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Draugo” vajaus kontestininkai šiandien renkasi W. Sideje
CHICAGOJE ATGAIVINTA A. L. R. K. MOKSLEIVIU

SUSIRINKIME IIE GAUS NURODYMU
SAVO VEIKIMUI

h

JIE VISI SUBRUS PRIE KILNAUS
“DRAUGO” PLATINIMO DARBO
“Draugo” vajaus kontesti-j tuvybės ir šv. tikėjimo atžvilninkai šiandien, spalių mėn. Igiais. Kontestininkai platins
14 d., 7:30 vakarų susirinks į “ Draugų, ” kurs yra vienatiAušros Vartų parapijos sve nis tautiškas ir katalikiškas
tainėje, 2323 W. 23rd place. lietuvių dienraštis išeivijoje.
Šiame susirinkimė jie gaus Kontestininkai rytoj, pasi
reikalingi) instrukcijų, t. y. prašę Dievo pagalbos, visi kai
nurodymų, kaip ir kokiu bū vienas subrus į darbų. Jie
du “Draugo” vajų sekmin- pelnys skiriamas jiems dovagai išvesti, kad tas būtų nau-'nas. Tai bus atlyginimas už jų
dingą lietuvių visuomenei ir' pasiaukojimų. Tikima, kad lie
patiems kontestininkams.
j tuvių visuomenė kontestinin“Draugo” vajaus kontesti-jkų darbų nuoširdžiai rems. Už
ninku darbas yra didžiai kil-' tai ištikrųjų ir ji turės daug
nūs ir garbingas. Taip yra lie-' sau naudos.

Vokietijos kancleris Papen’as kovoja
prieš fašistus

rS/U;.

NUŽUDYTAS ANT VIEŠ
KELIO

Netoli Libertyville, šalia vie
škelio, rastas nužudytas C. H.
Reese, 45 m. amž., 6118 Stoney Island avė., lenktynių ar
klių savininkas. Sulaikytas jo
draugas L. L. Howell, 52 m.
amž., Sauganash parkų distrikto koinisininkas.
Šis aiškinasi, kad jiedu a1 bu važiavę automobiliu, už
puolusi juos smurtininkų gau
ja, Reese’ų nužudę, o jį pa
leidę.
,
Howell nepaleidžiamas.
UŽSIREGISTRAVĘ
PILIEČIAI

Amerikos Raudonasis Kryžius siunčia miltus į Porto Ri
co nukentėjusiems ten nuo viesulo gyventojams. Miltai krau 1 Praneša, kad Cbieagoj už
jami į laivų “Ponce”, New Yorko uoste.
siregistravo 1,514,542 piliečių,
tame skaičiuje '651,712 mote
INSULL’UI PATINKA
SĄJŪDIS PRIEŠ PORTO rų. Matyt, jų visų skaičius su
RICO GUBERNATORIŲ
GRAIKIJA
mažės įvykdžius patikrinimus.

NEW YORK, spal. 13. —
Šio krašto katalikų tarpe ki
lo nepaprastas sąjūdis prieš
Porto Rico gubernatorių Beverly, kurs tos salos gyvento
jams patarė imtis priemonės
Savo keliu J. Valstybių pa- J prieš gyventojų skaičiaus disiuntinybė dirba, kad atimti dėjimų. O ta priemonė, pasak
iš Insull’io amerikoniškų pa- gubernatoriaus, tai gimdymų
sų. Bet jis jo neatiduoda.
kontrolė.
------------------* Porto Rico gyventojų dau17 MISININKŲ PAVOJUJE i gumas yra katalikai. Prieš tų
gubernatoriaus išsišokimų pir
MUKDENAS, Mandžiūrija, miausia užprotestavo salos kaspal. 13. — Tungpien srity, talikai. Šiandien prieš jį pro
kur japonų kariuomenė puola testuoja šio krašto katalikų
kinus sukilėlius tikslu juos iš organizacijos. Protestai siun
naikinti, yra 17 amerikonų čiami prezidentui Hoover’iui.
misininkų. Pranešta, kad jie
7 CENTAI UŽ 30 BUŠELIŲ
ms gresia pavojus.

ATĖNAI, spal. 13. — S. Insull ’iui patinka Graikija, kur,
kaip jis sako, yra daugiau lai
svės, kaip kitur. Jis mano čia
visados apsigyventi. 1
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Seimas icp nauja konsUtacija ir
išrinko valdyba
LEIS SAVO ŽURNALĄ
THOMPSON, Conn. (Teleg- štininkas St. Vaičaitis, Thomrama). — Moksleivių organi- 'pson, Conn. ir Lečinskaitė;
žavimo seimas praėjo didžiau- 'moksleivių žurnalo redaktoriai
siu pasisekimu. Atstovauta, kun. K. Urbonavičius ir .J.
dvylika kolonijų. Dalyvavo 60 Laučka, Boston, Mass.; adm.
atstovų. Patvirtinta nauja ko- P. Pilipauskas, Thompson,
nstitucija. Išnešta svarbios re,Conn.
zoliucijos. Nutarta leisti žur-l
P. J. Indelė
nalas. Išrinkta nauja valdy- Panašių telegramų gavome
va: dvasios vadas kun. K. Je- ir nuo Kazio Vengro iš Bosnkus, So. Boston, Mass.; gar- tono.
bės pirmininkas adv. P. Bub- Kaip žinoma, moksleivių
lys, Worcester, Mass.; pirm. seimas įvyko spalių mėn. 12
J. Morkūnas, Rochester, N. Y.; d., Lietuvių Kolegijoj, Thompvice pirm. Kazys Vengras,1 son, Conn. Jis buvo sušauktas
Thompson, Conn.; iždininkas kun. dr. Jono Navicko iniciaPr. Galinis, Boston, Mass.; ra-ltyva ir jo rūpesčiu.

ŠELPIMUI KRIZIS
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HERRIOT’AS LONDONE TARIASI SU
Chicago majoras Cermak’as
MacDONALDU
anadięn kalbėdamas pareiškė,
kad ateinantį mėnesį Cbicagai
VON PAPEN’AS PRIEŠ
KIRVUKU SUSKALDĖ
*
'
prasidės krizis, jei nebus iš
FAŠISTUS
GALVĄ
kur nors gautas fondas 145,CICERO, III. — šios kolo- darbų. Rezoliucijoj dėl Vil
000 šeimų šelpimui.
nijos lietuviai Vilniaus užgro niaus ciceriečiai pabrėžė, kad
BERLYNAS, spal. 14. — MUKDENAS, spal. 14. —
bimo dienų minėjo praėjus} jie tol nenurims, darbuosis,
Aiškėja, kad von Papen’o vy Čia vienoj valgykloj vienas
3 PASPRUKO, 2 SUIMTA trečiadienį, spalių mėn. 12 d. iki Vilnius bus atvaduotas.
riausybė, kuri pirmiau gražiuo kinų generolas kirvuku suska
Ryte buvo pamaldos su tin- Jie aiškiai pasakė: “Vilnius
ju sugyveno su fašistais (na ldė kitam kinų generolui gal
Vakar iš Lake apskrities karnų pamokslu, o vakare pra- buvo ir bus mūsų!”
cionalsocialistais) ir jų vadu vų. Abu yra naujos Mančukuo
kalėjimo, Waukegane, paspru kalbos, parapijos salėj. Kalbė
llitler’iu, šiandien nutraukia valstybės tarnyboje. Vienas jų
ko trys kaliniai, kaltinami ba jo kun. H. Vaičiūnas, šv.' An Kita rezoliucija priimta pro
visokius santykius.
neteko didelių pajamų iš pa
nko apiplėšimu. Du tuojau su tano par. klebonas, red. L. Ši testuojant prieš Lietuvos vy
riausybę, kuri neleido atida
imta, o trečias ieškomas.
Vyriausybė neleidžia fašis-, pirkimų. Tad ir užsidegė kerš
mutis ir prof. F. Mastas, Fe ryti Katalikų Universiteto
.tams čia turėti politinių susi tu.
deracijos pirmininkas. Kalbė Lietuvoje.
rinkimų. Numatomi nauji fa
MOKESČIAI ŠELPIMUI
tojai nuodugniai išaiškino Vi
GUB. ROOSEVELT BUS
šistų veikimui varžymai visoj
lniaus atvadavimo klausimų, Apart kalbų, buvo ir dainų.
SPRINGFIELDE
Vokietijoj.
Illinois’o legislatūra pripa- plačiai užsiminė apie vilnie- 'Dainavo parapijos choras, muKORNŲ
Matyt, kancleris nusprendęs
i žino įstatymo projektų. Renlietuvių reikalus. Gausin- zikui A. Mondeikai vadovau
jamus už gazolinų valstybi-1 goj publikoj sukelta pasipik-|,iant Parapijos mokyklos Vai
įsigalinčių fašistų partijų jei Albany, N. Y., spal. 13. — UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ
Gubem. Roosevelt’as artimiau
CONCORD, Mass., spal. 13. nius mokesčius leidžiama aps-1 tinimas lenkų smurtininkų žy-1 kai suvaidino trumpų patrine pavergti, tai sugriauti.
siomis dienomis vėl su politi- MALAD, Idaho, spal. 13. — — Ūkininkas Paine pasiuntė kritims panaudoti bedarbių gjajs įr drauge entuzijazmas J jotiškų veikaliukų ir gražiai
HERRIOT’AS SU MACDO- n§mis prakalbomis vyksta į vi Sakydamas čia prakalbų sena turgun 30 bušelių komų. Jis šelpimui.
dirbant Vilniaus atvadavimo padainavo.
dūrines vakarų valstybes. Spa torius Borah’as pareiškė, kad tikėjosi už tai gauti apie 4
NALDU
lių mėn. 21 d. jis kalbės Spri- viso krašto išlaidos turi būt dol. 30 centų. Komai parduo
ATSISAKO REMTI
IŠVILIOJO 25,000 DOL.
PAŠAUTAS ANGLIA
ngfield
’
e,
III.
Cbieagoj
nebus.
ti
ir
ūkininkas
gavo
vos
7
ce

50 nuoš. sumažintos.
LONDONAS, spalių 14. —
PROHIBICIJĄ
KASYS
ntus.
Kiti
pinigai
teko
gele

Prancūzijos premjeras HerrioTrys sukčiai klastingu bū
WILKES-BARRE, Pa., spa
žinkeliui
už
komų
pervežimų
KARDINOLAS
RAGINO
MOTERIS
PA

t’as vakar turėjo du ilgus pa
du išviliojo 25,000 dolerių iš TAYLORVILLE, III., spal. lių 13. — Šv. Marijos P. pa
sitarimus su Anglijos premje SIRENGTI GAILESTINGUMO DARBAN ir pirkliui tarpininkui.'
buvusiojo Elgino m. bankini 14. — Vakar rytų Hevittville rapijos klebonas, mons. J. J.
ru MacDonald’u. Pasitarimai
nko Gu Peck’o, 89 m. amž. Vie miestely vienas streikuojantis Curran, žinomas visiškos blai
vyksta uždarytomis durimis Chicagos arkivyskupijos Ka kurie ne dėl savo kaltės ne PANAUDOJO AŠARINES nas sukčių suimtas.
angliakasys pikietininkas pa vybės apaštalas, kurs seniau
B0MBA8
Tik žinoma, kad tariamasi a- talikių Moterų Tarybos ant- turi darbo ir alksta, sakė Jo
vojingai pašovė angliakasj entuzijastiškai stovėjo už propie Vokietijos reikalavimų gi rametiniam rudens bankiete- Eminencija. Pagalba turi būt
RAGINAMA BALSUOTI
McGuire, kurs, kaip ir daug hibicijų, atsisakė toliau jų re
TAYLORVILLE,
III.,
spal.
nkluotis.
UŽ BONŲ LAIDĄ
kitų, nenorėjo prisijungti strei mti. Jis randa, kad prohibisusirinkime, kurs įvyko užva teikiama veikliai, sistematiš- 13. — Streikuojančiųjų anglia
Rinkim^ dienų, lapkr. mėn. kan. Kariuomenė išblaškė pi- cijos vykdyme vyrauja tik vie
kai ir, kiek yra galimybės, su
kar,
spalių
mėn.
12
d.,
Palmer
kasių,
moterų
ir
vaikų
išvai

ARGENTINOJ ŽIOGAI
8, balsuotojams bus įduota kietininkus. Keliolika streiki- na veidmainystė.
mažiausiu eikvojimu.
House, dalyvavo daugiau kaip Kardinolas ragino moteris. kymui vakar čia valstybės ka- balsuoti 20 milijonų dol. honų'ninku suimta.
BUENOS AIRES, Argenti pustrečio tūkstančio moterų kad jos imtųsi gailestingumo! r^nomena panaudojo ašarines laida. Šis fondas, sakoma, rei f šių kasyklų sritį prisiun MAŽAI VILTIES NUSI
na, spal. 13. — Visai netikė — šios organizacijos narių. darbo taip, kaip šį darbų su bombas,
kalingas bedarbių pagalbai. Ir čiama daugiau kariuomenės.
GINKLAVIMO KLAUSIMU
tai vakar kai kurias šio mie Buvo daug ir svečių kunigų. visišku pasiaukojimu dirba ži
dar pareiškiama, kad jei plWASHINGTON, spal. 13.
NEDALYVAUS KAM
sto dalis apnyko milžiniški Jo Eminencija Kardinolas noma Šv. Vincento de Paul
iliečiai nenubalsuos tos valstyKARO SKOLŲ KLAU
— Kai kurie senatoriai pripa
PANIJOJE
Įbes bonų laidos, tada mokes
žiogų spiečiai.
SIMAS
Mundelein, Chicagos Arkivys draugija.
žįsta, kad yra mažai vilties iš
kupas, kalbėdamas ragino mo Šiandien pasauliui trūksta NEW YORK, spal. 13. — čiai bus didesni.
WASHJNGTON, spal. 13. nusiginklavimo konferencijos
WAYCROSS, Ga., spal. 13. teris pasirengti gailestingu vadovybės, pareiškė Kardino Pranešta, kad buvusis valsty
-- Iš Europos grįžęs senato Ženevoj darbų. Europos vals
ORO STOVIS
— Dviejų metų amž. berniu mo darbui ateinančių žiemų. las. Jokių planų nėra ateičiai bės sekretorius Ellihu Root
rius Reed pareiškia, kad Eu- tybės kitos kitomis labai ne
kas R. Harrison, Homersville, Mes stovime už tai, kad va- ir žmonių_apsaugai. Tad Ba- nedalyvaus respublikonų par CHICAGO IR APYLIN ropos valstybės šiandien yTa pasitiki, kiekviena jų nori giišgėrė motinos paliktų stiklų letybė šiuo laiku pasistengtų! žnyčia šiandien turi rodyti tijos kampanijoje. Nuo to jį KĖS. — Šiandien debesuota geroj pozicijoj mokėti karo] nkluotis, nes bijo priešų užgazolino ir neužilgo mirė.
apdrausti tuos visus piliečius, daug veiklumo.
sulaiko senatvė.
ir šalčiau.
skolas Amerikai.
puolimo.
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“VILNIUS BUVO IR BUS MŪSŲ!” - SAUKIA CICERIE6IAI
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negali atlikti visų darbų, kad ir labai nau

“DRAUGAS”

dingų krikščioniškai dvasiai plėtoti. Šituos
darbus turi padaryti katalikai pasauliečiai.
ISeina, kasdien, lAokyrus sekmadienine
FRENUMEKaTOS KAINA: Metama — »»•«. Pu- Vadinasi, katalikų pasauliečių pareiga kovo
«U Melu — |8.6U. Trims Menesiams — 66.06, Vienam
ti už Bažnyčios laisvę, Jos įstatymų gerbi
Menesiui — 1 oe. Europoj* — Metama 67.00, Fuom Mė
ty — H-UU. Kopus .esu.
mą. Kiekvieno gero kataliko veiksmas turi
Meuunsuaroituue ir koreapondentama rastų negr**
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprlalnnuama tam prisidėti nors netiesioginiai prie katalikybės
aasiui postu senai<|.
plėtojimo ir stiprinimo.
Meuaaturius priima — nuo 11:00 Iki Uit* vai.
oaeimmu aaiima prtaiunciamua pareikalavus.
Jei religiniais motyvais bus dirbama, įdkeiouuai aekdiiciėu dienai pruniaun iki 5 traukiąnt natūrales ir doras priemones ka
vai. po piel.
talikybės tarnybai, bus įgyvendinamas prin
cipas, kad Dievo malonė negriauna prigim
“D R A U G A S”
ties, bet jąja remiasi, ją plėtoja ir vainikuo
L1THUANIAN DAILY L'KlEhO
ja. Visos natūralinės priemonės turi tarnauti
Fuunaned Uaily, Kuopt Hunday.
SUBSCK1FT1ONS: une Xear — »».00. stx Montfca Kristaus Karaliaus garbei ir Jo viešpatavi
— 68.60. Tkree Monika — |8.00. One Montk -y- 76c.
*
Kurope — One Xear — 67.00. SU Monika — |6.«w. mo išplėtojimui.
oopy — .06c.
Adveru»in< įn "DRAUGAS” krinka best reaulta.
Adveruaing ratea on appllcaUon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS

KATALIKYBE fcTIPRINIMAS

“P. B.” rašydamas šiuo klausimu, tarp
kitko, sako:
Katalikiškąjį gyvenimą reikia imti ir
kaipo katalikiškos dvasios, katal. principų
viešpatavimą viešoje nuomonėje, kultūroje,
politikoje ir ekonominiame gyvenime. Deja,
šiose srityse dvelkia kiti vėjai, kita dvasia.
Ne tiktai milžiniškoji Rusija apimta Anti
kristo dvasios, jos rasime ii- kituose kraš
tuose. Kova su vadinamuoju klerikalizmu —
kas gi tai yra, jei ne kova už Bažnyčios įta
kos pašalinimą iš viešojo gyvenimo. Nebūtų
pralaimėta pozicijų, jei katalikai vieningai
rodytų daugiau gyvumo ir sistemingai siek
tų Bažnyčios įtakos į visas gyvenimo sritis
ir tuo būdu sudaryti/ galingą viešąją nuo
monę, kuri išstumtų pagoniškąją iš svetur
besiskverbiančią opiniją. Todėl sąmoningi
katalikai prigimtas priemones turi panaudo
ti antgamtiniams tikslams. Jei katalikai mie
gos, tamsybės galybės panaudos jas blogy
bei plėtoti ir traukti žmones nuo Dievo ir
Bažnyčios.
.
s
Krikščioniškoji visuomenė: Veri duoti žmo
gui ne tiktai Dievo malonę, bet duoną ir
kultūrą. Ar normalu, kai katalikas ieško duo
nos socializme, kultūros — pas laisvamanius,
Dievo malonės — Bažnyčioje. Gyvenimas ro
do, kad dažnai vienoje sieloje tie trys daly
kai telpa.
Čia tai ir yra krikščioniškos sielos tra
gedija: socialistiška duona ir laisvamaniška
kultūra išstumia iš žmogaus sielos Dievo ma
lonę — religiją.
Jei Bažnyčia turės pilnai galės išplėto
ti savo antgamtinį veikimą visose gyvenimo
srityse, tai laikinoji gerovė ir laimė eis, kai
po Dievo tvarkos išdava. Jei visi stengsis
įgyvendinti Dievo karalystę ir Jo teisybę,
. tai išsipildys antroji sakinio dalis — visa ki
ta bus jiems prįdėta.
Tenka pabrėžti, kad tai pirmoje eilėje
yra katalikų pareiga, o ne oficialinės Bažny
čios — hierarchijos. Bažnyčios hierarchija
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550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ

PROGA

(Tęsinys)
šis sumanus diplomatinis Gedimino
žygis pasiekė didelių rezultatų: Vokiečių
Ordino, kaipo krikščionybės skiepintojo,
prestižas susmuko ir jam ne maža reikėjo
triūso ir propagandos, kol jis vėl atitaisė
Vakarų Europdje sunienkėjusį savo var
dą. Tuo tarpu Gediminas, po 1323 me
tų sutarties su Rygos arkivyskupu, Livo
nijos vyskupais ir Livonijos ordinu, galė
jo imtis priemonių Lietuvą sustiprinti vi
duje ir praplėsti savo politinę įtaką Valuinėje, Gudijoje, Naugarde, Pskove ir
Kijeve. Tur būt, apie šitą- laiką jis ga
lėjo sutvarkyti savo krašto valdymą tuo
būdu, kurį mini seniausias Lietuvos met
raštis, nepažymėdamas laiko. Lietuvos
didžiajam kunigaikščiui priklausančią teritoriją Gediminas pavedi

ItEl>. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty <lr. Raukus veda Sveikatos Skyrių. JU
teikia profesijonalius paturimus skaitytojams ir mie
lai aUakinėja j klausimus sveika ton dalykuose. Vist
Kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. TuKyklėg yra
Uos:
1) klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
arba tiesiog Dr. Račkui, 2130 W. 22nd «., Cldeago,
Illinois.
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardo, pavarde ir udresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei k ausimo ir atsakymo negalinta butų dė
ti j laikraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Lž tat visada reik pridėti pašto lenkei} ui » centus.

Dv A. IL RAČKUS
2130 W. 22nd St.,
Chicago
Tel. (Janai 0764

NEAPSINUOYKITE ŠUN
GRYBIAIS

odą lupti? O tai tam, kad gry
bų oda labai sunkiai pilve
Japonijos vyriausybės atstovas gen. Nobuvoshi (kairėj)
DARBAS IR ATLYGINIMAS
virškinasi, ir kai kada gali 1 Pasirašo sutarti tarP Japonijos ir jos įsteigtos Mancliukuo
valstybės. Dešinėj Clieng Hsiao, Mancliukuo premjeras.
J. Valstybių pramonėse vykdomas pa Smagu grybauti, skanu ge sugadinti žmogui vidurius. La
čios krašto vyriausybės reikalavimus— dar rus grybus valgyti. Grybavi bai pavojinga yra valgyti pe ja, ir kadangi tamsta sakai
bo valandų trumpinimas. Tuo būdu norima mo sportas yra gan malonus; rnokusius grybus. Taipgi yra kad ant žemutinės blakstienos
sumažinti nedarbas. Mat, trumpiau kasdien be to, vaikštinėti girioje ir al pavojingi pasenę, supelėję, iie augo didelis “miežis”, tai
darbininkams dirbant yra reikalingas didės* suoti tyru oru yra labai svei taus permirkę ir išpampę gry sprendžiu kad tamstos ašarika. Lietuviai yra dideli grybų bai. Nuvalytus grybus ne reik nis kanalikulis yra susiaurė
nis darbininkų skaičius.
mėgėjai.
ilgai laikyti puode, ypač ne- jęs. Jokie lašai tamstos nepa
Šio darbo valandij trumpinimo jau se
Sovietų Rusija ir Lenkija
nai reikalavo Amerikos Darbo federacija. Bet ne visi grybai tinka va reik su dangčiu uždengti, nes!gydys; gaila tik tamstos išdažnai pasikeičia kaliniais. Le
Ne labai senai prezidentas Hoover’is už tai lgiui. Kai kurie grybai yra la tuojau juose atsiranda nuodų > eikvotų pinigų visokiems lair gali būti labai pavojingi. ^amg Patariu tamstai eiti prie nkija sovietams grąžina suim
pasisakė, Kaip minėta federacija, taip prezi bai gražios išvaizdos, “mėsin
Jei tuoj grybų neverdi, tai akių ligų gydytojo, kuris ta tus komunistus agitatorius, o
dentas bet gi reikalavo, kad trumpinant dar gi” ir skaniai kvepia, bet sa
geriau yra laikyti juos kašu- mstai padarys blakstienos ka sovietai grąžina tiek pat len
bo valandas nebūtų darbininkams mažina vyje turi nuodus vadinamus
tėje; mat kai grybai venti- mputyje operaciją, ir kai aša kų ir kitų kalinių. Pasikeiti
mas atlyginimas. Pareikšta,' kad pastaraisiais “muskarin.” Kas nemoka at
liuojasi,
tai taip greit nesifer- rų kanalikulis bus praplėstas, mas įvyksta ties Stolbcų miemetais atlyginimas jau ir be to daug suma skirti gerų grybų nuo nuodi
ngųjų musmirių ir šungrybių, mentuoja, negenda, ir nuodų tai ašaros nevarvės per skruo- stelių, kur yra lenkų rusų pa
žintas.
neatsiranda.
stą. Toji operacija yra labai šiem*. Abu kraštus skiria dig. Kai kuriose pramonėse didesniam dar tas neprivalo grybauti.
maža ir nelabai skaudi.
viell2 tvora, kuri akybininkų skaičiui duodamas darbas. Mažina Kaip atskirti gerus grybus j Grybų mėgėjai, saugokitės
liai sovietų saugojama.
ATSAKYMAS S. L.
mos darbo valandos ir podraug atlyginimas. nuo nuodingųjų, iš rašto va-; neapsinuodykite šungiybiais
Šio spalių mėnesio pradžioje
Yra žinių, kad jei kuri kompanija sumažino rgiai išmoksi. Geriausia yra ir sugedusiais grybais. Kas- Taip, pigučių tuberkulozą pi įvyko toks vienas kaliniais
darbo valandas, tai sumažino ir už darbą at imti tik tokius grybus, apie met gana daug žmonių apsi- rmame laipsnyje galima pa pasikeitimas. Į pasienį lenkai
lyginimą. Pramoninkai patenkina organizuo kuriuos jau iš patyrimo žinai,' nuodija grybais, ir jei gry- gydyti. O recepto tamstai duo nugabeno 91 komunistą, už
tų darbininkų viršininkus ir krašto vyriau kad nėra kenksmingi. Grvbau bais apsinuodiję nemiršta, tai ti, nemačius ligonio, negalima. kuriuos sovietai grąžino 37 le
sybę. Tačiau tas daroma pačių darbininkų jant, verčiau pasiklausk to, ku paskui visą savo gyvenimą va Vaistai yra taikomi kiekvie nkų kalinius, kurių tarpe buris grybus pažįsta, ir gerai ’ rgsta dėl pakrikusių vidurių, nam žmogui atskirai: mat relėšomis.
,
, .
v ,
vo 15 kunigų, ir du rusų praįsitėmyk kurie grybai yra Kaip
gelbėti apsinuodijusį ceptas brunetui parašytas, ne,
v
...
.
„„
Vykinant tokį pramoninkų nusistatymą,
nuodingi. Kiekvienas kartus 1 grybais, rašysiu sekantį kar tinka blondinui; o vaistai \duo voslavų šventikus, viso 39.
krašte vargšų skaičius dar labiau padidės.
Del ko šis pasikeitimas nebugrybas yra nuodingas. Kiek- (tą.
darni jaunikliui, netinka se
Dirbantieji ilgesnes valandas, darbininkai
bo lygus, nesužinota.
vienas grybas, iš kurio “pie- [
--■■■
niui; kokius vaistus geria vy
gaudavo didesnį atlyginimą. Jie galėdavo su-1
Komunistai kaliniai j Stolbnas” bėga, yra nuodingas. Vi DAKTARO ATSAKYMAI Į rai, tai moterims pakenktų;
šelpti vargšus, taip pat daugiau aukoti ir;
cus buvo nuvežti keleiviniais
si grybai, kurie greit pajuos
flegmatams vaistai yra taiko
KLAUSIMUS
geležinkelio vagonais. Kiek
kitiems neatidėliojamiems reikalams. O kada
ta ar pamėlynuoja, yra nuo
mi tokie, o kolerikams kito
vienas jų švariai apsitaisęs,
pramoninkai jiems mokės mažesnius atlygi
dingi.
ATSAKYMAS K. R. — Ta- kie, — žodžiu, kiekvienas li
su valizomis, arba šiaip našunimus, juos padarys lygius vargšams. Varg
Net ir geruose grybuose at- msta savo laiške aprašai įsi- gonis turi kitokią kūno sudė
liais. O Ipomunistai kalinius*
šas vargšo juk nė kokiu būdu negalės nei
siranda nuodų, jei nemokėsi senėjusią ligą ir prašai pata- tį, taigi kiekvienas žmogus
į pasienį atvežė sulūžusiais asušelpti, nei gelbėti.
kaip juos pagaminti. Prigry- rimo kokius lašus vartoti, kad gydytojui yra skirtinga prob
Kalbant gi apie aukštąjį krašte gyveni bavus grybų, reik juos tuojau .tamstos kairioji akis neašaro- lema ir gydymo būdai yra tai rkliniais vagonais. Visi kali
mo laipsnį tenka pasakyti, kad tas laipsnis f perrinkli, nuvalyti ir viršuti- tų. Kadangi tamstai jau virš komi sulyg ligonio fizinės pa niai nublankę kai baidyklės,
paliegę, užkankinti, apsidengę
jau senai susmuko. Aukštuoju gyvenimo lai nę odą nulupti. Kam grybui dvyliką metų kai akis ašaro- dėties ir aplinkumos.
tik skarmalais, dauguma basi
psniu kol kas gyvena tik politikieriai ir
“munšainieriai.” Bet ir šiems baigiasi gra Darbo Federacija ir pati vyriausybė prižiū sensacijų. Bet šėrininkai savo pinigų neat ir apžėlę purvais. Kunigai ke
žiosios įdienos. Politikieriai neteks didelių al rėtų, kad tų naujos rūšies išnaudojimų ne gaus. Galės tik bylos metu į Insull’ą piktai lerius metus nesiskutę. Vienas
gų, o “munšainieriai”riš “munšainės” viri būtų.
pasižiūrėti. Reikia sveikinti teisėją Swanso- kunigas turėjo sulaužytas ra
mo pelno. Tegul prohibicija ir nebus visiškai
n’ą, valstybės gynėją, kad energingai imasi nkas. Lenkai mielai priėmė
sugriauta. Bet yra vilties, kad ji bus panai
Insull’us traukti atsakomybėn dėl padarytų šiuos kankinius.
PASTABELĖS
Pasikeitimas užtruko apie
kinta.
šelmysčių.
keletą valandų. Praleisti į so
Samuel Insull'ą prakišusį 380,000 šėriGrįžus prie darbo valandų mažinimo
Prof. -M. Biržiška, Vilniui Vaduoti Są vietų Rusijos pusę per dyg
klausimo, mes ntatome, kaip sukoneveikiami ninkų indėlius (daug milijonų dolerių), suė
liuotų vielų tvoros vartus ko
gražiausi getų žmonių planai, kuriais būtų mė Graikijoj ir į kalėjimą pasodino. Parveš jungos pirmininkas, šiemet minėjo 50 m. am
munistai agitatoriai ir terorigalima palengvinti darbininkui gyvenimą. ji Cbieagon. Bus teisinas, kuriame daug skan žiaus sukaktį. Ta proga Vytauto Universite
Seniau tokio išnaudojimo nebūta. Reiktų, kad dalingų dalykų iškils. Spauda turės naujų tas jį pakėlė garbės daktaru. Sveikiname!
(Tąsa ant 4-to pusi.)

Imliokite Komuisto “Rojo”

KLAUSIMAI

Ig. Jonynas

Sveikata — Brangus Turtas

i

sūnums, kurie buvo jo vietininkai. Deja,
Lietuvos metraščio žinia neduoda pilno
teritorijų paskirstymo vaizdo. Be to, jo
je labai daug neaiškumų. Metraščio ra
šytojas, rašęs bent penkios dešimtys me
tų po Gedimino mirties, pats neturėjo
aiškaus supratimo apie Lietuvos admini
stracinį sutvarkymą Gedimino laikais.

Ir Vokiečių Ordinas spėjo dar žymiau
įsigalėti. Jis sugebėjo įeiti į artimą kon
taktą su imperatoriumi Liudviku Bavariečfb, besivaržančiu su papa, ir išgauti
iš jo ypatingų malonių. Dviem 1337 me
tų aktais imperatorius padovanojo Lietuvą, kaipo terra nullius (“niekam ne
priklausantį kraštą”) Vokiečių Ordinui,
tuo duodamas ypatingą akstiną Europos
riteriams eiti ieškoti naujajame krašte
sau lenų. Paties imperatoriaus giminaitis,
Bavarijos kunigaikštis Henrikas, buvo
nuvykęs talkon Ordinui drauge su kitais
įžymiais svečiais. Jo garbei buvo nutar
ta prie Nemuno įkurti nauja vokiečių pi
lis Beyeren arba Beyernburg, kuri turėjo

valdyti savo pasidaryti užkariautos ,Lil©tlIVOS

O trlrTJ

tuvos valstybei ėmė grėsti pavojus su
skilti į atskiras valstybėles, Gedimino sū
nų valdomas, ir tapti lengvu grobiu Vo
Gediminas suprato gręsiantį Lietuvai
pavoją juo labiau, kpd jis matė didelį kiečių Ordinui, o šis jautėsi ypatingai
Ordino pasiruošimą šiam tikslui pasiekti. galingas po visos eilės savo diplomatiškų
Iš Ordino Lietuvos kryptimi buvo pra laimėjimų (taika su Lenkijos karaliumi
vesti trys platūs keliai, iš abiejų pusių Kazimieru ir Estijos įsigijimas iš Dani
apkasti grioviais, ka<l didelė Ordino ir jos).
jo svečių kariuomenė nekliudoma galėtų
Joks bendralaiRis šaltinis nemini, kas
įsiveržti pagonį} kraštam Beyerno pilis po Gedimino mirties ligi 1344—1345 me
turėjo būti Ordino kariuomenei didelis tų valdė Žemaičius. Tiesa, Žemaičiuose
atosparas punktas. Beyerno pilis buvo dar buvo užsilikęs nemažas skaičius sa
statoma % mylios į jpietus nuo .Veliuo vų vadų, bet Gedimino laikais jis pats
nos. Gediminas pasiryžo Beyerno pilį su buvo jų suverenas. Ar Jaunučiui buvo
griauti, bet žuvo apgulimo metu.
atiduota valdžia Žemaičiuose ar ne, ne
Gediminui netikėtai žuvus, staiga iš žinia. Į Žemaičius turėjo būti nukreiptas
nyko vyriausias valstybės Vairo vairinin pirmas Vokiečių Ordino smūgis.
kas. Vilniuje, tiesa, buvo paliktas Gedi
Kaimynystėje su Žemaičiais buvo
mino sūnus Jaunutis, bet nei jo politinė
Trakų sritis, kurią valdė Kęstutis. Že
padėtis, nei jo santykini su kitais vyres
maičių likimu jis pirmiausiai buvo suin
niaisiais ir jaunesniaisiais brdliais neaiš
teresuotas. Jeigu nelaimė būtų ištikusi
ki. Nežinia, ar jis turėjo kurios nors val
Žemaičius, jis nieku būdu nuo jos nebūtų
džios savo broliams ar ne. Įvykiai rodo, buvęs apsaugotas. Trakų kunigaikštystė
kad kiti jo broliai su juo nesiskaitė ir ėjo panemune į pietus, Gardino kryptimi.
veikė savarankiškai savo atsakomybe. Lie Ši teritorija nuo pat XIII amž. pabaigos
Lietuvos vietoje turėjo susikurti nauja
grynai vokiškoji valstybė.

buvo vokiečių puldinėjama. Į ją vokie
čiai galėjo įsiveržti iš Žemaičių ir tiesiog
pro Užnemunės miškus.
Iš kitų Gedimino sūnų Vokiečių pavo
jumi labiausiai buvo suinteresuotas Algir
das: nuo 1342 m. jo sūnui Andriui teko
Polocko kunigaikštystė, kuri betarpiškai
priėjo prie Livonijos Ordino žemių. Sa
visaugos sumetimai stūmė Kęstutį ir Al
girdą paimti valstybės saugojimo inicia
tyvą į savo rankas. Nepašalinus Jaunu
čio iš valstybės centro, .Vilniaus, to pa
daryti nebuvo galima. Kivirčas tarp Jau
nučio ir jo brolių galėjo iššaukti dar di
desnį sątnišį krašte. Pasiliko, atrodė,
viena išeitis — nelaukiamai paimti Vil
nių. Algirdas ir Kęstutis nuo seniai bu
vo pratę bendradarbiauti; taip, pav., Al
girdo karo žygy prieš Livonijos Ordiną
1341—1342 metais, kai jis, pskovėnų
prašomas, buvo nuėjęs jiems talkon, bu
vo dalyvavęs ir Kęstutis, nors jųdviejų
valdomosios sritys nesusiėjo ir Trakai
nuo Vitebsko, kur tuomet Algirdas gyve
no, buvo labai toli.
(Daugiau bus)

lmenininka'Ms

IR I)
MĖGĖJAMS

kraščiai namuose. Dainų cho
“bunco” ir “Pinocble party,”
rams, solams, duetams, kvar
Šv. Jurgio par. svetainėj, spa
tetams galima gauti pas J. A
lių 13 d. Pelnas paskirtas pa
Pranešame, kad “Draugo”
Blažį ir M. J. Šimonį. Ne tik
rapijai.
knygyne galima gauti “GiesM. J. ŠIMONIS, vedėjas
vietos lietuviai, bet ir kitų
mynėlį”, bažnyčių choram,
miestų, kas pareikalaus dainų
RUDENS PRAMOGA
mokykloms ir šiaip jau gies
Antrašas: — 3564 Vemor Highway W.
ar knygų, galės gauti, ypatin
mininkams. Tekstą sutaisė A.
Telefonas Ląfayette 1298
Pp. Žemaitis ir Ambrazas
gai “Šaulių Trimitas” gies
Jakštas, gaidas pagamino J.
nesenai surengė gražią suei
~<**~
mių, bei daimj rinkinys, ku
Naujalis. Kaina 50c.
gą, p. Žemaičio vasarnamy,
Iš M. S. JAUNAMEČIŲ
ŽINIOS IR NAUJIENOS
riam yra 28 muzikos veikalai.
Taipgi turime komp. J. Ži
prie Sylvan I^ake.
KP. SUSIRINKIMO
Chorams brangiausias turtas
levičiaus, “Jaunas Darbinin
Kada šie žmonės surengia
Spaliij 9 d. gražiai paminė
Netikėtai, man teko užeiti ta Šv. Antano bažnyčioj per tokia dainų knyga, nes į ją su
kas”. Trumpi dainavimo pa
kokią pramogą, tai būna vie
į A. L. R. K. Mot. Są-gos 54 sumą kleb. kun. I. F. Borei rinkta veikalai daugelio kom
šnekesiai ir 100 dainų, prad
na iš smagiausių parengimų.
kp. jaunamečių skyriaus mėn. šis iškilmingai darė atminimą pozitorių.
žios
mokyklai sudarė Lai
Ten buvus
susirinkimą, kuris įvyko spa už žuvusius Vilniaus ginėjus.
menininkas J. Žilevičius ir
Lietuviai kumštininkai įsto
lių 7 d., šv. Jurgio mok. sa Bažnyčioj matėsi tokii) žmoLietuvių Moterų klubas lai Dr. Harmodio Arias, naujas Andriušis, tos knygos k
jo į Draugo Boxing kontestą:
lėje.
kė susirinkimą ir turėjo pie penkioliktasis Panama respu visai nedidelė, tik $2.00.
nių, kurie retai teateina. Tas |A, yencanskas (Jeskv), GeoIr ką aš ten pamačiau? Tai
rodo, kad minint kokią Sve-'
TnIangkas (Brooks)j ckas Londono, Anglijoj, krautu tus Barlum viešbuty. Ponia blikos prezidentas.
Pasiskubinkite su užsakymu,
gražią jaunamečių tvarką ir
L.
Sattler
buvo
“
liostess.
”
ntę visgi dar randasi pas žmo lKuteinskis (OdayK Joe
vių lankytojos bile kada gali
nes jų nedaug beliko.
mandagumą. O tas, neabejoti nes
KURIAMA NAUJA PAjausmas tėvynės meilės. maitaitis. Jauni, vikrūs kūmS. gauti šviežio pieno. Įmetus 3c
nai, pareina nuo gabios ir su Gerb. kun. I. F. Boreišio pa
“DRAUGAS” PUB. CO.,
L. M. K. BALIUS
manios jaunamečių vedėjos p. sakytas jautrus pamokslas su tininkai pasiryžę parvežti iš į “slot” mašiną, pirmiausiai
KALNĖNAI, Kauno apskr.
2334 So. Oakley Avė.,
L. M. K. baliaus komisijoj Kalnėnų ir Užusalių apylin
M. čižauskienės ir rimti) glo jaudino klausytojus. Kvietė Cbicagos į Detroitą lietuviams gaunama tuščia bonka; įmeChicago, III.
bėją p. P. Medonienės ir p. per maldą prašyti, kad Lietu garbę, pasiryžę laimėti kon tus 12c mašina tuščią bonką yra ponios. A Legotft> c A kės gyventojai labai susirūpi
prileidžia pieno ir išmeta 6c1 mbrose, R. Bilaitis, S. Kudir no įkūrimu Užusaliuose savo
testą.
B. Petkienės.
vos sostinė grįštų saviesiems
grąžos.
ka. Balius rengiamas Barlum parapijos. Žemės sklypas bažMan įėjus pro duris, mer ir Aušros Vartų Panelės Šve
PAUL MOLIS
Jonas
Mičiulis,
pasižymėjęs
viešbuty,
lapkr.
9
d.
Bilietus
nyčiai
jau
gautas.
Pamaldos,
gaitės metė rimtus žvilgsnius,
zis labai gražiai patarnavo.
Notary Public
nčiausios paveikslas būtų ga
paskui nusisuko į savo vedėją lima liuosai lankyti, sykiu ir sporte kumštynėse, beisbolėj Visa Valaičių Seimą reiškia bus «alima S“"4 pas klubo na- laikinai, bus laikomos pradVisokios apdraudos, laivakorčių, j
siuntimo, namų ir farmų
ir futbolėj šį rudenį įstojo į
p. M. Čižauskienę.
žios mokykloj. Vyskupui įtei pinigų
pardivimo ir mainymo.
šv. Kazimiero, vienintelio lie Notre Dame, kad siekus aukš širdingiausiai ačiū kun. I. F. res.
Visi žinome, kokie dabar ktas prašymas paskirti kuni
Vedėjai davus įsakymą, jau tuvių šventojo, relikvijos.
AGENTŪRA
Boreišiui už taip rūpestingą
tesnio
mokslo.
Jis
priimtas
ir
1730
— 24th ST., DETROIT
namečių vicepirm. B. Gudvprielankumą, jautrų pasakytą laikai, bet, rodos, ko daugiau gųTel. Lafayette 1545
Jausmingi,
patrijotiški į futbolo komandą, kaipo ge
naitė atidarė susirinkimą, su
pamokslą, grab. D. B. Braziui dejuojam to jie blogesni ir
žodžiai
ir
kiečiausią
širdį
suras
žaidėjas.
Smagu,
kad
mū

kalbėdama maldą.
už sąžiningą patarnavimą ir atrodo. Tat, kas galite — į r
HOGARTH 1631
tarpino.
Garbė
kun.
Boreišiui
sų
jaunimas
pasižymi
sporte.
Nut rast. E. Balkiūtė, gra
■visiems žmonėms, dalyvavusie bahų; ^augJ J™.
J™!®
negali, bet yra ir tokių, kurie*
žiai lietuviškai perskaitė pe už dedamas pastangas budin
ms šermenyse.
COMPANY
ti
tėvynės
meilę
ir
reikalauti,
A.
a.
Jonas
Valaitis,
52
me

išsigali.
reito susirinkimo nutarimus.
LIETUVIS DENTISTAS
Per mišias gražiai varg. J.
Silvestras Ragalskas, Mgr.
Visa valdyba sėdi prie ben kad grobikai lenkai paliuosuo tų amž., mirė spalių 1 d. Šv. A. Blažis pagiedojo solo “Kad
Valandos^ 10 ryte iki 9 vakare
Seredomis: 10 iki 12-tos dienų
Antano bažnyčioj atlaikyta iš
dro stalo. Tvarkos dabotoja tij mūsų tautos sostinę.
širdį man skausmas” (C. Sa Henry Ford, kurs keturio Kepam skaniausią lietuviš
9621 Belleterre Avė ir
stovi pas duris.
liktais metais nustebino pa ką, ruginę, pumpermekol ir
Vyčių choras, vadovaujant kilmingos šv. Mišios (laikė snausko).
Grand River
saulio darbdavius, mokėda baltą duoną. Pri.statom į vi
Mergaitės rimtai svarsto į- varg. J. A. Blažiui, gražiai trys kunigai). Kleb. kun. I.
DETROIT, MICH.
sas miesto dalis ir į Hammas savo darbininkams po $5 tramack, Mich. Kepam ir
n ošimus. Kalbėt norinčios pa bažnyčioj giedojo. Ypač žavin F. Boreišis pasakė pritaikintą
VISŲ TAUTŲ MOTERŲ
į dieną, vėl pasižymi numuš bandukes piknikams ir ba
siprašo balso. Kalba lietuviš gai išėjo “O Sanctissima,” (J. pamokslą; Spalių 5 d. palai KLUBAS (00SM0P0LIPilone Lafayette 1275
dotas
šv.
Kryžiaus
kapinėse.
damas iki $4 į dieną. Darbini liams.
kai, tik svarbesnes mintis, ve Herb.)
TAN CLUB)
Paliko dideliame nuliūdime
nkai gaus 50c, 62*4 ir 75c į
dėjai leidus, pareiškia anglų
4628 — 25th ST.
žmoną
Oną,
sūnų
Joną
ir
du

A Swiss program will fea- valandą. Žmonės tikisi, kad po
kalba. (Būtą gražu, kad ir vi Sugrįžo p. T. Blažienė iš
GRABORIUS
sa kuopa šiuo pavyzdžiu pase Grand Rapids, Mieli., kur pas kteris : Eleną, Oną, Joaną, Fre- ture the opening meeting of rinkimų, gal, bent kiek laikai
Euclid 4530
1942—25th STREET
ktą). Mergaitės labai myli sa tėvelius Gilius atostogas lei ncę ir Teresę. A. a. Jonas bu Cosmopolitan Women’s Club. pagerės. Laukiame.
vo vedėją, pildo irisus jos įsa do ir prižiūrėjo sergančią mo vo darbo žmogus, taupiai gy Tuesday, in McCollester Hali.
kymus. Renkant įvairias ko tinėlę, kuriai einant geryn grį veno. Paliko kelias rezidenci Tea will be served by the AlDetroito majoras Frank Mujas.
Išauklėjo
gražią
šeimą.
banian, Danisli, Austrian, Li- rphv dirba ir daug vilties de
misijas mergaitės neatsisaki- žo į Detroitą.
Visiems
stengėsi
duoti
moks

nėja.
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S
thuanian, Spanish, Syrian and da į gubern. Brucker, kad ~
E
Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo Įrankius: Elektros
lo
ir
tai
atsiekė.
Dukrelės
yra
Swiss groups. Mrs. Ernst gautų paskolos dėl ateinan — Lempas, Artificiališkų Saulės Šviesų, Diathermių, Sinusoidal Ir 1.1.
Po susirinkimo mergaitės
M. Karpauskienė su sūnais
Bandau kraujų, šlapumų ir t. t. Prieinamų kaina.
veiklios
lietuvaitės
baigusios
Schmelz is tea chairman. The čios žiemos, kad pagelbėtų 5E Speclališkurnąs:
mokinasi įvairių veikalėlių ir Antanu, Juozu ir Albinu su
IJgos moterų Ir ligos vidurių, nervų ir reumatizmo.
. Valandos: 10—2 dienų Ir 4—8 vakare.
dainelių, nes jų vedėja p. M. grįžo iš Shenandoah, Pa., pa aukštesnes mokyklas, turi ge program committep for the vargšams bedarbiams. Drabu S
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
č’ižauskienė rengia jas prie lydėję tėvą ir palaidoję She rus darbus, daug yra pasidar year includes Mrs. Albert Ha- žių mažiau surinkta negu ti-l§
Telefonas dienų ir naktį: TOWNSEND 6—4600
programo.
iniiuuiiniHiHnniiniiimiiiii»iiiimnumiuiiiiiiini||mim|»|||m||i|||||||||W|||H*
nandoah kapinėse. Po didelio bavusios L. Vyčių 102 kp. ir nvitli, Mrs. Martin J. Kilkka, kėtasi.
Mrs. AValker K. Sumner, Mrs.
Liudmila
Kaip smagu matyti, taip ri liūdesio tarpe savo artimųjų Šv. Antano parapijai.
Velionis paėjo iš Lietuvos, Otto Grob and Mrs. C. H- Humtai ir gražiai, lietuviškoje praleido virš porą savaičių
Sintautų parap., Katilių kai tter.
PATAISYMAS
dvasioje mergaites darbuojan- laiko ir biskutį atsilsėjo.
I
mo,
Šakių
apskr.
Šioj
šaly
išMrs.
Harry
V.
Woodliouse,
ties. Iš tokių mergaičių gali
9336 W. FORT STREET
“Draugo” Nr. 232, Detroi
ma tikėtis susilaukti rimtų ir Spalių 9 d., šv. Antano pa- Kyv™° 27 n'etnei Detroite 20 president of the Republican
VINEWOOD . 1-4560
darbščių lietuvaičių, kurios rap. “grybų piknikas” gerai metų. Turėjo daug draugų. Women’s Study Club, will to žiniose tilpo parašytas pro
PAMINKLŲ IŠDIRBYSTfc
bus pilnai priruoštos užimti pavyko. Diena buvo graži, pu- Tat ir skaitlinga minia a. a talk on “The Techniųue of testas Lietuvos prezidentui.
Parduodam visokius Pamlklus ant ka
the
Ballot,
”
and
Miss
Anne
Po
protestu
pirmininkas
pasi

Jono
šermenyse
dalyvavo
ir
pinių
statyti. Patamaujam greitai, žema
mūsų vietas. Bet ir vėl prieš blikos pusėtinai atsilankė; jos
kaina.
Klauskite platesnių žinių:
akis stovi klaiki mintis, nes tarpe matėsi ir biznierių. Kle- palydėjo į kapines, nes kol gy- Sprague, of Detroit Commu- rašo Juozas N. Medinis, o ne
jeigu dabartinė jaunamečių bonui su komitetu bendrai di- ivas buvo vargiai buvo šerme- nity Union, will shovr a new Medonis.
Su tikra pagarba,
vedėja kur nors, į kitą kraš rbant pelno parapijai liks. Su- n^s’ kuriose Jonas nebūtų da- welfare film, a talking pieture.
Juozas N. Medinis
2592 FERRIS AVĖ.
tą nusisuktų, vargu kas už lig blogais laikais, tai šis pik lyvavęs. Graborius D. B. BraVinewood 1-6577
Detroit, Mich.
pildytų jos vietą. Nes reta iš nikas gerai pavyko. Visiems
mūsų taip pažintų jaunąjį) dalyvavusiems ačiū.
psichologiją, kaip kad pažįs
ta esamoji p. M. čižauskienė. Spalių 16 d., Šv. Petro pa
O jūs, jaunametės, naudoki rapijos piknikas Beechnut gro
tės dabartine proga! Lavinki ve. Paskutinis vasaros pikni
tės. Kas kart siekite prie kil kas. Klebonas ir komitetai
nesnių idealų. Išmokite bran kviečia detroitiečius dalyvau
ginti savo tėvų prigimtį, idant ti. Moterims įžanga veltui, o
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO
jūsų mamytės senatvėje džiau vyrams tik 25c. *
gtųsi jūsų darbais, kaip da
21 už #1.00
bar džiaugiasi jūsų judrumu, Vasariniai pasilinksminimai
IKI LAPKRIČIO 1-MAI DIENAI
sveikata ir vaikiška šypsena. lauke užsidaro. Prasidės konM. Čaraeckaitė — Aūk.1 certai, įvairūs parengimai, mu

DETROITO ŽINIOS

LITHUANIAN BAK1NG

DR. JOSEPH W. BURBA

D. B. BRAZIS

DR. J. B. RYDZAUSKAS

|

|

iiHiiniiiiiiiiutr

J. E. MARTENSON CO

M. J. ŠIMONIS'

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

10 už 50c
Kolei išsibaigs

“DRAUGAS LITHUANIAN BOXING
CONTEST” APLIKACIJOS BLANKA

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti
BARGENU

Šiuomi pranešu, kad įstojo į “Draugo” organizuo
jamą “Lithuanian Boxing Contest.”
Vardas ir pavardė.............................................................

Galima jas matyti:

Adresas...............................................................................
(4

Kiek metų?............................... Kiek sveri?.....................
“Draugas Lithuanian Boxing Contest,” 2334 S.
Oakley Avė., Chicago, III.

Elena Percy iš Plettenberg, I/a., raita atjojo į Luisianos universitetą. Be to, neturė
dama pinigų užsimokėti už mokslą, ji nuo savo ūkio atsivarė devynis jaučius, kuriuos
universiteto prezidentas priėmė kaipo mokestį už mokslą per ištisus metus. Percy sveiki
nasi su u-to prez. James M. Smith. Toliau matos jos atvarytieji jaučiai.

»

■

.

-

___

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

j
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Penktadienis, spalių 14, 1932

Tuo visu laikotarpiu jis mai “Kotlase visi turėjome kel
kaipo marijonas vienuolis toje A. a. Vincas Šaulys pasku
tinosi sužiedėjusią duona, ar tis 5:00 rytų. Net sergantiems
pat kolegijoje mokytojauja, tiniais savo gyvenimo metais
kliena ir iš papuvusių'bulvių kaliniams neleista ilgiau pa
dėstydamas anglų kalbų ir or nuolatos negalavo ir dėl to,
gulėti. Jie buvo daužomi.
gaminama sriuba.
nusistatymu gyventi, tvirtai kestrų vesdamas. Iš eilės tre apleidęs Shenandoah, ieškojo
būdama sveikesnės vietos arčiau Ma
i
“Per 28 metus klebonavau “Pagaliau vienų dienų man
šv. katalikų tikybos laikytis ir čioji — Marijona,
Vinniea parapijoj, Podolijoj,” pranešta, kad aš būsiu lais
mokslų mylėti. Tat nieko ste prie tėvų, turi darbų Wauke- rijonų Marian Kilis vienuoly
(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)
IŠKILMINGOS
LAIDO
pasakojo kun. Lilievskis. Ke vas. Jaučiuos laimingas. Bet
bėtino, kad tokiais ūbaisiais gan’e; ketvirtasis — Petras no, kuriame tuomet gyveno jo
TUVĖS
negaliu
užmiršti
tūkstančių
ku
einant, Šaulių šeimynoje visi taip pat šeimoje gyvendamas, sūnus ir taip pirm trijų metų
štai nusikratė savo avalines lerius pastaruosius metus sa
nigų,
kurie
Rusijos
kalėjimuo

vaikai buvo mokomi ir dievo ' gražiai darbuojasi garsaus apsistojo VVaukegan’e, 111. Čia
sakydami, kad jie nusikrato vo pareigose kiekvienam žin
Spalių 10 d. palaidotas a. a.
se kankinami.”
tai auklėjami. Dabar vyriau VVaukegan’e lietuvio Jono K. [gyvenimui nusipirkęs name
kapitalistų žemės dulkes. Vi gsny buvau trukdomas. Bedie
Kun. C. Fedorovičius sakė, Vincas Šaulys, 56 m., tėvas sioji duktė Elena kaipo šei Malelos^kepyklos biznyje; pe lius, 664 S. Jackson, jau ne
si piktai ir paniurusiai pas vių organizacijos nuolat puo
nemažos šeimos: žmona ir se
nktoji ir šeštoji dukterys — bedirbo iki pat mirties spalių
kutiniu kartu . atsisuko j pa lė mano bažnyčių. Mirusiųjų kad Ukrainoj kaina vienam ptynetas jau paaugusių vaikų mininkė tarnauja Thompson,
Ona ir Veronika sesers vie 6 d., 1932 m., tad waukeganievėnio tvorų. Lenkijai grųžin- lydėjimo metu buvau apmė kiaušiniui yra pustrečio ame — keturios dukterys ir trys Conn., Švč. Marijos Kolegijos
ūkyje. Sūnus Vincentas, jau nuolės randasi Lietuvoje Ne- čių lietuvių tarpe mažai buvo
V kaliniai ramiai perėjo sie tomas ne tik akmenais, bet ir rikoniško dolerio. Suriedėju sūnūs.
j kalto Prasidėjimo švč. Mari žinomas, bet visgi jo laidotu
Kun. T. Skalskis, buvusis purvu. Lydimi karstai su la- sios dviejų svarų duonos kejos vargdienių seserų vienuo vėse nežiūrint didelio lietaus,
Velionis yra kilęs iš Riečių
Btomirio vyskupijos admini [vonais akmenais buvo daužo- palukui — keturi doleriai. Už
lyne; jauniausias sūnus Jonas dalyvavo nemažas būrys žmo
paprastus marškinius reika kaimo, Daukšių par., gimęs
stratorius, nusisuko į Rusijų, !mi.
irgi įstojęs į Marijonų vie nių, kurie stebėjosi nepapras
laujama apie 25 doleriai.
1876 m.
■ : .
atsiklaupė ir peržegnojo tų
Kadangi tuo būdu bedienuolynų, randasi Marian Ki tai iškilmingoms laidotuvėms,
Įctaštų, kuriam jis penkerius [ viai negalėjo mane išvyti iš Kun. P. Andruškevičius pe
Vengdamas rusų kariuome
(Tęsinys 5 pusi.)
lis naujokyne.
į užimamos vietos, tad sausio nkerius metus išlaikytas ka nės 1896 m. atvyko į Amerikų
metus baisiai kentėjo,
lėjime.
Čia
jam
rankas
sulau

18 d., 1930 m. buvau aį Gfrųžinti kunigai atrodė blo !mėn.
laimės ieškoti ir apsigyveno
I
ęiausia. Jie visi buvo skarma i reštuotas ir pasiųstas į čekos žė.
Shenandoah, Pa., kur per 33
tą skausmą
luose, basi, neapsiskutę ir gal kalėjimų Žitomiriuje, o pas Kiti visi taip pat daug iš metus dirbo anglių kasyklose.
ios plaukų nekirpę. Jie pir kiau Charkovo kalėjimam Tais kentėję tame komunistų “ro- Čia ir sukūrė savo šeimyninį
saugiai
M
.juje
mieji trumpai papasakojo, kų pačiais metais su kitais 11 ku
gyvenimų. Gavo gerų žmonų,
Kas
tik
protauja,
tas
gali
jergyveno. Nei vienam jų per nigų ir 21 pasaulininkų bu
Uršulę Ciplijauskaitę, taip patįsivaizduoti,
koks
tas
yra
ko

penkis metus neteko ragauti vau teisiamas čekos teisme.
atvykusių iš Lietuvos, Vilka- j
Meno arba mėsos.
Neduota mums jokio advoka munistų “rojus.” O komunis viškio parapijos, Pažeriu kai-1
Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAIJus visuomet galite pašalinti tą,
Kun. Sviderskis pareiškė, to. 27 nubausta mirties baus tai visuose kraštuose kursto i mo ir valsčiaus. Ciplijauskų gėlimą
ar skausmą be žalos su
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio
Ūayer Aspirin. Net ir tuos giliai
d jis areštuotas Ploskirove me ir ši tuojau Įvykdyta. O darbininkus visur įsteigti tokį giminė Suvalkijoje yra gerai įsisėdusius skausmus, kurie padaro
kraštus.
kiekvieną
uogaus kaulą skaudan
„maldų metu. “Čekos agen- aš su kitais nubaustas 10 me pat “rojų.”
žinoma. Šunskuose jos vyriau tį, kuriuos kenčia tiek daugelis
moterų. Jos pasiduos žioms tab
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
B mane taip apdaužė, kad tų sunkiųjų darbų ir pasiųs
sioji šaka ir šiandien turi auk letėms! Tikras Aspirin turi daug
vartojimų.
Perskaitykit
SENOVĖS LIEKANŲ
iš netekau sųmonės. Per tris tas į Kotlas, šalia Archangel
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
štuosius mokslus baigusių vy svarbių
ištirtus
nurodymus
kiekviename
pakelyje tikro Bayer Aspirin i.r neRADINIAI
sko.
mras man duota tik duonos
rų. Visai Lietuvai yra žino bekeskite bereikalingus skausmus
Lietuvą.
neuralgijos, neuritis, reuma
r vandens ir po to buvau vėl “Kotlaso kalėjime yra keli PRIENAI, Marijampolės a- mas aukščiausiojo Lietuvos nuo
tizmo.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
laikykite bonkutę Šių tabletėlių
plušamas. Per du metus buvau šimtai kriminalistų. Kalinius pskr. Šiomis dienomis darbi (Tribunolo Kaune narys Liud namuose;
nešiokitės blekinukę kijeigu jums užeina ūmius
mentų reikalais kreipkitės j
aikytas kalėjime be apkalti- saugoti pastatyti iš komunis ninkai belygindami netoli Prie vikas Ciplijauskas. Garsus bu šeniuje,
galvos skaudėjimai, netikėti šal
Greita pa geibu, be jokios ža
temo.
tų partijos pavaryti nusikal nų miesto esantį kalnų, žmo vo veikėjas šiandien jau mi čiai.
los; Bayer Aspirin neveikia Širdį.
kiekvieną kartą žiūrėkite var
Kun. Naskrockis pasakojo, tę nariai. Šie sargai daugiau nių vadinamų “Totorkalniu”, ręs a. a. kun. Baltramiejus Tik
do Bayer—ir žodžio “genuine' iš
raudonomis
raidėmis
rad jis taip pat areštuotas kaip žvėriški. Pas juos nėra rado senovės kapo liekanų. Be Ciplijauskas, vyriausias jo spausdinto
ant kiekvienos dėžutės.
Kiekvienas
aptiekininkas
turi
bažnyčioj pamaldų metu. Pi jokio žmogiško jausmo. Tenai žmonių griaučių, kurie rasti brolis, kuris ir Ui šulę besi- tikrą
Bayer Aspirin ir jeigu jus
tikras tabletėles, jus tik
lniausia jis buvo kalinamas pi vogt i man bateliai. Kokį sėdinčiame stovyje, rasta Lie ruošinčių laimės už balos gausite
rai gausite pageilbą.
2^34 So OAKU: i’
pjeve,
paskiau Charkove, laikų turėjau vaikščioti basas, tuvos Lenkijos unijos laikų (kaip lietuviai Atlantikų va
rer keturis metus prieš jį ne- kol susikaliau medines “klu pinigų (Vyčių ir erelių) ir se dindavo) ieškoti, įspėdamas
škeltas bet koks kaltinimas. mpes.”
nas kalavijas.
paskatino Ciplijauskų šeimos

Įsivaizduokite Ko
munistu “rojo"

LIETUVIAI AMERIKOJE

WAUKEGAN. ILL

la.

Pašalinkit

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
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Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-Agentu
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖS SPALIŲ 15 DIENĄ
SPALIŲ 14 D. 7:30 VAL. VAKARE. AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SALĖJ {-

DOVANOS:

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestininką įstatyti į “Draugo”
Kontestą. Kur dar nėra lietuvių parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai teišsirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja išplantinti “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

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

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

PASTABA: Pirma
rmą dovaną
dovar gaus fk vienas. Antrą, trečią, ketvirtą Ir penktą gaus vi
si, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

vyks svarbus kontestininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti j “Draugo” Vają prašomi
atsilankyti į šį susirinkimą.
Prašome visą išpildyti “Draugo” Vajaus aplikacijos blanką ir atsinešti į sus'rinkimą. Jei kurie negalėsite atvykti į susirinkimą ,išpildę blanką pasiųskite paštu, o
gausite reikalingų instrukcijų laišku.
PARAPIJOS—DRAUGIJOS

įstatyti į

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!

15 R X U G X S
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LIETUVIAI
AMERIKOJE
WAUKEGAN, ILL.

Teilsisi ramybėje! Testipri
na gailestingasis Viešpats li
kusius našlaičius, laiminant jų
kilnų pašaukimą ir duodant
jame šventos ištvermės.

CHICAGOJE
TRUMPOS ŽINELĖS

Kun. L. Draugelis, M.I.C.
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D A K T A R A I:

Rekomenduoja Nebrangų
Naminį Vaidą
“Europoje yje» visuomet laikėme In
karo Pagi-Kaprlleri geriauuu nami
niu vaiatu. Negalima gauti nieko
geresnio gydymui skaudamų pečių,
. aųptirtnių sąnarių, ištampytų musku
lų, ar reumatiakų gėlimų. Net galvos
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar
mėšlungi greitai palengvina šis ne
brangus vaistas.**

Tel. Cicero 6768

DR. ATKOČIŪNAS

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS

Res. and Office

Office Phone
Prospect 1028

2359 So. Leavltt St.
Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS
WEST PUI/LMA N, ILL.—
DENTISTAS
X—SPINDULIAI
Praėjusią savaitę 66. Petro
F. P.
1446 S. 49th CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
Bloorafield. N. J.
Ofisas:
2130
W.
22nd
St.
Vai.:
10-71
ryto:
2-6
ir
7-9
vakare
2403
W. 63rd St., Chicago
(Tųra iš 4 pusi.)
ir Pauliaus mokyklos mokyto
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
OFFICE HOURS:
nes šv. Baltramiejaus bažny
ja seselė Edita-kazimierietė,
Rez.:
3051
W.
43rd
St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Phone Boulevard 7042
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Sunday by Appointment
čioje sykiu buvo laikomos tre
pasidavė apendikso operacijai,
ŽINELĖS
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
jos šv. Mišios, celebruojant
Tel. LAFAYETTE 3057
tiuli Šv. Kryžiaus ligoninėj.
ŠŠ.
Petro
ir
Pauliaus
parapi

Švč. Marijos Kolegijos atsto X Rugsėjo 25 d. šv. Kazi Linkime seselei įkiltai greit
ofisus Tel. ŲrovehlU 0817
DENTISTAS
Kea. 67 87 8. Artesian Avė.
jos
svetainėj
suruošta
vaka

vui kun. L. Draugeliui, diako- miero par. vakaras gerai pa- pasveikti,
TeL GrovehUl 0617 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
rienė su gražiu programų pa
naujant vietiniam klebonui vyko.
Gryno
pelno liko
4729 WEST 12th PLACE
ArU 47th Street
X Spalių 8 d., 4 vai. popiet
gerbimui gerb. kun. A. Lan
Vak: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
kun. J. Čužauskui ir subdiako- $281.86.
mūsų bažnyčioj įvyko iškilmi
OTDYTOJAJ9 IR CHIRUROAH
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
naujant velionies sūnui klieri
X Kiti du parapijos vaka ngas šliūbas p-lės Marijonos kaus ir paminėjimui jo vienų Tel. Canal 6122
3428 West Marųuette Uoad
bua
VaL: 8-t ir 7-9 P. M. Ket. 8-18 AM.
8924 W. WASHINGTON BLVD.
kui Vincentui.
rai bus: spalių 30 d. ir lapkri Kiuberiūtės su svetimtaučiu metų darbuotės Westpullmane.
Nedalioj susitarus
Kitos vak ant Washington Blvd.
4:80 — 6:80 kasdien
Amerikos Marijonų provin čio 6 d., Italų salėj, 314 E
DENTISTAS
(pavardės nepamenu). Marijo Apie šeštą valandą jau pra
Telefonai: Kedzle 2450 — 2461, arba
TEL. LAFAYETTE 7650
ciją atstovavo kun. B. Vitkus, 14th St., 6 vai.
Cicero 662. Rez. tek Cicero 2888
2201 West 22nd Street
na Kiuberiūtė ilgus metus bu dėjo rinktis parapijonys. Jau
M. I. C., Kenoshos šv. Petro
(Kampas Leavltt St.)
X Šv. Kazimiero par. baž vo uoli parap. choro narė.
nos gabios mergaitės skuboValandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Tek Lafayette 6788
parapijos klebonas. Pamokslą nyčioj Misijos prasidės lapkr.,
mis triusėsi; vienos prie val
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
(Nov.) 13 d., 7:30 vai. vakare' X Sunkiai susirgo mūsų pa gių, kitos stalus taisė, puošė.
pasakė kun. L. Draugelis.
4140 Archer Avė.
A. a. Vincas Šaulys palai ir tęsis per visą savaitę.
\\zdingoji parapijonka p. AVai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 1 Vak: 3 iki b po pietų, 7 iki 9 vak.
Svetainė aticdė kaip ir ne Boulevard 7689
ndriuškienė.
Guli
Šv.
Kryžiaus
dotas palydint virš 20 auto
Rez.
Hemlock
7691
Office: 4459 S. Califomia Avė.
X Sunkiai serga Kaz. Jan
Res. 2136 W. 24th St.
ta;
visa
gražiai
išpuošta.
Sta

ligoninėj.
Nedėliojo pagal sutartį
mobilių, vietiniuose katalikų kauskas, senas, geras pampi•
TEL. CANAL 0402
lai
baltomis
staltiesėmis
ap

Dangun Žengimo kapuose, au jonas. Guli Šv. Kryžiaus ligo X Praėjusią savaitę skau
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6659
Ofiso: Tel. Victory 6893
DENTISTAS
kštame gražiame kalnelyje, ninėj. Linkime greit pasveiktu džiai piktadarių apvogtas ap- dengti, gėlėmis apstatyti, vi
sokiais vaisiais apdėti.
Rez.: Tel. Drexel 9191
4712 So. Ashland Avenue
kur jo šeimynos buvo nupirk
X Chicago Heiglits turi jau1 tiekorius p. Pranas TupikaiJei
neatsiliepia
šaukite Central 74ft4
Septintą valandą svetainėj ; Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare
du lietuvius profesijonaluS:W ‘‘j8'.Pats P- TupiGitis piktati nuosavus lotai.
Gydytojas ir Chirurgas
B. Metikes, advokatą ir dr. P.
bnva
™> 3 prie stalų jau sėdėjo netoli 300 Tel. Cicero 1260
1821 SOUTH HALSTED STREET
X—KAY
Tel. CICERO 294
.
.
, ,. .
- !val. nakties iki 6 vai. ryto. žmonių. Visi linksmus, visi
Residencija 6 600 So. Artesian Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Abu gi-i
,KA
i
- - - - šneka, juokauja. Publikos tar
SYREVVICZE P. Jagminą, vdentistą.
•
.
Pavogta
150
dol.
pinigais
ir
Valandos:
11
ryto
iki
4
po
pietų
GRABORIUS
mę ir augę šiame mieste. At- Į
.
.
.
Specialistas odos ligų ir
DENTISTAS
pe matosi ir graborius S. D. Vai. LIETUVIS
6 iki 8:30 vakare
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
j.• j•
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
rodo
turės gerą pasisekimą
sa> (daug
*
” visokių▼ e>gerybių
galimus už $35.00
veneriškų ligų
valandai vakare
Lacliavičius su žmona, B. Kau i, Nedėliomis
KOPLYČIA DYKAI
.. .
i
X
Šią
savaitę
kleb.
kun.
A.
ir Seredomis susitarus
Rep
Ofisas 3102 So. Halsted St.
1344 S. SOlh Avė., Cicero, Iii. vo profesijoj.
j Linkus pradės lankyti parapi neckis, A. Linkus, K. Bagdo- 4847 W. 14th St. Cicero, 111.
Kampas 31st Street
ją. Bus renkamos aukos dėl nas; visi Westpullmano biz- ------------------------------------Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
G R A B O R I A I:
Nedėliomis ir šventadieniais 10—18
X—Spinduliai
anglių ir surašinėjami visi pa nieriai ir profesijonalai.
1 Dp. C.K. Kliauga
Ofisas 2201 West 22nd Street
rapijonvs.
Neilgai laukus duryse pasi- |
cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
LACHAVICH
X Mūsų vargonininko S.'rodo klebonas kun. A. Linkus
SnrSSSS
Rezidencija: 6628 S. Richraond Avė.
Avė.
Phone Hciulock J82S
su
p.
Piktužiu.
Publika
delnų
Railos dukrelei padaryta tonGYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Telephone Republic 7868
Panedšliala, Sere domią Ir PŠLnyčiomls
PIGIAUSIA? LIET, GRABORIU8
IR SŪNUS
1881 So. Halsted Sureet
CHICAGO J E
Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak.
šilų operacija Šv. Luko ligoni- j plojimu sveikina ir lydi prie
4142 ARCHER AVENUE
LIETUVIS OEABOEIUS
Nedėlioj: 10—18 ryto.
Laidotuvėm* pa
nėj.
Mergelė
jau
‘
s
veiksta.
(garbės stalo.
'Tel. Eepublic 2266
Tel Virginia 0036
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla.
G.
Motiešius,
renginio
komi

ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
.
Rep.
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
sijos pirmininkas, atidaro va
Tel.
Roosevelt
1818
arba
8618
sau prie grabų UMoterų ir Vaikų ligų
dlrbystėa
2314 W. 23rd PL, Chicago
karą ir perstato gerb. klebo
DENTISTAS
X
Sekmadienį,
spalių
9
d.
OFISAS
Specialistė
Gydytojas ir Chirurgas
ną, kuris skelbia vakarienėm
888 West 18 Street
2403 W. 63rd STREET
Telef. Canal
<174 1439 S. 49 Conrt, Cioero, UI
4145
ARCHER
AVĖ.
3243 So. Halsted Street
pradžią ir kviečia prie mal-,---------------------skyrius: asas s.
TOL CICERO 8887
Ofiso Tek LAFAYETTE 7887
Halsted Street, Tel.
dos. Atkalbėjus maldelę, pra- lPhone Hemloclc 2061
Office Tek Victory 7188
Victory 4888.
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 8 Iki
sidėjo vakarienė.
Ree. Tel. Hemlock 2615
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo
4
iki
8
va
L
vakare
Utarnlnkala
Pasistiprinus gardžiais val
DENTISTAS
Phone Boulevard 4139
Ir Ketvergais.
Tek Grovehill 1696 ,
GAS EXTRACTION
giais, S. Piktužis užėmė “toa Valandos:
Rez. Tek Hyde Park 3305 <
9-9.
Nedėliomis 9-12
6558 SO. WESTERN AVĖ.
stmasterio” vietą ir pradėjo
Graborius ir BaJsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
programą. Visų veidai surim
GRABORIUS
Turiu automubilius visokiems
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
PRANEŠIMAS
tėjo. Akys nukrypo į sceną.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredomis po pietų ir Nedeldieniais
reikalams.
Kaina
prieinama.
OFISAS
tik susitarus
visuomet sąžiningas Ir
ADOMAS MATUKAS
Pirmiausia gabiosios “tar
nebrangus, dm neturi
8422 W. MARUUETTE ROAD
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
3319 AUBURN AVENUE
naitės”, uniformoje, sudarė
mu Ulaldų a*lalkym«l
Mirė spalių 13 d., 1932 m., 1:20
DENTISTAS
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
vai. ryto pusatnžiaus. Kilo iš
Chicago, UI
Sugryžo
15
Europos ir vėl pradėjo 4 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Res. Phone
chorą
ir
gražiai
padainavo
Švenčionių apskr., Setkenių papraktiką senoje vietoje.
sutartį
Englenrood 6641
Office Phone
rap.. Kulenių kaimo. Amerikoje
Nauja, graži koVai.: nuo 10 iki 12 ryte;
“Ilgiausius Metus,” ‘Ė, E, O,'
Ofiso Tel.: Houlevard 7820
išgyveno 22 melu.
Wentworth
8000
Wentworth
>OU6
2 iki 6 po piet;
Paliko dideliame
nubudime
Karnų Tea: Prospect 11MH)
plyib dykai.
7 fki 9 vakare.
j ir “Kur tas šaltinėlis.” To
brolį Kazimierą, švogerį ir švoSekmadieniais Ir Ketvirtadieniais
gerką Stuglius, pusseserę , Ste
8335 8. HALSTED ST.
liau sekė duetas “Pamylėjau
Tel. Lafayette 1016
faniją Palunklskienę ir gimi
3307 Aubura
OBABORIUI IR LAIDOTUVIŲ
Tel. Boulevard 9199
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nes, o Lietuvoj sūnų Julijoną
vakar,” kurį padainavo p-lės
▼ŪDIJAI
ir gimines.
6558 S. HALSTED STREET
Kūnas pašarvotas 4605 So.
S. Kupeliūtė ir V. JusevičiūAKIŲ GYDYTOJAI!
1650 WEST 46th STREET
Hermitage Avė. Laidotuvės JVai.: 8-4 ir 7-8 vak vakare
vyks panedėlyj, spalių 17 d.,
Gydytojas ir Chirurgas
tė, akompanuojant p. PaliliūKampu* 4<th Ir Paulina Ita.
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į
Šv. Kryžiaus parapijos bažny
1800 WEST 47th STREET
nui.
Tek Boulevard 6888-8418
LIETUVIS GRABORIUS
čią. kurioj įvyks gedulingos pa
maldos
už
velionio
sielą.
Po
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliūdimo
valandoje
kreipkitės
I Paskui pakviestas kalbėti
PHONE GROVEHILL 0027
pamaldų bus nulydėtas į Šv.
4910 SO. MICH1GAN AVENUE
718 W1ST 18th STREET
prie manęs,
patarnausiu
sinipatišKazimiero kapines.
Valandos: 2-4; <-9 i'. M.
p.
Šlepavičius.
Jo
kalba
bu

Tek Kenvvood 5107
kal„ mandagiai, gerai ir pigiau negu
Nuoširdžiai kviečiame
visus
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
Tel. Roosevelt 7532
Valandos:
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
gimines, draugus-ges ir pažysvo įdomi.
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
tumus-mas dalyvauti šiose lai
Nuo
6
iki
8 valaidai vakare
dotuvėse.
i V. Jovaišaitė padeklamavo
apart šventadienio ir ketvirtadienio
Nubudę: Brolis, ftvogerial Ir
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgus
Pusseserė ir Giminės.
“Pasveikinimas,” kuris ištik6859 SO. WESTERN AVĖ.
Ofiso Tek VictorY 2687
Laidotuvėms patarnauja gra
Chicago, III.
ro buvo gražiai išpildytas.
borius Eudeikis. Yards 1741.
,
Of. ir Rez. Tek Hemlock >374
LIETUVIS AKIŲ
Mažytė Zubiūtė savo malo
SPECIALISTAS
niais žodeliais įteikė klebonui Palengvins
aklų įtempimą, kurta
dbvanėlę.
Mtl priežastim galvos skaudėjimo,
3133 S. HALSTED STREET
Gydytojas ir Chirurgas
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotuLIETUVIŲ'
Antras ofisas ir rezidencija
P-nia Čepulienė, Z. Gedvi aao. skaudamą akių karštį. Nuimu 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
"Į“
6504
SO. ARTESIAN AVĖ.
aataractua Atitaisau trumpą regystą
las ir p-nas Krušas, kapinių ir tolimą regystę.
GRABORIŲ ĮSTAIGA
Tel. Yards 0994
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Prirengiu teisingai akinius visuose
užvaizdą, tikrai įspūdingai li atsitikimuose,
vak.
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
egzaminavimas daro Rezidencijos Tel. Plaza 3200 piet. Utarn. Ir Subat nuo 3-6 vak.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
nkėjo
klebonui
ilgaausių
metų.
mas
su
elektra,
parodančią
mažiau

ADOMAS JURGILAS
Šventadieniais pagal sutarimą.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
sias klaidas.
VALANDOS:
Po
kalbų
O.
KnaustauskaiSpeciaiė atyda atkreipiama moky
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Mirė spalių 18 d.. 1882 m., 2
Nuo 10 iki 12 dieną
klos vaikučiams.
vai. ryto, 36 metų amž. Kilo
Tel. .Weutworth 3000
tė,
O.
Navickaitė
ir
Et
Kigano į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Nuo 2 iki 8 po pietų
iš Kauno rėd., Raseinių apskr.,
Valandos nuo 18 ryto iki S vakaNuo
7
Iki
9
vakare
Kraži
parap,.,
Varkalių
kaimo.
Jl!
dė,,o,nl
*
P®«
al
žutartį.
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
vičiūtė, akompanuojant S. Ja- KREIVAS AKIS ATITAISO J TRTTM
Rez. Tel. Stewart 8191
Amerikoje išgyveno 2« metų.
Nedel. nuo 16 iki 12 dieną
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
Paliko dideliame
nubudime
PĄ
LAIKĄ
SU
NAUJU
IŠRADIMU.
sulaitei, sudarė trio ir padai
(moterį Marijoną po tėvais NorDaugelių atsitikimų akys atitaisomos
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
butaitė, dukterį Prancišką,
3
navo įvairių liaudies dainelių. be akinių. Dabar kainos perpu. pimetų seserį Stanislovą, švogerį,
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
£c&i)cs, negu buvo. JMubu kalnus oiKazimierą Budreck, ir sesers
Publika iššaukė kartoti.
gesuės, kaip kitų.
**
Gydytojas ir Chirurgas
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
sūnūs: Kazimierą 8 m. ir Ber
Perkėlė savo ofisą po numeriu
nardą 5 m., dėdę Augustą Kon
Toliau
F.
Juškaitė
ir
E.
Ka4712 8. ASHLAND AVĖ.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
6558 S. HALSTED STREET
čių, pussesere Oną Anglickie4729 SO. ASHLAND AVĖ.
nę, Joną Anglickį ir du anuku
stantinavičiūtė,
akompanuoja

teikia amhulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
.Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
Tel Boulevard 7589
ir dvi anūkes, o Lietuvoj 3 se
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
SPECUALISTAS
seris: Aleksandrą, Agnietę ir
nt
F.
Paliliflnui,
žavinčiai
iš

Mikaliną Ir gimines.
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Dėl termenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
Tek Hemlook 8709
Kūnas pašarvotas 1344 8o.
pildė “Mudvi dvi sesutės.”
▼ai.:
ryte nuo 10—11 nuo 1—4 p«
Tel.
Yards
1829
’
Rea Tek Prospect 6816
50th Ąve„ pas švogerį Cicero,
site kur kitur.
pietų: 7—8:80 vak vakare.
III. Laidotuvės įvyks panedėlyj
.Ant galo kun. A. Linkus
spalių 17 d., Iš namų 8 vai.
Nedėliomis 16 iki 18
bus atlydėtas j šv. Antano par.
nuoširdžiai dėkojo visai pub
Telefonas
Midway 2880
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
GYDYTOJA? IR CHIRURGAS
likai už atmintį ir iškalbin LIETUVIS AKIŲ 8PCIAUSTAS
gos pamaldos už velionio ste
L
lą. Po pamaldų bus nulydėtas
Ofisas 6166 South Kedzle
gai kvietė visus parapijonus
J šv. Kazifatero kapines.
HEMLOCK 8151
Rez. 6426 So. Caitfornla Avė.
Nuoširdžiai kviečiame
vieus
▼ak: 8-4. 7-9 v. ▼. Išskiriant Katv.
į vienybę. Publika skirstėsi
gimines, draugus-gea Ir pažystamus-maa dalyvauti šiose lai
JŪSŲ GRABORIUS
patenkinta.
dotuvėse.
Ofiso Ir Rez. Tek Boulevard 6912
Didysis Ofisas
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Se
(Naryauckas)
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
Linkime gerb. kun. Linkui
serys. Pusseserė, švogerls, Dė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dė Ir Giminės.
4605-07 South Hermitage Avenue
pasisekimo parapijos ir visuo 756 WEST 35th STREET
2429 Weat Marųuette Road
Laidotuvėms patarnauja gra
Kampas Halsted 8t.
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742
borius Syretvlcze. Telefonas Ci
VALANDOS:
se dvasios reikaluose I
756 W. 35th STREET
cero 294.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

FAIN-EXPELLER

DR. G. Z. VEZELIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

DR. GUSSEN

j

j

*

DR. S. BIEZIS

den

tįstas

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽIUS

DR. K. DRANGELiS

DR. SDZANA A. ŠLAKIS

DR. P. M. ŽILVITIS

nR. JOSEPH KELLA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. LYUŠKA

DR. M. T. STRIKOl’lS

.

DR, C. KASPUTIS

Atum

L J. ZOLP

DR. A. R. MCGRADIE

DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKDDAS

DR. VAITUSfl, UPT.

A. L. OAVIDONIS, M. D.

DR. J. W. KADZEWIGK

Seniausia ir Didžiausia

DR. J. P. POŠKA

, DR. MAURIGE KAHN.

A.

A.

DR. CHARLES SEGAL

. DR. H. BARTON

DR, G. SERNER

Eudeikis

DR. B. ARON

,

DR, V. S. NARES

DR. A. J. BERTASH

Ieva, Lukošiūtė

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki i3.

9 Iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare

Ųtarų- ir KMv. neg. pa«*l atitarti

Ofiso

«ak:

šuo

1-2.

nuo 6:30-8426

, »

muntm

e

C H I C A G O J E

RADIJO BANGOMIS

Penktadienis, spalių 14, 1932

vos svetainėj (4644 So. Pau vukę .......;.....:.. $ .25'
Gryno pelno .... $758.18
Hazelton už ženkj Pagal nutarimų prisiųsta selina st.) šokius ir “bunco party.” Pramoga pavyko visais ielius ........................ $ 5.70 serims kazimierietėms Ohicaatžvilgiais. Mat, ši organiza St. Clair už ženklelius $ 5.00 go, III....................... $379.09
cija turi veiklių valdybų. Į
Minersville už vėlej Seserims pranciškietėms Pijų įeina šie asmenys: M. Va vukę....................... . . $ .25 ttsburgli, Pa............... $379.09
balas, A. K. Valiukas, P. B.
Barsbaek, B. R. Petkewicz ir
Viso .................... $816.97
Viso ................ $758.18
kiti.
Rap.
Pas
ižd. nuo pereitų metų
Išlaidos
pelno lieka ................ $
.01
Ižd. M. Lapenskui už
Rašt., M. Leskauskaitė
darbų ........................... $10.00

BUS LIETUVOJE 246 PO
LICIJOS NUOVADOS

Praėjusio antradienio vaka
IŠ AKADEMIJOS RiMiJŲ ro malonu buvo atsisėdus prie
SEKLECKIS LIGONINiJ
Paskutiniu laiku pertvarko
2J0 SKYR. SUSIRINKIMO radijo pasiklausyti gražaus,
mos apskričių policijos įstai
rimto ir turtingo lietuvių ra
gos. Galutinai pertvarkymų įPlačiai žinomas darbuotojas
dijo
programo,
kuris
ėjo
iš
vykdžius vietoj 90 policijos
B. Sekleckis randasi šv. Kry BRIDGEPORT. — Šv. Ka
stoties
WGES,
pastangomis
nuovadų bus 246. Sųryšy su
žiaus ligoninėj, d-ro Biežio zimiero Akademijos Rėmėjų 2
Peoples
Furniture
krautuvių.
šia reforma įvestas policijos
priežiūroje. Jo nesveikata yra skyr. susirinkimas įvyko spa
Dainos
ir
muzika,
taip
pat
vachmistrų institutas, kuris
paini. Lankytojai ji ras kam lių 7 d. Narių susirinko gau
bary No. 207.
•
singas būrelis. Visos gražioj ir kalbos buvo rinktinio tu
reikalui esant pavaduotų po
rinio,
gerai
atliktos.
Tat
daly

Ižd., M. Lapinskas.
santaikoj dirba vieningų dar
licijos valdininkus. Iš viso
Rašt. M. Leskauskaitei
viams
bei
leidėjams
tenka
pa

vaslimistių bus 102.
ĮDOMAUJA KONTESTU bų sesučių naudai. Į sus-mų
Siuvėjų Lokalo 209, A. C. už darbų .................... $10.00
dėkos
žodis.
atsilankė ir dosni rėmėja p.
Darbininkams nuošimčiai už
Republican
.
T.
.
,
» • • • i
• •
|W. of A., susirinkimas įvyks
ir dainininkes, L. .. _ __
,
.
.
. pardavinėjimų ženklelių ir auBridgeportiečiai, “Draugo” P. Vaičekauskiene. Jinai at- 1 Dainininkai
Headquarters
• A - . r, 1 1 - .
. šiandie; 7:30 vai. vak., Amal*ionn nuo “bunco par- kaip tai: A. Zabukiene ir A
1
draugai, susiįdomavo kontes- nešė $18.00
gamated centro name, 333 So.
taSs ....................... $38.79
ADVOKATAS
Lietuviu Divizija
tu. Per abu praėjusiu kontes- ty”, įvykusio jos namuose. Čiapas labai jautriai padai Ashland Blvd. Šiame susirin- I
105 W. Monro© St., Rm. 1005
NATIONAL:
i
tu’ mūsų kolonija neblogai pa Tie pinigai eina į jubiliejinį, navo po porų dainelių, solo ir
Kampas Clark St., 10-tu lubų
Viso
išlaidų
....
$58.79
kime bus daug svarbių reika- į
M. Wabol, Chairman,
Telefonas State 7660
sirodė, tai šiuo sykiu nepasi 25 m. sukaktuvių, fondų. Taip duetų, o jaunų vyrų kvarte
Pajamų ................ $816.97
lų.
Malonėkite
visi
dalyvauti.
I
Palmer
House,
Valandos
9 .ryte iki 5 popiet
duos. Veiklesnieji šneka, kad gi sveikino rėmėjas ir linkėjo tas (kurių vardų nenugirdau)
Išlaidų................... $ 58.79
Vakare:
6459
S. Rockwell St.
Room 777.
F. Prusis, sekr.
Bridgeportas šių metų konte- geriausio pasisekimo 2 sky tikrai pavaišino klausytojus
Telefonas Republic 9600
STATE:
ste turėti) laimėti pirmųjų do riui. Narės džiaugiasi turėda keletu gražių dainelių.
Valandos 7 iki 9 vakare
A.
K.
Valukas,
vanų. Mat yra čia numatytas mos savo tarpe nenuilstančių
Graži muzika ir naudingos
Democratic
veikėjų.
Chairman
smarkus kontestininkas.
kalbos lygiai žavėjo ir domi
Tas pat
Morrison Hotel
Energingoji J. šaltienė pa no klausytojus. Dr. Vezelis,
Headquarters
Room 585
darė pranešimų iš centro su dentistas, kalbėjo apie dantų
ADVOKATAS
Lithuanian
KOSTUMERIAI DAUGiJA sirinkimo. Kaipo komisijos na sveikatų. A. Šaltimieras apie
COOK COUNTY: Miesto Ofisas 77 W. Washlngton 8L
Room #05
T. 1. Dearborn 79«6
rė, pranešė, kas veikiama dėl mūsų jaunimo sportų, o progB. R. Pitkiewicz,
Division
Valandos: 8 ryto iki 4 po pietų
Rugp. 15, 1932, Lakewood Pk
BRIDGEPORT. — Nemažai į “bunco”, kuris įvyks lapkri- ramo vedėjas J. Krukas pra
Chairman
Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais
biznierių čia suklupo ir kele-jčio 16 d., Šv. Jurgio par. sve- nešė, kad šių savaitę Peoples
C iki 9 vai.
Metropolitan Bldg. ♦ 146 Archer—Avė.
134 N. La Šalie St.
Pajamos
Tel. Lafayette 7X17
> tas ofisų užsidarė. Bet žmonių (tainėj. Viskas esu gerai se- Furniture krautuvės mini sa
134
N.
La
Šalie
St.
Nuo Lakewood park manNamų TeL Hyde Park XX95
reikalams patenkinti atsirado .kasi. Narės suneša įvairių do- vo 17 metines sukaktuves nuo
Chicago
Room 300.
agement
...............
.
...
$500.00
nauji ofisai. Iš naujų ofisų į- vanų. Gi toms, kurios daugiau įstaigos įsikūrimo ir tuo tiks
domiausias yra p-no A. Olsze- šiai išparduos knygučių, bus lu Peoples Furniture krautu Nuo šokių rugp.
wskio, plačiai žinomo Chica- duodamos dovanos. Sekančia vės šių savaitę tęs didelį su 14 d............................. $117.20
ADVOKATAS
gos lietuvių old timerio.
me susirinkime galės jas gau mažintam kainom išpardavi Malianoy City už ženk
62
E.
107
ST. prie MICHIGAN AVĖ.
lelius .............. ........ $ 21.30
Tel. Pullman 6950—6377
ti.
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SVLFERINfcS VANOS IR ELEKTROS
mų,
kas,
be
abejonės,
įdomu
P-nas Olszewskis yra vienas
Shenandoali už auto
TREATMENTAI
4600 S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
pardavinėjimas buvo kiekvienam, reikalauja
- švediški mankštini litai ir elektros masažas
seniausių Chicagos lietuvių, Knygučių
Tel. Lafayette 6393
tags ............................. $ 80.06
Treatmentai visokių ligų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
seniau turėjęs bankų ir leidęs gerai eina. Tikimos, kad į se nčiam ko namams nors pasi Sbenandoah už ženk
160 N LA RAI.I.E RT—pairai Muturti.
ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.
laikraštį “Lietuvų.” Per eilę kantį susirinkimų nė viena ne pirkti. Todėl reikia linkėti ge lelius
............. .
$20.10
Mineralinės, sulfe.rinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
Tel. Boulevard 5913.
metų jisai mažai figūravo lie grįš tuščiomis. Gražių dova ro pasisekimo šiai įstaigai il Mt. Carmel už ženk
Kambariai dėl pergulėjimo.
nų
atnešė
šios
rėmėjos:
Budregiausių metų tarnauti mūsų lelius ............... ......... $ 20.00
tuvių tarpe, bet kai dabar
Moterų Skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
vičienė,
Kalėnienė.
Susirinkivisuomenės
labui.
daugelį gudruolių depresija
Frackville už ženk- .
ADVOKATAS
1657 W. 45th Street
palytėjo, tai p. Olszewskis iš mas j°ms nuoširdžiai dėkojo
Prielankus lelius .................
$ 47.11
Kampas So. Paulina St.
Tel. Roulcvard 4552
756 W. 35th Street
Juciaus namo antro aukšto už nepaprastų duosnumų. O
Už Lietuvos vėleNetoli Halsted Str.
savo ofisų perkėlė į pirmų au mūsų brangi rėmėja ir amži CENTRALINt LIETUVIŲ
kštį p-no Krukonio ofisų, 3251 noji narė T. Stankevičienė ne RESPUBLIKONŲ ORGA
NIZACIJA VEIKIA
So. Halsted st., tel. Victory tik pardavė 10 knygučių ir
1233. P-no Olszewskio kostu- atnešė $20.00 į sidabrinį fon
Užlaikome naujausios ma
dų,
bet
dovanų
duoda
gražių
Nesenai
minėtoji
organizamerių skaičius nuolatai dau
dos žiedus, laikrodžius, radios,
gėja, nes žmonės nuo seniai staltiesę tai narei, kuri par- cįja buvo surengusi p. KareiĮI taipgi elektrikinius laikro
žino, kad kų jis imasi padary duos daugiausiai “bunco” Gdžius, movie cameras, projecVargonininkas, atsakantis
ti, tai padaro teisingai ir ge kietų. Jei visos mūsų parapi| i torius dėl judomų paveikslų
jos moterys dėtų tiek pasišve- muzikoje, ieško vietos
rai.
įrodymo. Kainos labai nupigin
ntimo, be jokio vargo, trum-f
“DRAUGAS” PUB. CO.
|; tos.
P-nas Olszewskis savo ofise pu laiku skola būtų likviduo-!
2334 So. Oakley Avė.
2650 W. 63rd St., Chicago, IU.
išmaino čekius, parduoda mo- ta. Visų yra šventa pareiga?
Tel. Hemlock 8380
nėy orderius, atlieka visokios tai daryti, nes seselės auklėja j Ant rendos 4 dideli kambaapdraudos reikalus, patarnau mūsų vaikučius.
riai. Garu šildomi už $35.
ja morgičių reikaluose, įvai6809 S. Rockwell St.
■ va
Wm. J. Kareiva
. , ,
,
,
Likusias knygutes pasiėmė
Švieži
Rūkyti
n, dokumentų daryme ir t.t
T staBkevi{ie
Savininkas
D01 geriausios rųšles
Sykiu su p. Krukoniu aptar
Lašinukai
Šolderiai
Ir patarnavimo, šau
BARGENAS
nė, Lukas, Vaicekauskienė ir
kit.
nauja visais čionai minėtais M. Puišient.
su
Del Kepimo
GREEN VAIiTjEY
4—5 kambarių mūrinis flareikalais, nes abu yra plačiai
PRODUCTS
B. Bitautienė pakvietė rė tų namas, garu šildomas.
Olsells šviežių kiauši
Kauliukais
žinomi lietuvių visuomenėje.
nių, sviesto Ir sūrių.
Randasi S. W. kampas 65tli
mėjas į M. S. 1 kp. “bunco”,
1
4644 SO. PAULINA STREET
Tol. Boulevard 1889
kuris įvyks spalių 26 d. Kvie- i* Artesian^gatvės.
£
--- -*
Kaina
$16,090.00
Sųlygos.
svaras
C
timas priimtas.
svaras
2 C
Tuom ir baigtas susirinki BRIETZKE & UTESCH
Pbone noosevelt 2072
6320
S.
Westem
Avė.
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.
mas.
Korespondentė

PRANEŠIMAI

t

JOHN B. BORDEN

18-tos Lietuviu Die-

A. A. SLAKIS

J. P. VVAITCHES

A. F. CZESNA’S BATHS

CHARLES P. KAL

R. ANDRELIUNAS

Šiandien ir Rytoj
Veršiena

U

GARSINKINTES
“DRAUGE"

Tel. Republic 6578

PRANEŠIMAS

Parsiduoda Electric Sboe
Repair storas. Geroj vietoj, pi
gi renda, 4 gyvenimui kamba
Spalių mėn. 14 d., 7:30 vai. vak. Aušros Vartų parapijos sve riai. Išmokysime darbų jeigu
tainėje, 2323 W. 23rd Place, įvyks “Draugo Vajaus” kontes- nemokate. Priežastis pardavė
tininkų susirinkimas. Visi norintieji stoti j “Draugo” vajų,
jas apleidžia miestų.
prašomi atsilankyti į susirinkimų, nes bus labai svarbus.
Prašome visų išpildyti žemiau paduotų blankų ir atsi
nešti į susirinkimų. Kas norinčių negalėtų atvykti susirinkiman, prašomi išpildvti blankų ir prisiųsti paštu, o reikalingų r
instrukcijų gaus laišku.

610 West 47th St.

Kum. J. Mačiulionis, M. I. C.,

“Draugo” Administratorius.

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
BLANKA
Šiuo pranešu, kad jstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
Vardas ir pavardė............................................................
Adresas ..............................................................................

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

Auksine Proga

Parsiduoda bučemė (Meat
Market), pilnai
įrengta,
Broman refrigeratorius-ledaunė, lentynos, Display
counteriai, 3 kaladės ir ma
šinos. Viskas prirengta dėl
biznio. Pigi renda. Savinin
kas išvažiuoja į Califomijų.
Parduoda už mažiau pusę
kainos. Lietuvių ir lenkų
apgyventoj vietoj. Dėl sąly
gų tuojaus kreipkitės prie
savininko:
1630 West 47th Street

Rūkyti
Šolderukai

Nedideli ,
Pork Loins

1

Veršienos
Kulšis

svaras

svaras

I1

FEDERAL MEAT MARKET
3631 So. Halsted St.

z

Chicago, III.

Vartoja Sinclair Produktus

Geriausi
Tirpyti
Taukai

svaras

Coal, Wood, Expressing and
Moving
2146 So. Hoyne Avenue
NAUJA GASOLINO STOTIS

svaras

švaras w2 C

WEST SIDE EXPRESS CO.

1949 So. Halsted St.

HIGH WA Y
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE
,
S. E. corner
Tel. Hemlock 1017
Pranas Dirgelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną 18 geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
pagarsėjo savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4482 ARCHER AVENUE
Telephone Lafayette 711#

