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Federacija pasisakė prieš pasilinksminimus spalių men 9 d.
KETURIŲ EUROPOS VALSTYBIŲ
KONFERENCUANEĮMANOMA
Italija Mandžiirijos klausimu stovi
japono poseje

FEDERACIJOS SKYRIAI RENGIASI
PRIE SPALIŲJIDJ’MIMO

Nutarta rengti Vakarinio Valstybių
konferencija

VOKIETIJA PAKILO Į EKONOMINĮ
KARĄ SU KITAIS KRAŠTAIS
GRIUVO ANGLIJOS SU
MANYMAS

VOKIETIJA EKONOMI
NIAM KARE

LONDONAS, spal. 6. — An
glijos vyriausybės sumanymas
turėti čia keturių didžiųjų val
stybių konferencijų ginklavi
mosi lygybės klausimu sugriu
vo. Anglija įsitikino, kad Pra
ncūzijos negalima tuo klausi
mu suartinti su Vokietija. Vo
kietija taip pat pasiryžusi ne
nusileisti.
Anglija tikisi J. Valstybių
pagalbos. Bet tas galės įvykti
tik po lapkričio 8 d. rinkimų.

BERLYNAS, spal. 7. — Vo
kietija pakilo į ekonominį ka
rų su užsienių valstybėmis. Šis
karas yra tos prasmės, kad ji
pageidauja ko daugiausia sa
vo gaminių siųsti į užsienius
ir ko mažiausia iš užsienių
parsisiųzdinti. Ar ji kų laimės,
sunku pasakyti. Yra žinoma,
kad kiekvienas kraštas tokios
priemonės imasi. Ne visiems
pasiseka.
Vokietijai didelis prekių eksportas yra gyvas reikalas.
Nuo to priklauso joR skolų
mokėjimas.

PROTESTUOJA DEL NELEIDIMO
ATIDARYTI LIETUVOS KATA
LIKŲ UNIVERSITETO

Capwell departamentinė parduotuvė, Oakland, C’al., turi kūdikių slaugyklų. Su kūdi
kiais nuvykusios motinos ko pirkti, gali kūdikį slaugykloje palikti be baimės. Jis nebus pa
keistas kitu. Paliekamo kūdikio kojytės pado antspaudas padaromas. Kūdikį grąžinant, ant
spaudas ekspertų palyginamas ir patikrinamas.

CHICAGOJE

TRYS VIENUOLĖS — CHO
LEROS AUKOS

■ AREŠTUOTAS KLERKAS
į IR SĄSKAITŲ VEDĖJAS

Gausingam Chicagos A. L. i ryti Katalikų Universiteto.
R. K. Federacijos apskrities Į Nutarta paremti “Draugo”
susirinkime, įvykusiame spa- “Boxing Contest.” Išrinkti atlių 5 d., Aušros Vartų parap. stovai Į liet. Kolegijos Rėmėsalėj, priimta svarbi rezoliu-I jų Seimą, būsiantį spalių mėn.
ci.įa, liečianti spalių mėn. 9 d. 123 d., Aušros Vartų parap. saminėjimą. Rezoliucija tokio tuilėj.
L. Šimutis, Federacijos sek
“Atsižvelgiant į tai, 1) kad retorius, davė pranešimą iš sa
1920 m., spalių mėn. 9 d. len vo kelionės į Philadelphia, Pa.
kai užėmė Lietuvos sostinę Vi ir Vašingtoną.
lnių, kuris visais žvilgsniais Pranešta, kad Pasaulinės Pa
priklauso Lietuvai; 2) kad tų rodos Lietuvių Komitetas šau
pačių metų Federacijos kon- kia svarbų susirinkimą spalių
gresas$ Vilniaus užgrobimo die mėn. 27 (L, Lietuvių Audito
nų, būtent spalių 9 d., nutarė rijoj. Draugijos raginamos iš
pavadinti lietuvių tautos ge rinkti į tą susirinkimą atstodulo diena, ją taip vadinti ir;vus.
tinkamai minėti tol, kol Vil
LEGISLATUROS BAL
nius nebus atvaduotas ir 3)
SAVIMAS
kad dabar visa mūsų tauta
spalių 9 d. mini, kaipo gedulo
dieną, dėl to tebūnie nutarta SPRINGF1ELD, III., spal.
lietuvių visuomenei priminti: 7. — Valstybės legislatūra il
gą laiką kamavosi dėl skyri
1. Spalių 9 d. minėti visose mo 36 milijonų dolerių bedar
kolonijose.
bių šelpimui. Pagaliau vakar
2. Ruošti rimtas programas nusprendė, kad tuo klausimu
su paskaitomis ir prakalbomis galutinas žemesniųjų rūmų ba
apie Vilnių.
lsavimas įvyks ateinantį ket
3. Spalių 9 d. jokiu būdu virtadienį. Senatas aną dieną
nerengti nei šokių, nei kitokių šį sumanymą patvirtino.
rimo:

SUIYUANFU, Kinija, spal. VIDUMIESTY ATIDARY j Areštuota Cook’o apskrities
turtų įkainotojo ofiso klerkas
6. — Hankowo katalikų 'misi
TAS NAUJAS BANKAS
P. C. Carey ir viešasis sąsjoj choleros aukomis krito trys
• ChiėagM
’•** >Aseserys vienuolės.
T Šalie
c „
.
,
, ■,
Jiedu kaltinami
vie
Choleros epidemija siaučia La
gat., vakar atidary... sąmokslu
* v. .
ITALIJA UŽ JAPONUS
įvairiose Kinijos srityse. Jos tas naujas bankas — City aNa.v_
,
t
,
aukomis
yra
daugiausia
kinai
tional Bank & Trust CompaROMA, spal. 6. — Mandžiūny. Prezidentu yra P. B. clar.’«k»»'>Jo -» k^panyos papm
vargšai.
Ypatinga
tas,
kad
su

rijos klausimu Italija visai ne
,
.. , ...................
.
kimų —. 300
dol. Kada lis priBIUROKRATAI NEPA
sirgę. žmonės už kelių valandų ke, o direktorių
pirmininku —
.
v
tikėtai persimetė japonų pu
ėmė pinigus, tuojau areštuo
TENKINTI
m
^
r
^
a
’
gen.
C.
G.
Dawes,
buvusis
asėn. Italijos vyriausybė nepri
tas. Jis išdavė savo talkinin
Katalikų misijonięriai imasi mbasadorius.
taria Amerikos ' nusistatymui
ką.
------------------ir T. Sąjungos komisijos ra BUDAPEŠTAS, spal. 6. — visų sau galimų priemonių e-1
VIENAS KOMUNISTAS
portui. Sako, Kinija negali tu Naujas Vengrijos ministerių pidemiją nuslopinti. Bet vis be
SAUSIEJI AGENTAI
kabinetas,
kuriame
pirmą
ka

NUŠAUTAS
rėti pasaulio palankumo, jei
pasisekimo.
rtą ’ nėra nė vieno tituluoto
PASILIKS
viduje nepasitvarko.
ministerio, savo posėdžius pra
Keletas šimtų komunistų va
50 METŲ KUNIGYSTĖS
deda
8:00
rytą.
Toks
naujo
kar
sukėlė demonstracijas Krašto prohibicijos direkto
DOVANOJO KAULIUKUS
SUKAKTUVĖS
premjero gen. Goemboes’o pa
prieš bedarbių šelpimo stotį, riaus padėjėjas H. Jonės ske
■ I
lbia, kad jei 18-asis priedas
ŽENEVA, spal. 6. — Tarp tvarkymas.
AVASHINGTON, spal. 6. — 1701 String gat. Pasiųstą po
tautinė Žurnalistų sąjunga pa Biurokratai ir aristokratai Švene. Trejybės parapijos kle liciją jie ėmė pulti. To sėkmė bus ir atšauktas, prohibicijos
saulio taikos tikslais T. Są tokiu stoviu nepatenkinti. Tai bonas, kun. J. J. Fleming, jė je vienas komunistas, J. Sbo- agentai vis vien liksis vyriau pasilinksminimų, nes tai yra
6 ASMENYS ŽUVO
jungai dovanojo pokerio kau esą negirdėta taip anksti kas zuitas, anądien minėjo savo 50 sab, nušautas. Keletas areštuo sybės tarnyboje ir prohibicijos' priešinga tos dienos nuotaikai.
vykdymo biuras nebus sugriau į 4. Tą dieną surinktas aukas
MEKSIKOJ
< metų kunigystės sukaktuves. ta.
liukus. Pažymėta, kad Sąjun dien pradėti darbą.
tas. Net agentą skaičius ne- jr kitokias įeigas skirti tik
ga svarbiuosius tarptautinius
Šia proga jubiliatas gavo daug
bus
sumažintas, pareiškia Jo- Vilniaus vadavimo reikalams.
MENICO CITY, spal. 7.
klausimus gali išspręsti kau BAUS REVOLIUCININKŲ sveikinimų ir dovanų.
SUIMTAS BOMBININKAS
nes.
5. Neiti į tuos spalių 9 die- Kai kurias Meksikos dalis išliukais.
VADUS
nos parengimus, kurie bus su-1 tiko didelis audringas lietus,
ARKIVYSKUPAS YRA ŠEL Policija suėmė įtariamąjį bo
NĖRA
LĖŠŲ
rengti su šokiais ir kitokiais 6 asmenys žuvo. Daug sužeisRIO DE JANEIRO, spal. 6. PIMO KOMITETO NARIU mbininką P. Cuniff’ą, 53 m.
ANGLIJA TURĖS DERY
pasilinksminimais.
tų.
BAS SU AIRIJA
— Brazilijos vyriausybė nus
amžiaus. Jis išpažino, kad iki
Griežtai užprotestuoti
prendė patraukti tieson suim SAN FRANCISCO, Cal., 1914 metų Chicagoj apie 200 Prokuroras Swanson’as ne 6.
turi
reikalingų
lėšų
Insull
’
ių
prieš tas lietuvių grupes ar ŪKININKAI VĖL VEIKIA
LONDONAS, spal. 6. — Pa tus Sao Paulo revoliucininkų spal. 6. — Taip vadinamas dinamito bombų yra susprog
areštavimui
ir
jų
grąžinimui
atskirus žmones, kurie spalių
skelbta, kad Anglija spalių 14 vadus.
“Krašto piliečių gerovės ir dinęs. 1914 m. buvus paskuti
į
Cliicagą.
Cook
’
o
apskritis
9 d. išnaudoja ne Vilniaus, bet
DĖS MOINES, Iowa, spal.
d. pradės derybas su Airija
šelpimo mobilizacijos komite nė jo pamesta bomba. Visą lai
neskiria
reikalingo
fondo.
Ne

savo
naudai
ir
pasilinksmini

7.
— Iowa, Minnesota ir So.
tikslu panaikinti vedamą eko NEW Y0RK0 BEDARBIŲ tas” į savo narius pakvietė ką jis nebuvo sulaikytas.
žiūrint to, prokuroras prane mui.
Dakota valstybių ūkininkai iš
nominį karą.
SKAIČIUS
Policija tiria jo praeitį.
San Francisco arkivyskupą
šė gubernatoriui, kad jis imA. J. Žvirblis,
naujo pakilo kovon už geres
Hanną. Jo Ekscelencija suti
tusi abiejų kaltinamųjų išda Chicagos Fed. apskr. pirm. nę būtį. Visus vieškelius ir
4 ŽUVO, 7 SUŽEISTA
NEW YORK, spal. 6. — ko.
1
PER MAŽO ŪGIO
vimo procedūros. Sako, aps
L. Krekščiūnas,
vėl ėmė pikietuoti.
Pranešta, kad šiame mieste y- Minėto krašto komiteto pir
sekretorius.
”
kritis
parūpins
reikalingų
tam
SARAJEVAS, Jugoslavija, ra 1,150,000 bedarbių — dau mininku yra buvusis karo se Apsižiūrėta, kad norintis įspal. 6. — Nepaprastai smar giau kaip viena trečdalis visų kretorius N. D. Baker.
eiti Chicagos tarnybon veik tikslui išlaidų.
Federacijos apskrities susi REIKALAUJA PARDUOTI
VIEŠBUTĮ
kus lietus ištiko šias apylin dirbančiųjų gyventojų.
lus automobilių vagių gaudy
rinkime pranešta, kad beveik
NAUJA POLICIJOS
kes. Slatina kaimas užlietas.
tojas W. Wallinski yra per
visi skyriai rengia Spalių De Blackstono viešbučio kredi
NUOVADA
KARIUOMENĖ PRIEŠ
4 asmenys žuvo ir 7 sužeista.
mažo ūgio ir negali būt pri
vintosios paminėjimą.
toriai, kurių priešaky yra Me
DEMONSTRANTUS
imtas tarnybon. Jam trūksta Berwyn’e bus statoma, nau Ateinančiųjų metų pradžio- tropolitan Life Insurance Co.,
LOS ANGELES, Cal., spal. poros colių. Apie tai pranešė ji policijai namai — nuovada je nutarta sušaukti Lietuvių i reikalauja šį viešbutį parduoCANTON, III., spal. 6. — 6. — Iš šios apskrities dau policijos viršininkas.
vertės 53,000 dolerių. Tas da Vakarinių Valstybių konfere-įti, kad atgauti savo pinigus,
COLLEGE PARK, Mary- Už 12 mylių žiemių link — giau kaip 1,000 bedarbių meroma tikslu duoti darbo beda nciją Chicagoj. Į komisiją iš
land, spal. 6. — Marylando u- Farmington’e, apie 1,000 an ksikonų deportuota į Meksiką. PAŠALINTAS POLIOMONAS rbiams.
ORO STOVIS
rinkti: kun. J. Mačiulionis, p.
niversitete suspenduota du pi gliakasių streikininkų sukėlė Ilgą laiką jie buvo šelpiami
S. Sakalienė, A. J. Žvirblis, A.
rmamečiai studentai už prie triukšmingas demonstracijas. apskrities fondais. Apskritis
Ii Chicagos policijos tamyCHICAGO IR APYLLINLISBONA, spal. 6. — Por Bacevičius ir L Krekščiūnas.
šinimąsi militariniam studentų Iš čia pasiųsta kariuomenė de užmokėjo kelionės lėšas gele-1 bos dėl girtavimo pašalintas tugalija vakar minėjo 22 me- Išnešta protestas Lietuvos KFS. — Šiandien numatomas
lavinimui. ,
monstrantus numalšino.
žinkeliu.
poliomonas J. U. Pauley.
tų respublikos sukaktuves.
vyriausybei neleidusiai atida- dailus oras; kiek šilčiau.
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DAUGIAU KAIP 1,000 MEKSIKONŲ DEPORTUOTA

PRIEŠ MIUTARINĮ
LAVINIMĄ

.J.

Penktadienis, spalių

DRAUGAS

Svarbu tik, kad tais ryšiais, padary
tais tarp N. C. W. C. ir Federacijos, sugebėtumem tinkamai pasinaudoti. Tam reikia, kad
Melną kasdien, lfiskjrrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA:, Metams — *6.00. Pu- Federacija susilauktų daugiau paramos mū
sel Metų — 61.50, Trims Mėnesiams — <2.00, Vienam ši) parapijose, organizacijose ir draugijose.
Uneslal — 7 6o. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
Be abejonės, Federacijos valdyba iš savo pu
tų — *4.00, Kopija .Ola
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrąsės viską padarys, kad užmegsti santykiai
Mto, jei nepredsma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam
Birai ui padto tankių.
tarp Amerikos katalikų centro ir mūsų vy
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki l*:00 vai.
riausios organizacijos atneštų ko daugiausiai
8kelblmų kainos prisiunčiamus pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 naudos lietuvių religiniam ir tautiniam gy
venimui.
vai. po piet.

“D R A U G A S”

“D R A U G A S ”
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Except Sunday.
8UB8CRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Montbs
— *0.50. Three Montbs — 11.00. One Montb — 76o.

Burepe — One Tear — *7.00? Hz Montbs — *4.00.
Copy — .OOo.
Advertlslng ln "DRAUGAS” brlngs best results.
Adrertlstng rates on applioatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av,, Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
IT. C. W. 0. IR FEDERACIJA

Vakar buvo įdėta žinia, kad A. L. R. K.
Federacija afilijuota (sujungta autonomiš
kais pagrindais) su National Catholic Wel
fare Conference (Nacionale Katalikų Gerovės
Taryba).
N. C. W. C. yra Amerikos episkopato
globoje. Ji susideda iš vyrų ir moterų orga
nizacijų, kurios veikia atskirai, tačiau joms
vadovauja generalis sekretorijatas, kurio
priešakyje stovi plačiai žinomas kun. Burke.
N. C. W. C. šiame krašte vaidina tokį vaid
menį, kaip Katalikų Veikimo Centras Lietu
voje arba panašios organizacijos kituose pa
saulio kraštuose. N. C. W. C. yra Amerikos
katalikų veikimo centras. Toji organizacija
yra panaši mūsų Federacijai. Tik joje vyrai
ir moterys veikia atskirai. Be to, mūsų Fede
racijai be religinių dalykų, rūpi ir tautiški
darbai. Dėl to Federacija jungiasi su N. C.
W. C. autonomiškais pagrindais. Ji ne tik
tautiškąjį darbą dirbs nepriklausomai, bet ir
katalikiškos akcijos srityje veiks atskirai.

Federacijos susijungimas su N. C. W. C.
reiškia tą, kad mes gausime visas reikalin
gas direktyvas iš tos organizacijos ir, kiek
bus galima, jas panaudosime katalikiškosios
akcijos darbui Federacijos ribose. Iš to bus
daug naudos ne tik religiniu, bet ir tautiniu
atžvilgiu.

Reikia žinoti, kad N. C. W. C. turi savo
spaudos biurą, kuris užlaiko tinkamus kores
pondentus visuose pasaulio kraštuose. Tuo
biuru ir mes pasinaudosime. Tam tikslui prie
Federacijos įsteigta taip pat informacijų biu
ras, kuris perduoda žinias iš lietuvių veiki
mo į N. C. W. C. News Service, o tas gi jas
išsiuntinėja į Amerikos ir kitų kraštų kata
likiškus laikraščius. Tuo būdu apie Ameri
kos lietuvių katalikų veikimą sužinos ne tik
Amerikos, bet ir kitų kraštų katalikų visuo
menė. Tai praktiškas garsinimas mfisij tau
tos vardo.

Sveikata — Brangus Turtas

L. D. S. SEIMO REZOLIUCIJOS
PAREUKIMAS KAT.
FEDERACIJAI

ndradarbių konkursą, kurio
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai uok
pasižymėjusiems dalyviams sa su dienrašty dr. Ručkus veda Sveikatos Skyrių. Ji«
vo nuožiūra paskirtų atitinka telkia pM»feri*OMa'lMS putorluaus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja J klausimus sveikatos dalykuose. Visi
L. D. S. 17-sis Seimas džiau mas dovanas.
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
giasi Kat. Federacijos pastan
šios:
gomis platinti katalikų akci L. D. S. Seimas įgalioja Li1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
arba
tiesiog Dr. Raikšti, 2 iki W. 22ad et., UMeago,
ją Amerikoje ir supažindinti teratinę Komisiją peržiūrėti ir
Tlllaois.
visuomenę su krikščioniška i- pertvarkyti L. D. S. konsti
Siunčiant klausimus, visada rėkia paduoti sa
deologija, mes pritariame K. tuciją, kad gavus Dvasinės vo2)vardų,
pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
Federacijos
pastangomis
affinoti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
Vyriausybės
aprobatą.
PataiPASILINKSMINIMAI SPALIŲ 9 D.
S) Jei kausimo ir atsakymo negalima butų dė
lijuotis su National Catholic'sas paskelbti organe “DarbiCK. A. M. RAČIUS
2120 W. 22nd St.,
ti | laikraštį, tada klausėjui bus atsakyto laiško.
Welfare Conference, Washing- |ninke” prieš kitą Seimą ir ki
Chicago
Reikia pagirti Chicagos A. L. R. K. Fe
Už tat visada, reik pridėti pašto ženkclj už 3 centus.
Tel. Gauni 6764
deracijos apskritį, kuris griežta rezoliucija time ir prižadame dėti pastan-, tam Seimui pavestų konstituNEDUOKIT PAVOJINGŲ čių iš apdeginto, apsaugok
išėjo prieš rengiamus spalių mėn. 9 d. šokius gas visame, kooperuoti ir ju- eiją priimti.
ngti
ne
tik
L.
D.
S.
kuopas,
ŽAISLŲ
mus, Viešpatie.
ir visokius kitokius pasilinksminimus.
bet
ir
visas katalikiškas drau Seimas pageidauja, kad L.
Žaislai padaryti iš presuo
Spalių mėn. 9 d. yra Vilniaus krašto už
gijas po Kat. Federacijos’ vė D. S. augtų narių skaičiumi.
Kai
rudens
oras
yra
šiurpus
tos
popieros, taipgi mediniai,
grobimo diena. Tai mūsų tautos gedulo die
liava,
kaipo
katalikų
veikimo
ir
lietingas,
kūdikėliai
yra
pri
Todėl nustatoma, kad šeimoje
skuduriniai ir guminiai, yra
na. Ją reikia minėti, bet minėti rimtai, tin
lietuvių
centro
Amerikoj.
versti
viduje
žaisti.
Bežaid

priklausant
vienam
asmeniui,
tinkamiausi žaisti, nes tokie
kamų veikalų vaidinimu, paskaitomis ir pra
žiant
kartais
ir
nelaimių
įvypav.,
tėvui
ar
motinai,
mokažaislai nesudaro pavojų kūdi
kalbomis apie Vilnių bei patrijotinėmis dai
Išklausę gerb. kun. K. Ur nčiani pilną mokestį, kiti šei- ' ksta.
kių gyvybei ir sveikatai.
nomis, bet ne dainuškomis ar “balabaiko
bonavičiaus turiningo refera mos nariai toje kuopoje moka j Perkant kūdikiams žaislus,
mis.” Nei šokiai, nei kitokie panašūs pasi
Mieli lietuviai, kai pirksito
apie
bolševizmą
ir
sunkią!tik
įstojimo
mokestį
50
centų
visada
reikia
parinkti
tokius,
linksminimai taip pat netinka, nes tada iš
te savo mylimiems kūdikiams
rodytų, kad Spalių Devintoji ne mūsų gedulo
vergišką darbininkų būklę ir kuopos nustatytą mokestį. kurie kūdikių sveikatai ir gy žaislus, visados pagalvokite,
ir liūdesio diena, bet džiaugsmo ir linksmy-j . .
‘
g 3
Visi turi pilnateisį balsą.
vybei nėra pavojingi.
ar jie nepavojingi mažutėlia,.
isiai smerkia komunistij komibių. ..
",
v
.
Žaislai neprivalo būti smai- ni's žaisti,
,
, ...
,
,
Isarų režimą, o pavergtiems to
Mes nemanom, kad butų daug musų tau-1
•
. . f
s
Seimas paveda “Darbinin lūs ir aštrūs, nes begriūdamas
.. v- ,kūne
. džiaugtus
.v.
,
,7-,
•
v
I!
krašto_ darbininkams,
uecių,
Vilniaus
užgrobimu.
;v, .
v /T ypač lie ko” administracijai pasirūpi kūdikis gali susižeisti.
ATSAKYMAI Į KLAUSI
turtams, reiškia nuoširdžią už nti, kad “Darbininko” agen
Jei kai kur kai kas surengė vakarus su viso
MUS APIE SVEIKATĄ
Taip pat žaislai neprivalo
uojautą ir pažada visokeriopą tai užrašinėtų “Darbininką”
kiais pasilinksminimais, be abejonės, jie tą
būti pennaži, nes įsikišęs į bur
paramą.
jo nominale kaina.
padarė per neapsižiūrėjimą.
nelę kūdikis gali nuryti, arba ATSAKYMAS L. U. — Ne
Kadangi ir į Amerikos da
tekti dešimts svarų kūno svo
Mums jau laikas priaugti prie to, kad
rbininkus skverbiasi kruyino- Seimas pageidauja, kad Ce paspringti. Ypatingai pinigai rio į tris savaites, yra labai
spalių 9 d. būtų rengiami rimti paminėjimai . . 1V .
•
j
•
-vi
T--i
Ijo J bolševizmo agentai
su
vi- ntro Valdyba įvairiausiais bū ir špilkos yra netinkami kūdi pavojinga. Atsargiai!
įr tik vr-i
Vilniaus
vadavimo
reikalams.
Liūdnai,,
®
,
liojančiais neva darbininkų ge dais stengtųsi mažinti “Dar kiui žaisti.
girdint, kad kai kurios grupės ir net atskiri!
rovei obalsiais, o tikrenybėje bininko” ir L. D. S. organi Neužmirškite, jog kūdikis ATSAKYMAS B. Ž. — Iš
asmenys, prisidengdami Vilniaus reikalais,!
tamstos ilgoko laiško, kuria
nori užmesti vergiją, kreipia zacijos skolas.
viską kiša į burnelę, taigi reik
rengia neva paminėjimus, bet su šokiais ir j
me smulkmeniškai aprašai sa
! katalikų darbininkų dėmesį ir
žiūrėti, kad nuo žaislų kūdikis
pelną naudoja ne Vilniaus, bet visai kito
vo beveik kasdieninį galvosoreikalą imtis priemonių ver
neapsinuodytų, švininiai žais
kiems reikalams. Tokius rengėjus visuomenė
pį ir kitus simptomus, mano iš
giško bolševizmo agentus nuBASTŪNO
lai, jei kūdikis kiša į burnelę,
turėtų papeikti ir rimtai perspėti, kad neda, .. .
. , ,.
, . ,
.v v
...
. . .
- , .
maskuoti ir apsaugoti darbi
gali jį apnuodinti ir viduriu vada yra ši: tamsta per daug
PAŽIŪROS
rytų juokų is svenciausio tautos siekiamo, ninkus nuo gręsiančio pavo
valgai, per daug nusisėdi, o
kus sugadinti. Taipgi blekitikslo — Vilniaus vadavimo.
jaus.
Žmogus sulaukęs senatvės, niai žvangučiai ir barškalai y- per mažai išsijudini. Pasnin
Lenkai,. žinodami, kad yra lietuvių, ku
dejuoja dėl jaunystės dienelių. ra cinku sunituoti, o jei cin kavimu ir darbu mėgink pra
rie t?!ip nerimtai rengia Vilniaus praradimo Kadangi katalikiškoji spau
da yra galingiausias įrankis Ir kodėl ne. Jaunystė tai sva ką (solder) pačiulps, tai kū šalinti galvosopio priežastį;
dieną, iš džiaugsmo rankas trina. Dėl to nukultūringai kovai su mūsų i- jonių metas; kilniausi pasiry dikis gali apsinuodyti ir sma dar geriau padarytum jei nu
sistatykime nei šokių, nei kitokių pasilinksdėjos priešais, tai šis Seimas žimai išdygsta tada; ir kaip rkiai sirgti. Man regis, kad eitum pas gydytoją pasitei
minimų spalių 9 d. nerengti, o kas tai pada
nutaria, kad L. D. S. Apskri jaunuolis nusistoto tame laiko- iš visų metalu alumininiai žai- rauti apie savo sveikatą.
rys, jų nelankyti. Kada Vilnius jau bus atva
čiai ir kuopos per visus me tarpjje, toks senatvėj pasilie- !Siaį yra nepavojingiausi
ATSAKYMAS M. J. — Nie
duotas, tada jau galęsime gal ne spalių 9 d.,
ka.
Ką
nepadarei,
neišrovei
ko nedaryk apgamai, nes tai
tus padidinta energija plati
Tėvai mėgsta savo vaiku
bet Vilniaus atvadavimo dieną linksmai pa
jaunas
būdamas
—
tai
senas
ntų katalikišką spaudą, o ypavojinga. Jei ką nors jau da
čiams pirkti cehiloidinius žai
minėti. Bet kol Vilnius tebėra lenkų ranko
neatliksi.
pač savo organą “Darbinin
rei, tai privalai eiti pas gy
slus, mat jie yra lengvučiai,
se, spalių 9 d. pasiliks mūsų tautos gedulo ką.”
dytoją kurs chirurginiu būdu
labai gražūs ir pigūs. _Bet žie
diena. Tad ir paminėjimą rengiant reikia
Montreal’aus miestas Kana mą, kai pečiai kūrenasi, tai apgamą prašalins. • Sužeistoji
taikinti jai tinkamą, rimtą programą.
Seimas nutaria, kad Valdy doje yra labai katalikiškas. celuloido žaislai yra baisiai apgamu dažnai pavirsta į vėžį.
Galų gale ex-gub. Al Smith ir gub. Roose- ba gali samdyti Centro darbi Visi yra beveik katalikai. Jie pavojingi. Kištelėjo kūdikis ce ATSAKOMAS O. G. — “De
ninkus, kaip redaktorių, admi parodo tą. Jie pastatė gražias luloidinį žaislą prie pečiaus, ganoias” ir niežtančias pėdas
veltas “širdingai” pasisveikino. Well... jie
nistratorių ir kt, tik Litera-1 bažnyčias, daug vienuolynų ir celuloidas pūkšt, eksplioduoja reik mazgoti kasdien su boripraktiški politikieriai.
tinei Komisijai sutinkant ir visi užlaiko katalikišką spau- ir smarkiai dega; taigi kūdi nės rakšties mišiniu (boracic
|dą Patvirtinti savo ištikimy kėlis gali sau akutes išdegin acid solution) ir į avalinę pri
Kas turi noro su aukštais politikieriais užtvirtinant.
bę, ant Royal’o kalno jie įso ti, arba drabužius uždegti, o pilti borinės rakšties miltelių.
pasikalbėti, dabar pats laikas. Po rinkimų su
Seimo atstovai, norėdami tu dino didelį, elektrikos apšvio po to kas gal su kūdikiu atsi Laikraščiuose skelbiami vais
jais sunku besusitikti.
rėti savo organizacijos orga- stą, plieninį kryžių. Blizgantis tikti, tai kiekviena motina ga tai dėl “degančių” kojų, daž
Daug žmonių į rinkimus žiūri kaip į spo- ne lietuvių kolonijų judėjimo kryžius praskleidžia nakties li dasiprotėti. Vai, atsargiai niausia yra padaryti iš bori
rtą. Dėl to šio ir kitų kraštų politika ir neina didesnį atspindį, paveda Lite- tamsias gelmes ir rodo žmonių su celuloidiniais žaislais! Nuo nės rakšties, tik, žinoma, jų
taip, kaip turėtų eiti.
' ratinei Komisijai surengti bemą.
Kazys Adna' gaisro, akių išsvilimo ir kan- kaina yra kitokia.
•

a-,

Ignas Jonynas I klestėti naujojoje tėvynėje XVII amž. j davėjai ir mainytojai. Buvo jos keičiamos sti Juodųjų jūrų rytų ir šiaurės rytų kra

Gėli Krašte

Hiacintai ir ypač tulpės pagarsėjo jau toli
už Olandijos sienų. Jomis domėjosi pary
žiečiai, nemažiau negu patys olandai. Pra
sidėjo naujų tulpių rūšių išvedimo bibri
dizacijos keliu manija. Jai pasidavė visi
visuomenės sluoksniai. Ryšy su tuo kilo
tulpių spekuliacija. Už naujai išvestąjį
tulpių svogūnėlį buvo mokama nepapras
tai brangiai. Kiekvienas stengėsi jį įsigy
ti. Prasidėjo pardavimas tokių svogūTiėlių ko ne iš varžytinių. Už vieną svogū
nėlį rūšies “Rood” ir “Geel von Ijeiden”
buvo užmokėta 46 guldenai. Po kelių die
nų jis buvo parduotas už 550 guldenų ar
ba 2200 litų. Ypatingai pasibaisėtinų for
mų spėkuliacija tulpių svogūnėliais pasie
kė 1637 metais. Vienas spekuliantas iš
keitė kažkokį nepaprastą tulpės svogūnė
lį į 12 akrų geros žemės. Vienam speku
liantui buvo siūloma už dešimtį svogūnė
lių 12,000 guldenų (48,(XX) litų), bet jis
atsisakė parduoti. Įsivyravus spekuliaci
jai, viešbučiai kaimuose ir miestuose pa- ,
virto į kažkokias biržas, kur rinkosi ne- j

j namus, vežimus, karietas, arklius ir k.
Retesnis svogūnėlis buvo įvertinamas 3000
guldenų (12,(XX) litų). Olandų vyriausybė
buvo priversta aktingai įsikišti ir uždrau
sti šitokią spekuliaciją. Tuomet pasireiš
kė visame aiškume skaudžios spekuliaci
jos pasėkos — vienų staigus praturtėji
mas, o kitų dar neseniai pasiturinčių ar
ba net turtingų toks pat staigus pavir
timas elgetomis.
Net ir mūsų laikais nėra visiškai iš
nykusi spekuliacija naujai išvestais svo
gūnėliais. Už svogūnus, pasižyminčius gė
lės ypatinga forma arba spalva paprastai
brangiai mokama ir išradėjas gali greitu
laiku pralobti. Neperseniausiai už vieiuj
naujo narcizo svogūnėlį buvo užmokėta
1300 guldenų <5,200 litų).
Gyvas svogūnėlių gėlių pareikalavi
mas pasaulinėje rinkoje gundė ne vienos
šalies pramonių ink ns įvesti pas save jų
kultūrą. Vokiečiai bando auginti hiacirttus Brandenburgo smiltynuose, kurie sa
vo kilme ir sudėtimi primena Olandijos

(Tęsinys)
Olandijos svogūninės gėlės, taip pafursėjąsias visame pasauly, — hiacintai,
tulpės, narcizai, kTokusai, cbionodoksai,
acilos ir k. — nėra vietinės kilmės. Jos
buvo įvežtoR Olandijon, dažniausiai iš ry
tų, XVI amž. Pirmoji tulpė čion pakliuvo
1522 m. Žydinčios tulpės pirmiausia buvo
išstatytos Amsterdamo aptiekininko Vulicho Kivertzo namuose, o rimčiausiu jų
platintoju buvo Karolis Clutzbus. 1559 m.
Konradas Gesneris pirmas išleido monog
rafiją apie tulpę ir šie metai yra laikomi
tulpės kultūros Olandijoje pradžia.
Paskui tulpę Olandijon nukeliavo ir
hiacintas. Jo gimtinė yra Viduržemio jū
rų rytų pakraščiai. Pamažu ten rūpestin
gai buvo nuvežti ir kiti svogūniniai au■Blai, surinkti iš įvairiausių pasaulio kraitų. Jie čia rado sau tinkamą klimatą ir
dirvą. Meilingai prižiūrimi, jie pradėjo paprastų tulpių siūlytojai, pirkėjai, pur- dirvą. Rusti norėjo hiaciaty kultūrą įvej

7, d., 1932

ntuose. Batumo ir Poti miestų sodininkas
A. Ressleris net pranašavo, kad Rusijos
sąlygos būsiančios patogesnės hiacintų
kultūrai ir kad Rusijoje susidarysianti
nauja Olandija, kuri greitu laiku nustelb
sianti senąją.

Tačiau tikrumoje senajai, Siaurės Jū
rų Olandijai visa šitų kraštų konkuren
cija pasirodė esanti netaip jau pavojin
ga. Kitiems kraštams trūksta ir savotiš
kos Olandijos dirvos, neperseniai iš jūros
atkariautos, sąlygų ir, kas yra dar svar
biau, kelių šimtų metų prityrimo ir mo
kėjimo.
Gėlių svogūnėlio, ypač hiacinto, išauginimas yra reikaliągas kelių metų kruop
štaus darbo. Iš sėklų svogūnėliai yra vei
siami tik tada, kai silekiama susilaukti
kokių nors ypatingų savo ferma ir spal
va žiedų. Paprastai hiacinto svogūno dug
nas yra pjaustomas į 8 dalis trimis peilio
plovimais arba tas dugnas išgaubiamas ir
po šios operacijos džiovinamas. Svogūno
vidury ima formuotis nauji svogūnėliai.
Operuotas svogūnėlis, tinkama taiku įso-
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dintas į dirvą, duodą daugelį naujų atski
rai imančių augti svogūnėlių. Po metų
visi šitie svogūnėliai esti iškasami ir vėl
sodinami į lysveles. Kad pasodintieji svogū«ėliai terptų, yra reikalinga tam tikra
temperatūra. Jei oras yra šaltas ir vė
juotas, svogūnėliai sodinami po grikiais.
Pasilikusieji laukuose hiacintų svogūnė
liai yra apsaugojami nuo žiemos šalčių
ir vėjų šiaudų klodu. Pavasarį tie šiau
dai esti nuimami. Beveik taip pat elgia
masi ir su narcizais. Tulpės yra atspa
resnės prieš šalčius ir vėjus. Normalaus
hiacinto svogūno, tinkamo žydėti kam
bary žiemos mątu', išauginimas reikalau
ja kokių — 6 metų. Štai kodėl jie yra
ligi šiol palyginti brangūs. Kitų gėlių
svogūnai yra daug pigesni todėl, kad
jiems auginti nėra reikalinga tiek laiko
ir triūso.

(Pabaiga)

’enktadienis, spalių 7, 3., 1932
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38 karštas patrijotas, nepraleid lo metų, grįžus į Ameriką, vi

DETROITO ŽINIOS

žia nepaminėjęs nei vieno sva sus rastų sveikus, pilnus džiau
gsmo ir Dievo palaimos.
rbiausio tautos Įvykio.

Rūgs. 30 d. mirė a. a. Jo
nas Rimkevičius, 20 metų jau
nuolis, Šv. Jurgio bažnyčioje
atlaikytos pamaldos ir palai
dotas Mt. Oliver kapinėse. G ra
borius Cbas Stepanauskas gra
žiai patarnavo.

skyrus Auditorium, kur reiks j lašt Sunday witli tlie YLC’s
mokėt 10c.
Įbeing the guests of the Rose-

----------------- ——

Įville Boosters. Although tlm

Gubernatoriui Franklin D. day was so warm tliat it was
Pageidautina, kad spalių 9 J. Usaris savo dukrelę au
Roosevelt atsilankius į Detro- more suitable for baseball
d. Šv. Antano bažnyčia būtų tomobiliu palydės iki New Yo
M. J. ŠIMONIS, vedėjas
it, spalių 2 d. buvo didžiausias tban football, botb teams
pilnutė žmonių, kad visi pa- rk’o; ten dar pasisvečiuos pas
susirinkimas
ir prakalbos Uni showed plenty of figbt. RoseAntrašas: — 3564 Vemor Higliway W.
minėtumėm tų liūdnų mūsų gimines ir draugus, kurių da
ted States Navai Armorv, ant ville won 12—0. As far as
Telefonas Lafayette 1298
Vilniaus užgrobimo dienų. Cho ug turi. Sykiu rengiasi vykti
Šiais metais Detroite daug Jefferson Avenue. Žmonių bu ground gaining abi lity went,
ras pasirengęs su gražiomis ir Paul Molis,' laivakorčių ažmonių mirė, jų tarpe yra da vo apie 100,000. Ponas Roose the teams \vere on a par. I
giesmėmis. Varg. J. A. Blažis gentūros vedėjas.
mūs
broliai
galėtų
laisvai,
gy

GEDULO DIENA
ug ir jaunų, pusamžių. Keletas velt turi labai aiškių iškalbų believe St. George’s matehed
venti. Ir dabar negalime ty rūpinasi visus sužavėti.
the opponents wben it paine
Alviras Majauskas, D. B. mirė po ilgi}, ilgų ligų ir se
Jau dvylika metų sukako, lėti; turime reikalauti dabar
Detroitas paskelbė šių savai to first downs. Roseville sliownatvės.
Atostogomis džiaugiasi A. Brazio sesutės sūnus, apsigy
|aip mūši} sostinė ir krašto tines Lietuvos vyriausybės,
tę
“drabužių savaite”. Bus re ed a good aerial attack tliat
Įalis svetimųjų jungų. neša. kad ko greičiausiai grųžintų Jotkevičienė, M. Prakevičius ir veno Detroite ir pradėjo lan “Draugų” pavieniais (pen nkami drabužiai, apavas, ke gained considerable ground
pat, spalių devintųjų dienų vi- konstitucinę valdžių ir kad dar pora asmenų, kurie Pra- kyti Detroito universitetų. Ma ktadienio) numerais galima purės ir tam panašiai. Tat, kas and also kept the St. George’s
mūši} tauta privalo minėti, visi mūsų broliai ir seserys kevičiaus automobiliu buvo iš tomai, jaunikaitis yra linkęs gauti pas Padolskų ir Rožę kų turite nepamirškit priduot, seėondary spread. Although
[es tai skaudi mūsų istorijos i Lietuvoje gyvendami laisve vykę Į Rytines Valstybes: O- prie mokslo ir pasiryžęs at Lietuvių svetainės užeigoje, i: nes ateina šaltas oras. Dauge the field and also the bąli
hio, Pennsylvania; ilgesni lai siekti savo tikslų. Ko geriau pas krautuvninkų L. Širvaitį, liui bus vargo.
[iena.
i
naudotus.
were dry, the YTLC’s backs
Jei mes sužeidžiame vienų! Kiekvieno amerikiečio lietu- kų praleido New York’o val sio pasisekimo, Alvirui.
Liudmila
9258 Cardoni Avė. Į šias vie
committed numerous fumbles
pino dalį, tai visas kūnas tų vio pareiga reikalauti Lietu stybėj: Amsterdame ir BrooNuo
red.
širdingai
prašome
one of Yvbicli Yvas direetly reOna Mėlynavičiūtė gazolinu tas dažniausiai lietuviai užei
lizdų jaučia. Taigi, mūsų Tė vos vyriausybės, kad Lietuvoj klyne, kur dalyvavo piknikuo
Liudmilos
rašant
žinutes
pali

na.
Paranku
ne
tik
“
Draugų
”
sponsible for Roseville’s first
vynės kūno dalis yra sužeis- būtų tokia pat laisvė, kaip A- se, patyrė lietuvių prielanku mazgodama savo dresę, labai nusipirkti, bet ir visokių rei kti didesnius tarp eilučių tar seore.
ir išplėšta, todėl ne vien menkoje. Mes, amerikiečiai mų. Amsterdame ir Brookly- nusidegino abi rankas. Dr. J. kalingų namams dalykų.
pus pataisymams.
Generally the haekfield gets
ik viena dalis skauda, bet vi- lietuviai, taip pat kovojom ir ne piknikai būna tikrai lietu P. Siurbis rūpestingai žaizdas
most. of tlie praise when it
mūsų tauta turi liūdėti tų liejome kraujų už pavergtųjų viški. Žmonių 'svetingumas, prižiūri; gal nereikės ilgai ke 1 Vasarai pasibaigus, prasidės
comės to fooball. As far as
Įienų dėl taip didelės mūsų tautų laisvę, už demokratijų. draugiškumas sudarė begalo ntėti. Labai yra pavojinga ga veikimas.
lašt Sunday’s game is eoneJuozas N. Medinis gerų Įspūdį ir gerokai pasi zolinu, ar nafta mazgoti dra
lutai padarytos žaizdos.
erned, the shining stars were
linksminę. Į Detroitu kai ku bužius, nes smarkiau patrynus Visų tautų moterų klubas,
Vos tik mūsų tautai, po iiAs in the past, so again tliis the linesmen. The hrightest
ŠV. JURGIO PARAPIJOS riems atvežė daug linkėjimų: pats per save užsidega ir ne ‘Cosmopolitan Women’s Club’
one Yvas “Mock” Šnaras. He
los priespaudos, prisikėlus it
kun. I. F. Boreišiui nuo kun. galima užgesinti tol, kol nuo turės pirmų susirinkimų ant year tliere is a fooball team in
PIKNIKAS
Iradėjus savistovi gyvenimų,
radienį, 11 dienų spalių, 2 va tlie St. George’s parišk. T h-j carried bis 250 pounds around
Žydanavičiaus parvežė litera rankų nenudega.
(Tęsinys 4 pusi.)
bojau aras kruvinais savo nalandų popiet.
present team is the St. Geor
Piknikas Įvyko spalių 2 d., tūros; A. Jatkevičienė ir užsi
|ais išplėšė mūsų tautos širSunkiai susirgo Moterį} Są Pageidaujama, kad visos na ge’s Y. L. C. The boys have
“Birutės” darže. Publikos bu prenumeravo “Draugų”; esu
!•
vo daug. Jos tarpe matėsi da po atostogų gerai bus pasiskai jungos 54 kp. narė O. Banio rėš iš lietuvių grupės susirink entered the Soutlieastem MiŠis liūdnas Įvykis ištiko mu
ug įžymių biznierių ir profe- tyti “Draugas.” Geras pavy- nienė. Narės lanko, nes tai se tų, nes mažos grupės šį kartų cliigan Football League and
lų gyvenimo laikais. Mes tat
na kuopos darbuotoja. Sųjun- rengia užkandį; ir mes esame kopė to be crowned as tlie
sijonalų. Visi gražiai vaišinos zdis kitiems.
irime jį perduoti jaunesniųjai
gietės savo nares visados gra įskaitomos į jų tarpų.
ckamps wlien tlie season is
ir linksminos tyrame ore, nes
artai. Jei mes nesugebėsime
žiai
atjaučia.
Girdėjau,
kad
over.
Birutės daržas yra gerai su Dr. J. B. Rydzauskas, S. L.
P-nia
Širvaitienė
apsiėmė
ilniaus atvaduoti, tai kad
Tlie league season opened
tvarkytas, daug yra didelių R. K. A.'171 kp. kvotėjas per kai kurių narių mokesčius net iki spalių mėnesio pirmininunesnioji karta būtų pasiry
medžių. Sykiu su artistais Či- mainė telefonų. Patėmykite iš kuopos iždo užmoka. Geras kaut, todėl kaip sueisime, duo
ši tam žygiui. Kad kiekviežauskais atsilankė svečias iš “Drauge” jo skelbimų; rasite pavyzdys kitiems.
sim progos ir kitai moteriai
mūsų kultūrinė ir idealinė,
Cbicagos p. B. A. Laurinaitis. tikrąjį adresų.
taiga" jungtų jaunimų į vieGrybinis piknikas, spalių 9 lankyt cent Falinės komisijos
6 vai. vakare įvyko kontesCOMPANY
susirinkimus.
galingų kūnų. Tada nebus
d.
Beeclinut
G
rovė
įvyksta
Šv.
tas ir buvo duodamos dova Porų metų viešėjus Lietuvoj
Silvestras Ragalskas, ,Mgr.
nku atvaduoti sostinę Vil
nos. Dovanas gavo šie asme grįžo Ona Žukauskienė su du Antano parapijos paskutinis Būtų labai pageidaujama
ių ir užgrobtas sritis.
nys: J. Medinis, D. Greičius, krelėmis. Visų laikų gyvenus piknikas. Klebonas ir komite nors po vienų arba dvi lietu Kepam skaniausią lietuviš
ruginę, pumpermekol ir
Kaip patarlė sako: “Kur A. Motuzak, Joseplnne Išga- Panevėžy. Įdomu man buvo su tai kviečia visus Detroito lie vaites iš West Side ir Delray; ką,
baltą duoną. Pri,statom j vi
ienybė, ten ir galybė.” Kad naitis, S. Abromavičius, S. Ba žinoti apie Panevėžį, jo judė tuvius skaitlingai atvažiuoti į tokiu būdu visos miesto dalys sas miesto dalis ir i Ham
įūsų tautoje nyktų individua- rkauskas. Laimėjusiems dova jimų. Visur tie patys vargai. šį paskutinį grybinį piknikų. būtų atstovaujamos, o ne tik tramack, Mich. Kepam ir
Kast Side ir Dearborn. “Come bandukes piknikams ir ba
izmas, savymeilė ir nesusipra nas išdalino kun, J. B. Cižau- Esą, katrie geriau gyvena, tie
Kauliukų lošimo vakaras. on Delray, and West Side, liams.
imas, nes tos ydos demoraliKontesto vedėjum buvo pasitenkinę; katrie neturi pan
uoja tautų ir žmones.
p. J. Medinis. Visas pelnas stovaus užsiėmimo, dažnai su Lietuvos Dukterų draugija re jom us.
4628 — 25th ST.
ngia
spalių
13
d.
Šv.
Jurgio
Pažvelkime į tų dvyliką me- skiltas parapijos naudai.
skurdu susiduria. Krautuvės
Euclid 4530
Ačiū visiems, kurie prisidė visko pilnos, bet litų stoka, parapijos svet. nepaprastų kau P-nia Paurazienė pranešė,
ų, kokių pažangų padarėme
Vilniaus vadavimo atžvilgiu, jo darbu; pikniko šeimininkė- neleidžia patogumais naudotis. liukų lošimo vakarų. Visas pe kad spalių 8 d., 8 vai. vakare
’aklauskime savęs, ar daug ms-ams ir publikai už taip Duonos užtektinai; ūkininkai lnas eis Šv. Jurgio parapijai. bus “Friendsbip Niglit” In #iiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimmiiiiii
nes prisidėjome prie Vilniaus skaitlingų atsilankymų. Rep. kų parduoda, pigiai parduoda, Bus duodama gražios dovanos. ternational Institute, Kast
Grand Blvd. 2431. Įžanga ir
radarinio?
o krautuvėse reikia brangiai Visi kviečiami dalyvauti.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
“checking” veltui. Jeigu kas =
Civilizuotame pasaulyje kieŽINIOS IR NAUJIENOS
mokėti. Kainos labai artimos
—
Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros
Rūgs. 26 d., po 8 metų ligos norės kavos ir pyrago, tai bus X Lempas, Artiflclfilišką Saulės šviesą,, Diathermią, Slnusoidal Ir t. t.
<viena tauta saugoja konstišio krašto kainoms.
=
Bandau kraują, Slapumą ir t. t. Frieinamą kaina.
mirė a. a. Antanas Karpaus- tiktai 10c.
S SpeclalIškurnąs: Ligos moterų Ir Ilgios vidurių, nervą Ir reumatizmo.
Spalių 9 d. lietuvių gedulo
nei jų ir žmonių laisvę, nes
Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
iktai laisvos šalys gali augtų diena. Jau 12 metų, kaip len Į Lietuvą vyksta mokslo kas, 59 metų. Šv. Antano ba Malonu būtų, kad daugiau =
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
olėtotis, ekonominėje ir kultū kai užgrobė Lietuvos sostinę siekti Veronika Usoraitė, vei žnyčioj atlaikyta pamaldos ir lietuvių pasirodytų šiame pa ”
Telefonas dieną ir naktį: TOYVNSEND 6—1600
HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO*
kūnas
išvežtas
į
Sbenandoab,
— Vilnių. Mums, lietuviams, kėjo Jono Usario duktė, daug
rinėje dirvoje.
rengime. Pasirodykim, kad ir
Pa.,
palaidoti.
Paliko
nuliūdi

Mes turėtumėm didžiuotis reikia sujungtomis jėgomis bu pasidarbavusi katalikų tarpe.
mes mylim dalyvaut tarpe sve
me
žmonų
ir
3
sūnus.
Juozas
dėti
tol,
kai
Vilnius
nebus
gra

savo tauta. Mūsų tauta turė
Stos į universitetų, kad geriau
timtaučių. Gera proga su jais
ir
Antanas
darbuojasi
prie
L.
tų būti pavyzdžiu kitoms tai* žintas.
pažinus savo tautos papročius,
susipažinti.
Vyčių
102
kp.
Graborius
D.
B.
oms, nes yra seniausia, ir tuAmerikos lietuviai daug, ir kad tapus tikra patrijote, tė
9336 W. FORT STREET
patarnavo.
T>
, .,
.-,
i orginalę kalbų Europoje.
labai daug, gali prisidėti prie vų gimtinės mylėtoja. P-lė V. Blažis gražiai
°
1
Pirmų sykį'nuo atidarymp
VINEYVOOD 1-4560
Bet, palyginus Amerikos lai Vilniaus atgavimo.
PAMINKLU IšDIRBYSTE
Usoraitė yra pavyzdinga mer Rūgs. 26 d. mirė a. a. Stasys ! Art instituto sekmadienį, spasvę su JJetuvos, tai didelis
Parduodam visokius Pamlklus ant ka
Spalių 9 d., Šv. Antano ba- gaitė, priklausė prie Sodalici- Žiogas, 23 metų. Su bažnyti lių 9 d., 3:30 popiet per kon
pinių statyti. Fataraaujam greitai. Žema
skirtumas. Amerikoj 1776 me- žnyčioj kleb. kun. I. F. Borei- jos, ėjo vicepirmininkės parei nėmis iškilmėmis Šv. Jurgio certų ir “leetures” įžanga bus
kaina. Klauskite platesnių žinių:
tais pasirašyta nepriklausomy-,šio rūpesčiu per sumų 10:30 gas, turėjo daug draugių, pažį- bažnyčioj palaidotas Tloly Se- tik 10c. Taipgi ir dėl “Exbibes dekleracija ir šiandien mes bus daromas atminimas už žu- štamų. Gražiai atsisveikino su pulhre kapinėse. Laidotuvėms bito of Fabrics” ir “Interior
naudojamės tąja laisve. O kas vusius Vilniaus ginėjus ir vi visomis Sodalicijos narėmis, rūpinosi sesuo Zapolskienė. Furnisliings”, kurie atsidarys
2592 FERRIS AVĖ.
yra užjūryje, mūsų tėvynėje sus kovotojus už tėvynės lais- draugėmis ir pažįstamais. Jos Graborius Cbas Stepanauskas antradienį; vien-tik šeštadie
Vlnewood 1-6577
Detroit, Mleh.
Lietuvoje? 1918 metais paskel vę. Kun. I. F. Boreišis, kaipo i troškimas, kad po kelių moks- gražiai patarnavo
nį ir sękmadienį bus veltui, iŠ- į
bta nepriklausomybė, tuojau
sušaukta Steiginmasis^Seimas,
BILLY’S UKCLE
kuris išleido Lietuvos konsti
tucijų. Bet šiandie ji dingo;
nebesigirdi, nebesimato kons
titucijos dėsnių. Lietuvos dik
tatoriai paminė konstitucijos
dėsnius, išplėšė iš žmonių ir
laisvę. Tuo 'būdu mūsų tautai
pasididino gedulą, nes mūsų
broliai, gyvendami tėvynėje,
negnli naudotis laisve; jiems
surakintos lūpos, suvaržyta
spauda, surakintos kojos ženg
ti i šviesesnę ateitį.
Ar neskauda mums, amerikie
čiams lietuviams, širdį, kad
mes, gyvendami čionai, dirbo
me -ir rėmėme Lietuvos laisvę
moraliai ir medžiaginiai, kad

SPORTAS

Į

DR. J. B. RYDZAUSKAS

J. E. MARTENSON CO,

M. J. ŠIMONIS

immiiimiiiiimmmiiimi*

UTHUANIAN BAKING

DRAUGAS

4

Penktadienis, spalių

7,

d., 1932

me gyvenime. Po pamokslo J. į
Naujame Komercijos l>epar mų, pono Olšausko iš New
Km. Kardinolas Dougherty, i
rtamento bute, Wasliingtone, New Britai no surengtų.
kun. Kuulakiui ir kun. Zimbkuris, sakoma, didžiausias ra Sekančių savaitę ta pati pa
(
šie:
šv.
Kazimiero,
šv.
Jurgio,
liui
asistuojant,
davė
palaimi

štinių butas visam pasauly, j- roda bus perkelta į Waterbu
ŠV. JUOZAPO MA
šv. Andriejaus parapijų. Jų nimų. Giedojo jungtinis chotaisyta elektrikinis vežimėlis, i v, j Mattatuck Hali, 119 West
RIJOS VILOS PA| chorvedžiai — J. Hodelis, A.,Iras, varg. J. Hodeliui vadokuriuo išvežiojama siuntiniai Main St. Dieninės valandos
ŠVENTINIMAS
Dzikas ir P Staniškis. Daina- vaujant. Po šių iškilmių J.
įvairūs ryšuliai.
bus nuo 10 ryto iki 5 po pio
PUILADELPHIA, Pa., Spa vo: Amerikos ir Lietuvos Iii- Km. vienuolyne drauge su kū
tų. Bet čionais irgi pirmų va
PASALINAMI
lių mėn. 2 d. šio miesto ir vi limus, “Laisvės dainų” — Ži-Įnigais ir kitais svečiais pavakarų, spalių 17 d. bus atida
sų plačių apylinkių lietuvių levičiaus, “Kam šeriai žirge- karieniavo ir maloniai pasišne
rymo programas, kurio vedė
TUOJAUS
ir
“
Vil

M.
Petrausko
k
učia
vo.
gyvenime pasiliks istorinė. Tų ii” ju bus ponas A. Aleksis. Pro
ti
ražios
Vanagaičio.
nių
”
Beje, iškilmėse buvo Kazidienų buvo pašventinta naujas
grama tų vakarų prasidės 8
šv. Kazimiero Seserų centras | dainos, harmoningas dainavi- mieriečių viršininkė Motina
vai.
rytuose — šv. Juozapo Mari mas minioje dar didesnį entu Marija ir šiaip jau daugybė
AVaterbury paroda tęsis
Bayer Aspirin padalina bite kokį
skautui} Neabejokit apie tai. Vie
jos vila, kurioj jau nuo šio ru ziazmų sukėlė.
seserų iš kitų kongregacijų.
17 iki 22 d. spalių. Prašom* na tabletėje tai įrodys. Nurykit jų.
išnyko. Pagelta yra to
Dienraštį
“
Draugų
”
atstova

dens įsteigta lietuvaitėms aka
visų
ateiti, pasigrožėti kų lie Skausmas
Kardinolo atvykimas
kia paprasta.
Jokio kenksmingo
atsiliepimo
demija ir joj mokosi 19 mer J. Eminencija kardinolas vo red. L. Šimutis, specialiai
tuviai gali parodyti svetimtan nuo-Bayer
Aspirin. Jis niekad ne
veikia širdį, Ir jums nereikia abe
gaičių.
čiams ir net pasimokyti. La joti
D. Dougherty atvyko anksčiau, atvykęs iš Cliicagos.
apie šių tabletėlių vartojimų.
Todėl yra bereikalingas dalykas
Philadelphijos ir apylinkių • negU buvo numatyta. Atvyko Tenka pastebėti, kad įsigybiausiai patartina jaunuoliams keintėti
nuo galvos skaudėjimo,
danties skaudėjimo ar neuralgi
lietuviai rūpestingai rengėsi j pUgę valandos anksčiau. Dėl tųsis naujas centras yra gra
ateiti ir apię savo šalies iš jos.
Seiatiea, lumbago, reumatismo ar neuritis skausmai visiškai
prie šios retos iškilmės. NuO|o įr iškilmės pradėta truputį žioj vietoj, apie 20 mailių nuo
dirbinius sužinoti.
K. S išnyksta
į valandėlę laiko Pcrijodiškas moterų kentėjimas gali bū
pat ryto lietuvių kolonijose ė- anksčiau. Iškilmės buvo įspū- Philadelphijos miesto centro.
ti suramintas; šalčio nemalonumai
gali būti išvengti.
Viso yra apie 2(K) akelių že
jo sąjūdis. Žmonės grupuoja- - dingos.
VARGONININKAMS, GIES
Tikras Aspirin turi ir kitokių
naudingu vartojimų — viskas ap
si tai prie autobusų, tai prie
MININKAMS IR DAINŲ
Netrukus jio kardinolo at- mės, vienas didesnis namas,
rašyta ištirtuose nurodymuose prie
kiekvienos dėžutės. Dėžutė ir tab
privačių automobilių, kad nu vykimo, iš kapelianijos, sale kuriame įsteigta laikinoji aMĖGĖJAMS
letės turi Bayer kryžių. Žiūrėk
kademija,
sale
mažesnis
naBaycr vardo ant dėžutės — kiek
vykti į šv.' Juozapo Marijos mokyklos stovinčio namelio, iš
kartą kai perkate šias tab
irių: vienas skyrius daiktams Pranešame, kad “Draugo” vieną
letes — ir bukite tikras.
vilos pašventinimų. Dar prieš eįna būryg minįstrantų, kuni- mas kapelionui, toliau ūkiui Steigiamajame Seime.
Kūrėjų Įgaliotoji Komisija: i iš Lietuvos, kitas — rankdar- knygyne galima gauti “Gies11 vai. ryte viloj jau buvo gfti įr j ę Kardinolas Dou-1 reikalin^ trobesiai. Be dirhaVincas
Šaulys, Juozas Laučka, biams amerikiečių lietuvių, o mynėlį”, bažnyčių chorams,
daug žmonių. Mat daugelis no- giiertv Procesijoj matėsi šie mos žemės, yra miško, sodnas,
rojo čia išklausyti šv. Mišių lietuvįai kunigai: kun. J. Kau- «raži šimtmetinių medžių ale- Jonas Celkys Morkūnas, Ka trečias uiokslininkams: pieši mokykloms ir šiaip jau gies- 1
zys Adna-Vengras ir Jonas Pi- niams, skulptūrai. Bus išsta mininkams. Tekstų sutaisė A
ir visa dienų praleisti gražioj lakig įr kun Įg j^imblys (ka- ->a- Vieta mokyklai ideali,
lipauskas.
tyti visokie lietuviški rank Jakštas, gaidas pagamino J.
vietoj, tyram oi e.
rdinolo asista), kun. J. Čepu- ,
R®Pdarbiai: rankšluosčiai, lova Naujalis. Kaina 50c.
Apie pirmų valandų prade- kaitis (kuris daug pasidarbatiesės, staltiesės, mezginiai;
Taipgi turime komp. J. Ži
jo žmonių minios plaukte plau vo
iškilmių surengime),
toliau
mediniai
ir
moliniai
dai
levičiaus,
“ Jauams Darbinin
kti iš visų kraštų. Daugiau kun. J. J. Jakaitis, M. T. C.
ktai.
sia, žinoma, iš Philadelphijos, (pamokslininkas), kun. J. Ka Šiuomi kviečiame visus Akas’’. Trumpi dainavimo ’pa
Buy gloves with what
RANKDARBIŲ PARODA
New Haven’e paroda tęsis šnekesiai ir 100 dainų, prad
bet daug ir iš kitų apylinkės ralius, kun. J. Končius, kun. merikos lietuvius moksleivius,
it savos
nuo spalių 10 iki 14, Publie žios mokyklai sudarė Laisvas
miestų, net iš Seranton’o, New V. Matulaitis, kun. J. Halabu- lankančius aukštųsias mokyk
Kerelk mokėti 50c. u8 j
Lietuvių Kolegijos ir ProLibrary name, Elm and State menininkas J. Žilevičius ir D.
dantų mostį. List erine To- 1
Philadelphia, M t. Carinei ir rda (kapelionas), kun. A. Mi las, atvykti į steigiamųjį mok
fesijonalų Sųjunga rengia lie
otb Pašte gaunama po 85c. j
Sts. (nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. Andriušis, tos knygos kaina
net Brooklyn, N. Y. daug žmo lukas, kun. J. Simonaitis, kun. sleivių organizacijos Seimų,
Tėmyk, kaip gerai JI vėl- j
tuviškų rankdarbių parodų
kia.
Ją vartotadamas per I
vak). Pirmų vakarų, 9 valan visai nedidelė, tik $2.00.
nių atvažiavo. Netrukus susi Paukštė, kun. I^ekėšis, kun. kuris įvyks Kolumbo šventėje,
metus sutaupai 83. *0.
New Haven’e ir AVaterburv.
dų vakare, bus specialus ati Pasiskubinkite su užsakymu,
daro penkių tūkstančių minia. Brigmanas, kun. J. Balkonas, 12 d. spalių m., Švenč. Mari
Panelė Balsiūtė iš New Havo- darymo programas, kuriam
USTERINE '
nes jų nedaug beliko.
Nuotaika ko geriausia. Visi kun. J. Kartavičius, kun. P. jos Kolegijoje,
Thompson, no yra pirmininkė viso šio da
kalbės p. Žadeikis, generalinis
“DRAUGAS” PUB. 00.,
džiaugiasi gražia sesučių nuo Ijaumakis ir kelį svetimtau Conn.
TOOTH PAŠTE
rbo.
'konsulas ir vietinės daininin
2334 So. Oakley Avė.,
savybe, nauju būsimu lietuvių čiai kunigai.
Seimas prasidės iškilmingo
25c
Cliicago, III.
centru.
’ 'j . .
mis pamaldomis 10 vai. ryte Paroda susidės iš trijų sky- kės ir šokikės atliks progra
Kardinolo žodis
Koncerto dalis
Prie laikinosios mokyklos na kolegijos koplyčioje. Šv. Mi
CIT!
Apie antrų valandų praside mo buvo pastatytas altorius. šias laikys kun. Jonas BalkūBOBUTĖ
da koncerto dalis. Groja Be ‘ Pašventinus namų ir procesi nas, Brooklyn, N. Y., Lietu
ATEINA
nas. Dainuoja chorai, varg. J. jai priėjus prie altoriaus, J. E. vių Inforiftacijos Biuro Direk
Hodeliui vadovaujant. Chorai Kardinolas pasakė kalbų, kuri torius. Iškilmėms pritaikintų
tuo buvo ypatinga, kad ji lie pamokslų pasakys kun. Kazi
tuviams prielanki, kad pasi mieras Jankus, Boston, Mass.
rodė, jog kardinolui žinomi lie Seimo tikslas nustatyti nau
VARTOK WELDONA TABLETl S
-------- įvyks —------jos moksleivių organizacijos |
tuvių
reikalai.
J.
E.
smulkme

Aptiekose. Knygutė su paveiks
(Tęsinys iš 3 pusi.)
lais 24 puslapių "History of Rheniškai atpasakojo šv. Kazimie gaires: susirinkusieji mokslei- j
LAPKRIČIO (NOV.) 3 D, 1932
umatism” dykai. Kreipkis į:
a lot faster tlian some of tlie ro Seserų istorijų, gražiausia viai paskelbs nuosavos orga- '
WELDONA OORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.
170 pounders. He made nume- ištardamas lietuvių pavardes. nizacijos buvimų, pasivadins
ST. AGNĖS GYMNASIUM
rous tackles on bis own side Be to, J. Era. džiaugėsi tais save atatinkamu vardu, nuro
3926 ARCHER AVENUE
t
X
of the lifte as \well as some darbais, kokius dirba kazimie- dys savo pasaulėžiūros šūkius,
IR
on the opposite side. He also rietės Katalikų Bažnyčiai ir surašys Moksleivių Konstitu
fine
oovered tho punts from lūs lietuvių tautos gerovei. Taip cijos dėsnius ir pradės savo
LAPKRIČIO (NOV) 17 D., 1932
TEKTŲ RE
0. Y. O. CENTER CONGRESS ST. IR WABASH AVĖ., CHICAGO
tackle position. On one occa- pat pareiškė pasitenkinimų, organizuotų darbuotę Dievo
m
your cakrs.
sion he was called out to punt. kad šv. Kazimiero Seserys ir garbei ir mūsų Amerikos lie
Kontestininkai bus iš AVisconsin, Illinois, Michigan, Indiana, OWell, the boy sends a nice Atlantiko pakraščiuose įsistei tuvių gerovei.
THEOOUBLETESTED
hio, Pennsylvania ir kitų valstybių.
long boot down the field and gė aukštesnę nibkyklų lietuvių Taigi, nuoširdžiai kviečiame
DOUBLE ACTING |
Patrick (Packey) McFarland, kadaise buvęs lengvo svorio (lightthen dashes out and makes mergaitėms. Tarp kitų daly visus Amerikos lietuvius dva
|f/"*BAKING
weight) championas remia “Draugo” Lithuanian Boxing Kontestų
the tackle himself. Pete Yesa- kų, kardinolas ir tai pažymė sios vadus, profesijonai lis, ku
IVVPOWDER
ir pasižadėjo pribūti kontesto vakare ir suteikti savo pagalbų.
lonis, Cy Kabacinskas, Chas. jo, kad šv. Kazimiero Seserų rie bus mūsų sandraugiais, ir
Registravimo laikas baigsis Spalių 15 d.
Svvaban, “Jokės” Jokūbaitis, vienuolija yra vienintelė Ame ypatingai pačius moksleivius
- SAMEMtlcr
FOROvee ;
in fact all of the boys on the rikoje, kuri pasiuntė Europon ko skaitlingiausia dalyvauti
Prašoma iki tam laikui visų užsiregistruoti, kad būtų galima po
to padalinti teginus pagal valstijas kaip reikia.
line distinguished themselves. savo nares-vienuoles ir savo
Hon’t get the idea tliat the tėvų krašte dirba naudingų
LAIMĖTOJAMS BUS DUODAMA ATSIŽYMĖJIMO DOVANOS.
Sunaikinamas Peršalimas
M 11110 N J O t P O U N p f UftO f
backs weren’t in the gaine Bažnyčios ir tautos darbų. Po
t
su Nebrangiu Vaistu
ou o c v e a n m t n r
»
They were in tliefe with plen- nuoširdžios kardinolo kalbos
Išpildę aplikacijos blankų pasiųskite:
“Mano trijų metų aunui sxdr>o di
deliu pergalimu. Aš ištepiau PainExpel|ėriu »u alyvų alie,um jo kru
ty of fight, būt just didn’t get kun. J. Jakaitis, M. 1. C. lie
tinę ir pečius. Sekantį ryla peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš
DRAUGAS LITHUANIAN BOXING CONTEST
their chance.
tuviškai pasakė gražų ir turi
rekomenduoju Iakaro Psin-Exaetl«rį
gydymui
nuo
persišaldymo,
skau

Next Sundav, Oct. 9 the Y. ningų pamokslų. Pamokslinin
2334 South Oakley Avenue
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir
geliamų kojų pčdų.”
L. C. travels to AVavne, Mieli. kas nesugriaunamais argume
CHICAGO, ILL.
' 8. D.
Travis, Staten Island.
How about coming out and ntais įrodė, kaip svarbų vaid
giving the team your moral menį vaidina katalikiškos mo
’ support T The boys will ap- kyklos religiniame ir tautiniapreciate it, and you’ll enjoy
• giving it to them.
Nesirūpink
nielėjlJust a word to tliose who
H1TT
AND
RUNN
—
You
vr
HeąrJ
thr
Lttk
Swt<
EntitkĮ.
“
Ati
ihf
Ctmr
BadC-VcH
S«
Did
the
mu,
pleiskanomis.
BY HllT
h avė been unaware of the
Išbėrimais, spuogais
UVt. MtoOAttUte ■
team’s existence. If you play
I M aųp a eeouut oe TK
Ir MUIs odos negeru m Me.
Tik
I «auc oooątfte- so &t .
gauk gydantį antiseptiką Žemo—
football and would likę to join
į
TUAT MV
ŠOMt
iuputiieo-z
saugus.
Aptiekose.
Itc.,
<9o..
the team, see either Charles
31.Oš. '
Bonza—the eoacli, or John
Kasė—tlie busineks manager
r OR skin ih KH n i ■ on;
and they will see tliat you get
your chance to show your
wares. You don’t have to be
from our parish. Anybody in
Detroit is welcome.

LIETUVIAI AMERIKOJE

SKAUDĖJIMAI

tuig

MOKSLEIVIŲ SEIMAS

WATMBURY, CONN.

DRAUGAS LITHUANIAN BOXWG CONTEST
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GARS1NKINTES
“DRAUGE”

Penktadienis, spalių 7, d., 1932

D R A U G A S
Amerikų. atvyko 1900 metais tuvis Jonas Rąšinskis. Jis

CHICAGOJE

5

D A K T A R /

I:
ir atvyko tiesiai Chicagon, į greit pastebėjo p-no Stankūno
lbidgeportų. Tųsyk buvo su apsukrumų ir jmsikvietė pas
Office Thone
Res. and Office
laukęs 16 metų amžiaus. Yra save. Ėmė vilioti dirbti pas Tel. Cicero 6756
Tel. Canal 6764
PASIŽYMĖJĘS CHICAGOS p. \Y. J. Stankūnas, plačiai
Prospect 1028
2359 So. Leavltt St.
kilęs iš Panevėžio apskričio, save. Pasiūlė geresnį atlygini
Canal 0706
LIETUVIŲ FOTOGRAFAS žinomas Chieagos lietuvių fo
Naujamiesčio parapijos, Vibu- mų, negu gaudavo pas svetim
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
tografas, atsikėlė nepilnai mie
DENTISTAS
rių kaimo. Atvyko ne pas ar tautį. Tai p. Stankūnas ir su
X—SPINDULIAI
gų išmiegojęs. Taip atsitiko ne
1446 S. 49tb CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
timus gimines, o tik pas pa tiko persikelti dirbti pas lie Vai.: 10-71 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
Ofisas:
2130 W. 22nd St.
2403
W. 63rd St., Chicago
be svarbios priežasties. Mat
Valandos: nuo 2 iki 6 vai. vakaro
žįstamus. Savo karjerų p. Sta- tuvį. Ir išdirbo pas jį penkis
OFFICE HOURS:
'vakarykščiai, tai yra spal
Rez.:
3051
W.
43rd
St
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
i nkūnas pradėjo Stockyarduo- metus. I’as fotografų Rašinskį Phone Boulevard 7042
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Sunday by Appointment
(L, p. Stankūnas minėjo 20 me
Vai.: nuo 9 iki 11 vai ryto
se. Bet ten ilgai nedirbo, pa bedirbdamas, p. Stankūnas pa
tinęs savo biznio sukaktuves.
Tel. LAFAYETTE 3057
vyko
darbas
gauti
prie
Mardarė
kas
reikia,
tai
yra
apsi

! Savo gražioje rezidencijoje
Ofisas Tai. Grovehill 6617
DENTISTAS
shalfield kompanijos. Tai jau vedė. Vedė tada labai popuRea 6787 S. Artesian Avė.
j Morgan Parke p-nai StankūTsL Grovehill 0617
4645 So. Ashland Avė.
nebuvo prastai. Bet p. Stan ieriškų panaitę Onų Buzaitę,
>nai vaišino suvaliavusius drau
4729 WEST 12th PLACE
Arti 47th Street
kūnas tuo nesitenkino. Jis už Amerikoj augusių mergaitę,
VaJ.: 7 iki
v. ▼. išskiriant Seredoa
.gus ir ]>aŽĮstamus pasveikinti
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir PėtnyčiOB, kuriomis dienomis Jis
sisvajoja apie savistovi gyve kuri buvo baigusi šv. Jurgio i Tel. Canal 6122
sukaktuvių proga.
8423 Wsst Marųuetts Road
bua
nimą. Vaikščiodamas po Bri- par. mokyklų ir kuri buvo ga
VaL: 3-6 Ir 7 -6 P. M. Ket. 6-12 AM.
S 9 24 W. WASHINaTON BLVD.
Taigi praėjusių spalių 2 dieKitos vai. ant Washington Blvd.
Neddlloj snsltaras
dgeportų prie Halsted ir 35 bi dainininkė ir narė šv. Jur
4:86 — 6:80 kasdien
;nų sukako lygiai 20 metų, kai
DENTISTAS
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
TEL. LAFAYETTE 7650
gatvės įsižiūrėjo į fotografinę gio parapijos choro, p. Boni
j]). Stankūnas įsisteigė nuosaCicero 662. Res. teL Cicero 2888
2201 West 22nd Street
studijų. “Kažin ar negalėčiau faco Janušausko vedamo.
|Vų fotografinę studijų. P-nas
(Kampas Leavitt St.)
į būti fotografu?” pamintijo p.
Rašinskio—Stankūno fotog
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
TsL Lafayetts 6781
.Stankūnas, pažvelgęs į savo
Gydytojas
ir
Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
i Stankūnas. Mintis tapti foto rafinė studija tiek išsipopuleSeėedoj pagal sutartį
1 praeitį, turi malonių atsimini
4140 Archer Avė.
grafu jam ir įstrigo Į galvų rizavo, kad suėmė visų foto
mų, o kartu ir Chieagos lie
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai: S iki 6 po pietų, 7 Iki S
Boulevard 7689
taip, kad neužilgo jis nuėjo į grafinį bizni Bridgeporte ir
Office; 4459 S. Galit'omia Avė.
Rez. Hemlock 7691
tuvių visuomenė džiaugiasi, tu
Res. 2136 W. 24th St.
minėtų studijų. Savininkas bo fotografas — svetimtautis prie
Nedėlioję patai sutarti
W. J. STANKŪNAS
rėdau i a toki gabų teisingų ir
TEL. CANAL 0402
sus svetimtautis, bet sutiko lie Halsted ir 35-tos gatvės paju
3315 So, Halsted St.
draugiškų biznierių savo tar
Tei. Canal 0257 Res. Prospect 6659
tuvį priimti mokytis ir dirb to, kad jo bizniui atėjo bank
Ofiso: Tel. Victory 6893
D E N T I S T A S
pe.
Sukaktuvės
ti. P-nas Stankūnas naujo a- rotas. Ta proga ir pasinaudo
Rez.: Tel. Drexel 9191
4712 So. Ashland Avenue
Pradžia buvo menka
Praėjusio pirmadienio ryte
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 7464
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
mato mokytis pradėjo rimtai. jo p. Stankūnas — minėtų
Gydytojas ir Chirurgas
P-nas Stankūnas ne be sun
Ir jam gerai sekėsi.
studijų visai pigiai nupirko
1821 SOUTH HALSTED STREET
Tel. Cicero 1260
Tel. CICERO 294
-RAY
kios pradžios įstojo į seknlTnJaunas Stankūnas buvo vei spalių 2 d. 1912.
Residenclja 6600 So. Artesian Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
SYREWICZE gų biznio šakų ir nelengvai
Nuo to laiko p. Stankūnas
klus,
buvo
narys
šv.
Jurgio
Valandos:
11
ryto
iki
4
po
pietų
GRABORIUS
Specialistas odos ligų ir
prasimušė į sėkmingų CliieaLIETUVIS DENTISTAS
6 iki 8:30 vakare
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
...
.....
. v , • ipar, choro, pasidarė plačių pa tapo savistoviu biznierium.
Vai.;
kasdien
nuo
10
v.
ryto
iki
9
veneriškų ligų
gulimas už $35.00
gos lietuviu biznierių priešakį. ;. v.
...
,7
valandai vakare
KOPLYČIA DYKAI
Nuosavoj vietoj
,,
,
,
,,, , _
’. zincių ir pradėm traukti saNedėliomis ir Seredomis susitarus
\.
,
Ofisas 3102 So. Halsted St.
1344 S. 50tli Avė., Cicero, Iii. P-nas Vladas Stankūnas į vo pažįstamus
ir draugus į sa
Naujai įgytoji vieta buvo be 4847 W. 14tli St. Cicero, 111.
Kampas 31st Street
vo boso studijų. Tųsyk laikai galo apleista. P-nas Stankū
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
GRABORIAI:
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12
X—Spinduliai
buvo kitokie. Iš Lietuvos at nas nieko daugiau nedarė, Dr. C.K. Kliauga
Ofisas 2201 West 22nd Street
važiuodavo daug jaunimo, kie kaip tik taisė, dailino, švarino
DENTISTAS
cor.
So. Leavitt St. TeL Canal 6122
Ketvertais ir Subatomls
LACHAVICH kvienas fotografuodavosi, ves ir puošė savo studijų. Taip Utarninkals,
2420 W. Alarquctt« KU. arti Kęstos Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
Avė.
Phoue Hemlock 7S2S
tuvių būdavo daug, fotogra ištaisė langus, kad būrių bū Panedštlais,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telephone Republic 7868
Seredomis ir Pfitnyčiomia
IR SŪNUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIb'S
1821
So.
Halsted
Street
Valandos:
1
—
3
ir
7
—
8
vaL
vak.
CHICAGOJE
favimo medžiaga buvo pigi. riai žmonių stovinėdavo ir gė
4142 ARCHER AVENUE
Nedėlioj: 10—12 ryto.
LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėm* pa
Taigi
ta
biznio
šaka
lietuvių
rėdavosi. O biznis taip gerai Xel. Republic 2266
Tel. Virginia 0036
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla.
Reikale
meldžiu
ateišaukti,
o
mai
tarpe
klestėjo.
pradėjo
eiti,
kad
jau
sekanti
Ir pigiau negu kiti
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
Tuo laiku prie Morgan st. mėnesį (lapkrity) biznis pra
Tel. Rooeevelt 2611 arba 2616
sau prie grabų 15Moterų ir Vaikų ligų
dirbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago
turėjo fotografinę studijų lie- dėjo degte degti. Vienų diena
DENTISTAS
OFISAS
Specialistė
Gydytojas ir Chirurgas
buvo taip, kad nuo ankstybo
2403 W. 63rd STREET
668 West 18 Street
Telef. Canal <174 1439 S. 49 Court, Cicero, HL
4145
ARCHER AVĖ.
3243 So. Halsted Street
ryto iki vėlyvo vakaro dirbo
SKYRIUS: 1218 I.
TEL. CICERO 1617
Ofiso TeL LAFAYETTE 7887
Phone Hemlock 2061
Halsted Street, Tel.
Office Tel. Victory 7188
ir visų kostiimerių negalėjo,
Vietory 4018.
Ofiso vai. kiekvienų dienų nruo • iki
Res. Tel. Hemlock 2615
aprūpinti — dvi vestuvės tu
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo
4
Iki
8
vaL
vakare
Utarninkals
rėjo eiti kitur fotografuotis.
DENTISTAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKDS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

6

DR. G. 1. BLOŽIS ’

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALAT0R1S

DR. A. A. ROTH

DR. GDSSEN

DR.S.MEZIS

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. K. DRINGELIS

A.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS

KAROLIUS KLUKAS

Dabartinėj vietoj

Graborius ir Balsamuotojaa

mirė spalių 3 d.. 1932 m., 3:10
vųi. ryto, 48 metų amžiaus. Ki
lo iš Zietnie Wileska, Powjat,
Brasta?.-ski gmina,
Rymszany
Wies. Letuny. Amerikoje išgy
veno 19 metų.
Paliko dideliame
nubudime
moterj Marijonų, Lietuvoje, du
kterį Ladislavų Ltpskienę, žen
tų Edvardų Lipskį, tris poduk
ras: Onų, Marijonų ir Stanisla
vų; seserį Juozapų Jonaitienę,
pusbrolį Jonų Survilų ir gaili
nes.
Kūnas pašarvotas S615 West
22nd Street. Laidotuvės įvyks
subatoje, spalių 8 d., Iš namų
9 vai. bus atlydėtas J Šv. Sa
kramento
parapijos bažnyčių,
8600 West 22nd Street, ku-rioj
Įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bus
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines,, draugus-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris. Duktė, Že
ntas, Podukros, Sesuo, Pusbro
lis Ir giminės.
Ijaldotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Taip dalykams einant, p.
Stankūnas sumanė pasistatyti
nuosavų namų, studijai pritai
kintų. Tų atliko 1914 metais,
o į jį susikraustė Kūčių die
nų. Vieta buvo puikiai ištai
syta ir patraukianti. Tuoj po
Naujų Metų vienų dienų p.

Turiu automubilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, DL

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me išlaidų ailalkymnl
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

I. J. ZOLP

8307 Aubura Avalai

GRABORIUS IR LAIDOTUOJU
▼HDHJAJ

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS

Kampas 4ltk ir Paulina eta.
Tel. Boulevard 6261-8411

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

DR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA
i

GRABORIUS

"f A.

Nuliudime
valandoje
kreipkttėe
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai., mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia

Stankūnas
' vestuvių.

nufotografavo 15

P-nas Stankūnas tada tapo
vienas populeriškiausių biznie
rių Chieagos lietuvių tarpe.
Pas jį fotografavosi visi žy
mesnieji Chieagos lietuvių bi
znieriai ir profesijonalai ir
svečiai jš Lietuvos. Jo studi
joj, puikiai ištaisytoj, matysi

(Tųsa G pusi.)

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

EDWARD W. VISC0NT

PETRAS RAUBA
mirė spalių 5 d.. 1932 m., 7:30
vai. vak.. pusamžlaus. Kilo 15
Tauragės apsk., Gaurės parap..
Balandžių kaimo.
Paliko dideliame
nuliudime
moterį Antaniną po tėvais Gu
žaitė., sūnų Petrų, du broliu:
Antanų tr Vincentų; pusbrolius,
pusseseres ir gimines; o Lietu
voj tėvelį Antanų, brolį Juoza
pų ir seserį Marijonų.
Kūnas pašarvotas
4605 So.
Hertnltage Avė. laidotuvės (vyks subatoje, spalių 8 dienų,
9 valartdų
bus
atlydėtas 15
Eudeiklo koplyčios į šv. Kry
žiaus parap. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielų. Po pamaldų bua
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.
NuošlrdžFai kviečiame
vlsua
gimines, draugus-ges ir pažystnmus-inas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.
Nuiiudę: Moteris, Tėvelis, Sū
nūs, Brolis, Sesuo, Pusbroliai,
Pusseserės ir giminės.

Ijaldotuvėms patarnauja gra

verius Eudeikis. Yards 1741.

DR. P. M. ŽILVITIS

mirė spalių 5 d., 11:55 vai. ry
to. 1982 m., sulaukęs 6 metų
amžiaus. Amžinų atilsį Edvar
das gimė sausio 23 d., 1927 m.,
Chicago, Ii IĮ
Paliko
dideliame nuliudime
motinų Onų po tėvais Martinkaltė, tėvų Jonų, bobutę Juze
fų Martinkienę, diedukų Jonų
Viscontų; keturis dėdes: Stepo
nų, Vladislovų, Kazimierų, (Sta
nislovų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4623 So.
Paulina St.
Laidotuvės įvyks
subatoje, spalių 8 d., 1932 m.,
15 namų 8 vai. bus atlydėtas į
šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių,
kurioj įvyk® gedulingos pamal
dos ui velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į 9v. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame
visus
gimines, draugus-ges ir pažys

tam as-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Motina, Tėvas ir gi
minės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas Ya
rds 1741.

GAS ENTRACTION
Valandos: 9-9.
Nedėliomis

Tel. Grovehill 1696

ir Ketvertais.

9-12

Res. Tel. Hyde Park ASM

DR. A.LYUŠKA

6558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. M. T. STRIK0L1S

PRANEŠIMAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Bersdomls po pietų ir Nedėldlanials
tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

GYDYlOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

DR. G. KASPUTIS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

DENTISTAS
Sugryžo 15 Europos ir vėl pradėjo
Į praktikų senoje vietoje.
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;

2 iki 6 po piet; .
7 iki 9 vakare.
Sekmadieniais ir Ketvirtadieniais
8836 S. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 9199

•

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
Res. Phone
I iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
sutartį
Bnglearood <641
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Wsntworth 2000

Namų Tek.: Prospect 1820

DR. A. R. MCGRADIE ,

Tel. Lafayette 1016

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. F. J. LOWNIK

APŲ GYDTTOJAD

6558 S. HALSTED STREET

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47tb STREET

DR. VA1TUSH, OPT.

PHONE GKOVEHILL 0027
Valandos: 2-4; <-» f. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. WESTERN AVĖ.

Palengvins aklų įtempimų, kuria
asti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotumo, skaudamų akių karštį. Nuimu
-ataractua Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akintus visuos*
atsitikimuose, egsamlnavtanas daro
mas su elektra, parodančių matlau<iaa klaidas.
8peclai« atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos ano 16 ryto iki B vaka
ru. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKU ATITAISO J TRUM

Vai.: 2-4 ir 7-6 vai. vakare

A. L. DAYIDONIS, M. D.
4910. SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. KenwooU 6107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 vaiaidai vaaure
apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso Tei. Victory 8687
Of. ir Res. TeL Hemlock 2374

Chicago, III.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

DR.J.P. POŠKA

DR. MAURICE KANN _

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-4 po
piet. U tam. Ir Subat. nuo 8-4 vak.
Sveatadieniala pagal sutarimų.

-------------------- ---------------- £------

Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki S po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Medei, neo 16 iki 12 dienų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU.
Daugailų atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus Di

lesnės, n<*gu buvo. ua**—ų kainos
•senės, lurtp kitų.

4712 8. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boolerard 7589

Gydytojas ir Chirurgas

Perkėlė savo oOsų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4

pietų: 7—8:66 vai. vakare.

DR.G.SERNER

DR. H. BARTON J

DR. CHARLES SEGAL
Džiovų. Moterų ii» Vyrų Ligų

Tel. Yards 1829

po

Nedėliomis 10 iki 12

LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Telefonas Midway 2680
HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

-

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo, 1®—4; nuo 6—8

OM M M U

Office Phone
Wentwortto 3006

(Naryauckaa)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marąuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto, 7 Iki 6 vakare
L'tam Ir čsstv. vaĄ. pagal sutartį

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai vakare.
Tol. Hemlock 2706

Rea Tel. Prospect 04X6

DR.B.ARON

,

,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas <166 South Kedaie
Res. <426 So. Callfornia Avė.

VaL: 3-4, 7-6 v. v. Uskhrissn Ketv.
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso

vaL:

nuo

1-8,

nuo

8:80-8:11

I

0

C H I C A G O j E

D R jlUO X s

torijai, didžiausių užuojautų.
Direktorių pirmininkas
A. J. Zalatorius

RENGS VAKARĄ. ATSTO
VAI Į M. K. R. SEIMĄ
PAČIŲ ATSTOVŲ
AUKA

MARQUETTE PARK. —
Sv. Kazimiero Karai, dr-ja lai
kė mėnesinį susirinkimų, spa
lių 1 d.
Apsvarstant
bėgamuosius
reikalus, eita prie naujųjų su
manymų. Sumanyta surengti
puikų vakarų su vaidinimu ir
kitais įvairumais, kokių Mar
ąuette parke dar nebuvo.
Marijonų Kolegijos Rėmėjų
kvietimas dalyvauti seime, spa
lių 23 d., vienbalsiai priimtas
ir išrinkta trys atstovai. J.
Sloksnaitis, S. Staniulis, S. Sto
Skus. Stoškui įnešus, kad at
stovai patys sudėtų seimui au
kų. Bernaičnj Kolegijai auko
jo: S. Stoškus $2, J. Sloksnai
tis $1, S. Staniulis $1. Viso $4.
Pirm. J. Sloksnaitis įgalio
tas mandatų su auka įduoti
seimui.

pomj Stulginskų name, 1628
So. 50tli Avenue, įvyko gražus
vakaras, kurį surengė arti
miausios draugės p. Konstan
cijai Zakarauskienei pagerbti
jos vardo dienų. Vakaras p
Zakarauskienei buvo tikras surprizas. Apie 11 valandų va
karo pilnas stalas apsėdo sve
čių. Ponios Pavilionienė ir Ra
šinskienė stalų apdėjo skaniais
valgiais. O Rašinskienei atidarius vakaro programų, M.
Vaičiūnienė, M. S. Centro ra
štininkė Sųjungos vardu pa
sveikino p. Zakarauskienę it
sudėjo gražių linkėjimų. Atsi
lankiusios į vakarėlį p. Žak.
jos pažįstamos suteikė gražių
dovanėlę, $50 auksu.
Po vakarienės pažaista ko
rtomis ir kauliukais. Buvusi

X Paulius K. Sedar perkėlė
savo barbornę į naujų, pato
gesnę vietų, adresu 1306 So. 50
Avė. Kviečia savo senus, ir
naujus, kostumerius atsilanky
ti į naujų vietų. Povilas yra
“ Draugo” Draugas
geras vyras, darbų atlieka ge
rai; mandagus, senas “Drau
IŠ MŪSŲ PADANGĖS
go” skaitytojas. Vertas pare
mti.
WEST PULLMAN. — Rug
sėjo 25 d., ŠŠ. Petro ir Povi
lo bažnyčioj 40 vai. atlaidai SENO VEIKĖJO LAIDO
TUVĖS
ko iškilmingiausiai praleista.
Minių-minios žmonių dalyva
BRIDGEPORT. — Spalių 7
vo; daug buvo ir dvasininkų.
Choras, kuriam vadovauja va- d. bus laidojamas Juozapas
rg. S. Raila, gražiai giedojo, o Polyanskas, miręs spalių 2 d.
ypač atlaidų užbaigimo vaka Velionis buvo nevedęs, gyve
re. Mat, chorui giedoti gelbė no pas brolį Jurgį.
jo atvykę visi Cliicagos lietu Atvykęs į Amerikų 1887 me
vių vargonininkai su savo so tais, pirmiausiai pradėjo dirb
listėmis. Vargonais grojo ko- ti Pennsylvania valstijos ang
mp. A. Pocius. Seseles Kazi- lių kasyklose ir vėliau ūkyje.
mierietės altorius papuošė ir 1893 metais atvyko į CliicagQ
vaikučius prirengė procesijai. ir apsigyveno Bridgeporte.
Pasibaigus atlaidams, klebo Tuojau įėjo į draugijų veiki
nas kun. A. Linkus nuošird mų ir prisirašė prie lenkų spužiai visiems dėkojo.
lkos. Bet lenkai nelabai patiX Ateinantį sekmadienį 7 ko, todėl pradėjo tartis su
vai. vakare parapijos svetai draugais apie lietuvių spulkos
nėj ruošiama vakarienė su gra įsteigimų. Tam tikslui sušau
žiu programų pagerbimui ge- kė ir visuotinų lietuvių susi
rb. kun. A. Linkaus ir pami rinkimų, kuris spulkų pagim
nėjimui jo vienų metų dar dė, suteikdamas jai Keistučio
buotės West PulĮmanė. Prog vardų. Dauguma lietuvių tuo
ramas bus įvairus. Mergaitės, jau pradėjo taupyt pinigus ir,
kurios patarnaus prie stalų, pirkdami namus, imti iš spul
sudarė chorų ir padainuos da kos paskolas. Tai įvyko 1897
ug dainelių: duetų ir solo; bus metais. Velionis išbuvo spul
dainininkių ir iš kitų koloni kos direktorium iki paskutinės
jų. Bus ir kalbėtojų. Gerb. kle valandos.
bonui bus įteikta graži dova Palvanskas gimė Panevėžio
na, o prie langelio įžangos į- apskrityje, Rozalimo parapi
plaūkos eis parapijos naudai. joj, Dulkiskių kaime. Jaunas
Vakarienė bus gardi, nes būdamas tarnavo 5 metus Ruprie jos visu stropumu rengia sijos kariuomenėje.
Velionio kūnas pašarvotas
masi.
Kviečiame svečius skaitlin pas brolį Jurgį, 916 W. 34th
gai atvykti ir prisidėti prie Place. Laidotuvės įvyks penk
pagerbimo mūsų mylimo kle tadienį, spalių 7 d., 8 vai. ry
bono. Įžanga tik 50c.
Rep. to į šv. Jurgio bažnyčių, o iš
ten į šv. Kazimiero kapines.
Visi Keistučio spulkos direk
GRAŽUS VAKARĖLIS
toriai išreiškia jo broliui Ju
CICERO, III. — Rūgs. 19 (L rgiui, brolienei ir sesutei Vik-

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

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

Kiek metų?................................ Kiek sveri?........................

“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
Oakley Avė., Chicago, III.

Sveikatos savaitė

Praėjusį antradienį prasidė
jo sveikatos savaitė, Lietuvių
Daktarų Dr-jos rengiama. Ma
tyt rengėjai nesitikėjo tokio
skaitlingo publikos atsilanky
mo, kad tik mažųjų Auditori
jos salę tepaėmė. Bet žmonių
tiek rinkosi, kad paėmus ir di
džiųjų salę būtų pripildę.
Gerai pavyko

Penktadienis, spalių 7, d., 1932

žiavo, kad darže vietos nebe
buvo. Buvo kepami du avinai.
Juos kepė p. Aitutis, West Sidės barberys. Visi skaniai val
gė• 1
Tikietais surinkta $17.00,
kas padengė išlaidas.
Trečių avinų laimėjo J. Žurkauskas, bet jis jo neėmė, klu
bui paaukojo.
Ačiū visiems atsilankiusiein
ir parėmusiem mūsų klubų.
Svarbus Aido klubo susirin
kimas įvyks šį penktadienį, 8
vai. vak., pas Adomų Zalatorį,
2322 So. Leąvitt st. Visi nariai

prašomi atsilankyti ir atsives kviečiamos susirinkti, nes tuti naujų narių.
rime daug svarbių dalykų apMėlynių Aras
tarti. Taipgi nepamirškit pri
kalbinti naujų narių.
BR1DGEP0RT. — Šv. Ka
Valdyba
zimiero Akademijos Rėmėjų
2 skyriaus susirinkimas įvyks
IR LIETUVOJE GAMINS
spalių 7 d., Šv. Jurgio par;
CEMENTĄ
mokyklos kambary, tuoj po
pamaldų.
Paskutiniu metu Žemaičiuo
se
rastos medžiagos, iš kurių
Visos rėmėjos nuoširdžiai

NAUJAS GIEDOJIMO
MOKYTOJAS

gaminamas cementas. Dabar
norima įsteigti Žemaičiuose cemento fabrikų.
Iki’Šiol cementas buvo įve
žamas iš užsienio.

Democratic
Headquarters
Lithuanian
Division

Didelis 7 kambarių flatas, garu
apšildomas, netoli mokyklų, pirkliavimo vietos. Žema renda.

134 N. La Šalie St.
Chicago

3237 S. Auburn Avė.

Praėjusį sekmadienį rengtos
1 blokas West nuo Halsted 8t.
Vaikučių ir suaugusių balso speeliškilrtrės Jo Malonybės praloto
jalistas. Gramatika Italų kalbos duo
dama — dainininkams
reikalinga. Ant rendos 6 kamb. flatas, karštu
Krušo pagerbimui ko geriau- PASIŽYMĖJĘS OHICAGO.T ' Taip pat p,ano pamokos, teorijos ir vandeniu
šildomas. Renda labai pri
rAOUIUlAJ^a UUVAtrUd t t Dainininkai prirengiami dėl radieinama, pagal sutarimą su savininku.
sia pavyko. Dienų į bažnyčių. Į LIETUVlV FOTOGRAFAS įOuodamTp1Uotfakdain^Iniams bu* I Busiu ant vietos nedėlioj nuo 9 iki 3
(John Bagd alūnas Borden)
o vakare į salę žmonių skaitMncv-miia
ADVOKATAS
vai. popiet. Galima kitais laikais mgMOKYTOJAS
tyt
lingai prisirinko. Salėj skait105 W. Adams St., Rm. 1642
*
(Tųsa nuo* 5 pusi.)
Telephone Randolph 6727
1837 S. 50th Avenue
lingu publika buvo patenkin
2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
830 W. 34th Street
ta kaip vakariene, taip ir pro paveikslus Basanavičiaus, vys-!
CICERO, II.U
Telephone Rooaevelt 9090
Sužinoti
asmeniškai,
bei
laiškus
pas:
kupo Būčio, arkivyskupo Ma-1
gramų.
Name:
t Iki 9 ryto. Tol. Repub. 9600
Parsiduoda 4 flatų namas su valgyk
Ulevičiaus, Lietuvos valstybės
la ir Barber Shop arba atskirai Barber Shop 3 kėdžių. 20 metų išdirbta
atstovo Balučio, artisto Babra
JAU PASVEIKO
vieta. Geroj apylinkėj. Priežastis sa
3417 So. Halsted St.
išvažiuoja j Floridą. Atsivičiaus, kompozitoriaus Šim Telefonas Boulevard 8167-4705 vininkas
šaukit pirm 30 dienų.
514 MOEN AVĖ.
TOAVN OF LAKE. — Pla- kaus, praloto Krušo ir dau
Rnckdalc, IU. p. o. Joliet
ADVOKATAS ~
Reikalinga mergina prie na
čiai žinomųjų biznierių p. Čo gelio kitų.
Mleeto Oflaaa 77 W. Washlngton St.
906
TeL Dearborn 7966
minio darbo; darbas nuolati Parsiduoda Cleaning Storas Redtn.
snų (4501 So. Paulina st.) sū
Valandos: 1 ryto Iki 4 po pietų
Šeimyna
(Cleaners) pigiai, svarbi prie
nus Tadeušas, kuris pereitų P-nas Stankūnas nuo 1918 nis.
Ir Ketvertais
žastis. Geroj vietoj, geras biz Vakarais: Utarnlnkals
Box 538
— 6 Iki 9 vai.
pavasarį automobilio nelaimėj metų apsigyveno dailioje re
4166 Archer Avė. TeL Lafayette 7IS7
nis.
GROVE
buvo labai sužeistas, kad ne zidencijoje
Morgan Parke. V D0WNERS
_________________
Namų TeL Hyde Park 9196
2412 West 71st Street
buvo ir vilties išgijimui, nu Kaip jo studija yra su skoniu
gabenus į ligoninę ir pavedus ištaisyta, tai taip yra ir re JReikalipga salesmonai anglims GERA PROGA APSUKRIAM I4Erūpestingai Dr. S. Brenzos zidencija. Išaugino aplink re pardavinėti už komisų (comTUVIUI AUKSINĖS MAINOS
mission).
Turi
turėti
prityri

(4608 So. Ashland avė.) prie zidencijų vaisinių medžių ir
ADVOKATAS
Parsiduoda Storas; cigarų, saldai
107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
žiūrai, išgijo ir dabar sveikas, gyvena kaipo vienas kultūrin mo ir plačių pažintį Marąuette nių. Ice-creamo, visokių vaikams za- 61 E. TeL
Pullman 6960—6377
ir mokslui reikalingų dalykų.
kaip ridikas, ir daktarui labai giausių tos gražios apylinkės Park’e, Brighton Park’e ar bovėlių
Prieš pat Šv. Antano bažnyčią ir vie 4600 8. WOOD ST.—Ketvergo vak.
Bridgeport’e. Geras uždarbis. šą
TeL Lafayette <193
dėkingas.
Rap.
mokyklą. Vieta išdirbta per daupiliečių.
Atsišaukite:
j gel metų, verta pamatyti. Sąlygas 100 N T.A RAT.T.T! ST—n«r»1 nitorH
P-nai Stankūnai augina dvi
sužinosite ant vietos.
“DRAUGAS” PUB. CO.,
Tel. Boulevard 5913.
dukteris ir vienų sūnų.
1447
So.
50th
Avenue
2334 So. Oakley Avė.
• Į ty
Vyriausioji duktė yra baiBox 208
CICERO, ull.
ADVOKATAS
“DAINOS’ CHORO SVARBI gusi Academy of Our Lady
756 W. 35th Street
Longwood. Pasižymi muzikoj,
PRATYBA
Netoli Halsted Str.
gabiai skambina pianu ir ga
Penktadienį, spalį!} 7 d. į- bi piešėja. Jau pagelbsti tėvui
vyks svarbi “Dainos” choro geresniuose fotografavimo da
Užlaikome naujausios ma
pratyba.
rbuose. Antra duktė Gloria
dos žiedus, laikrodžius, radios,
Visi choristai ir choristės dar tebeina pradinę mokykla
.1 ■
’
••
, taipgi elektrikinius laikrokviečiami būtinai atsilankyti ir pasižymi muzikoj. Sūnus
Parduoda
VISŲ
LINIJŲ
ir
VISŲ
LAI

į
džius, movie cameras, projecKsaveras eina Higb School.
j šių svarbių pratybų.
J*
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio i torius dėl judomų paveikslų
Vasaros sezonas jau pasi
įrodymo. Kainos labai nupigin
baigė ir turime rengtis prie Iš priežasties savo sukaktu
kraštus.
j tos.
žiemos sezono. Tat prašomi pa vių p. Stankūnas skiria dova
Išrūpina
visus
reikalingus
kelionei
raštus.
■3660 W. 63rd St., Chicago, IU.
tys atvykti ir sykiu savo drau nas, kurios bus teikiamos net
Dabar
dar
patogus
yra
laikas
aplankyti
Tel. Hemlock 8380
gus atsikviesti.
iki Kalėdų. Kas1 dabar pas jį

JOHN B. BORDEN

BRONIUS NEKRAŠAS
JOS. RUDRIK

A. A. SLAK1S

J. P. WAITCHES

PRANEŠIMAI

CHARLES P. KAL

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

R. ANDRELIUNAS

Dovanos

fotografuosis, tai prie reguleriško orderio pridės jo padi
dintų paveikslų, į rėmus įdė
tų. Darbų atliks pagal naujau
sių madų. Taip-gi dovanai
duos dailių užrašams knygelę.
P-nui Stankūnui, sulauku
IŠ RAMYGALIEČIŲ
siam 20-ties metų sėkmingos
AIDO KLUBO
darbuotės lietuvių tarpe, linki
Ramygaliečių Aido klubo iš me dar daug daug metų gy
važiavimas gana gerai pavy vuoti ir vaisingai darbuotis.
ko. Žmonių tiek daug priva

Pratyba įvyks punktualiai
8 vai. vakare, Mark AVhite
Sąuare salėje, 29tb and Hals
ted Street. Prašomi nesivėluoti.
Ieva Lukošiūtė

Lietuvę.
r
Laivakorčių ir su kelione surištų doku 1
mentų reikalais kreipkitės į

iRCIU AGENTŪRA
2334 SoOaKLET~Sve

Kaimynas

PLAČIAI ŽINOMI
ATHENS

SILDYTOJAI

Riešuto snalvos cnamellnotas, apšildys
3 kambarius 49 kičų aukštas, 18 Inč.
platus,

18

Savininkas
DSI geriausios rųšles
Ir patarnavimo, šau
kit.
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4644 SO. PAULINA STREET
Tol. Boulevard 1389

Phone RooseZelt 2072

STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and
Moving
2146 So. Hoyne Avenue

PIRKIT KALfDU ATVIRUTES

bič. gilus.

$14.98

DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

Riešuto spalvos cnametluotas, didelis
16 Inčų kaštuotos geleiles šildymui In
das. Speelalė kainai

21 už $1.00
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

$19.98
Riešuto spalvos enamelluotas magazine
šildytoje*, laikys šilumą per naktj. 18
Indų šildymui Indas vii

Tos pačios #1.25

$27.98

IKI GRUODŽIO 1-MAI DIENAI

įstatymas DYKAI
GERAS DEL MINKŠTOS IR KIETOS'
ANGLIES

Chicago,

III.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIG HWAY
SERVICE STATION
7001 S. WESTERN AVENUE
S. E. comer
Tel. Hemlock 1017
Pranas Dargelis, savininkas

Tos pačios #1.50

■I

Pasktairsio modelio su riešuto spe'vos ena mėli uotu trlmtngu.
konstrukcijos. Sunkus geležinis vilius. Visos dalys tvirtai su
tuotos su asliestu. Bu didele dėl durnų skaunuku NučekhtoM
Bamperių užpakaly eombustlon skyriaus. Durys mekanlškal
dlntos Ir tvirtai pritaikintos.

Naujos
cemen
drafful
groun-

IKI GRUODŽIO 24-TAI DIENAI

Galima jas matyti:

GRAŽIOS DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU

FLOSSMORE MATTRESS CO.
2460 W. 47th St., kampas Campbell Avė.
Sutampyk 75c ant Dolerio, pirk. DIRBTUVES

Wm. J. Kareiva

KAINOMIS.

u

DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue

Jai manai pirkti automobili, ateik
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome
Meną U geriausių rūšių autotnoblllus — STUDEBAKER.
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44bl ARCHER AVENUE
Telephone Lafayetta 7111

