomis kapinėmis.

Del šio susekimo Bello lavo
nas laidoti paimtas į Santa 
Clara.

MAJORAS ŠAUKS KON
FERENCIJĄ

portuoti Danijon, tačiau Da
nijos vyriausybė nedavė leidi- inū) 19 įvairiuose kaimuose 
mo mūsų obuoliams įvežti. Pa- pieno nugriebimo punktų. Ga- 
našiai atsitiko ir su Belgija, niybos atžvilgiu, Joniškio pie- 
kuri taip pat nesutiko įsileisti n*nė yra viena iš didžiausiųjų

Cliicago majoras Cermak’as 
praneša, kad artimiausiomis 
dienomis jis sušauks miesto 
viršininkų konferenciją tikslu 
pasitarti apie išlaidų mažini
mą 1931 m. Nes reikalinga ma aiškina šio draudimo priežas- 
žinti gyventojams mokesčius. Jtis.

0 anglai nori Lietuvos obuo-

mūsų obuolių.
Šio reiškinio priežastys vi

siškai neaiškios, ypač kad su 
tomis valstybėmis mes turim 
pasirašę prekybos sutartis. Te 
ko patirti, kad vyriausybė jau

Lietuvoje, nes joje pagamina
ma per savaitę nuo 85 iki 90 
statinaičių sviesto.

23 GRAIKŲ MIESTELIAI 
IŠGRIAUTI

ČILĖJ SUKILIMAS 
PLEČIAS

kietiją dar iškoliojo. Paskiau bQt pašalintas. Tada monar- 
Prancūzijos pusėn prieš Vo-1 ehistams būtų progos atstaty- 
kietiją pašlijo ir Anglija. Da-j^i monarchiją.
bar T. Sąjungos suvažiavime 
Vokietijos atstovas reikalavo 
tą ginklavimosi lygybės klau
simą įdėti tarp svarbiųjų rei
kalų ir pirmiau kitų svarsty
ti. T. Sąjungą valdo Prancū
zija su Anglija. Šių valstybių 
atstovai minėto Vokietijos ly-

RUMUNIJA SUSIARTINA 
SU SOVIETAIS

VIENA, Austrija, rūgs. 30. 
— Prancūzijos spaudžiama Ru 
munijos vyriausybė, kaip pra
neša iš Maskvos, jau pasiren- 

gybės klausimo svarstymą pa-ĮSUsi pasirašyti su sovietų Ru
dojo paskiausion vieton. Tai sUa nepuolimo sutartį. Sako- 
tikslas, kad tą klausimą igno
ruoti.

Nė viena save gerbianti tau
ta negalėtų pakęsti tokio san
tarvės valstybių nusistatymo,1 
pareiškia vokiečių vyriausybė.

ma, Besarabijos klausimas šį
kart bus palaidotas.

SALONIKAI, Graikija, rū
gs. 29. — Žemės drebėjime, ku
rs ištiko Chalcidice pusiausa- 
lį, kiek iki šioliai sužinota, žu
vo 338 asmenys. 23 miesteliai 
perdėm išgriauti, o kiti dali
nai.

Graikų vyriausybė karo lai
vu “Pergamus,” į nukentėju
sią sritį pasiuntė gydytojus, 
slauges ir vaistų.

SANTIAGO, Oile, nigs. 29., 
— Žiemių Čilėj gyventojų su-! 
kilimas prieš vyriausybę ple
čias. Antofagasta mieste suki
lėliai nelaisvėn paėmė vyriau
sybės garnizono vadą, gen. 
Marin ’ą.

RASTAS NUŠAUTAS
Ties 48 place ir Albany avė. 

rastas pamestas automobilis ir 
jame nušautas smurtininkas I- 
ron Barger, 37 m. amž., 6941 
So. Halsted gat. Jis turėjo po
licijos rekordą.

lių. Šiomis dienomis viena an
glų firma teiravosi Kaune dėl 
mūsų obuolių eksporto Angli- 
jon. Ta firma norinti nupirkti 
9,000 tonų mūsų obuolių.

NAUMIESTIS, Šakių apsk. 
Rugsėjo 4 d. iškilmingai paš
ventinta neseniai pastatytoji 
didelė Dr. V. Kudirkos vardo 
mokykla. Jos statyba atsiėjo 
apie 200,000 litų. Šventinimo 
iškilmėse dalyvavo švietimo 
ministeris ir daug svečių.

SUIMTA PLĖŠIKĖ

ŪKININKAI MODER- 
NĖJA

MacDONALD’AS PASI
LIEKA

ANGLŲ LAIVAI PA
SIŲSTI

LONDONAS, rūgs. 29. — j 
Į Chalcidice pusiausalio (Grai-1 
kijoj) pakraščius, kuriuos iš
tiko žemės drebėjimas, Angli
jos vyriausybė pasiuntė karo
laivus. I 1 i*,.* i J.•

Policija suėmė plėšikę Mary 
Kramer, 21 m. amž. Pas ją 
rastas užtaisytas revolveris. 
Vieno žmogaus ji įprašė, kad 
ją automobiliu pavėžintų. Gi
nklo pagalba ji iš žmogaus a- 
tėmė vieną dol. Policija ją ir 
sučiupo.

PAGIRYS, Ukmergės apsk. 
Kai kuriuose šios apylinkės 
kaimuose šį rudenį prisiveisė 
tiek daug uodų, kaip niekad 
to nebuvo. Pavakare tiesiog 
negalima jų atsiginti. Namų 
sienos, langai ir durys knib- 

uo-

ATVYKSTA GUB. ROOSE
VELT’AS

ŽYGAIČIAI, Tauragės aps.
Šios apylinkės kaimuose smar-L, ’ , 7“ ' S. . . , ¥. . . . zda nesuskaitoma daugybe
Inai plečiasi taip vadinamos

“ niašinautės ”, kurios jau iš I 
seniau lydimos muzika ir šo
kiais. Kuliama tiktai motori
nėmis mašinomis, prie kurių 
dar pritaisyta šiaudų kratiklė.
Arklinėsi kuliamos mašinos 
šioj apylinkėje visiškai baigia 
išnykti.

DĖDĖ DIKTAVO LAIŠKĄ

PRIJAUKINTAS GANDRAS

PLEASANTVILLE, N. J., 
rūgs. 29. — Vienas Atlantic. 
City turtingas kontraktoi^ius 
gavo grasinantį laišką. Reika
lauta pinigų. Rašto ekspertai 
susekė, kad laiškas rašytas ne 
suaugusiojo, bet vaiko.

Detektyvai kreipės mokyk
lon ir vaikams paskelbė laiš
kų rašymo kontestą. Rasta,

Šiandien Chicagon atvyksta 
demokratų kandidatas į pre
zidentus gub. Roosevelt’as. Iš 
stoties demokratai jį nulydės 
į Congress viešbutį.

KLEBONIŠKIAI, Kauno a- 
ps. Vienas šio kaimo ūkinin
kas pagavo gandrą, kuris, ma- kad Mi'ldred Marinelli, 14 im

APLANKĖ TURKŲ 
PREZIDENTĄ

LONDONAS, rūgs. 29. —Į 
Nepaisant trijų kabineto na-Į 
rių atsistatydinimo, ministerisj 
pirmininkas MacDonald’as pa! 
silieka savo vietoje, o į atsi- 

snieji rūmai nusprendė, kad statydinusių vietas skiriami

GRĮŠ T. SĄ JUNGO N

BUENOS AIRES, nigs. 29. 
Tad atšaukia atstovą. Gal dar Argentinos kongreso žeme-
išeis ir pačios T. Sąjungos. 
Laikas parodys, kas toliau 
bus daroma.

KAREIVIAI SERGA 
ŠILTINE

BERLYNAS, rūgs. 30. — 
Katovicų, Aukštojoj Silezijoj, 
vokiečių garnizone kilo pilvo 
šiltinės epidemija. 5 kareiviai 
mirė, o 88 serga.

IR VĖL KARO SKOLOS

PARYŽIUS, rūgs. 29. — 
Prancūzų senatoriuR Henri Be-

Argentina grįžtų T. Sąjungon. kiti.

ISTANBUL, rūgs. 29. — J. 
Valstybių kariuomenės štabo 
viršininkas gen. McArthur ap
lankė Turkijos prezidentą Mu- 
stafą Kemalį. Po to išvyko į 
Paryžių. , .

BAIN’UI BYLA

MEKSIKOS VALDOVAI VIS DAR DAU
GIAU SPAUDŽIA KATALIKUS

MENICOtdTY, rūgs. 30. —isti, ar Meksikos valdovai turi 
Valdančioji Meksiką bedievių kiek kultūros ir ko jie siekia.
militaristų junta toliau vykdo, 
savo programą, nukreiptą 
prieš Katalikų Bažnyčią. Ši 
junta jau tiek pasistūmė pir
myn, kad gyventojams, kurių 
dauguma yra katalikai, būtis 
pasidarė jau visai nepakenčia
ma. Tas reiškia, kad bedie-

Kai kuriose valstybėse 100,- 
000 katalikų skiriamas vienas 
kunigas. Daugiur vienas kuni
gas skirtas 40,000 katalikų. 
Kitose — mažesniam skaičiui.

Blogiausia yra Tobasco va
lstybėje. Tobasco vyskupijoje 
gyvena daugiau kaip 210,000

viai valdovai netolimoj ateity katalikų ir jie visi turi tik 
renger’is ir vėl iškėlė karo sko susidurs su reakcija — prilips | vieną kunigą. Bet ir tas nuo 
lų klausimą. Jis pareiškia, kad liepto galą. i valdžios agentų slapstosi. Ku-
karo skolos Amerikai yra glau Šiandien jau 13-oj valsty-Įnigai toj valstybėj negali vei- 
džiai sujungtos su ireparacijo- bių ir pačiam federaliniam di-|kti. Nes uždrausta nevedusie- 
mis. Jei Vokietija nemoka re-strikte katalikų kunigų skai-Įms kunigams kunigauti. Tad
paracijų, Prancūzija negali mo čius sumažintas taip, kad pro- 
kėti karo skolų Amerikai. 1 taujantis žmogus negali supra-

vyskupija jau . ilgi metai yra 
be vyskupo ir kunigų.

MEKSIKA APLEIS T. 
SĄJUNGĄ

MEXICO CITY, rūgs. 29. — 
Meksika priklauso T. Sąjun
gai. Kas metai turi įmokėti 
60,000 dol. Sąjungos iždan. Tai 
perdaug. O iš to priklausymo 
nėra naudos. Keliamas suma
nymas išeiti iš Sąjungos.

BUS STIPRIAI SAU- 
GOJAMAS

WASHINGTON, rūgs. 29. 
— Ateinantį antradienį «Des 
Moines, Iowa, prezidentas Hoo 
ver’is sakys prakalbą. Praneš
ta, kad kelionėje į tą miestą 
ir atgal prezidentas bus stip
riai saugojamas.

Ateinančią savaitę bus su
tarta, kada turi būt nagrinė
jama nauja buvusiam banki
ninkui Bain’ui byla. Traukia
mas tieson už kitą nusikalti
mą.

AREŠTUOTAS “AU- 
TOISTAS” ,

Frank Milotti, 16 m. amž.,

tyt, bus namie augintas, nes 
prie savo šeimininko taip pri
prato, kad iš kiemo niekur | 
neina, o jei kartais ir išskren-1 
da, tai paskraidęs tuoj grįžta. 
Prijaukintas gandras labai gra 
žiai sugyvena su vištomis ir 
dažniausia su jomis būna drau 
ge. Duodamą lesti maistą ima 
tiesiai iš rankų.

amž., rašė grąsinantį laišką, 
kurį jos dėdė jai diktavo.

T. SĄJUNGA BE PINIGŲ

PRADEDA OBELYS 
ŽYDĖTI

Iš daugelio Lietuvos vietų
1735 B. 83( gat., nusipirko an- ateina žinios, kad tai 'šen, tai 
trarankį automobilį ir leidosi ten obelys pumpurus krauna, 
gatvėmis. Važiuodamas pavo- o kai kur ir pražydo stambiais 
jingai sužeidė dvi moteriškes (žiedais, kaip pavasarį. Rudenį 
ir kūdikį. Areštuotas. įtokis reiškinys labai įspūdin-

------------------- Įgas, ypač kai tam pačiam sode
GAISRE ŽUVO 5 ARKLIAI gretimos obelys dar pilnos no-

------------- ! katančių vaisių. Tačiau žydi
Hawthorne lenktynių arkliu nedaug žiedų. Ūkininkai stebi 

dės, Stickney, ištiko gaisras, žydinčias obelis, nes jiems sva 
žuvo 5 parinktiniai arkliai. Ki rbu, ar jos žydės pavasarį, jei» 
tus suspėta išvesti. Nuostolių gu dabar taip skubinasi žydė- 
padaryta apie 50,000 dolerių, ti.

/•

ŽENEVA, rūgs. 29. — T. 
Sąjungos suvažiavime aiškėja, 
kad Sąjungai trūksta pinigų. 
Ne visos valstybės sumoka ski
rtas dalis. Už šiuos metus iki 
šioliai gauta tik 64 nuošimčiai 
įmokėjimų (kontribucijų). Są
jungos išlaidos yra didelės.

20 ASMENŲ ŽUVO 
LENKIJOJ

VARŠUVA, rūgs. 29. — Ru- 
bel miestely nuo perkūnijos 
kilęs gaisras sunaikino 350 
gyvenamųjų namų. 20 asmenų 
žuvo.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — šiandien saulėta; 
kiek šilčiau.
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Šio krašto abi didžiosios politinės parti
jos yra stipriai susiorganizavusios. Ilgus me
tus jos tarpusavini kovoja už pirmenybę. Val
do kraštą pasikeizdamos.

Abi šios partijos turi savo aukštai išla
vintus vadus, o šie padėjėjus. Turi jos galy
bes propagandistų ir apsukriųjų organizato
rių. Šie žmonės naudojasi kiekviena proga, 
kad savo pusėn piliečius patraukti. Jie vei
kia miestuose ir miesteliuose, valstybėse ir 
apskrityse. Jie dirba ir ten, kur numato ir

DIENOS KLAUSIMAI
DAR VIENA IŠTAIGA ATSIDARO

Praėjusį pavasarį šv. Kazimiero Seserų 
vienuolija nupirko naujam savo centrui ry
tinėse valstybėse gražią vietą netoli Pliila- 
delphijos. Tą’ vietą pavadino Juozapo Ma
rijos vila. Kaip jau buvo pranešta, šventini
mas įvyksta būsimame sekmadienyje. Tas 
iškilmes atliks Jo Eminencija Kardinolas 
Douglierty, dalyvaujant tūkstantinėms lietu
vių minioms.

Seserys Kazimierietės naujoj vietoj turės 
ne tik poilsį atostogų metu ir galės ten susi 
rinkusios gilintis pedagogikos ir kitų mokslų 
šakose, bet taip pat steigia naują mokslo 
įstaigą lietuvaitėms. Nuo šio rudens prade
da veikti antra Kazimierieėių mergaitėms a- 
kadeinija.

Tuo įvykiu džiaugiasi rytinėse valstybė
se gyveną lietuviai katalikai, nes jie susilau
kė įstaigos, kuri daug naujo įneš į jų religi
nį ir tautinį gyveninių. Ligšiol ten šimtai 
lietuvaičių lankė svetimtaučių aukštesnes mo
kyklas, nes Chicaga buvo pertoli. Tuo būdu 
lietuvaitės buvo lyg ir nuskriaustos, nes jos 
neturėdavo progos lietuviškoje mokykloje pa- 
gilint žinias apie Lietuvą, sustiprinti tautiš
ką dvasią, pasiruošti lietuviškam visuomeni
niam veikimui. Toji spraga jau užtaisyta.

Kaip plačiai naujoji lietuviu mokslo į- 
staiga prasiplės, tas daug pareis nuo rytie
čių paramos.

Mes manom, kad Juozapo Marijos vila 
bus dideliu akstinu steigti mokyklas prie vi
sų lietuvių parapijų rytuose, nes daugelyje 
vietų jų dar nėra. Tai bus didžiausias lai
mėjimus.

Be savų, lietuviškų mokyklų jokiu būdu 
nėra galima išlaikyti religinės ir tautinės 
dvasios jaunojoj kartoj. Kur veikia lietuvių 
parapijinės mokyklos ten visai kitokia jau
nimo dvasia. Jis ir religiškai ir tautiškai yra 
susipratęs, nes ne vien iš tėvų, bet ir mokyk
loje kas dien girdėjo apie savo tautą. Mokyk

DIEVIŠKOSIOS MALONĖS RAKTAS
Popiežius Leonas XIII, kurs uoliai 

darbavosi, kad praplatinti Šv. Rožančiaus 
pamaldumą po visą pasaulį, ir kurs spa
lių mėnesį paskyrė ir pašventė Šv. Ro
žančiaus Karalienei, tikrai nusipelnė jį 
vadinti Šv. Rožančiaus Popiežium. Tas 
garbingos atminties Popiežius Leonas 
XIII išleido per dvidešimtį enciklikų, ku
riose ištikimuosius ragino prie Šv. Rožan
čiaus pamaldumo; ir visus rožančininkus 
apdovanojo gausiais atlaidais. Pirmoje sa
vo enciklikoje, kuri pasaulį išvydo 1883 
metais, jis rašė: “Gan aišku, kad Šv. Ro
žančiaus pamaldumas yra taip labai pa
tinkamas Švč. Marijai, tai]) atitinkąs Baž
nyčios ir Krikščionybės gynimui, nežiū
rint, ar viešai ar privačiai kalbamas, kiek
vienam nupelno Dieviškųjų palaimų.”

Šventieji visada brangino Šv. Rožan
čiaus kilnumą ir nuopelnus. Jų gyvenimai, 
bevejk be išimties, liudija, kad Šv. Ro
žančius buvo galingiausias jų ginklas ko
voje prieš tikėjimo priešų antpuoliu*. Šv. 
Rožančius buvo raktas, kuriuo jie atidarė 
Dieviškosios Malonės tezaurą ir sėmė Die

A

Sveikata - Brangus Turtas
KED. PASTABA: Jau vienuolikti metui, kai mu

sų dienrašty dr. Itačkus veda Sveikatos Skyrių, .lis 
teikia prufcsiJouaJus im tarimus skultytujunis ir mie
lai atsakinėja J klausinius sveikatos dalykuose. VM 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) Klausimus galiuut siųsti “Draugo” redukcijai, 
arba tiesiog Dr. Kaėkui, 2130 W. 22nd st., Chicago, 
llliuols.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresą, nes duklaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiamu.

3) Jei k ausimo ir atsukymo negulima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Už tat visada reik pridėti pašto žeiikelj už » centus.

KAIP KŪDIKIAI APSI
NUODIJA

Dv. A. M. KAČKIS 
2130 \V. 22nd St., 

(Jldeag'o
Tel. Canai 0701

mergaitei jei ji suvalgė net 14 
tų stiprių tabletų? Tuojau sė
do į automobilį ir ko greičiau-

Motinai kūdikis yra brau-' šia atgabeno savo dukrytę į
turi nepasisekimų. Ir ten eina, kur jie ujami *ne* j°s Pa(dQiS gyvybė. įmano olisą. Išpumpavau mn- 

Gera motina savo mažutėlia- žytės vidurius, daviau antido-ir barami. Jie į tai neatsižvelgia. Visur taiso
tą, daviau vaistus ir įsakiau įnepalaužiamus frontus, kad tik laimėjus rin- llls ^ia an8vlu sargu; ji nuo- 

kimuose. Jos turi tani tikras sistemas, sulvg Pa^ budi ir sergsti savo vai- motinai, kad per visų dieną 
kurių sudaromi išlaidų fondai. Be šių fondų Ikučius nuo nelaimių. I ir naktį budėtų ir tėmytų ar
nebūtų galima jokia kampanija. Jd kultūringesnė motina, to ; neatsiras pas mažytę pavojin-

Šių partijų priešakinėse eilėse stovi pa-Ji geriau išmano, kaip apsau-jgų simptomų. Laimei, mažy- 
vieniai piliečiai. Jų yra milijonai. Jie pa-!g°ti mažutėlius nuo ligų ir tės gyvybė buvo išgelbėta, ir

pavojų. Nei viena normali mo 
tina neturi tikslo savo kūdikį

duoda savo balsus už tą ir kitą partiją. Dau 
gelis jų nepaiso partijų ir joms nepriklauso.
Bet, atėjus rinkimų dienai, eina ir balsuoja I užmušti; vaikas greičiau mo- 
taip, kai]) jų sąžinė jiems nurodo. Tačiau yra tiną užmuš, nei motina vaiką
gausingi legijonai ir tokių piliečių, kurie bal
savimą neigia. Jie pareiškia, kad nesijaučia 
turintieji- palankumo tai ar kitai partijai ir 
nesinaudoja balsavimo privilegija. Jie sako, 
kas iš to, jei laimės ta, ar kita partija. Juk 
iš to nebus jiems jokios naudos.

Toks protavimas yra klaidingas. Šių ne
balsuojančių piliečių balsai gali daug nusve
rti krašto ir jų pačių gerovei. Jie turi dirs
telti, ką kongresas yra nuveikęs ir ko jis

ji dabar yra sveika. O jei mo
tina būtų buvus nesupratlvva, 
jei būt greit neatgabenus kū
dikio pas gydytoją, tai kas

O kartais net ir prie geriau-' tai mažytei būtų atsitikę ga-
sios priežiūros atsitinka su kū 
dikiais nelaimių. Iš nelaimių 
įneš turime mokintis, kad a- 
teity vėl tokia pat nelaimė ne
pasikartotų.

Čia jums aprašysiu vienų ti
krą atsitikimą, kurs lai būna

nėra padaręs. Jie turi atsiminti apie tai, kaip 
kiekviena partija atsineša, kad ir į prohilpci- j K. trijų metų amžiaus inergai- 
jos klausimą. Priešais gyventojus štai pasta- tė rado padėtą ant kresės ble-
tyti darbo atlyginimo ir maisto klausimai. 
Tai didieji ir svarbūs klausiniai. Nenorintie- 
ji balsuoti piliečiai turi pagelbėti balsuojan
tiems išspręsti tuos didelius klausimus. O tai 
galima atsiekti tik rinkimų dieną balsuojant.

Kurie piliečių rinkimų dieną šalinsis nuo 
balsavimo, bus aišku, kad jie sutinka su da
bartine tvarka ir būtimi. Jie nori, kad nedar
bas dar ilgus metus gyvuotų, o prohibicijos 
klausimas dar kelioliką metų būtų Sprendžia
mas. Pagaliau nori, kad milijonai žmonių 
skurdą vilktų ir alkių.

Toks nusistatymas yra ne patriotiškas 
ir smerktinas. Kiekvienas pilietis turi bal
suoti. Turi balsuoti už tą ar kitą partiją. Tu
ri savo balsais remti tuos ar kitus kandida
tus. Kandidatų tarpe juk yra teisingų ir są
žiningų žmonių.

Kas rinkimų dienų nebalsuoja, tas ima 
ant savęs didelę atsakomybę. Kaip ten ne
būtų, kurs pilietis nebalsuoja, visados daro 
didelę klaidą.

vo palaimų sau, savo darbams ir visai 
Bažnyčiai. Skaitome, kad Šv. Karolis Bor- 
romeo, Milano arkivyskupas, visada tu
rėdavo karštą pamaldumą j Dievo Moti
nų. Jis neapleido nei vienos dienos, kati 
nebūtų atkalbėjęs Šv. Rožančiaus, nežiū
rint didelių darbų ir nuovargio. Jis mėg
davo savo penitentams užduoti Šv. Ro
žančių atkalbėti. Ir Katedros koplyčioje 
jis įsteigė Šv. Rožančiaus Broliją. Jis pats 
atjautė didelį džiaugsmą iš kasdienio Šv. 
Rožančiaus atkalbinėjimo, nes per tą pa
maldumą jis lengvai įgrisdavo visas pro
blemas, kurios kankindavo jo protą ir ne
ramindavo jo sielą dienos metu.

šv. Pilypas Neris taip pat buvo atsi
davęs Dievo Motinos meilei, ir žmonės 
dažnai jį matydavo su rožančium rankose, 
o jo lūpas, neperstojančiai kartojančias: 
“Sveika Marija...” “Žinokite, mano vai
keliai,” vieną’ kartą jis tarė tiems, kurie 
jį apnyko, “ir tikėkite man, kurs žino, 
kad nėra galingesnio būdo apturėti palai
mų iš Dievo, kaip vien per Šv. Rožan
čiaus pamaldumą į Švenčiausiąją Mari- 
Tą”

Šv. Pranciškus Saliezioti# irgi turėjo 
nepaprastą pamaldumą prie 9v& Marijos,

lite spręsti iš sekančio pana
šaus atsitikimo.

Straipsnyje ‘'Poisoning by 
“Exlax” Tablets,“ Dr. Mon-
tague Cleeves iš La Crescen- 
da, Califr, “The Journal of 
tlie American Medical Asso-

SVEIKINAME!

įspėjimu kiekvienai motinai, 1 ciation,” rugp. 20, 1932, ap- 
kiekvienam vaikų auklėtojui. ,rago sekantį atsitikimą, kurio 

Rugsėjo 13 d., 1932, ponios

kinę dėžutę su patentuotais 
vidurių liuosavimui vaistais 
vardu “Partola.” Pasiėmusi 
tą’ dėžutę mažytė pasislėpė į 
užkaborį ir suvalgė visus vai
stus kiek toj dėžutėj buvo, iš 
viso 14 Partolos tabletų. Mo
tina buvo užimta namų ruo
ša ir nepastebėjo, kai jos du
krelė suvalgė skanias-saldžias 
Partolos tabletas. Už pusva
landžio motina pasigedo ma
žytės; randa ją’ pasislėpusią, 
šalę jos gulinčią nuo Partolos 
blekinę dėžutę, o rankutėje 
tuščias popierėles, į kuriuos 
buvo suvynioti tie nuodai. 
Motinai dingtelėjo į galvą, 
kad jei jai suaugusiai mote
riškei nuo vienos Partolos ta-

vertimą iš angliško į lietuviš
ką čia paduodu:
“Sveikas, Amerikoje gimęs 

vaikas, 10 metų amžiaus, ko-

Gerb. kun. Jeronimas Vaičiūnas, dienraščio “Draugo“ 
bendrovės pirmininkas, Šv. Antano parapijos klebonas ir žy
mus mūsų visuomenės veikėjas, šiandien mini savo vardo 
dieną. Ta proga jį sveikiname ir linkime ilgiausių metų! 

pratrukimų po oda ant kojų. lėtų jų už saldainius palaiky-
Temperatūra tebesitęsė iki 
103. Neteko sąmonės, alsavi
mas išlėto pradėjo silpnėti ir

ti ir užsinuodyti.

vo 26, 1932, suvalgė visą dė->vaikas mirė vidurnakty, bala-
žute “Etxlax“ tabletų, inany- ndžįo 4, po devynių dienų kai
damas, kad tai saldainiai. Jis suvalgė “Exlax” tabletas. 
kentėjo dėl smarkaus viduriu- j Toliau tas gydytojas apra- 
vimo ir jo temperatūra pakilo šo, kokie sužalojimai buvo įn
iki 106 P.; kadangi naminis sti kai skrodė lavoną, smege 
gydymas nepagelbėjo, tai se
kanti vakarą pašaukė gydyto
ją. Vienatiniai simptomai bu
vo tai temperatūra 106 ir pul-

nyse, širdyje, inkstuose, kepe
nyse ir 1.1, to nelaimingojo 
vaiko, suvalgiusio “Exlax.”

Kad pavyko man išgelbėti 
sas 130. Šlapumai nerodė ką [mažytės lietuvaitės gyvybę, 
tokio abnormalaus. Karščiavi- jtai buvo mano, kaipo gydyto-
mas tęsėsi. Kovo 30 d. staiga 
ant pilvo, kojų ir rankų pa
sirodė dideli plėniai; tų plė 
mų kraštai buvo ryškūs serpi- 
gininiai, o ryt dieną išnyko. 
Kitą dieną suparalyžavo puse

jo, priedermė. Tuomi nenoriu 
girtis, tik noriu mylimus lie
tuvius perspėti, kad tokius mal
džius, bet stiprius nuodus, 
kaip “Analax,” Exlax,” “Pa
rtola’’ ir kitokius patentuotus 
“llumbukola” reik laikyti pokūno ir vaikas pradėjo klie- 

bletos vidurius paleidžia, tai j dėti. Daugybė cinkų pasirodė Užraktu, kad nekalti kūdikiai 
kas gali atsitikti trijų metų ant pilvo ir kraujo gyslelių negalėtų jų paimti, kad nega-

Dievo Motinos, kurią jis vadino jo širdies 
Į džiaugsmu. Ir apie Ją kalbėdavo taip mei- 
j lingais žodžiais, kaip mylintis savo moti

ną vaikas. Lygiai, kaip Šv. Alfonsas Li- 
gouri, jis pasižadėjo Šv. Rožančių atkal
bėti kas dienų. Tą pažadėjimą jis ištiki
mai vykdė, nežiūrint, kad kasdienės pa
reigos, valdant vyskupiją, jį trukdė ir 
nuvargindavo; naktį, pirm gulsiant, jis
visada atkalbėdavo Šv. Rožančių.

Šv. Jonas Berčmanas, gulėdamas ant
mirties patalo, prie savo širdies prispau
dęs laikė tris daiktus, kurie jam buvo gy
venime brangiausi, būtent: Kryžių, Šv. 
Regulas, ir Šv. Rožančių. Savo pamaldu
me į Švenčiausiąją Mariją, Dievo Motiną, 
jis Ją vadino: Saldžiausioji Motina. Ir di- 

j džiausiąs-jo džiaugsmas buvo Ją sveikin- 
i ti Šv. Rožančiaus paslaptyse. Minėti trysI
, brangiausi jo daiktai, jis sakė prieš savo 

mirtį, prigelbės jam įeiti į Dangų, nes jis
! mylėjo Išganytoją karčiojo Jo kančioje, 

jis meiiingiausiai gerbė Švč. Mariją, ir 
i galop, savo gyvenime, jis niekada sauva-

lingaį neperžengė Šv. Regulų įstatymo.
O kiek kitų daugelis Šventųjų, kurie

turėjo karštą pamaldumą į Švė. Mariją,
Dievo Motiną, kurią maldingai gerbė per

Šv. Rožančių, atitraukdami atilsio valan
das ir jas aukodami dvasiškam paslapčių 
apmąstymui. Neskaitant Šventųjų, kiek 
pasaulyj yra dievotų moterų ir vyrų, nu
sidėjėlių ir 'paklydėlių, kuriems ir ku
rioms Šv. Rožančius suteikė šviesų ir stip
rybę, suraminimų ir džiaugsmų, paguodą 
ir išganymą.

(Daugiau bus)

Kaip jis pamilo Dievą
(Iš žymaus komunisto 

raštų).
atsivertėlio

(Pabaiga)

— Nesuprantu, kodėl negyja tamstos 
koja? Kaskart vis naujos žaizdos! — pyk
davo daktaras ir pečiais traukydavo.

Ir aš taij) pat galvojau, o mano šir
dy augo didelis nerimas. Kasnakt aš pra- 
dėjau sapnuot nušautą kunigą ir jis man 
visai aiškiai sakydavo: “Tau nukris abi 
kojos, jei nepamilsi Dievą...” Arba: “Joks 
daktaras tavęs neišgydys. Pulk Viešpačiui 
po kojų, nes atėjo jau ta valanda, kurios

>' t
.' ■ '4**"
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DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

ATSAKYMAS M. Š. - Jei 
tamsta rytmety atsikėlus esi 
labai pikta, o po tam ūpas 
yra puikus, tai nereiškia, kad 
turi kokią nors ligą. Galimas 
dalykas, kad nedamiegi, o gal 
persimiegi, gal miegamojo ka
mbario ventiliacija bloga, gal 
bemiegant bildesys ir išorinis 
ūžesys neleidžia tinkamai pasi 
lsėti ? Nepasitarus su gydyto
ju nepatarčiau tamstai jokių 
vaistų imti; miegui ir nervo- 
tumui vaistai gali net pakenk
ti.

GARSINK1NTES
“DRAUGE”

tu dar nelaukei.” Ir ištiktųjų atėjo <li< 
na, kad aš staiga sudrebėjau, atėjo diena 
kad aš supratau, jog mane Dievas bau 
džia ir primena savo galią... Aš dar spy 
liaus, dūr mėginau save įiikinėt, kad jo 

kio Dievo nėra, bet jau buvo vėlu. Ko.į; 

tino darėsi dideles žaizdos, o širdis vis sa 
ke: tu nusidėjėlis, pulk Viešpačiui po ko 

jų, gal Jis tau dovanos. Prisiminiau \i.-; 
praeitį, visus niekšingus žygius ir maut 
sielą, mano sąžinę užgulė sunkus akmuo.

— Taip, aš didžiausius nusidėjėlis, a: 
kaltas, Viešpatie, — sušukau, -- priimi, 
mane, atleisk man, aš būsiu Tavo tanias 
Tikiu į Tave...

Ėmiau balsu verkti. Ašaros, didelės 
karštos ašaros riedėjo p<T mano skruos 
tus. Ligoniai sužiūro. Kai kurie, mėgint 
mane pašiepti, bet aš nebekreipiau dėme 
šio. Aš verkiau nuoširdžiai, šaukiaus Die 
vo tikrai į Jį įtikėjęs ir man darės vis 
lengviau ir lengviau...

Po to įvykio Staroyskio koja išgijt 
po savaitės laiko. Išėjęs iš ligoninės ji: 
išstojo iš komunistų partijos, pabėgo 
užsienius ir dabar visur skelbia Dievt 
mokslą, ir gailis savo klaidų. Dėdė
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DETROITO ŽINIOS
M. J. ŠIMONIS, vedėjas

Antrašas: — 3564 Vemor Highway W. 
Telefonas Lafayette 1298
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LANKĖSI PRALOTAS M. 
KRUŠAS

DETROIT, Mich. — Grįžda
mas iš Lietuvos į Chicagų pra- 
otas M. Krušas aplankė ir mū 
ų koloniją, apsistodamas pas 
iv. Jurgio parap. kleb. kun. J. 
ižauskų.
Sekmadienį, rugsėjo 25 d., 

įer šv. Mišias gerb. pralotas 
jasakė gražų pamokslų.

Šv. Jurgio parap. kleb. kun. 
I. Čižauskas, per abejas šv.

lilMSlft iM
45 nuoš. ir Amerikoj - 
nuoš. viengungių.

Ir vargas Airijos moterims. 
Tik vienus ketvirtdalis mote
rų ten gali ištekėti. Užtat Ai
rijos moterys, palyginti su ki
tų kraštų, turi daugiau vaikų. 
Airijos moterys išaugina be
veik dvigubai daugiau vaikų 
negu, sakysim, Anglijos mote
rys.

^31 ris įvyks spalių mėn. 6 d., šv. 
Jurgio parap. mokyklos salė
je-

Visos 54 kp. narės malonė
kite atsilankyti į susirinkimų, 
nes visoms bus įdomu pasi
klausyti paskaitos, kurių pa
tieks C. pirm. M. Čižauskienė. 
Taip pat bus kviečiamos ir ki
tos narės kų nors paruošti ki
tiems susirinkimams.

Antra, kaip tik bus gauta 
Mot. Sų-gos nauja konstituci
ja, ji bus straipsneliais skai
toma ir aiškinama susirinki
muose.

Šiais nutarimais manoma su 
sirinkimus padaryti svarbes
niais ir reikšmingesniais.

M. Aukščiūnieuė,
Nut. rast. -

$

Rezoliucija vienbalsiai pri
imta ir pasiųsta Lietuvos pre
zidentui A. Smetonai.

Duetų “Lietuva” išpildė a- 
rtistai J. M. Čižauskai. Čia 
pp. čižauskai tiek sužavėjo pu 
blikų, kad vos po trijų duetų 
vargu galėjo apleisti scenų. 
Jiems akompanavo kun. J. Či- 
žauskas.

Programas baigtas Lietuvos 
himnu.

Po programo buvo šokiai ir 
žaidimai. Norintieji galėjo pa-

ŽINIOS IR NAUJIENOS

tlišias, pranešė, kad 6 vai. va- sikalbėti su gerb. pral. M. Kru
care, šv. Jurgio parap. baž- 
lytinėje svetainėje įvyks gra
sus programas, kuriame kal- 
)ės gerb. svečias apie Lietu
kų ir kitus, jo aplankytus, kra
štus.

Štai, ir vakaras. Pilnutėlė 
iv. Jurgio parap. svetainė žino 
nių, kurie laukė atidarant pro
gramo. Visi troško išgirsti ge
rb. pral. M. Krušo kalbų apie 
ietuvų.
— Na, dabar tai tikrai iš

girsime, kas ten dedasi Lie
tuvoje; kad tik greičiau jis ka
bėtų — šnabžda moterėlė.

Įeina ir laukiamas svečias 
ykiu su kun. V. Masevičium 
r kun. J. Čižausku. Minia su
joja rankomis.

Programų atidaro trumpa 
calba kun. J. čižauskas. Sa- 
ėje pasidaro tyla. Kun. J. Či
auškus perstatinėja kalbėto
ms ir solistus.

Juokdarys A. Širvaitis, muz. 
I. Čižauskui akompanuojant, 
udrožė solo. Publika ploja, 
gruziną jį kartoti.

Smarkus kalbėtojas — šv. 
Petro parap. kleb. kun. V. Ma- 
sevičius apibudina Amerikos 
lietuvių pastangas gaivinant 
Lietuvai nepriklausomybę ir 
dabartinę jos padėtį.

P. A. Juocnukaitė alto pui
kiai išpildo solo. Jai publika 
smagiai ploja.

Scenoje pasirodo ir gerb. 
svečias pral. M. Krušas, kuris 
dėkoja . kun. J. Čižauskui už 
svetingumų ir malonų priėmi
mų. Pral. M. Krušas vaizd
žiai nupasakojo Airijos gam
tos išvaizdų, kainu} gyvenimų 
ir Eucharistinį Kongresų, ku
ris įvykęs Airijos mieste Dub
line, kaip didžiausia, žmonių

šu, kuris taip maloniai kiek
vienų prieinantį pasveikino ir 
maloniai pakalbėjo. /

Visi pažaidę, pasilinksminę, 
gerame ūpe grįžo į namus.

Palaužta Vyšnaitė

Willis Baking Co., lietuvio 
duonos kepykla, persikėlė į 
naujų vietų: 11920 Connat Rd.

Jurgis, Albina Bilaičiai. su
silaukė dukrelės. Sveika, tvir
ta. Tėvai džiaugiasi.

PROTESTAS

Lietuvos Prezidentas,
Jo Eks. Ant. Smetona, 
Kaunas, Lietuva.

Mes, Detroit, Michigan val
stybės, lietuviai, susirinkę į 
šv. Jurgio parapijos svetainę, 
rugsėjo 25 d., 1932, išklausę 
įvairių pranešimų apie kata
likų padėtį Lietuvoj, prie ku
rios laisvės išgavimo ir jos 
palaikymo ir mes žymiai pri
sidėjome, pasipiktinome, kad 
dabartinė Lietuvos vyriausy
bė varžo mūsų brolių lietuvių 
laisvę, tikėjimo bei apšvietos 
srityje, net neleidzdama Kat. 
Universitetų atidaryti. Šiuomi 
reikalaujame katalikams lais
vės spaudos žodžio, apšvietos 
bei susirinkimų ir greičiausiai 
leisti katalikams atidaryti uni
versitetų.

Pasirašo:
Juozas N. Medonis,

Susirinkimo pirm.
John Usaris,

Rast.
Peter TamePs

Renkamos žinios, kokie mo
ksleiviai ir kokias lanko mo
kyklas. Surinkę visas žinias, 

'pasidalinsime su skaitytojais.

Sunkiai serga savo reziden
cijoj 1431 Morsell Avė., Jonas 
Valaitis. Pažįstamieji prašomi 
atlankyti. P-lės Valaitės yra 
daug pasidarbavusios L. Vy
čių 102 k p. ir Šv. Antano pa
rapijoj.

L. Vyčių 102 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks spalių 4 d., 
7:30 vai. Šv. Antano parap. 
mokyklos kambary. Visi na
riai prašomi susirinkti ir nau
ji} atsivesti. Vyčiai pradėjo 
rengtis prie vakarų. Visiems 
bus darbo.

Ignas Zabalavičius, šv. Ju-

MOT. SĄ GOS 54 KP. NARIŲ 
DĖMĖSIUI

Mot. Sų-gos 54' kp. įvyku
siame, rugsėjo mėn. 1 d., su
sirinkime nutarta daug gražių 
dalykų. Čia pažymėsiu tik pa
čius svarbiuosius:

Nutarta susirinkimuose tu-
rėti prakalbas, ar paskaitas, 

minia suplaukusi iš įvairių pa-įkurias paruoš pačios narės. Pi 
šaulio kraštų į airių sostirtę rmų tokių paskaitų žadėjo pa- 
Dublinų, viešai aukojosi Visa
galiui Viešpačiui. Toliau api
budino dabartinę Lietuvos pa
dėtį : Lietuvos kultūrėjimų, jos 
kaimo žmonių gyvenimų ir t.t.
Ypač kalbėtojas nušvietė da
bartinės Lietuvos vyriausybės 
elgesį, Lietuvos vyriausybės 
varžymų katalikų veikimo, ne
leidimų: atidaryti Katalikų U- 
niversiteto ir daugiau panašių 
dalykų.

Publika domėjosi pral. M.
Krušo kalba.

Po visų kalbų išnešta rezo
liucija, kurioj reiškiama Lietu
vos vyriausybei protestas dėl 
neleidimo atidaryti Kat. ITni 
versiteto ir varžymo katalikų 
laisvės.

Rezoliucijų perskaitė p. J 
Medonis, kuris taip pat paaiš
kino jos reikšmę.

ruošti Mot. Sų-gos centro pi
rm. M. čižauskienė. Paskaita

ninkas per 22 m. yra kepyk
los biznyje, turi didelį patyri
mų. Norėdamas praplėsti biz- Plačiai žinomas kun. Congh- 
nį turėjo priimti partnerį (ne lin spalių 16 d. vėl pradės sa- 
lietuvį) su kuriuo dabar sėk-.vo kalbas brodkestinti per 25 
mingai biznį varo. Lietuviams | radijo stotas, 
ši įstaiga dar mažai yra žino-i Kun. E. Couglilin yra gar
ma. Visiems patartina krau- siausias radijo kalbėtojas vi-

VISI LAUKIA

tuvėse reikalauti savo tautie
čio skanių keptų pajų. Acme 
Pie Co. selsmanedžeriu yra J. 
F. Daytonas.

Prasidėjus mokslui, dauge
lis jaunų detroitiečių įstojo į 
aukštesnes mokyklas: į kole
gijas, vienuolynus ir net į uni
versitetus. Praėjusį pirmadie
nį Juozas Petrauskas išvyko 
į Ann Arbor, Mich., tęsti mo
kslų universitete. Jis studijuo
ja dentisterijų. Ann Arbor, 
Mieli., universitetas yra pla
čiai pagarsėjęs. Daugelis ir lie 
tuvių yra jame baigę mokslų. 
Jei kas norėtų daugiau žinoti 
apie Ann Arbor universitetų, 
gali susirašyti su J. Petraus
ku, 508 Hill st., Ann Arbor, 
Mich.

Antanas šeškaitis su Sofija 
Rimšaite susituokė rūgs. 25 d., 
Šv. Antano bažnyčioje per su
mų. Kleb. kun. I. F. Boreišis 
juos surišo moterystės ryšiu. 
Jaunieji — pavyzdinga pora. 
Abu maži atvešti iš Lietuvos, 
čia augę ir mokslų ėję, gerų 
tėvų vaikai, pavyzdingi kata
likai. Vestuvių puota buvo pas 
jaunosios tėvelius Rimšus, kur 
jaunieji ir apsigyveno. Laimės 
ir ilgo, laimingo gyveninio.

Reikia pažymėti, kad per 
sumų L. Vyčių choras gražiai 
giedojo mišias, vadovaujant 
varg. J. A. Blažiui. Solo gra
žiai giedojo p-lė V. Švelniūtė. 
Jos pavardė kaip sykis ir ata- 
tinka švelniam, skambiam jos 
balseliui. Geistina, kad p-lė V. 

; Švelniūtė dažniau pasirodytų
rgio parapijos darbuotojas, už, 
laiko gazolino stotį ant kampo 
Šv. Jurgio bažnyčios. J. Zaba
lavičius vertas lietuvių para
mos; daug yra pasidarbavęs

ne tik bažnyčioj, Jiet ir paren
gimuose — vakaruose.

soje Amerikoje. Pradėjęs spa
lių 16 d. jis kalbės per 27 sa
vaites.

Kum Couglilin paskelbė, kad 
brodkestinimas kalbų per vi
sas stotis kainuos apie $35,000 
per mėnesį, arba apie $240,000 
už sezonų.

Kun. Couglilin užginčijo lai
kraščių pranešimų, kad būk 
vienas turtuolis jį finansuoja. 
Kun. Couglilin sako, kad vi
sas radijo lėšas padengs Kuo
sos valios žmonių aukos.

Kun. Couglilin kalbės nuo 
4 iki 5 vai. (Eastern Standard 
time; nuo 3 iki 4 Central Stan
dard time).

Jo kalbas perduos radijo 
stotys: WJR (Detroit), WCA 
U (Philadelphia), WIAS (Pi- 
ttsburgh), KYW (Chicago) ir 
kitos.

Per pastarųjį sezonų kun. 
Couglilin gavo 2,500,000 pra
šymų spausdintų jo pamokslų 
ir 613,000 komplektų. Visa to
ji literatūra yra veltui išda
linta. O. Aksomaitienė

X First Wayne National 
Bank of Detroit, Mieli., kuris 
yra konsoliduotas su kitais ba
nkais nuo spalii} '6 d. bus va
dinama First National Bank.

iX Ola gauta žinia, kad bol- Į 
ševikų kalėjime mirė kun. J. 
Šenvaitis, buvęs katalikų pa
rapijos klebonas Čeliabinske. j 
Iš pavardės atrodo lyg būtų 1 
lietuvis. Detroito Žiedas'

FORD AS NUKAPOJO 
ALGAS

Visam pasauliui yra žino
mas automobilių išdirbėjas II. 
Ford. Kitų miestų laikraščiai 
prirašo daug netiesos, bot ir 
vietos kapitalistų laikraščiuo- 

dedama klaidingosMeno Istorijų ir Lietuviškų 
Enciklopedijų užsisakė sekan- 

Šv. Jurgio parapijai, eidamas ! tieji: kun. I. F. Boreišis, kun. 
komiteto pareigas; ir dabar!J- B. Čižauskas, kun. V. Ma-ibimai, kad net dešimtimis tfl
neatsisako nuo aukos ar ko
kio nors patarnavimo.

Kiek teko girdėti, vietos pa
rapijų chorai pradeda ruoštis 
prie pramogų. Nežiūrint sun
kių laikų, visgi, dirbant orga
nizuotai, tikimos sulaukti gra
žių sėkmių. Mat, vieni kitiems 
nenori užsileisti, tat atsiran
da daugiau energijos. Laukia
me tų vakarų."

Lietuvio įstaigoj Acme Pie 
Co. (savininkas J. Skomskis)

bus sekančiam susirinkime, ku įstatytas didelis pajus. Savi-

sevičius, Dr. J. Jonikaitis, 
adv. J. P. Uvickas, Chas Ste
panauskas, kun. A. Karužiš- 
kis. Kai kuriems jau įteikta 
Meno Istorija; kitiems dar 
laukiama iš Lietuvos. Meno I- 
storija: architektūra, plastika 
ir tapyba parašyta įžymaus 

literato kun. K. Jasėno. Kny
gos yra gražios su įvairiais 
paveikslais, gražiais geros skū 
ros viršais. Tokios knygos tai 
tikras namų papuošalas. Vi
siems patartina užsiprenume
ruoti. Knygas užprenumeruoja
Matas Šimonis.

Georgia valstybės gub. R. 
B. Russell, demokratų parti
jos nominuotas į J. A. V. se
natorius.

VIENGUNGIŲ KRAŠTAS

Airijoj įvairaus amžiaus vie
ngungių yra žymiai daugiau 
negu kuriame kitame pasaulio 
krašte. Veda Airijoj daugiau
sia tik pagyvenę vyrai. Kaip 
rodo statistika, Airijoj yra 
viengungi;} vyrų: nuo 25—30 
metų — 80 nuoš., nuo 30—35 
m. — 62 nuoš., nuo 35—40 — 
50 nuoš., virš 40 meti} — 25 
nuoš.

Antroj vietoj po Airijos vie
ngungių atžvilgiu stovi Švedi
ja, Ten vyrų nuo 25 iki 30 me
tų amž. yra 65 nuoš. viengun
gių. Anglijoj to amžiaus yra

LITHUANIAN BAKING
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausių lietuviš
kų, ruginę, pumpermekol ir 
baltų duonų. Pristatom į vi
sas miesto dalis ir į Ham 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

fiT*

35

Šiemet Lietuvoj įsteigta net 
22 nauji malūnai, pernai per 
tų patį laikų 16. Įsteigti}jų 
malūnų investuotas kapitalas 
siekia 270,000 litų. Atminus, 
kad du malūnai šiemet ban
krutavo, malūnų Lietuvoj da
bartiniu metu viso yra apie 80.

> PAUL MOLIS
Notary Public

Visokios apdraudos, laivakorčių, 
pinigų siuntimo, namų ir farmų 
pardlvimo ir mainymo.

AGENTŪRA
1730 — 24th ST., DETROIT 

Tel. Lafayette 1545

HOGARTH 1631

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte iki 9 vakare 
Seredomis: 10 iki 12-tos dieną.

9621 Belleterre Avė ir 
Grand River

DETROIT, MICH.

Phone Cadillac 9540

JOS. P. UVICK
ATTORNEY AT LAW

Mortgage Bond Buildlng
5 W. LARNED ST.

(Comer Woodward)
Residence 456 Neff Road

GROSSE POINTE 
Res. Phone Niagara 0764

Phone Lafayette 1275

0. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET
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1 DR. J. B. RYDZAUSKAS
. S LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

apie Fordo gerumus, vpatin- = Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Jrankius: Elektros 
~ • 11 • !•__ J__1 1 1 S Lempas, Artificialiftką Saulės Šviesą., Diathermią, Sinusoidal i.r t. t.

= Bandau lyaują, Slapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
5 Speciallfikunias: Ligos moterų ir Ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. 
= Valandos: IO—2 dieną ir 4—8 vakare.
f 12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit

se žinios

gai klaidina darbininkus skel-

kstančių priimami darbinin
kai, o tuo pačiu laiku kaip 
sykis yra atleidžiami: per vie
nas duris priima, per kitas 
atleidžia. Apie atleidimų visai 
mažai terašoma. Dabargi su 
rūgs. 27 d. ir dirbantiems da
rbininkams nukapojo algas. 
$4.00 paliko paprastam darbi
ninkui už už 8 valandų darbą. 
Pas Fordų dirbdamas žmogus 
tampa kaip vergas. Visų For
do tvarkų bei darbininką pa
dėtį plačiai aprašysime vėliau 
“Detroito žiniose.” Bus įdo
mių žinių apie Fordo elgesį.

M
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J. E. MARTENSON CO
9336 W. FORT STREET

VTNEWOOD 1-4 560
PAMINKLU iSDIRBYSTfc

Parduodam visokius Pamiklus ant ka
pinių statyti. Patarnaujam greitai. Žema 
kaina. Klauskite platesnių žinių:

M. J. ŠIMONIS
2592 FERRIS AVĖ.

Vinewood 1-6577 Detroit, Mich.

J

BILLĮTS ŲNCLE
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DRAUGAS y Penktadienis, rugsėjo 30, 1932

Prašau Į Mano Kampelį.
•3ašo prof. Kampininkas---------------------

VOŽNŪS APDŪMOJIMAI į reikia šaukti.Tautų Lygų!
--------------r- Į Taip kalbėjosi hercogas

,, , i • i i n lapie uiousus ir buldogus;Paskelbus spaudoj, kad M o- , . ,
. . , 'taip kalbėjo į baronushercogas von Aosta | / v 1

apie žmones nevykiomis —
rencijos 
steigia šunų savininkų tautų 
sųjungų, ir aš leidžiu J ui. 1 la
ks ’ui savo kampely padainuo
ti apie “šunų tautų sąjungų,” 
kaip jis yra padainavęs Lietu
vos laikraščiuose. Štai jo dai
na:

Kai jau viskas atsibosta 
atsiramia von Aosta. ’ 
laiko daug gražaus jis turi, 
tat šunų draugijų kuria —

Vištvagi, kad ir naktį vogei, 
bet Dievas mato ir žino. Jei 
neatsiteisi čionai, tai po mir
ties gailėsies.

Vietos gyventojams reikėtų 
apsisaugot vištvagių. Patėmi- 
jus nepažįstamus, arba vaikus, 
slankiojant apie namus, šau
dės ar jardus, reikia žinot, kų 
su jais padaryti. Gaidys

RADIJO STOTIS AJJ

X šv. Antano parapijos ba- 
zaras baigės su dideliu triukš- 

lunus orkestras grojo, 
visi smagiai pasilinksmino ir

.... .gražaus pelno padarė,
kad linksmiau praleisti laikas nulupo rašytojų už nakvynę ir
imasi globoti vaikus — /pusryčius. Bekalbėdamas su Į Sų gos 3 kuopa
Užsieniuos vaikai tvarkoje — Tvainiu iiešbučio savininkui isaiai ,;ia* darbuojasi. Yla nu-

“Žmogus darbo kai neturi 
draugijas visokias kuria;

Jžymus jumoristas-rašytojas 
Mark.Tvain’as sykį apsistojo mu 
vienam viešbuty. Ant rytojaus 
viešbučio šeimininkas gerokai

SVEIKINAME

Visų parapijos komitetų ir 
pa rupi jonų vardu sveikinu 
mūs didžiai gerb. klebonų kun. 
Jeronimų jo vardo dienų ir li
nkiu ko ilgiausių metų ir ge
riausios sveikatos darbuotis 
Ciceroje.

Lai mūsų klebonas kun. Je
ronimas išgyvena tiek metų, 
kiek jo globėjas šv. Jeronimas 
(šimtų metų).

BIN6HAMT0N, N. Y.
MINĖS SPALIŲ 9 D.

Visa kolonija rengiasi mi
nėti spalių 9. Šv. Juozapo pa-

Fa-

M;.

A
5'z

X

M
Bedarbių Berlyno (Vokietijoj) merginų kempė už miesto. Jas maitina liuosnoriai apy

linkės ūkininkai, i

ten ką — kitų sugalvoja; 
užsieny aristokratė 
šelpia šuikį, arba katę — 
Tenai šokt kates mokina, 
veda vakarais į kinų, 
katės skaito ten romanus — 
ten visai kitaip gyvenas — 
Štai Florencijos hercogas 
susirūpino buldogais;
Sako, jie visur apleisti — 
reikia padėtį pakeisti...
Sako, žmonės susitvarkę, 
turi daug aukštesnę markę, 
šuns gi niekas nepagerbia, 
tat grųžinkim šuniui garbę — 
Pavyzdžiui anglų buldogų 
žmonės valgydint nemoka; 
priešpiečių jam nebeduoda, 
valgidina ir iš puodo...
Basų vedasi į orų — 
juk tai baisiai nepadoru! 
Reikia šaukti jų globėjus, 
kad rimtai pasikalbėjus —

žiurkė- tarns sureno'ti viešų rinkliavų rapija yra to minėjimo prie- 
•Ciceros mieste, jei tik iš vai- šaky.

tarp kitko nusiskundė 
mis, kurios nė jam, nė svečia 
ms neduodančios ramybės. g«uo ivuum?. I Kalbės generalis konsulas P.

— Aš žinau labai puikų .,ulGt'! ivyktl'al’al"1 9 lL .la,p Įžudeikis. Bus atvaidinto vei-
prieinonę prieš žiurkes, - sa-.Pat nutarus surengti „už k(j
ko Tvainas !karl> lapk™io 13 d., pampi-'
- Kai,, malonu būti, ja su->s sal8b 1-oSl'jai Pakvie“ti » 

žinoti,- nušvitusiu veidu pra|BriK',ton Parko- 
Jalo šeimininkas. - Neapsa-'dviej'I aktM velkal» “Baidyk- 

komai aš būčiau tamstoj dė

džios gaus leidimų. Rinkliava

ntėti”. Jei bus pelno, visas eis 
Vilniaus našlaičiams šelpti ir 
kitiems vilniečių reikalams.

CHICAGO JE

TRUMPOS ŽINELĖS

VVEST PULLMAN, III.

jBružiko pamokslai. Misijos silankyti. .Pelnas eis Šv. Ka- 
j baigėsi sekmadienį, rūgs. 25 d., zimiero Vienuolynui.
|2 vai. po pietų moterims, o 4 ----------------------
į vai. — vyrams.

Spalių 2 d., 4 vai. popiet po
nios St. Zubienės rezidencijoj,

kingas.
— Priemonė yra paprasta, 
tarė Tvainas, — patiek ta

msta žiurkėms už nakvynę ir 
pusryčius tokias sųskaitas,

lių paroda.”

X Šv. Antano draugijos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
spalių 2 d., I vai. popiet, para
pijos mokyklos kambary. Vi
si nariai kviečiami atsilankyti,

Povilas

Molumeių tylėti yra

Praėjusių savaitę mūsų bažny- Į12022 S. Halsted St. bus la- 
čioj buvo misijos, kurias vedė bai linksmas kauliukais žaidi- 
tėvas Jonas Bružikas, jėzui-'mo ir kitų'žaisiu vakarėlis, 
tas. Žmonės misijomis naudo-Į Vakarėlį rengia Akademijos 
josi; per misijas žmonių ne- į Rėmėjų skyrius, kuriam vado-

dar mažiau, negu mokančių g > buvo galima sutalpinti į sėdy-lvauja pp. 
lai kalbėti, — sako Šv. Am- nes. Mat, bedarbė, o antra tai džiūnienė
braziejus.

A. Strazdienė ir Gu- 
Bus ir užkandžių.

gražus pamokinantieji tėvo Rėmėjos kviečia svečius at-

Spalių. 9 d., parap. salėj bus 
nepaprastas įvykis. Mat, suka
ko vieni metai, kaip sėkmin
gai dirba su mumis visą my
limas klebonas kun. A. Lin-I

.kus. Dėl tos priežasties, vest- 
pulmaniečiai tų dienų rengia 

1 pokylį savo klebonui pagerb
ti. Bus gražus programas. 
Kviečiame ir svečius iš kitų 
kolonijų. Rep.

kaip man, o užtikrinu, kad nė i nes yra daug svarbių reikalų 
viena iš jų daugiau nepasiliks svarstyti. Kaip žinome, drau- 
tamstos viešbuty. i gija rengia jubiliejini 30 njetų

gyvavimo paminėjimų, kuris į-

Arba imkim vargšų mopsų — di į nosį? 
duoda šaltų evibelkliopsų..
Maistas, rodosi, atpigo —

Meimukas: — Mamyt, Vin
cukas įkando man į nosį!

| Motina (bausdama Vincu- 
įkų): — Dėlko pats sau nekan-

j Vincukas: -
:kiu, mamyte.

Kad nepasie-

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL
VIŠTVAGIAI

Kazimieras Kavaliauskas 
ir jo šeima senai nedirba, ir 
neturtingai gyvendamas, auk
lėja dvi našlaites mergaites. 
Vadinas, gailestingi kilnios ši
rdies žmonės.

Bet atsiranda tokių žmonių- 
vištvagių, kurie tų šeimynų 
skriaudžia.

vyks spalių 30 d. Gardžių va
karienę paruoš vieni vyrai. Iš
rinktoji komisija jau rūpina
si, kad viską ko geriausiai su
ruoštų ir sutrauktų viso Ci
cero lietuvius. Bus gražus pro
gramas. Tat, nepamirškit spa
lių 30 d.

X Kat. Federacijos 12 sky
rius rengia spalių 9 d. pami
nėjimų. Paminėjimas ruošia
mas spalių 12 d., (seredos va
kare). Išryto bąžnyčioj bus 
pamaldos.už laisvės kovotojus,

Praėjusiais metais išvogė j o vakare svetainėj prakalbos, 
jani vištas, o dabar praėjusio j Kalbės adv. Mastauskas ir 
šeštadienio naktį pavogė pas- “Draugo ’ red. p. L. Šimutis 

kutinės tris vištas; atėmė jam
ir jo Šeimynai paskutinį mais
to kųsnį.

X Šv. Antano bažnyčioje 
per spalių mėnesį kas vaka-( 
ras bus kalbama rožančius.

DRAUGAS LITHUANIAN BQXING CDNTEST
įvyks

SPALIO (OCTOBER) 27 D., 1932
ST. AGNĖS GYMNASIUM

3926 ARCHER AVENUE
CHICAGO, ILL.

/

Kontestininkai bus iš Wisconsin, Illinois, Micbigan, Indiana, O- 
liio, Pennsyl vania ir kitų valstybių.

Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (light- 
įveight) cbampionas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestų 
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.

Registravimo laikas baigsis Rugsėjo 30 d.
f**

Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po 
to padalinti teamus pagal valstijas kaip reikia.

LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Išpildę aplikacijos blankų pasiųskite:

DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
2334 South Oakley Avenue

’ ’ . CHICAGO, ILL. -

h. . . či x

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI’|5»

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

f 't

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
X 2334 S. OAKLEY AVENUE

CIUCAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790 *

i*,

Buy gfoves with what 
it savęs

Nereik mokėti 60c. u* ’ 
dantų mošų. Llsterlne To- į 
otb Pašte gaunama po 25c. I 
Tėmyk, kaip gerai ji vėl- i 
kla. Jų vartotadamas per 1 
metus sutaupai $3.00. -*

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25c
□ CIT!

BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK IVELDOSA TABbETI S
Aptiekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių "History of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis į:

U'ELDONA CORP.
Dcsk 8, Atlantic City, X. J.

/n your c akės..
%

THE DOUBLE TESTED 
DOUBLE ACTING

IfpBAKING HV POWDER 
SAMEHtlrfc 
<2YEARS

M LLiOMj 3F 5OUNO! UfED BV 
OUR COVtOMMEMV >

. Nesirūpink nieJėJl-
(| mu, pleiskanomis, 

itbėrtmaia, spuogai*
ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptikų, Žemo— 
saugus. Aptiekose. 85c., 80c,
H. 08.žemo
F OP *■. H ir < , i .A , n S
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IŠ POLITIKOS LAUKO

CHICAGOS LIETUVIŲ A. i pasiimti,
PILIEČIŲ DĖMESIUI

Kaip jau Chieagos Kinkiau) 
Komisijonierių

užtenka prisiekti, 
kad turi išsiėmęs natūraliza
cijos paperas, tik reikia pasa
kyti kokiam teisme, ir kur,

Biuras piane- i kokiam mieste, ar valstybėje,
re-Iif kada. Pririnkto teisėjai ir su°ti-

j Regisi ruokimės ateinant'} šeš- ikeviėius, o vicepirmininkais 
tudienį, spaliu 1 dieni). Kurie visi klubų pirmininkai. Daug 
pamirštų ar dėl kokių prieža-inaudingų patarimų susirinki- 
Sič.ių negalėtų spalių 1 dienų Įimti davė prof. P. B. Mušt, 
registruotis, tiems paskirta valstybių gynėjo padėjėjas, 
spalių 11 d. Tai bus paskuti
nė diena. Kurie neužsiregis
truos, lapkr. 8 d. negalės bai

GUB. ROOSEVELTAS 
0HICAG0J

Tol. Cicero 6756

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144G S. 49tli CT., CICERO
Vai.: 10-.’"5 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakaro

sa, generalė visų piliečių 
gistraeija Įvyks spalių fOct> klerkai neturi teisės atsisaky-
1 ir 11 dienomis. Kurie neuž
siregislruos spalių diena, ga
lės registruotis spalių 11 die
na. Registracijų dienomis Po
li iusr Plaees bus atdaros nuo

ti toki pilietį užregistruoti. 
Visi lietuviai, vaikinai ir

merginos, kurie jau yra 21 me
tų ir gimę Amerikoj turi re
gistruotis, kad galėtų balsuo-

8 vai. ryto iki 9 valandos va-jti. Gali registruotis ir tie, ku- 
karo. Iriems 21 metai sueis pirm ba-

Visi lietuviai piliečiai, kurie Į lsavimo dienos, tai yra lapkr. 
turite pilnas arba, taip vadi- S d. Taip pat tie, kurie dabar 
namas, antras poperas, turite'dar neturi pilnai 21 metų, bet 
registruotis. Nors įstatymai! sukaks 21 pirm lapkr. 8 d., 
neverčia būtinai parodyti na- gali, ir turi, registruotis, kad
turalizaeijos poperas, bet ei- galėtų balsuoti.
mint Į Polling geriau yra pa- 
simti su savim pilietybės po-

Šįmet piliečiai turėtų labiau 
susirūpinti, stropiau savo pa
reigas atlikti. Nors sykį tini
me suprasti, kad visų blogy
bių šaltinis vfa bloga krašto 
vyriausybė, kuri nesirūpina pi 
liečiu gerbūviu. Dėl to tokia 
vyriausybė reikia pakeisti. Ki
tur jas keičia revoliuciniu bū
du, bet mes čionai turime ge
resnį būda, ramesnį ir dėl to 
turime juo naudotis.

Cliicagoje turime keletą’ ra
dijo valandų lietuvių kalba. 
Būtų labai didelis pusiturnu-

.šeštadienyje guli. Roosevelt, 
demokratų kandidatas į pre
zidentus, bus Cbicagoj. Ruo
šiamas triukšmingas pasitiki
mas. G vai. vakare, Stevens

Iviešbutyje, ruošiama jam puo-; 
ta, kurion pakviesti adv. Gri
gai ir K. Jurgelionis.- Gavo 
pakvietimą ir “Draugo” re
daktorius.

DEMOKRATŲ PARTIJOS 
CENTRAS

riione Boulevurd 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Cunul 6122

- DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 \Vest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
Ofisas: 2130 W.* 22nd St.
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro

Rez.: 3051 W. 43rd St.
(l’rle Archer Avė. netoli Kedzie)

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYETTE 3057

Į Office l'hone 
j Prospect 1028

lies. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

('anai 07 06

DR. J. J. KOWARSKAS
l’HYblCIAN ANI) SURGEON 

2403 \V. G3rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 I’. M. 
Sunday by Appointment

oim. Orovemn MH ORi Si Al DOWIAT
Rea. 0737 S. Artealan Avė.

TeL Grovehill 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4729 WEST 12th PLACB 

Vai.: 7 Iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa 
ir Pėtnyčioa, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2451, arba 

Cicero 662. Rez. tek Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1428 Weat Marų u eite Road 
Vai.: 8-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9.18 AM. 

Nedėlioj sueltarns

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Ave<
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

Tat Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 9 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Demokratų partija naciona- 
piliečiams, lį centrą gub. Roosevelt’o ka- 

- 134
jai nors trumpai praneštų, ka-’No. La Šalie str. Yra ir lietu-

nuyii.. |iv lietuviai piliečiai turi'vių skyrius, kurio vedėju ko-
registravosi, bet1 i Q . ,, , -•t reoistrnntiK - ngresmonas Sabath pakvietė

V. M. Stulpinas K. Jurgelionį. /

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

šie rinkimai yra nationaliaii . •i vimas lietuviams
1 * i jei gorb. radijo valandų leidė-Jmpanijai vesti atidarė

i - _ . *
“safety 1 čiai, turi'registruotis. Nors jie

rinkimai, ir dėl to visi
peras. Kas turi savo poperas turalizuoti ir čia gimt
pasidėjęs kur nors 
box”, ir negali dė

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

tos dienos J.lau pnnnau
__________  tas nieko nereiškia. Dabar vi-

si turi registruotis, kad galė
tų balsuoti.

Lietuviai paprastai neran
gūs. Bet sykį pabuskime ir

Tel. Cicero 1260

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00

koplyčia dykai , , . . . .
, giltli Avė., Cicero, lu. nelaukime paskutinės dienos.

LIETUVIŲ RESPUBLIKO
NŲ KLUBŲ CENTRAS

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Kad šiais laikais Ameri-

DR. GUSSEN
X—RAY

1341 S Rinkimams artinanties-, pra 'kos lietuviai mažiau

GRABOR1A1;
i sidėjo didelis judėjimas tarp skaito, tai visiems aišku. Bet

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai \ akare
Ncdėliomis ir Seredomis susitarus 

knygų 4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Vai.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Artcsian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIA 3 LIET. GRABO RIES 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOKIUS

įvairių tautų partijų 1x4 kili-'kad dar yra žmonių, tebetu- |^pB Ce^Ce ICIldLU^a 
bų; ne tik po Chicagą, bet ir rinčių troškimą ką nors gero den tįsta s1
po visas J. A. Valstybes. Ski
rtingos grupės rengiasi ko tvi

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiauslą. 
Ir pigiau negu kiti Helkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 8616 arba 8618

2314 W. 23rd PI., Chicago
todėl, kad prlklau. 
sau prie grabų 18- 
dirbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIU8: 8888 ■. 
Halsted Street, Tel.
Victory 4988.

1439 8. 49 Court, Cicero, HL
TEL. CICERO (997

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Klaidų sžlalkymal 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

8307 Aabon Avon*

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. J. ZOLP
OIUBORIUI IR LAIDOTUVIŲ 

TID8HI ~

1650 WEST 46th STREET
Kempes 4lth Ir Paulina Bta.

Tai. Boulevard 8208-8419
Nuliudtmo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pirfau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyaifl OftnM

4605*07 South Hermitage Avenue
Viri Totefonai.- YAJLDS 1741 ir 1742

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191 

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Ealsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v, ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėlioiuis ir šventadieniais 10—12

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Rezidencija: 6628 S. Ricbmond Avė. 

Telephone Republic 7868 
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 

Nedėlioj: 10—12 ryto.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Ree. Tel. Hemlock 2615

pasiskaityti, tai taipgi žinoma. Ketv*’V”is ir Bubatomt.1 • ’ 1 ° 2420 VV. Alaruuctte įtik arti \Vestern
Iieretlli 1 Avė. l’houe Hemlock 7828

Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomla 
i 821 So. Hatated Street

Knygą mylėtojai
rč.iausiai laikytis, kad nuga- turi vargo iki užtinka tikrai 
Įėjus savo priešą ir įgijus pa-įsau patinkamą knygą. 'To- 
garbos, taip pat, kad atsiekus! kiems čia norime nurodyti

vieną knygą, kuria niekas ne- 
apsivils, ypač tie, kurie mėg
sta dvasiškus^ religinius pa-

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

savo tikslą.
Pasirodo, kad ir lietuviai, 

ypač Cbicagoj, netoli pasiliko 
nuo kitų. Kili p jau visiems siskaitymus. Karštai visus ra-
žinoma, Lietuvių Respubliko- giname įsigyti knygą vardu 
nų Klubų centras, kuris jau DIEVIŠKASIS IŠGANY- 
keli metai gyvuoja, taip pati TOJAS
sustiprino savo jėgas: pasida- Tai yra didokas veikalas, 
rė konstituciją, įsigijo čarterį Į turįs 47G puslapių. Pagal vo-
ir viską turi geriausioj tvar
koj. Dabar tik reikia visuo
menės didesnės energijos ir 
pritarimo, kad, laikui bėgant.

kišką originalą lietuviams tą 
veikalą prirengė tėvas jėzui
tas B. Andruška.

Yra tai platus aprašymas
reikale tokis centras galėtų Į gadynės piieš pat Jšganyto- 

pagelbėti ne tik kitiems, bet ir jui ateisiant ir paskui viso 
savo tautiečiams. Kristaus gyveninio ir mokslo

Tikimosi, kad mūsų profesi- išdėstymas. Tas viskas išdėta 
jonalų ūpas da pakils ir ilgai įdomiai, gražioje, aiškioje, vi-
nuleidę rankas nežiūrės į ki- siems suprantamoje kalboje, 
tus, kaip juos išnaudoja skir- Įsigykite tą knygą, ją skai-

tvsite nuo pradžios iki galo su 
dideliu pasigrožėjimu ir dva
siška nauda, skaitysite ją daug 
sykiu ir yi's didėjančiu pasi
tenkinimu. Kaina $2.00. Krei
ptis :

“DRAUGAS'’ PUB. C0. 
2334 So. Oakley Avė. 

Chicago, III.

tingos politiškos partijos. Taip 
pat tikimos, kad atsiras drą
suolių iš mūsų tautiečių, kurie 
stos j lenktynes su svetimtau
čiais į politikos dirvą. O tada 
tokia organizacija, kaip cen
tras, bus pirma ranka, suteik
dama didžiausią pagalbą.

Minėtas centras įsteigtas,
bet finansiškai iki šio] silpnai i 
stovi. Taigi nutarta suruošti 
“Bunco and Dance” šeštai!., 
spalių 1 d., 7 vai. vak.,v Repu- 
blican Ileadąuarters svetainė
je, 4644 So. Paulina St. Išrin
ktoji komisija ruošia daug į 
vairumų, kad patenkintų atsi- 
lankusius svečius.

Laukiama skaįtlingo.s publi
kos. „ Komisija

VARGONININKAMS, GIES 
MININKAMS IR DAINŲ 

MĖGĖJAMS

Phone Hemlock 2061

nR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACT1ON 
Valandos: 9-9. Ncdėliomis 9-12

0558 SO. WlCSTEK-\ AVĖ.

P R A N E Š IMAS

DR. C. KASPDTIS
DENTISTAS

Sugryžo i3 Europos ir vėl pradėjo 
praktiką senoje vietoje.

Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
2 iki 6 po piet;
7 Iki 9 vakare.

Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais 
3 335 8. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 9199

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

SUSIDARĖ LIET. RESPU
BLIKONŲ KOMITETAS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Falenjfvins akių įtempimą, kurie 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigirno, akių aptemmio, oervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį. Nuimu 
;atarautus. Atitaisau trumpą regystp 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
neįtikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
<uts klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
re. Nedėllomls pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRIJM 
f’ą laiką su nauju israijimu. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perp„a D|. 
gesuės, n.-gu buvo. Musų kuinus ul- 
gesnes, kaip kitų.

4712 8. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Pranešame, kad “Draugo” 
knygyne galima gauti “Gies- 
mynčlį’’, bažnyčių chorams, 
mokykloms ir šiaip jau gies
mininkams. Tekstą sutaisė A 
Jakštas, gaidas pagamino .L 
Naujalis. Kaina 50c.

Taipgi turime komp. J. Ži
levičiaus, “Jaunas Darbinin
kas”. Trumpi dainavimo pa

Trečiadięnio vakare. Palmer,šnekesiui ir 100 dainų, prad- 
llouse, buvo susirinkę lietuvių'žios mokyklai sudarė Laisvas 
respublikonų klubų atstovai ir menininkas J. Žilevičius ir D. 
šiaip jau tos partijos veikėjai. Andriušis, tos knygos kaina 
kad sudaryti komitetą prez. visai nedidelė, tik $2.00. 
Hooveriui paremti. Susirinki- Pasiskubinkite su užsakymu,

Tel. Yards 1829

DR, G, SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPCIA^ISTAS

mą atidarė dr. Graičiūnas. Ka
lbėjo kongr. liuli. Komiteto 
pinu. išrinktas M. Vabalam,
sekr. Barčius, iždininku Pdt-

nes jų nedaug beliko.
“DRAUGAS” PUB. C0., 

2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III,

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampus Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliotais: nue 10 iki 18.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

' Ofiso TeL LAFAYETTE 7317

Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaminkaia 
ir Eetvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
C iki 8 vai. vak. Nedėlioiuis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Karnų Tel.: Prospect 1980

Tel. Groveblll 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniaip 
tik susitarus

8422 W. MARQUETTE ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wsntworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. A. R. McGRADIE ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7.-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidul vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 18 dieną

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTES1AN AVĖ.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 v&k. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
' SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
V»l.: ryto nuo 10—18 nuo 8—4 po 

pietų: 7—8:10 vai. vakare.
Nedėllomls 19 Iki 18 

Telefonas Midway 2880

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.

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare

Utąrn. ir Ketv. vak. pagal sutarti

Tel. Hemlock 8708
Rea. Tel. Prospect 0618

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6426 8o. California Avė. 

Vai.: 2-4. 7-9 v. v. įsakinant Kete.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR.A.J.6ERTASH i
756 W. 35tli STREET

Ofiso ▼fti.1 nue 1-8, nuo «:3«-t:S9
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C H I C A G O J E
REDAKTORIUS VAŽIUOJA 

Į RYTUS

L. Šimutis, “Draugo” reda
ktorius, dienraščio ir Federa
cijos reikalais važiuoja į Phi- 
ladelpbia, Pa. ir Vašingtonu. 
Sekmadienyje dalyvaus Šv. Ka 
zimiero Seserų naujosios aka
demijos pašventinime Pbilade- 
lphijoj. Sugrįš antradienį ar 
trečiadienį. ,

ir visada šauniai pasirodys ir mas pastangomis Peoples Fu- 
rniture Co. krautuvių.parems par. bazarą. Bus įdo

mu išgirsti biznierių chorų, ku 
nas su kitu nelabai sutiko. Ka- riam vadovauja p. K. Sabonis.
dangi kiti delegatai į apskri
čio susirinkimų neatsilankė ir 
jų raportai nežinomi, tai vien
balsiai nutarta iš apskričio iž
do kelionės lėšas išmokėti tik 
tada, kai visi atsilankę į susi
rinkimų išduos savo raportų.

Daug kalbėta apie tuos or
ganizacijos narius, kurie beda
rbės paliesti neturi iš ko mo
kėti mėnesinių mokesčių. Vi-

X Cbicagoje vieši vargom-' sokįy minčių pakelta, visaip 
nkas muz. Nakrošas. Mano čia j svarstyta ir ant galo išrinkta 
ilgiau pagyventi. i komisija kuri sudarys projek-
««X Per “Draugo” laivakor-,tų svarstymui sekančiame su- 

čtų agentūrų šiemet važiavo sirinkime. Komisija susideda 
iš šių: A. Kazlauskas, Pr. Bi
zauskas ir J. Aukštaitis.

Atsirado iš kuopų pora sku
ndų ir keletas klausimų, į ku
riuos atsakinėjo centro pirm. 
p. A. Sutkus.

Tarp kitko nutarta, kad, ki
lus kuopose ar su centru ne
susipratimams, prie apskrities 
priklausančios kuopos dalykų 
išrišimui pirmiausia turi krei
ptis į Apskrities organizato
rių. Antrašai: J. A. Mickeliū- 
nas, 6747 So. Artesian Avė.

agentūrų šiemet važiavo 
Lietuvon gana daug žmonių. 
Visi patenkinti. Šiomis dieno
mis išvažiavo kun. M. Visnev- 
skis, M. I. C. francūzų linijos 
lųivu “Champlain.”

J IŠ SUSMO CHICAGOS 
APSKRIČIO DARBUOTĖS

’• JtugsėitRugsėjo 25 d., šv. Jurgio 
parap. svetainėj ivyko L. R. 
K- S. A. Cbicagos Apskrities 
siisirinkimas. Atstovų atsilan
kė pusėtinas skaičius.

• Malonu pažymėti, kad Aps
krities sus-mus, kurie būna » • • kas trys mėnesiai, lanko toli
mųjų kolonijų kuopų atstovai, 
kaip tai Rockfordo, Spring 
Valley. Aurora,AVaukegan, ka 
rtais iš Indiana Harbor ir ki
tur, bet randasi kuopų pačioj 
Chicagoj, kurios į metus, gal, 
nė sykį atstovų neprisiunčia. 
Pavyzdžiui, Town of Lake kp.

Maldų afkąlbėjus, keletu žo
džių prataręs apskričio pirm. 
p. J. Aukštaitis pakvietė at
stovus atsistojimu pagerbti at
silankiusį Centro pirm. p. A. 
Sutkų. Gerb. pirm. ačiuoja už' 
pagarbų ir kalba apie Seime 
patirtus įspūdžius, Susivieni
jimo stovį ir tvarkų ir kviečia 
delegatus daugiau pasišvęsti 
organizacijos labui.

Seka įvairių komisijų ir vė
liau buvusių organizacijos dvi- 
metiniame seime delegatų ra
portai. (
, Buvusiame seime iš Cbica
gos Apskričio kuopų buvo pa
siųsta penki atstovai, prie ku
rių kelionės finansavimo ge-

X Po vasaros atostogų pir
mų sykį penktadienio vakarų, 
rūgs. 30 d. šaukiamas yra Fe
deracijos 15 skyriaus susirin
kimas. Šioje parapijoje beveik 
visos draugijos priklauso prie 
Federacijos, nes supranta, kad 
tik vienybėje katalikai gali 
sėkmingai darbuotis tautos ir 
bažnyčios labui. Vietinis sky
rius jau daug gražių darbų' 
yra nuveikęs praeityje. Šiais 
sunkesniais laikais ta vienybė 
dar labiau yra reikalinga. Tai
gi, draugijų atstovai tenepa- 
miršta dalyvauti šitame susi
rinkime, kame bus patiektas 
raportas iš Federacijos Kon
greso ir bus svarstomi svarbūs 
reikalai.

X Praeitų antradienį įvyko 
gražus savybės vakarėlis šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų jaunamečių skyriaus. Susi
rinko didelis būrys parapijos 
mergaičių, kurios atliko gražų 
programėlį ir padoriai pasi
linksmino porų valandų. Gerb. 
klebonas, atsilankęs į šitų va
karėlį, reiškė pasitenkinimo.

(Tel. Prospect 3222) ir A. J i Kaip gražu ir malonu, kad ši-
Žvirblis, 2408 W. 45th St. (Te- 
lef. Lafayette 8227).

Sekantį susirinkimų nutarta 
laikyti už mėnesio North Side.

tos mergaitės supranta šios 
gražios organizacijos naudin
gumų. Visos mūsų mokyklos 
buvusios auklėtinės turėtų pri

J. Ž.; klausyti prie rėmėjų skyriaus, 
kuris remia šv. Kazimiero Se
serų Vienuolynų ir jo darbus.

Koresp.
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS
X Ateinančiais šeštadienio 

ir sekmadienio vakarais bus 
toliau tęsiamas parapijos ba- 
zaras. Pirmieji keturi vakarai 
buvo sėkmingi. Žmonės lan
kėsi skaitlingai ir rėmė savo

PAS PP. VAICEKAUSKUS

Rugsėjo 22 d. buvo pareng
tas kauliukų žaidimas pas ne
paprastai vaišingų Moterų Są- 
gos l*kp. ir Akademijos Rė- 

parapijos reikalus. Visi pripa- Į mėjų 2 skyriaus narę p. Vai- 
žįsta, kad šių metų bazaras 'čekauskienę, 4507 Fairfield 
savo gražiu surengimu pralen- j avė. Ši pramogėlė ruošta šv. 
kia visus praeities bazarus. į Kaz. Seserų naudai. Reikia 
Mat, nauja didelė svetainė la- J pripažinti, kad p. P. Vaičekau- 
bai patogi visokiems “ biznia- j skięnė yra darbšti, duosni ir 
ms” sutvarkyti. Praeitų sek-.maloni moteris. Jinai nemažai 
madienį buvo moterų vakaras,, nuvargo bedirbdama ir užleiz- 
į kurį tikrai daug parapijos ' dama savo namus tam kilniam 
moterų atsilankė. Jos turėjo' darbui. Jos dukrelės taip pat 
progos pamatyti nepaprastai' darbavos sykiu su motina. Jos

NORTH SIDE. — Čia ren
giama Mykolų vardinėms šo- 

Tarpe gražių programo nu- kių vakaras, parapijos naudai
merų reikia pastebėti, kad y- 
patingai gražiai dainavo Peo
ples radijo kvartetus, trio ir 
duetas, taipgi Jonas Romanas 
artistiškai išpildė solo Ulevi
čiaus “Karvelėli.”

Tarpuose žavėjančių dainų, 
buvo keletas numerų gražios 
muzikos, įdomių pranešimų ir 
kalbų, o Dr. J. J. Kavarskas 
pakalbėjo apie sveikatų. B. B.

Vakaras bus Šv. Mykolo para
pijos svetainėje.

Visi parapijiečiai, jauni ir 
seni kviečiami atsilankyti. Bus 
gera muzika. Įžanga maža.

Rengėjai

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIM CHICAGO

501 Bauzienei Bąrborai 
503 Bruzikui Riev. S.
516 Kuliui Jonui

VOKIETIJA NEMOKA 
KARO SKOLŲ

WASHINGTON, rūgs. 29. 
— Šiandien Vokietija, turėjo 
sumokėti 7,800,000 dol. skolos 
J. Valstybėms. Krašto vyriau
sybė šios skolos dalies įmo
kė jimų sutiko atidėti. Vokie
tijos vyriausybė atidėjimo pra 
šė.

Alytaus naujam gelžbetoni
niam tiltui statyti. Dabartiniu 

metu šiam tiltui sudaromas 
projektas. Tiltas kaštuosiųs a-
pie 750,000 lt.

VENGRŲ ŽURNALISTAS 
LANKĖSI LIETUVOJE

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJOS 

“SVEIKATOS SAVAITĖ”
PRISIPAŽINO KALTU IR 

NUBAUSTAS

Amerikos Lietuvių Daktarų 
draugija jau 20 m. kai gyvuo
ja. Šiais metais draugijai su
kanka jubiliejus, kuris bus y- 
patingu būdu pažymėtas, ren
giant “Sveikatos savaitę”

Rengtasi nagrinėti Mikalo
jui Bunonika, 22 m. amž. by
lų. Jis buvo kaltinamas už po- 
licmono nužudymų Ciceroj. Jis 
nenorėjo - prisipažinti kaltu ir 
imta rinkti prisiekusieji tei-

kuri tęsis keturias dienas: spa.s^a^ Staiga kaltinamasis pa
lių 4 prasidės ir spalių 7 d.'keitg sav° niinti »r prisipažino 

kaltu. Tada teisėjas jį nubau
dė 17-ai metų kalėti.

baigsis. Pirmų vakarų paskai
tos bus visiems bendrai; spa
lių 5 d. vien moterims, spalių 
6 d. vien vyrams; spalių 7 d. 
vėl bendrai vyrams ir mote

rims. Prelekcijos tęsis nuo 
6:30 iki 10 vai. kas vakaras. 
Be prelekcijų, parodos, pamo
kų bus ir krutamieji paveiks
lai kas vakaras skirtingi.

Dr. G. I. Bložis, 
Raštininkas 

SURADO AUTOMOBILIŲ 
IR VAGIUS SUĖMĖ

BRIDGEPORT. — Apie mė
nuo atgal buvo pavogtas pla
čiai žinomojo realestatininko, 
p. M. Kiro, automobilius — 
Chrysler’is. Tačiau, anųdien 
ant Washington bulvaro poli- 
cistai sulaikė Kiro automobi
lių ir sykiu suėmė Vagius, ku
rie ramiai sau važiavo. Auto
mobilius grąžintas p. Kirui.

Rap.

PRANEŠIMAI
BRIDGEPORT. Simano 

Daukanto draugija laikys mė
nesinį susirinkimų sekmadienį, 
spalių 2 d., 12 vai. dienų, Cbi- 
cagos Lietuvių Auditorijos sve

gražų rankdarbį, kurį pagami- ; surengė žaidimų su daugeliu '■ tainėj.
no bazarui gerb. O. Čeanavi. i graži, “prizų”. Sukvietė gan- Nariai būtinai priva|o da. 

Nutautrene >r A. Benai-į s.ngį būrelį rinktini, svečių. , neg turime d nau
1 rokai prisidėjo ir Apskritys, te. Ateinančiam sekmadieniui j Jame dalyvavo ne tik lietu- • svarbi reika, svarstvti

manoma pakviesti parapijos, viai, bet atsilankė ir keletas * ‘
biznierius. Gerb. klebonas ti- į kitataučių. Tas faktas jau ro- 

du. Raportus išduodami vie-!kisi, kad mūsų biznieriai kaip do p. Vaicekauskienės malonų 
Į būdų, mokėjimų sugyventi su 
j kaimynais, net ir su kitatau
čiais. Iš Bridgeporto dalyva
vo šios: Burbienė, Aleliūnienė,

Iš seime buvusių delegatų į 
šį susirinkimų atsilankė vos Valdyba

Lithuanian Boxing Contest
Rašinskienė, Šaltenienė. Matė- 

Dienraštis “Draugas” rengia lietuvių imtynes; “Drau- si gražus būrelis ir jaunimo
gas Lithuanian Boxing Contest,” kurios įvyks Sv. Agnie
tės Gymnasium, Chicagoje, 1932 m. spalių mėn. 27-tą die 

,Bą. Į šias imtynes gali stoti visi lietuviai iš visų 48 valstybių. 
Aplikacijos blanką rasite “D R A U G E.” Regis
travimo laikas baigsis rugsėjo 30 d. Ičpildę blankas, siųs- 

i Jtite sekančiu adresu: Draugas Lithuanian Boxing Contest,
3334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois.

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING 
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Šiuomi pranešu, kad įstoju į “Draugo” organizuo
jamą “Lithuanian Boxing Contest,” kuris įvyks 1932 
m., spalių mėn. 27 d., St. Agnės Gymnasium.

Vardas ir pavardė 

Adresas....................

.Kiek metų?...... ...................... / Kiek sveri f.................... ..
“Draugas Lithuanian Boxing Contest/’ 2334 S. 

Oakley Avė., Chicago, III.

Cook’o apskrities turtų į- 
kainuotojas Jacobs pranešė, 
kad aplinkiniams Chicago mie
steliams mokesčiai už 1931 m. 
jau nustatyti. Imant abelnai, 
mokesčiai sumažinti vos 24 
nuoš. Žinovai sako, kad suma
žinimas reikalingas 50 iki 60 
nuoš. Kitaip gi ir vėl bus tru
kdomus mokesčių’' mokėjimas.

Nepataisomas , plėšikas G. 
Atkinson, 28 m. amž., nubau

stas 20 metų kalėti.

Šiomis dienomis Lietuvoje 
lankėsi žymus vengrų žurna
listas mokytojas p. Juozas 
Matyas, kuris bendradarbiau
ja Debreceno miesto laikraš
čiuose. Jis jau keletu kartų į- 
vairiuose Vengrijos laikraš
čiuose rašė apie Lietuvų ir čia 
buvo atvykęs arčiau pažinti 
mūsų kraštų. Aplankė žymes
nes Lietuvos vietas, Kauno 
muziejaus ir kai kurias cen
tro įstaigas. .

STATYS ALYTAUS TILTĄ

Teko girdėti, kad plentų va
ldyba stengiasi išgauti nepa
prastų kreditų kitais metais

Furnišiuoti kambariai. Mo
derniški. Geroj apylinkėj.

7154 S. Artesian Ąve.

MAŽIAU PUSĖ KAINOS
Parsiduoda 2 flatų namas su kitu 

namu gale loto dviem šeimynom. Sa
vininkas miręs. Prieinama kaina. Ve
rta atsišaukti.

1817 West 21st Street

iš visų kolonijų. Visi linksmai 
žaidė ir kiekvienas gavo po -os Jabui 
dovanėlę. Be to, p. Vaičekaus- 
kienė su dukrelėmis svečius 
pavaišino. ,

Pasirodo, kad, jei kur yra 
noras, pasišventimas kokiam 
darbui, tai visa galima pada
ryti be didelių triukšmų ir ty
liai nuveikti didelius darbus.

Garbė priklauso p. Vaiče- 
kauskienei už jos rūpestį ir 
triūsą. Ten buvusi

Draugija Saldžiausios šir- j 
dies Viešpaties Jėzaus laikys' 
mėnesinį susirinkimą spalių 4 
d., 7:30 valandą vakare, Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijoj.

Visi nariai malonėkite atsi
lankyti, nes randasi daug sva
rbių reikalų svarstyti draugi- 

Valdyba

TOWN OF LAKE. — Drau 
gija Šv. Agotos moterų ir me
rgaičių laikys mėnesinį susi
rinkimą spalių 2 d., 2 vai. po
piet, Šv. Kryžiaus -parapijos 
svetainėje.

Narės prašome skaitlingai 
susirinkti ir naujų narių at
sivesti, nes įstojimas yra vel
tui iki Kalėdų. Valdyba

TEKU GĖRĖTIS GRAŽU 
RADIJO PROGRAMŲ

Praėjusio antradienio vaka
re iš stoties WGES buvo tra
nsliuojama kitas gražus ir įdo
mus radijo programas, leidžia- svarstyti.

BRIGHTON PARK. — la
bdarių 8 kuopa laikys mėne
sinį susirinkimą spalių 2 d., 
tuojau po pamaldų. Visi na
riai prašomi atsilankyti, nes j 
turim labai svarbių dalykų!

Democratic
Headcjuarters

Lithuanian
Division

134 N. La Šalie St. 
Chicago

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph <727
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Rooaevelt 9090 
Name: I Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A, A. SLAKIS
ADVOKATAS r"! i

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St 
Room 905 TeL Dearborn 79<<

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais 
— < Iki 9 vai.

4149 Archer Avė. Tel. Lafayette 7SS7

Namų TeL Hyde Park 9999

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIOAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6960—<377

4M0 S. WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette <293

1 <10 W T.A SAT.T/FJ

PIRKIT MAUDŲ ATVIRUTES
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1-MAI DIENAI

Tos pačios $l-.25v

IKI GRUODŽIO 1-MAI DIENAI 

Tos pačios $1.50 
IKI GRUODŽIO 24-TAI DIENAI

Galima jas matyti:

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

Tel. Boulevard 5913.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

756 W. 35th Street
Netoli Haleted Str.

R. ANORELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 

I torius dėl judomų paveikslų 
,rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.

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

Wtn. J. Kareiva
Savinlnkaa

D81 geriausios rųšlea 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsella šviežių kiauši
nių, avlesto ir sūrių.

«44 80. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1889

Phone Rooaevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, 111.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

H16 H W A Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. corner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobllj. ateik 
paa mua pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 19 geriausių rūšių automobi
line — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mu vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4499 ARCHER AVENUE 
Telephone LAfayette 7119Narys


