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Prancūzija nesutaria nusiginklavimo klausimu su Anglija
---------------- —

—----------- , ■
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Kenoshos Mstiiinkas piritui ’itaj

ISPANUOS VYRIAUSYBE TYKO
UŽGROBTI BAŽNYČIOS SAVASTIS

Ponui Viktorui Mandravic- sigijo skirtų skaičių balsų. Da
kui iš Kenosha, Wis., priklau-^bar jis stovi pirmoj vietoj,
so garbė. Jam pirmutiniam į Taip gi šeštadieni į“Drauienka “Draugo” kontesto pir-|go” kontestų įstojo dar du
mieji balsai, šeštadienio ryta kontestininkai: Jonas Endziujis atvyko į ‘ ‘ Draugo ’ ’ ofisų ir lis iš Nortli Side ir §. Stasaipristatė naujų skaitytoji} ir į- tis iš Cicero.

tautą vienyta
NEGALI SUSITARTI NUSI- RADIKALŲ KOVA PRIEŠ
GINKLAVIMO KLAUj
BAŽNYČIĄ *
SIMU

—

NORĖTA PAGROBTI MILIJ O NINKU S

LIETUVOJE

REDLANDS, Cal., spal. 15.
AUTOMOBILIS MALKO
— Policija susekė sumoksiu
MIS VAROMAS
ir areštavo 4 asmenis. Norė
ta pagrobti 10 milijoninkų,
kurie atvyko į Kaliforniją Kaune buvo demonstruoja
mas auto sunkvežimis, kuriam
šiltai praleisti žiemų.
varyti viet< ie benzino
» vartojaluos
malkos.
Pasak
demons
ANGLIAKASIAI
trantų, šimtui kilometrų rei
NERIMSTA
1. Prezidento Hoover’io žmona priima gėlelę nuo sužeisto kare karo veterano. 2. Per
kalinga 70 klgr. sausų malkų.
važų terminale stotis San Juan’e, Porto Rico, po praūžusio viesulo. 3. Paskutinės New YorTAYLORVILLE, III., spal. 'Kraštuose, kur malkos pigios,
k’o yankee’ų imtynės su Cliicagos cubs’ais. Yankee’ai laimėjo.
15. — Šios apylinkės streikuo važinėjimas juo yra kelis kart
ASMENIŠKI MOKESČIAI jantieji angliakasiai be galo pigesnis negu benzinu.
ISTORINĖJ BAŽNYČIOJ

MADRIDAS, Ispanija, spal.
LONDONAS, spal. 16. — 15. — Steigiamajam susirinki
Čia lankėsi Prancūzijos minis- 'rnui Įduotas įstatymo projekteris pirmininkas Herriot’asJtas, kad visas krašto bažnyJis turėjo pasitarimų su mi- Įčias ir visas bažnytines savas
nisteriu pirmininku MacDo- tis suvalstybinti.
Kada tas
naldu. Tartasi apie Vokieti bus įvykdyta, katalikai už
jos reikalavimų turėti lygybę bažnyčių ir kitų visų bažnyapsiginklavime ir apie abelnų tinių savasčių naudojimų tuvisų valstybių nusiginklavi rės valstybei mokėti skirtus
mų.
mokesčius.
Jiedu sutarė, kad VokietiBe to, katalikų priešai dir- PAGERBTAS WASHINGnerimsta. Kariuomenė vis dajos klausimų būtinai reikia t»a už tai, kad visos bažnytiGRAŽUS LABDARYBĖS
Asmeniškų mokesčių Cook žniau turi prieš juos demonsTON’AS
spręsti. Kada šis klausimas ngs pamaldos būtų visados tū
DARBAS
apskrity apeliavimų komisija truoti ginklus,
NUSISUKO PRIEŠ
bus išspręstas, be abejonės, rimos tik bažnyčiose. Kur ki
išklausinėja
apeliuojančius------------------tada Vokietija grįš abelnon tur turėti pamaldas arba pro- WARWICK, Md. — Vietos
SVETIMŠALIUS
žmones, kurie protestuoja MIRĖ ĮŽYMUS KATALIKAS Užpalių miestely jau kelin
Šv. Pranciškaus
TT— a
nusiginklavimo konferencijon. eesijas reikalingas - specialia istorinėj
ti metai Įsteigta vargšams
------------Ksavero bažnyčioje spalių J. Valstybių ateivystės di •ieš didelius asmeniškus mo-,
Tad Vokietijos reikale jiedu leidimas,
| WASHINGTON, spal. 15.-, prieglauda. Iki šiol patalpų emėn. 1 d. laikytos iškilmin rektorius Cliicagos distrikte kesčius.
sutarė turėti keturių valsty
Nusiskundžiantieji praneša, Į čia mirė įžymus visam kraš- lgetoms davė miestelio gyv.
gos taip vadinamos karo lau pagaliau nusisuko prieš sve
bių konferencijų, būtent, Pran
KVIEČIA VOKIEČIUS
Pašilienė. Dabar, šių vasarų,
ko (military field) šv. Mi timšalius, Jis sako, kad Cook kad maža iš to naudos. Ko- te katalikas R. C. Howard,
cūzijos, Anglijos, Italijos ir
VIENYBĖN
gerb. klebono ir parapijos pa
šios 200 metų Jurgio Washin apskrity iš visų dėl nedarbo misininkai daugumų skirtų 62 m. amž. Jis daug yra dirVokietijos. Sutarė, kad ši kon
stangomis baigiamas statyti
gton’o gimimo sukaktuvių Selpiamųjų Seimų apie 20 nūo. mokesčių patvirtina, nežiūrint bę's Bažnyčios gerovei. Įvaiferencija turi įvykti ne kur
BERLYNAS, spal. 15. —
netoli
bažnyčios ubagynui di
jriuose katalikų veikimuose ve
sudar0 sv(?tlm;aliai, nusiskundimų ir protestų.
kitur, tik Ženevoje ir turi pra Buvusis Vokietijos sosto įpė paminėjimui, dalyvaujant dau
Kai kurie žmonės žada krei-1lionis visados stovėjo pirmose delis gražus namas, čia elge
giau kaip 1,100 asmenų. Po 1 kuriuos reikalinga deportuoti.
sidėti lapkričio mėn. 6 d.
dinis princas Wilhelmas pas
tos ras gražių prieglaudų.
eilėse.
draug šiomis įspūdingomis TaJa nereik5tų 5(,lpiniui ieško plis teisman.
Kada šis jųdviejų sutari- kelbė atsiliepimų. Kviečia vo- pamaldomis minėta šios bažmas paskelbtas, tuojau atsilie j kiečių
tautų vienybėn.tvJis rė,  inyčios 228 metų sukaktuvės, ti didelių fondų. Jis nori ras
PASMERKĖ GIRTUOKLĖLĮ
LIGONINĖS TARNAS
.
i,.
NUŽUDĖ ŠOFERĮ
ti
tuos
svetimšalius
ir
sužino

nna
kanclerio
von
Papen
’
o'
.
,
v
„.
.
.
pė Vokietija. Ji pareiškė, kad
Si bažnyčia pripažįstama ka
ji sutinka dalyvauti keturių vyriausybę. Tad ir nori, kad talikybės lopšiu rytiniuose ti, kaip kurs ilgai šiam kraš Keturi plėšikai puolė Du
AUGUSTA, Ga., spal. 15.— Dusetų teismas nepataiso
te gyvena.
valstybių konferencijoje ly visi vokiečiai vieningai remtų, Marylando pakraščiuose.
Pont viešbutį, 5047 Kenmore Karo veteranų ligoninėje mi miems girtuokliams atėmė vi
giomis teisėmis, bet ne Žene šių vyriausybę.
avė. Ten angoje jie rado kelis rė vienas veteranas. Patirta, sas pilietybės teises. Tiems gi
Wilmingtono
vyskupas
E.
NAMŲ PASKOLŲ BANKAS kortuojančius taxi šoferius. kad paliegusį veteranų ligo- rtuokliams, kurie gali susival
voj.
J.
FitzMaurice
įdomiai
nuš

FAŠISTAMS
AMNESTIJA
Abelno valstybių nusigink
Vienas šoferis pasipriešino ir n^n^s tarnas apdaužė. Tarnas dyti, bet nesusivaldo, atėmė
vietė
šios
bažnyčios
istorijų.
Evanstone
atidarytas
namų
teisę valdžioje ar visuomenė
lavimo klausimu ministeriai
plėšikai jį nušovė.
j areštuotas.
ROMA,
spal.
15.
—
Premje

paskolų
bankas,
kurs
tarnaus
je užimti kokias nors atsakinpirmininkai negalėjo susitar
Apkraustę šoferius ir vioš-1
------------------ras
Mussolini
paskelbė
amnes

PLĖŠIKAI
APIPLĖŠĖ
'dviem
valstybėm
—
Illinois
ir
ti. Jiedu vienas kitam įdavė
■ bučio klerkų, piktadariai pas TROPIKINIS VIESULAS gas vietas. Kurie retkarčiais
Wisconsin.
GARLAIVĮ
girtuokliauja yra įspėjami,
savo pasiūlymus ir kiekvienas tijų visiems lengviau nusikalNIKARAGUOJ
pruko.
kad būtų atsargesni.
jų šiuos apsvarstys. Po to bus tusiems fašistų organizacijos
Tačiau reikalų vedimas dar
nariams.
.H?N.G.K°N0:.Spal_1j:.T "pradėtas. Mkoma nuolat!pasikeista nuomonėmis, ir tai
MANAGUA, Nikaragua, sp.
IŠVYKO Į ATLANTA
Atplaukė
anglų
garlaivis nė bankui patalpa.
gal dar ne vienų kartų.
15. — Kai kurias Nikaraguos AMERIKOS LIETUVIAI
NUKAUTA 12 PLĖŠIKŲ į“Helikon,” kurs 36 valandas
VAŽIUOJA NAMON
Nesutarimo priežastis yra MEXICO CITY, spal. 15.—• išbuvo jūręs plėšikų rankose. Šio banko kapitalas nuo 15 J. Valstybių distrikto pro-ikraSto dalis ištiko didelis trokuroras Green išvyko į Atlan- pikinis viesulas. Padaryta mil
ta, kad Anglija yra palinkusi
Šalia Guanajuato kariuomenė Garlaivis ir keleiviai apiplėš- milijonų dolerių padidintas i- ta, Ga. Ten norima iš fede- žiniški nuostoliai.
Žinomas filmininkas lietuvis
prie J. Valstybių sumanymo
nutvėrė 12 plėšikų, kurie už- ti. Prieš apleisiant laivų plė- ki 18 milijonų dol.
p.
Lukšys po sėkmingai pra
ralio kalėjimo paleisti žino— vienu trečdaliu nusigink
puldinėjo traukinius. Tuojau šikai gruzino dviem moterim
leistų atostogų Lietuvoje grįž
FAŠISTŲ KAREIVIS
nių smurtininkų vadų Capoluoti. O Prancūzija šiam su visi sušaudyti.
BUVUSIS
POLICMONAS
atimtas iš jų brangenybes.
ta į Amerikų per Klaipėdos
NUŠAUTAS
nę. Prokuroras Green jo palei
manymui yra priešinga. AbelPLĖŠIKAS
uostų Švedų—Amerikos lini
dimui yra griežtai priešingas.
nai imant, Prancūzija, kad ir RAŠO APIE PERGYVENTĄ I naudinga. Nė vienas asmuo
jos laivu “Gripsholm”, kuris
BERLYNAS, spal. 15.
mažiausiam nusiginklavimui VIESULĄ PORTO RICO’J bažnyčioje nesužeistas.
Cliicagoj areštuotas buvusis BEKONAS BEVEIK PA Vokietijoj vyksta karšta prieš,išplauks iš Goeteborgo š. m.
yra priešinga. Ji uorėtų, kad
Kada išaušo, Arecibo mies- policmonas M. De Laurentis,
SKERDĖ ŽMOGŲ
rinkiminė kampanija. Prasi spalių 22 d. Su juo kartu va
kitos valstybės nusiginkluotų,
telis
pasirodė
griuvėsių
pil38
m.
amž.
Jis
kaltinamas
da

N0RWALK, Conn. — Šven
deda politinės žmogžudystės. žiuos gausus būrys Amerikos
bet ne ji.
' ' •* !*
lyvavęs
nesenai
Holland,
Mitosios Dvasios kunigai gavo 'nas’
Medžiai išrauti, namų
Tauragės “Maiste” rūgs. Brunswicke jau nušautas vie lietuvių.
Seniau buvo pranešta, kad laiSką nuo kun. C. J. Plun-i'"“8"'
ch.,
banko
apiplėšime.
Detek

telegrafo
20 d. skerdžiant bekonus, be nas fašistų partijos kareivis.
min. pirmininkas Herriot’as
telefonų laidai gulėjo gatvė tyvų biure tarpe kitų areštuo konas beveik papiovė žmogų.
ĮVEDA KAIMUOSE NAMŲ
turi kaž kokį naujų nusigink kett’o iš Porto Rico. Rašo a- se. Dideli konkreto namai, tų jis pažintas.
Pakabinus bekonų už pasku PAKLIUVO Į POLICIJOS
NUMERACIJĄ
pie siautusių teif viesulų (ulavimo planų. Sakyta, kad jis
kur
daug
žmonių
buvo
pasis

tinės kojos ir jau taikant du
SPĄSTUS
raganų).
tų planų išaiškins Mac,Donal
lėpę, sugriuvo. Paskiau iš tų
100 DOL. DOVANŲ
rti, bekonas, spardydamasis
ROKIŠKIS. Šiomis dienomis
dui Londone, o paskui pasiTai buvo baisenybių naktis, griuvėsių išimta 23 asmenų
pirmutine koja užkabino duri- Policija susekė' sumoksiu apskr. viršininkas išsiuntinėims į ženevų. Bet apie tai šį rašo kun. Plunkett’as, ir jei lavonai ir ko veikiau paimti į Paskelbta 100 dol. dovanų, kui B. J. už rankos, kurioje
klastuotų aukso bonų dirbi- j jo valsčių viršaičiams bendrakartų nieko negirdima.
ne kunigo Guthrie pastangos, kapus, kad namiškiai jų ne jei kas pasistengs suimti ir jis laikė labai aštrų ir smai mui ir pardavimui ir arešta-j štį, kuriuo liepia viršaičiams
nežinia, kas būt įvykę. Kun. matytų.
nubausti plėšikus, kurie vis lų durklų, ir taip smarkiai pa vo keletu asmenų. Rasta šim surašyti kiek yra kaimuose
NEW YORK, spal. 16. — Guthrie iš vakaro sustiprino Mūsų pačių visas kavos der dažniau puola mieste pieno iš- spyrė jo rankų su durklu auk
tai tūkstančių dol. vertės ne gyvenamųjų namų. Norima pa
Plėšikai puolė Public Natio visas bažnyčios duris, langus liūs sunaikintas. O iš to tikė- vežiotojus ir atima nuo jų su- štyn, kad durklas įsmigo ske- tikrų bonų įvairių kompanijų
daryti miestų ir miestelių pa
nal banko šakų, 169 gatvėje. ir kitus daiktus. Sunkiai dir-'tąsi pelnyti apie 500 dolerių, rinktus už pienų pinigus. Puo rdikui į kaklų tarp gerklės i vardais. Tarp areštuotų yra
vyzdžiu namų numeracijų ir
Pagrobė apie 15,000 dol.
bo. Ir tas, ačiū Dievui, buvo'Viskas žuvo.
limai kone kasdien daromi.
ir sprando gyslų.
vienas advokatas.
kaimuose.
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ima krašto sociulis veikimas (akcija). Kad
atstatytų namų neištiktų viesulas, reikalinga
juose išnaikinti nekatalikiškus laikraščius ir

“D R A U G A S”
Ifielna kasdien, ttakyrua sekmadienius

ŠVIETIMAS — DIDELĖ PRAMONĖ
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DIENOS KLAUSIMAI
NAMŲ ATSTATYMAS

Anų dienų “Drauge” buvo žinia, kad St.
Louis’o arkivyskupas Glennon’as sakydamas
katedroje pamokslų iškėlė sumanymų, kad vi
sam krašte divorsų teismai būtų uždaryti.
Arkivyskupas šį sumanymų davė kalbėda
mas apie daugelio namų ir šeimų suirimų
dėl divorsų. Jo Ekscelencija tarp kitko kal
bėjo:
i
į ’
Krikščioniški namai yra būtini mūsų
žmonių laimingam gyvenimui. Politinės par
tijos yra sutarusios vienam dalyke — saliunus turėti uždarytus. Mano mylimieji, aš tu
riu vilties, kad politinės partijos sutars taip
pat ir divorsų teismus uždaryti. Šie teismai
yra tiek pavojingi, kiek saliunai. Teismuose
divorsų eigų išnaudoja laikraščiai savo sensacinėms žinioms. Kas panašaus darėsi kita
dos ir saliunų užkabariuose. Vienur ir kitur
vulgariškos kalbos. Tų begėdiškų kalbų teis
muose klauso ne tik teisėjai, bet ir susirinkę
smalsuolių būriai. Tas labai negarbinga. Kaip
ilgai šie divorsų teismai bus atidaryti ir
veiks, taip ilgai bus vykdomi divorsai ir jie
flanius kai viesulas griaus.
i
j
Namų atstatymas būtinai reikalingas, sa
kė arkivyskupas. Tėvai, augindami vaikus,
turi vaduotis katekizmu. Jie turi vaikus au
ginti Dievo baimėje ir Dievo meilėje. Naujoviniai vaikų psycliologai mums pasakoja, kad
vaiko mintis turėtų būt be jokių baimės žy
mių, ir kad mes turėtumėm juos mokinti, kad
jie nieko nebijotų. Taip auginami vaikai, kaip
pasirodo, nebijo nei Dievo, nei velnio, nei
tėvų, nei įstatymų. Jie neturi baimės ir ne
turi nė kokios gėdos. Ištikrųjų gi vaikas tu
rėtų būt mokinamas klusnumo, Dievo baimės
ir meilės. Jam turi būt nurodyta, kaip jis
privalo tarnauti Dievui. Tie visi vaikai, ku
rie nemyli ir nebijo Dievo, yra didžiai ap
gailėtini. Toki vaikai išaugę bus vien sunki
našta visuomenei.
Reikalinga atstatyti namus ir paskui juos
saugoti nuo viesulų. Namų atstatymu užsiIg. Jonynas

Kgstntis

550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ
PROGA

(Tęsinys)
Visi politikos ir karo klausimai jų
dviejų buvo sprendžiami bendrai. Visuo
se svarbesniuose karo žygiuose tiek ko
vose su Ordinu, tiek rytuose, kovoje su
rusais, abudu broliu dalyvavo drauge.
Valstybės aukščiausios valdžios per
organizavimas 1344—1345 metais parodė
Lietuvos galių jų priešams. Vokiečių Or
dino nuo kelių metų kruopščiai ruoštas
didelis karo žygis prieš Lietuvų 1345 me
tais susilaukė ligi tol negirdėto nepasise
kimo. Lietuvių kariuomenė, užuot lauku
si vokiečių Lietuvoje, įsiveržė Livonijon.
pirma paleidusi gandus apie norų pulti
Ordino sritį Sainbijų. Negirdėtas Livoni
jos žemių nuteriojimas vertė Vokiečių or
dinų įtarti savo magistrų bendradarbia
vus su lietuviais ir jį atstatyti iš vietos.

SVEIKATA

SVEIKINAME!

IŠGEDĘ DANTYS IR VĖ
ŽIO LIGA

infekcijų burnoje ir dantyse
nėra galimybės pilnai pagyti
iš vėžio ligos, tad jie prieš
Vėžys tai yra liga, į kūrių antrų vėžio operacijų sutiko
Krašto švietimo sųjungos (National E- medicinos mokslas daug krei- duoti ištraukti užnuodytus da
ducational association) suvažiavime Atlan-'pia dėmesio; daug yra daro- ntis, kitus gi sutaisyti. Po an
tic City, N. J., pagaliau iškelta aikštėn, kad ma {vairiausių bandymų, ty- tros vėžio operacijos ir šie li
Šiame krašte švietimas nėra dykai, ir kad tas rinėjimų. Ir, galop, kas kart goniai greit pasveiko ir vė
švietimas jau nėra kas kita, kaip tik didelė vis daugiau sužinoma apie vė- žys daugiau ir šiems nebepa
krašto pramonė. f
žio ligos priežastis ir sėkiuin- sikartojo. Buvo keli atsitiki
Seniau tie dalykai nuo žmonių buvo sle- gesnio gydymo būdus. Dabar- mai, kad nereikėjo net daryt?
piami. Visur ir visados buvo sakoma, kad čia tiniai vėžio ligos autoritetai operacijos, kuomet vėžys nebu
švietimas visiems yra prieinamas ir visiems mano, kad vėžio liga yra pra vo dar įsisenėjęs, tik prašliyra dykai. Kaip gi, už tai dėkota švietimo dinė liga pasireiškianti iš prie nūs infektuotus dantis vėžys
sistemos autoriams. a
žasties infekcijų, tai yra iš išgijo. Štai, ypatingas pasirei
Šiandien gi .virto kitoki laikai, kada ta chroniškos iritacijos (erzini- škimas: vienų asmenį per ke
švietimo našta gyventojams pasidarė jau ne mo) kokių nors nuodų, bak lis metus kankino atsikarto
terijų, arba mechanišku būdu. jančiai apie kaklų visokie
atkeliama.
Minėtos sųjungos suvažiavime faktais į- Vėžys yra pasekmė nenor spuogai, votys ir galop an
rodyta, kad nuo 1900 iki 1926 metų viso kra malaus celių augimo. Šis ne kaklo išsivystė vėžys. Praša
što viešosiose mokyklose mokinių skaičius pa normalus celių augimas pasi linus žmogui visus užnuody
didėjo 59 nuošimčiais, o mokytojų* skaičius reiškia kuomet kūne įvyksta tus dantis vėžys išgijo be ope
KUN. JUOZAS ŠEŠTOKAS,
90 nuoš. Toliau, mokytojų atlyginimai padi permaina lygsvaroje normalių racijos į ,42 dienas. Dantų li
New York’o klebonas
dėjo 700 nuoš., o mokyklų trobesiai — 1050 phisiologinių jėgų. Vėžys gali kusios šaknys, kurios yra už
Antradieny, spalių 18, 1932, vas. Ne tik lietuviai, bet ir
nuoš. Kitos visos švietimo išlaidos tuo pačiu į būti reakcija, kurių kūnas ro nuodytos lygiai yra kenksmin
laivu
“Ile de France” grįžta apylinkės svetimtaučiai ger
laikotarpiu padidėjo iki 1130 nuošimčių. Tuo do sekant kai kurias metaboli- gos kaip ir visas infektuota?
iš Europos New York’o kle bia Aušros Vartų klebonų,
dantys.
pačiu metu krašto kalėjimai užgrūsti jau zme permainas.
bonas gerb. kun. Juozas šeš gražiai jį išlydėjo į Europų,
Dr. Burrows, specialistas vė
nais kaliniais.
/ Krūties vėžys
tokas.
gi jo sutikimui yra surengę
Daug kas neįžiūri, kad šio krašto viešo žio ligos, pažymi, kad vėžys
Jš priežasties infektuotų dasiose mokyklose trūksta dorovės painokų. Bet odos ir krūties bendrauja su
Didžiai gerbiamasis New Yo gražų muzikai} vakarų bažny
vėžys pasireiškia ir mo rk’o lietuvių Aušros Vartų tinėje salėje spalių 23 dienų.
tie visi greitai pastebi, jei kartais kurioms išgedusiais infektuotais danti- 11
mokykloms ima trūkti reikalingų finansų. Vi lius, ir todėl jis daug dėme terų krūtyse. Jeigu tokiuose parapijos klebonas yra vienas Kun. J. Šeštokas išbuvo Eu
sa eilė didžiųjų krašto laikraščių smerkia di sio kreipia į burnos ir dantų atsitikimuose vėžio operacija iš jau pagyvenusių lietuvių da ropoje keturis mėnesius. Lan
delį išlaidumų, kurs pridengiamas švietimo sveikumų, kurie yra paliesti buvo daroma tik po sutaisy- rbuotojų Amerike. Jo rūpes kėsi Tarptautiniame Euchari
mo ir prašalinimo užnuodytų čiu pastatydinta gražioji lie stiniame Kongrese Dubline,
skraiste. Ir tos kampanijos pasėkos kai kur vėžio liga.
dantų, ligonės greit pasveiko tuvių bažnyčia New York’e, atlankė šalis pakely į Lietuvų,
jau aiškiai matomos. Kai kur mažinamos mi
Odos vėžys
ir vėžys joms daugiau jau ne prie pat Įvažiavimo į Holland j bet ilgiausia pabuvo tėvynė
lijoninės sųmatos švietimo reikalams, nepai
sant į kai kurių “švietėjų” kliksmus. Bet Odos vėžys gali kilti iš prie pasireiškė. Bet tos, kurios ne tunelį. Nors žemesnėje New je, kad gimtinio krašto oru
daug kur viešųjų mokyklų komisijos vis dar žasties išgedusių infektuotų sutiko duoti ištraukti užnuo York’o dalyje, kame stovi lie- sustiprinus sveikatų.
mėgina atsispirti, kad gelbėti savo pelningas dantų. Dr. Burrows savo pra dytus dantis, nors vėžio ope- tuvių bažnyčia gyvenamų na Naujai sugrįžusiam New
ktikoje, štai, kų patyrė. Iš'racija buvo padaryta, vienok mų nebedaug teliko, tačiau York’o klebonui linkime ge
pozicijas.
Ir ištikro, šiandie viešųjų mokyklų sis 103 ligonių, -sergančių vėžio Į po kelių metų vėžys vėl pasi- kun. J. šeštokas sugebėjo ba ros sveikatos ir ilgiems me
vistiek galų gale rei- žnyčių išlaikyti 'ligi šioliai. tams rainiai darbuotis tarp
tema yra pramonė ir tai didelė pramonė. Ji liga, 96 iš jų turėjo prastus' kartojo,
1 veikia visam krašte. Sakoma, kad į šių pra infektuotus dantis. 68 ligo kėjo prašalinti dantų infekci Žmonėms jis yra tikras tė savo numylėtų tautiečių.
monę investinimas kiekvienam tėvui naudin niai buvo gydomi šiaip, pir jas (užnuodytas vietas), ir
LIETUVIŲ KOLONIJA
gas. Ar ištikrųjų taip yra/ tegtd. teis kiti pa miausia dantys-sutaisyta, o ne antra operacija. Be prašalini
ra 34 lietuviai ūkininkai.
mo
infekcijų,
nežiūrint
kiek
aiškina. Bet doros atžvilgiu čia tėvams nėra pataisomi užnuodyti dantys
UGNIES ŽEMĖJE
Keistas dalykas, kad ten eyra
daroma
vėžio
operacijų,
tapo
ištraukti.
Po
dantų
sunė mažiausios naudos iš to investinimo.
sų lietuviai gyventojai labai
taisymo ir išgydymo padary neprašalinus tų infekcijų, ku 40,000 ha žemės ir 10,000 avių linkę ištautėti. Ypač moterys.
ta vėžio operacija. Šie ligoniai rios sukelia vėžio ligų, ligo turi vienas lietuvis ūkininkas Ištekėdamos jos už pusjuod
PASTABĖLĖS
greitai pasveiko ir vėžys dau nis kentės atsikartojančiu vė
žių argentiniečių arba cliilie
žiu, galutinai negalės pasvei Atlanto vandenyne palei čių vyrų tuoj ištautėja. Vyra
Prancūzijos politikai atvirai pradeda ka giau jiems neatsikartojo.
lbėti apie naujų karų. O kų veikia Tautų Tiems, kurie nesidavė pir kti. Būtinai reikia prašalinti San Jorge įlankų 1898 metais veda Moroclios argentinietes
Sųjunga? Juk tai jos pareiga taip sutvar ma gerai dantų priežiūrai ir ligos priežastis. Tat yra aiš įsikūrė lietuvių kolonija. At arba pusjuodes chilietes.
kyti Europos valstybių tarpusavius santy prašalinimui užnuodytų dantų, ku, kad vėžio liga turi arti vykusiam iš Lietuvos Jonui Pirmiau kas savaitę lietu
kius, kad jokių karo pavojų neliktų. Pran irgi padaryta vėžio operacijos. mų sąryšį su infektuotais (ab ^lapeliui dar teko kariauti su viai darydavę balius iš eilė?
Pastarųjų operacijos žaizdos scesed) dantimis. Todėl svar čiabuviais indijonais. Užval pas visus lietuvius ūkininkus
cūzai Tautų Sųjungai vadovauja.
*
*
*
labai lėtai ir sunkiai gyjo. Li bu ne vien tik prašalinti in dęs didelius žemės plotus, į- Dabar, sunkiems laikams atė
Ateinantį sekmadienį Chicagoje įvyksta goniai kaip reik nepasveiko ir fektuotus dantis, bet taipgi steigė didelius gyvulininkys jus, užmiršo apie balius. Kie
Amerikos Lietuvių Kolegijos Rėmėjų metinis po metų, kitų ir vėl kentėjo prižiūrėti juos, kad neprieitų tės ūkius. Senukas Jonas per kvienas žiūri, kad tik turėtų
seimas, kuriuo mūsų organizuotoji yisuome- ataugančiu kitu vėžiu ar toje prie tokio laipsnio ir tokiu nai mirė. Paliko jis savo sū ko pavalgyti. Darbipinkai su
nė gerokai susidomėjo. Visi tie, kam rūpi pačioje vietoje, arba visai kur būdu išvengti ligų, kaip vė nui 8 Jaguas žemės, kas suda tinka dirbti už maistų, o pini
lietuvių tautinė ateitis šiame krašte yra Lie kitur ant odos. Dalis šių, pir- žio, širdies, inkstų sųnarių, o- ro apie 40,000 ha, ir 10.0C0 ginio atlyginimo sutinka lau
tuvių Kolegijos rėmėjais ir vienu ar kitu miau atsisakiusių ištraukti už
avių. Kiti lietuviai turi šiek kti tol, kol pagerės laikai. Je
(los ir vidurių.
būdu jų seime dalyvaus. Taip ir reikia.
nuodytus (abscesed) dantis įtiek mažiau žemės ir gyvulių. atsirastų kas pirktų ūkius, ji<
sitikrino, kad be prašalinimo
,
Dr. P. Atkočiūnas Visoj Sarmiento kolonijoj y- parduotų ir važiuotų į Lietuvų
A

raštus.

PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00. Pu
sei Metų — *3.64. Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *1.00. Kopija .Ola.
Bendradarbiams ir korespondentams raktų negir
tina, jei nepraioma tai padaryti Ir neprlslunfilatna tam
tikslui pusto kenkiu.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamus pareikalavus.
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niai vokiečių puldinėjimai—tai buvo nesi
liaujamas lašinimas lietuvių kraujo, jos
gyvų pajėgų naikinimas. Lietuvos beleisviai — tai Ordino pajamų šaltinis, tai jo
tortų neapmokami gamintojai. Prūsų že
mės aukštesnis materialinis pakilimas ir
Lietuvos atsilikimas — tai tiesioginis tų
kovų padaras, kuris reiškiasi ir jo kelių
šimtų metų.
Lietuviai Ordino atžvilgiu elgėsi to
kiu pat būdu. Priešai išmoko viens an
trų pažinti ir vartoti vienodus karo me
todus.
Geresnė Ordino karo technika ir nesi
liaunamai plaukiantieji papildymai suda
rė pliusus, kuriuos turėjo atsverti dides
nė lietuvių ištvermė ir sumanesnis vado
vavimas.
Kęstutis pasidarė nenuveikiamas Or
dino priešininkas. Skersai ir išilgai jis
išvaikščiojo Lietuvos ir Ordino žemes.
Nakties metu tamsioje girioje ir tarp ba
lų jis, kaip matyti iš jo pabėgimo iš Ma
rienburgo 1361 m. aplinkybių, jis orien
tavosi taip pat puikiai, kaip ir dienų. Vėj
arba paleidžiami juos išpirkus. Nuolati jo pūtimas, paukščio būrio lėkimas ar

Tai buvo didelis politinis skandalas.
Nuo to laiko karas tarp lietuvių ir
vokiečių įgijo visai kitoniškų pobūdį. Pa
vartojus dabartinę terminologijų, jį gali
ma būtų pavadinti partizanų karu. Prie
šininkai viens nuo antro buvo atskirti
Nemunu. Jo pakraščiuose pilna pilių, ku
rios saugoja kraštų nuo priešo įsiveržimų.
Pilys yra ir kiekvienos kariaujančios pu
sės bazėmis į kito krašto žemes įsiveržti.
Pilys siekė sutrukdyti įsiveržimu^ dides
nėms armijoms, kurios gali judėti tik tinkamesniais keliais, bet jos negalėjo su
trukdyti prasiveržti nedideliems būriams.
Tokių būrių įsiveržimai ir sudaro tų be
galinį skaičių kautynių, kurias mini Ordi
no kronikininkai. Nelaukiamas įsiverži
mas į priešo kraštų ir greitas iš jo pasi
traukimas su grobiniu sudarė tuolaikinį
karo menų. Įsiveržusieji siekė priešo gy 
ventojų turtų išgrobti, išdeginti, o juos
pačius paimti nelaisvėn arba, jei priešino
si, išžudyti.
5
Nelaisvėn paimtieji buvo paverčiami
vergais ir verčiami dirbti priešo žemes

žvėries bėgimas jau jam buvo pakanka- »
mu nurodymu, kur žygiuoja priešai. Vi
sas Kęstučio gyvenimas nuo to laiko, kai
jis pradeda būti minimas, tai yra, nuo
1341—1342 metų ligi jo mirties — tai
viena nesiliaujama kovų virtinė. Per ilgų
būtų visos tos kovos arba net atskiri ko
vų momentai išvardyti. Žiauriame XIV’
amžiuje, kai nebuvo branginama nei žmo
nių gyvybė, nei jų turtas, tarp žmonių
ašarų ir degančių trobesių dūmų, reikia
stebėtis, kaip tas lietuvių kovų vadas pats
nesužvėrėjo, kaip pats išliko bestovįs
aukštai doroviškai. Kai vakarų Europos
krikščionims pagonys lietuviai tik lauki
niai žvėrys, kad ir turį žmogaus išvaizdų,
Kęstučiui žmogus pasilieka žmogumi.
Mes turime kovų aprašymus, tik Ordino
žmonių padarytus, o tačiau nerandame
niekur Kęstučiui daromų nežmoniškumo
priekaištų. Priešas kautynėse, jo paim
tas nelaisvėn — nelaimingas žmogus, ku
ris yra reikalingas pasigailėjimo — tai
Kęstučio vadovavimosi dėsnis. Net ar
šiausio savo priešo, paimto nelaisvėn,
Kęstutis neleidžia žudyti. Šitas jo žmo

niškumas, kuris skiria jį nuo Vytauto,
rėjo iššaukti jam pagarbų net priešų t
pe.
,
Atviras kovotojas, Kęstutis visa si
nepakentė suktybių, intrigų. Tuomet
darėsi kerštingas, be pasigailėjimo. T
buvo po 1381 metų perversmo, kai
keršijo už visas Ordino intrigas, pri\
tusias jį griebtis jo.
Ligi Algirdo gyvos galvos Ordi
nepavyko nė kiek pasislinkti Lietuvos
ritorijon. Tarp abiejų priešininkų — 1
dino ir Lietuvos — susidarė jėgų pusi
svyra. Viltis karia nors užvaldyti Lie
vų, kol ji bus vieninga, Ordinui tur
užgesti. Ordinui tepasiliko mėginti spr
dinti Lietuvų iš vidaus. Nėra abejoi
kad nuo seniai Ordinas rengėsi Įnešti
santalkų į Lietuvos kunigaikščių šeini
Nežinia kokiu būdu jam pavyko 1365
patraukti savo pusėn Kęstučio sūnų J
tautų, kuris su 15 savo draugų slapta
bėgo nuo tėvo Karaliaučiun ir ten aj
krikštino Henriko vardu.
(Daugiau bus)

Nauja Mvron. Tavlor vardo Gomeli uniersiteto medicinos mokyklos, kuri nesenai
apo atidaryta. Atvaizde p. Tavlor, kuris

I
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bė neturi laiko net atsikvėp- atstovus į Labdarybės l&tiįjį i krino šio valsčiaus kelius ir
n nlzim’n darbų, noo
r* 
__
ti nuo osunkiųjų
nes TLa
seimų. Taipgi visi katalikai
Į daug rado netaisytų.* Už• , tai
bdarybės reikalai žymiai padi prašomi dalyvauti seime ir su j kaltininkus jis nubaudė atidėjo. Kaip visiems žinoma, sipažinti su Labdarybės reika-įtinkamo dydžio piniginėm pa
vargšų ir našlaičių skaičius di lais. Kas prisius seimui nors baudom. Nubausta 72 gyvendėja; o prie to dar yra $12,- mažiausių aukų, ji bus labai į tojai, bendra suma baudos 995
400.00 skolos ant Labdarybės įvertinta.
t litais. Pusę šios sumos gaus
ūkio, už kurį reikia mokėti
Z. L. Gedvilas' valstybės iždas, o pusę — sa
šeštų nuošimtį. Bet įplaukos
vivaldybė.
labai sumažėjo. O ant Labda JAPONAI ĮSPĖJA AME
rybės ūkio reikia pastatyti
RIKONUS
BE REIKALO NESODINO
našlaitnamį ir seneliams prie
CUKRINIŲ RUNKELIŲ
glaudų.
MUKDENAS, spal. 15. —
Minėtiems reikalams, Lab Japonų lakūnai vakar įvairio Šiemet Suvalkijoje cukriniai
daringosios Sųjungos 13 sei se Mandžiūrijos srityse, kur runkeliai visur dideli išaugo.
mas įvyks lapkričio (Nov.) 20 veikia kinai sukilėliai, išme- |ūkininkai džiaugiasi ir mano
d., 1932 m., Brighton Parke tė atsišaukimus, kad ameiiko- ,įg »
Į 0 šakos daug pelnyLiet. parap. salėj, 44th St. ir Inai apleistų tas sritis. Nes ja- |ti Nesodinusieji cukrinių ruSo. Fairfield Avė., Chicago, ponai prieš sukilėlius veda
iii. Šv. Mišios prasidės 10:30 griežtų kampanijų.
vai. ryto, už visus mirusius
Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą
labdarius ir geradarius. Sesi BAUDŽIA APSILEIDĖLIUS
“Mar.o vyras kankinosi su neapsakomu skausmu kojose ir jų ištinimu.
jos prasidės 2-trų vai. popiet.
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligoninę operacijai. Tuo
Dėl Dievo ir artimo meilės, KYBARTAI, Vilkaviškio amet aš nutariau išbandyti Inkaro
Pain-F.xpellerį ir ištrynus sutinusias
Labdarybė prašo draugijų, o- pskr. Kybartų vaisė, viršaitis
vietas tris kartus į dieną, tuojaus
Sutinimas pranyko ir mano vyras
galėjo
eiti darban. Paiu-Expelieris
rganizacijų kp., klubų atsiųsti su polio. nuov. viršininku tijj išgydė.”

........

1,500,000 aukojo mokyklai pastatyti.

įos

riuomenės dalyse rinkti lėšas atžvilgiu laiko vienu iš geriau
paminklui statyti davė savo šių Lietuvoje. Tai, be abejo
malonų sutikimų p. Krašto A- nės, nenuilstančio skulptoriaus
psaugos Ministeris, tarpinin V. Grybo nuopelnas.
kaujant Vyr. Štabo Viršinin-i
Paminklo iškilmingas atide
kui. Kariuomenė suprato sa-'
ngimas įvyko rugsėjo mėn. 7
kiekvienas tėvynę mylįs vo pareigų ir parodė didelį
d.
V. Nemunėlis f“L. k.”)
ogus brangina savo tautos dėkingumų savo genialiam mo
įeiti, tautos vadus ir eina kytojui.
pramintais takais. Tautos Projektas buvo priimtas sku
įeitis yra gyvas veidrodis i lptoriaus V. Grybo. 1931 m.
kas pragyventa, jausta liepos mėn. 15 d. buvo pašverentėta. Lietuva daug per- ntintas kertinis akmuo ir į- Mąstant apie Cliicagos Lie
/■eno. Svyruodama tarp di mū rytas pašventinimo aktas, tuvių Labdarybės vargus, alės ir negalios, lietuvių tau- kuriame kursai pasižadėjo bū teina į galvų ir senų senovės
karts nuo karto pagimdy- ti uolūs savo Šefo idealų vyk lietuvių tautos vargai. Seno
ro milžiniškos dvasios ir ne dytojai. Dabar paminklo sta vėj, artimiausiais lietuvių kai
mastų jėgų sūnus, kurie tymas yra jau baigtas. Pede's- niynais buvo keturios slavų
tuvos vardų iškeldavo į pa talo kampuose stovi kryžiuo gentys: lenkfei, gudai, rusinai
jinio garso aukštumas. Tau čio, lenko, ruso ir totorio sta ir didžiarusiai, su kuriais se
jiems už tai nešioja savo tulos, kurios ant savo pečių novės lietuviai bičiuliavosi ir
uonėje gihj dėkingumų' ir laiko Vytautų Didįjį. Tuo no kariaudami žudėsi. Bet visi
k viena proga stengiasi jį rima simbolizuoti, kad prieš tie kaimynai, mažai buvo Lie
uziastiškai pareikšti. Nule- jį savo laiku nusilenkė visos tuvai pavojingi.
lama galvų prieš jų didžiuo šios keturios tautos ir buvo Kur kas pavojingesni kai
darbus, ji semiasi iš jų klusnūs jo galybės tarnai. Kie mynai buvo vokiečiai. Kuomet
i jėgos ateities kovoms. Kad kviena šių statulų turi tam ti jie atsikraustė į Prūsus, tai
įeities didvyrių atminimus krų charakteringų pozų. Kry mūsiškiai niekuomet negalėjo
tų gyvas ir būtų pavyzdžiu žiuotis, pavyzdžiui, niukso vi persiskirti su žirgu ir kardu,
itai jos ateities žygiams, tau siškai nugalėtas; prie jo kojų nes karai su vokiečiais nie
savo didvyrių garbingų at- sulaužytas kardas. Lenkas gi, kados nesibaigė. Ypač daug
nimų pažymi paminklais. negalėdamas pakęsti Vytauto žalos darė Lietuvai vokiečiij
10 met. buvo švenčiamos su- didybės, užsidengęs akis ran- brolijos, arba ordenai, vadina
ttuvės vieno iš tų didžiųjų komis iš Vytauto pusės, kad mieji kardininkais ir kryžiuo
sų tautos genijų, Lietuvos1 jo nematytų, stovi su visišku,'čiais, kurie buvo užsispyrę
’bės ir galybės reiškėjų —i tačiau klastingu nusižemini- Lietuvą pražudyti; bet patys
tauto Didžiojo. Lietuva pa-' mu. Vytauto statula atliedinta pirmiau žuvo.
uošė jo gausiais pamink- iš bronzos centr. siaur. geležin. A. L. R. K. Labdaringoji'
p. Tačiau visi jie buvo pa- kelių dirbtuvėse. Kursai nesu-!Sąjunga taip pat turi keturis j
tyti civilinės visuomenės sigundė jau beveik Į tradicijų artimiausius kaimynus, su kudangomis. Kariuomenė irgi įėjusiu papročiu kiekvienų, riais nuo pat suorganizavimo į
galėjo atsilikti, nes jos pa-į nors ir menkų liejimo darbų smarkių kovų veda, tai yra, į
ga buvo pagerbti šį didįjį atlikti užsieny. Šiuo atžvilgiu socialdemokratai, tautininkai,
■o genijų. Tai atliko Vytau- kursai buvo ištikimi Vytauto bolševikai ir savymeiliai. Vi-j
Didžiojo Karininkų kursai, Didžiojo tradicijoms. Dirbtu- sų laikų jie bando pražudyti
liami visos kariuomenės, vėm's pirmų kart# teko atlikti Labdarybę ir jos darbus, ku-j
rsam's, kaipo šio garbingo tokio mąsto liejimo darbas, ta- Jrie kelia lietuvių katalikų ga- '
irdo nešiotojams, kaip tik čiau nežiūrint viso sunkumo rbę svetimtaučių tarpe. Bet
paminklu pagerbti savo ir komplikuotumo, liejimas vi jie patys baigia žūti ir iš jų .
’ų. Iniciatyvų paminklui sta sai gerai pavyko. Meniška sta tarpo daugelis jau pašalpos į
davė dabartinis kursų vi- tulos pusė nė kiek nenukentė Labdarybėj prašo.
ainkas pulk. inž. Dirman- jo; Vytauto karališka didybė Kur kas pavojingesnis kai
trykšta iš bronzinių formų. mynas yra šių laikų depresi
Jis
yra monumentalus. Tiktai ja. Kuomet ištiko ūmus bėdos
^nksėiau kursai veikė kon:te su vyriausiu Vytauto vienas jo aukštis daug kų pa priepuolis ir greitas reikalas
"ties sukaktuvėms minėti sako — 9 metr. aukščio. Me teikti pagalbų vargšams ir be
nitetu ir buvo nutarę lėšo- no žinovai paminklų menišku darbiams, tai mūsų Labdary3 prisidėti prie jo. Bet išus minėtam sumanymui staBILZY’S UNCLE l
i kursuose paminklų atskiir gavus tam reikalui Įei
nu iš Vyriausio Štabo, kurpradėjo dirbti savarankiši. Buvo sudarytas kursuose
tauto Didžiojo paminklui
tyti komitetas. Jis suorgaavo projektų paruošimo koursų ir pradėjo rinkti lėšas,
šų klausimas buvo greitai
pręstas, nes paminklo star o idėjai gyvai pritarė ir
k*omis gausiai parėmė pirausia kursų karininkai, lepriai ir civiliai tarnautojai,
to ir kariuomenės dalys,
kurias buvo kreiptasi. Ra

IET. KARIUOMEES DOVANA VY
TAUTUI DI
DŽIAJAM

Labdariu Vargai

____ tt
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n

nkelių ūkininkai, aimanuoja,
. ..
kodėl jie anksčiau nesiėmė to
kių pelninga ūkio šakų tvar
kyti. Ateinančiais metais da
ug kas mano pradėti cukri
nius runkelius auginti.
VAMZDELIAMS GROJANT
VESTUVĖS MIŠKE

Kupiškio K. Moterų Dr. skv
rius parodė, kaip senovėje bu
vo daromos vestuvės. Tų ves
tuvių pasižiūrėti susirinko vi
rš 1000 žmonių.

ū q

VARIGOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu
Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent jau dabar
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins

pinigus.

A. S.
Manchester, Conn.

20 METINIS

Išpardavimas
Jau sukako 20 mėty, kaip Budriko krautuvė

patarnauja lietuviams
Su kiekvienu pirkiniu jūs gausite gražią
dovaną dykai

Radio kombinacija, gro
ja gražiai rekordus, 8 tū

bų, padaryta R. C. A.
Victor, vertės $100.00, su
12 rekordų

$59.00

Midget Baby Grand Ra-

dios po

*9.90, *14,50
ir *18.75
Radios tūbos po

35c, 5Oc ir 75c

PAIN-EXPELLER
SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ
PER SAVAITĘ
Mrs. Betty Luedere Iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui
— per vieną, savaitę aš suliesėjau
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių
išgirti tą vaistą.
Kad suliesėti lengvai,
saugiai ir
neavojingai imk pusę Kruschen pusę
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.
Butelis, kurio užtenka keturioms
savaitėms,
visai
pigiai
teatseina.
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Don’t
neglect
Colds
šaltis krūtinėj arba gerklėj gali
būti pavojingas. Palengvins į 5
minutas Musterole, “counter-irritant"! Panaudotas sykį kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir
slaugytojų.

ir turi saugotis.
Bet
žiūrėk, kad butų
druska — pamėgdžiojimų

Kruschen
yra daug

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Parduoda VISŲ LINIJĄ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes j Lietuvę ir visus pasaulio
kraštus.
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

Didelis pasirinkimas pečių, lovą, parlor setą ir
karpetų.

Jos. F. Budrik, Ine.

ffc.'
i J, /AKORCIU AGENTŪRA
&4u.

2334 So.OAKl

_ JJB s"^77?o

3417-21 South Halsted Street
Telefonas TtbuLEVARD 8167—4705

Tyros, Aiškios, Sveikos
GRAŽIOS AKYS
Yra

Nedėlioję ir vėl jūs girdėsite gražų Radio programų
su orkestrą iš stoties AV.C.F.L. 979 kilocvdes, nuo 1
iki 2 vai. po pietų.

didelis

tartas

Murtne valo. švelnina raivlna
be pavojaus. Jus ją pamėgsit*

Knyga “Eye Care” arba “Eye
ifty” ant pareikalatimo.
MuriiuCo., Dpt.H.S.,9B. 0h io Sc, CKk.ro

n r a ro a s

DRAUGAS B0XING NEWS

Pirmadienis, spalių 17 d., 192

not to be caugbt napping and
liave added Severai new players to tlieir line-up and are
practising vigorously. ln faet
Ilgai nepamiršime to aplan
'they have been practising for
kymo. .
Adelė Puriūtė
'some time and are eager for
practise gailies with otlier ŠV. KAZIMIERO PARAP.
teams in the league.
MOKYKLOS VAIKAI PAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

WORCESTER, MASS.

23*‘*2£*-*2S’č33*.’252*.*224*S2‘<

Draugas Bong Tmament

darbuotis žmonijos sielų labui. įgelis nori pasiklausyti jos df
Visur,'kur tik pasisuki, jau bartinio balselio Todėl mes
tiesi it namie. Lietuviškas sve jos artimesnieji bičiuliai, i
tingumas pas springvalliečius prieteliai, kurie su ja savo lai
labai gausus. Tat, lai gyvuoja ku sykiu augome ir pradžio
springvalliečiui.
mokslų įgijome, kad patenk

Prie progos užsukus ir į
Oglesby, III. Čia išrodo tas
puls miestelis, tik Jonas Gie
draitis bedarys pažangų savo

nūs tuos, kurie trokšta jo
dainelių pasiklausyti ir syki
MIESTO MAJORĄ
kad pagerbus jų, ruošia m
This year’s temų liūs a new
SVEČIUOSE
spalių 20 d. jai koncertų,
manager; a man who was a
Šv.
Kazimiero
parap.
pradbiznyje.
kurį kviečiame visus atsilar
player lašt year būt will man
Tickets for the Preliminaiies and Kinais are
Jauku
ir
malonu
atlankyti
kyti.
age froin the bench this sea- žios n‘okyklos 8-jo skyriaus
Lietuvių randasi kelios de
now on sale at the Draugas Publisliing Commokiniai
spalių
11
d.
turėjo
šį
miestelį.
Jaukias
aplinkyI’-lė Mickūnaite uainuoj
šimtys
šeimynų ir turi nuosason. lie is John “Fat” Elzpany.
progos atlankyti miesto majo-'bes sudaro miesto padėtis, o vų bažnytėlę. Jų dvasinius rei taip vadinamu koloraturo sc
bergis.
General Admission $0.55 and ringside seats
rų, kurs juos širdingai prie- j malonumų — jame gyvenau kalus aprūpina kun. Rupšis iš prano balsu.
$1.10.
At the time 1 was there I
Get your tickets early bv applying direct
Spring Valley.
Svečias
Koncertas prasidės S valai
saw three full teams on the mė. Vaikai buvo vedami sese-1 tieji žmonės.
or niailing in your request together with
lių
mokytojų.
dų vakare, AVitherspoon sv<
floor. Būt 1 was informed tliat
Dešimts metų sudaro nema
clieck.
Pasveikinęs
seseris
ir
vai

tainėje prie Walnut ir Jun
the squad will be cut down
žų skirtumų, nes prieš tų lai
kus,
majoras
sakė,
kad
jam
la
per gatvių.
to the eiglit best players, the
kų čia buvo anglių kasyklos. į
I five out standing men of lašt kai malonu matyti lietuvių be- Senieji gyventojai pasakoja, l
Daug įžymių kitataučių p£
ATSIŠAUKIMAS Į PHILA
season and three new men.
,rnaičius ir mergaites. Uždavęs
sižadėjo dalyvauti lame koi
......
.
...
. kad
būta virš 1,000 gyveI
DELPHIJOS IR APYLIN
keletų
klausimų,
i
kuriuos
vai.
•
,
...T,
z 2334 So. Oakley Avenue
certe. Todėl lai nestok uoja
They told me tlieir starting , . ,
_
ntojų. Sustojus kasyklų mduKĖS LIETUVIUS
CllICAGO, ILLINOIS
& line-up vould be as follows, kai labai mandagiai atsakė.
mūs, lietuvių... Parodykim
strijai,
gyventojų skaičius
Atsisveikinus su majoru,
būt
1
know
different.
jiems, kad mes mokam jve
veik trečdaliu sumažėjo.
l£E‘>SS^*SS<‘ES,>2S*3S*-‘2S,>S2X*2S*tt3ES*F2S*3S’-’22: —
Broliai ir sesės,
brangūs
vaikai p. Stanton, majoro se
tinti menų.
F. Mikužis R. F.
Jau senai kaip gyvuoja lie viengenčiai, tvirtai
tikime,
kretoriaus,
jie
buvo
vedami
R. Ragenis L. F.
DRAUGAS BOXING
P lės Em. Mickūnaitės Pri
I in charge
J of the boxers enterper visų “City Jlall”, kad pa tuviška R K. parapija. Turi kad mažai tarp jūs rasis to
P. Beinoris C.
|ing the tournament. Because
TOURNAMENT NEWS
matytų įvairius miesto sky gražių šv. Onos bažnyčių. Bū kių, kurie nė negirdėjote dai lėliai, koncerto rengėjai.
M. Juozaitis R. G.
[of his participation in atlileta ir mokyklos, bet aplinky nuojant p-lę Emilijų Mickūrius ir kaip jie vedami.
E. Beinoris L. G.
Lots of noise out at St
tic aetivities of various orgaPamatę viskį ir atsisveiki bių dėliai, ilgai negalėjusi eg naitę. Tai buvo krūvelė metų KLAIPĖDOS KRAŠTE
The new men are Andreshunes’ Gyni these days. Cons- nizations the safeguarding of
ŽIAU SKAITO VOKIš
atgal. Bet ir tada jau visi,
nę su visais aukštesniais val zistuoti.
truction of the ring has alrea- our boxers has been entrusted nas, Janzenaitis both of QuigKAS KNYGAS
Del stokos darbų, daugelis kurie girdėjo jų dainuojant,
ley K. C. lašt season and a dininkais bei padėkoję vaikai
dv
been
started
and
Nov.
3
to
liini.
lietuvių išsivažinėjo į įvairius vadino lakštingala. Nes, ištik‘
I
man vhose name I couldn’t sužavėti apleido City Hali.
vili find it ready for our LiKlaipėdos vokiškų knv;
miestus. Bet dar ir liko, ypač rųjų, jau ji ir tada čiulbėjo
get.
thuanian boxers.
K OF LBASKETBALL
pardavėjai
skundžiasi, kad
Marąuette Park is to be re- namų savininkai; gal būt, dar kaip Lietuvos šlaitų žavėjanNEWS
skutimais metais daug maži?
Pete and Ed. Beinoris An- garded qui,te seriously. They bus suvirs poros šimtų, kurie ti žmogų lakštutė.
Entrees for the tournament
Janzenaitis have alvays had
dresliunas and
a young gana gražiai gyvena.
Praskriejo suvirs šeši me beperka vokiškas knygas, n
are štili pouring in. The latest
Today’s article, vhich is the . played together on the 1930 team, I believe that this year
Parapijos reikalai sumaniai tai. Per tųjį laikų garsių ar gu pirmiau. Kai kurių knvj
entrees received were from sccond of a series of article j Lindblom Iligh Scliool sąuad. they have found themselves. tvarkomi gerb. kleb. kun. A. tįstų šalyje, Italijoj, lavinama beparduodania tik pusė tie
A
Roseland; Bruno Kezis, enter- about the K of E Basketball Raginis was the captain and
Anv council wishing a game J. Rupšio, kuris jau virš de garsiųjų dainos meno moky kiek anksčiau, o kai kuri
ing at 160 lbs and Chas, Shed- teams, is about our “Gold leading star of the 1931 Tild- with the Marąuette team may vyni metai kaip čia darbuoja tojų, taip ištobulino savo hal visai nereikalauja. 1928 m.
well at 12G lbs.
Coast” council Marąuette.
visoki
en team. Frank Mikužis and call eitlier one of the Atliletic si. Jis čia taip prie aplinky- sų, kati net po to žavėjo klau vežta iš Vokietijos
Marąuette, as you niight re- Marty Juozaitis grew up with Directors, Jack Juozaitis or bių pripratęs, kad nebaisi jam sytojus ir Lietuvos Valstybės .knygų už 546,900 litų, o 19*
Dr. F. C. Wenskunas, locat- member, finished up vith a į the Brighton K of L Jr. cliain- Frank Šnekutis, or the man yra nei bedarbė, nei “depre- operoj, Kaune.
;ni. už 432,000 lit., o 1931
sija.
”
Tad,
linkėtina
tėveliui
Dabar
jinai
ir
vėl
yra
tarpe
j
ir pirmųjį 1932 m. pusmetį
ed at 4140 Archer Avė. has bang lašt vear after a slo\V pionsliip team.
ager John Elzbergis on R o
D’’ Albertui ir toliau gerų sėkmių mūs — Philadelphijoj. Dau- vežimas dar labiau sumažėj
been appointed the physician start. This year they promise
From the looks of things public 51*T4.

SPRING VALLEY. ILL,

Tickets on Sale Now!

PH1LADELPHI A, PA.

Draugas Publishing Company

Į Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų Agentu
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖJO SPALIŲ 15 DIENĄ

S

DOVANOS:

AR NORI DARBO?

Kiekviena parapija tepasirūpina bent vieną kontestininką įstatyti j “Draugo”
Kontestą. Kur dar nėra lietuviu parapijos, tenai “Draugo” skaitytojai tetšsirenka vie
ną ir jis tepasidarbuoja Išplantinti “Draugą, kad būtą galima ttetuvly žinias visur išne
šioti kasdien.
<

I. Laivakortė ir Geležinkelio tikietas j Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau
kaip 3,000,000 balsą.
II. Kelionės ir automobiliaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Providence (apiankant šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) Washington, Phitadelphia,
(Aplankant šv. Kazimeiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, Waterbury,
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant ^v. Marijos Kolegiją,) VVorcester, Boston,
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kaip
2,000,000 balsą
III. Tik automobiliaus Ekskursijos išlaidos per 2-roje dovanoje minėtas vietas ar
ba $50.00 už nemažiau kaip 1,000.000 balsą.
IV. Radlo arba $20.00 už nemažiau kaip 500,000 balsą.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsy.
VI. įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininką nuopelną.

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

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus vi
si, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsą.

STOK Į “DRAUGO” VAJAUS KONTESTĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do
vanomis.
Agentas neužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
Neužmiršk, kad stodamas i “Draugo” Vajaus Kontestą daug gero padarysi sau ir vi
suomenei.
“Draugas” yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.
PARAPIJOS—DRAUGIJOS

■i
i

įstatyti į

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!

____

I
Z

Pirmadienis, spalių 17 d., 1932

D R X U G X S

C H I C A G O J E

P-LĖ EMILIJA MICKŪNAITĖ, ARTISTĖ -DAINININKĖ

Tėvu Marijonu Misi
jos rudens metu

PONŲ KIZŲ SIDABRINĖS, 1916 m. Chicugoje buvo įVESTUVĖS
steigta šiandien plačiai pagajrsėjusi lietuvių biznio įstaiga
Į— Peoples Furnitūros konipaMažai kas iš vedusiųjų su-jnija, kuri pradžioje buvo pa-j
silaukia tokios laimės — svę- statyta nev ant stipraus pagri-;
sti savo sidabrines vestuves. ’ ndo. pjiy In>
Kizas Įėjo j
A iena iš tokių laimingųjų pt>-■ kompani jonu j š'ų įstaigų ir;
rų yra pp. Kizai, kurie lai- jau eilę nietų yra šios kumpa-'
mingoje santuokoje išgyveno nijos prezidentu. Kompanijos
j biznis pradėjo gerėti ir piės-

23 metus.

Matas Kizas (Kezes) gimė tis. Bizniui sėkmingai besiple1884 m. Prasčiūnų k., Ragu- Į^nt, ši kompanija 1924 nu Į
vos vals., Panevėžio apskr.'
didelį 2 aukštų na-Į
Būdamas 19 metų'amžiaus, at!W ant kelių žemės lotų 4177-'

vyko Amerikon laimės ieško-,83 Archer Avė., o 1928 m. pa
ti. Kai ir visi mūsų ateiviai, įstatė gražų 3 aukštų namų
pradžioje vargingai gyveno.,-'^6
* 63 Str. Aon jo. t \u

DAKTARAI:
Tel. Cicero 67 56

Tel. Canal 6764

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DENTISTAS
Spalių 9 d. ligi 23 d. dviejų
savaičių vyrams ir moterims 1446 S. 49th CT., CICERO
VaL: 10-7 3 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
Misijos Providence, R. ].
Lapkričio 13 d. ligi 20 d. Phone Boulevard 7042
! vienas savaites Misijos Lo\vell, M a ss.
Lapkričio 27, 28 ir 29 d.
DENTISTAS
Keturių dešimtų valandų Š»Š.
4643 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street
Sakramento Adoracija PittsI
burgli, Pa.
i
Tel. Canal 6122
Lapkričio 30 d. ligi gruod
žio 8 d. Švc. Marijos Nekalto
DENTISTAS
Prasidėjimo Novena Cambn
2201 West 22nd Street •
dge, Mass.
(Kampas Leavltt St.)
Kurios koncertas įvyks spaVisose čia minimose vietoValandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
, Witherspoon svetai-įse Misijoms vadovauja ne se
Nuo 1 iki 8 vakare

DR. G. Z. VEZELIS

DR. G. 1. BLOŽIS

X—SPINDULIAI
Ofisas: 2130 W. 22nd St.

PHYSICIAN AND SURGEON

2493 W. 63rd St., Chicago

Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.

liez.: 3031 W. 43rd St.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
/Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
/ Tel. .LAFAYETTE 3057

Sunday by Appolntment

DR. S. A. DOWIAT

aiMt Tat. Grovehill «S17
Rea. 67 87 S. Arteaian Avė.
TaL Grovehill 0617

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OR. J- J. SIMONAITIS
GYLYTOJAS IK CHiRUUGAJb
>428 West Marųuette Road
VaL: 2-6 Ir 7-9 P. M- Ket. 9-12 A-M.
N edfilloj nusitarus
TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, VVINSKUNAS

j

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR, P. Z. ZALATORIS

DR. GUSSEN

DR. S. BIEZIS

Dp.

J. F. RADŽIUS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. K. DRANGELIS

nR. JOSEPH KELLA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKŪL’IS

DR. C. KASPUTIS

į

L J. ZOLP

, DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKUDAS

DR. VA1TUSH, OPT.

DR. J. W. KADZEWIGK

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ
GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu beturiu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

1997 m. M. Kizas vede Cliicagoje p-lę Stefanijų Žemaitytę, kilusią iŠ Panevėžio m.
Ponia St. Kizienė yra gimusi
1889 m. Ji yra gera darbšti
šeimininkė ir gera p. K ižo gy
venimo draugė. Abu tebėra
geri patriotai lietuviai, neištautėjo ir išaugino du sūnus
Aleksą ir Danielių, kurie ge
rai ir su noru vartoja liet. ka
lbų, priklauso prie liet. dr-jų
(Danielius ir prie liet. choro)
ir vra baigė aukšta bugaltpri...

jes n.okvkla.

'

Pp. Kizai yra labai turtin
gi; turtų pasieki sunkiu sa

vo dalim ir pasiaukojimu. Jie

gali būti laiko:::i visais atžvil

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Viii Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

giais pavyzdingais žmonėmis

mokykloms ir šiaip jau gies
mininkams. Tekstų sutaisė A
Jakštes, gaidas pagamino J
i^auJalis. Kaina 39c.
! Taipgi turime komp. J. Ži
levičiaus, “Jaunas Darbinin
kas”. Trumpi dainavimo pa
šnekesiai ir 109 dainų, prad
žios mokyklai sudarė Laisvas
menininkas J. Žilevičius ir D.
Andriušis, tos knygos kaina
visai nedidelė, tik $2.09.
Pasiskubinkite su užsakymu,
nes
ne<^aug beliko,
Į

“nt? A TTflj> a’> TJTT1

DRAUGAS“ PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, UI.

KULTŪRINGAS KAIMAS
ANT ADMINISTRACIJOS
LINIJOS

LINKMENYS, Utenos aps.
Tegyvuoja pp. Kibli ir tegu
Mis miestelis yra ant pat desusilaukia auksinių ir net bri
niarklinijos ir pasižymi lietu
liantinių vestuvių!
Kor.
viškomis dainomis. Jaunimas,
eidamas iš lauko bei šventa
dieniais, gražiai dainuoja lie
tuviškas dainas. Bendrai, šioj

GARSINKINTES
“DRAUGE"

apylinkėj jaunimas susipratęs.

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. \VESTEKN AVĖ.
Chicago, 111.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių jtemplmų, kuils
asti priežastim
gaivos
skaudėjimo,
tvaigimo, aktų aptemmio. nervuotumo, skaudamų akių karšų.
Nulmu
:ataractua. Atitaisau trumpų regyste
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuos*
ttsitiklmuose, egzaminavimas daro
mos su elektra, parodančių ma81au<ias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRTJM
?4 LAIKĄ su NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi

gesnes, m«u buvo. Musu kainos nigesuės, kaip kitų.
P

4712 S. ASHLAND AVK
Tel. Boulevard 7589

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nsdel. nuo 10 iki 18 dienų

756 WEST 35th STREET
nuo 10—4;

Nedėliomis: nuo 19

SL

nuo
Iki

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. T. DUNDULIS
IK CHIRURGAS

GYDYTOJAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

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

15 96

DR, A. L. YDŠKA

.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Seredomis po pietų lr Nedjtdleniais
tik susitarus
2422 W. MARCJUETTE ROAD

Res. Phone
Englewood 6641
Wsntworth 8000

Office Phone
Wentworth 8004

DR. A. R. MCGRADIE ,
GYDYTOJAS

lr CUiKGitbAd

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

A. L. DAYIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CH1GAN AVENUE
Tel. Kenvvood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaidai va^aie
apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

2374

vak.
Antro Of. vaL: nuo 8-6 po
piet. Utarn. ir S ubą t. nuo 3-6 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

numeriu

pe

Telefonas Midway 2880

Tai. Hemlock 8704
Rea. TeL

Prospect 0618

DR. B. ARON

,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzie

Rea. 6426 So. California Avė.
VaL: 8-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.
Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6918

(Naryauckas)

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

Valandos:

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
4729 SO. ASHLAND AV£.
.Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
SPECUALISTAS
Perkėlė savo ofisų po

DR. V. S. NARES
Halsted

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

.. DR. H. BARTON .

DR. CHARLES SEGAL

HEMLOCK 8161

Kampas

Nedėlioja pagal sutarti

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Nedėliomis 10 Iki 12

LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS

Office: 4439 S. California Avė.

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

▼ai,: ryto nuo 10—12 nuo t—4
pietų: 7—8:30 vai. vakare.

DR. 6. SERNER

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki fe po pietų, 7 Iki • vak.

DR. J. P. POŠKA

_ DR. MAURIGE KAHN

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų

Tel. Yards 1829

4729 WEST 12th PLACE
Vai.: 7 Iki 9 v. v. Išskiriant Seredoa
lr Pėtnyčloa kuriomis dienomis Jis
bua
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.
4:80 — 6:80 kasdien
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba
Cicero 4(1. Rea. teL Cicero 2888
Teh Lafayette 6798

Gydytojas ir Chirurgas

Seradoj pagal sutarti
Sunkiai dirbo anglių Įrašyk- to>e ii sLda ieii, Liziiiiin ,un
prįe Walnut ir Juniper ! nai grįžusis iš Lietuvos T.
4140 Archer Avė.
lose ir kitose dirbtuvėse. 1906 kllI al
se ciningai ima sius
tvi
pbiladelpliia, Pa. Ko- Antanas Petrauskas, M. I. C.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Boulevard 7589
... •
iVninnnniiiK
br/nK
Pprtnlos Fu
C 11 ”B
riiieniron
laimė
kompanijos
biznis.
Peoples
’
lies.
Hemlock
7691
111.
Res. 2136 W. 24th St.
atlikus vnicagoii, laime
r
.
.
,. ncertas prasidės 8 valandų va
TEL. CANAL 0402
jam meiliai šyptelėjo. Čia siu ’niture Cc. parduotuvėse gali Ikare.
ma
pirkti:
baldų,
rakandų,
ki

vėju dirbo 4 metus ir po to
Tel. Canal 0257
Res. Prospect 6659
D E N T 1 S T A 8
10 metų laikė valgomųjų dai limų (karpetų), radijo apara tuiių šeimyhų naudojasi ten
4712 So. Ashland Avenue
tų, pijami, gražiausių lempų, pirktais daiktais. Peoples Fuktų parduotuvę.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Misijunierius jėzuitas Jonas
paveikslų, pečių, šaldytuvų, i-|rn Cq purduotuvėse visa ko
Gydytojas ir Chirurgas
Tel. CICERO 294
ndų, lovų ir įvairiausių kito- |pcrkagi h. kįtataufiai> bet dau Bružikas praneša, kad jo vi Tel. Cicero 1260
1821 SOUTH HALSTED STREET
X—ItAY
SYREWICZE kių daiktų, kokie tik reika-|j)iniis.m aigku> lįetuviaL Tai sas laikas iki birželio mėli. 18
Residencija 6600 So. Arteslan Avė.
GRABORIUS
d., 1933 m. yra užimtas misi
kultūringo
lingi
patogiam
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
yra labai populiari ir žmonių
LIETUVIS DENTISTAS
6 iki 8:30 vakare
galimas už $35.00
jomis
ir
jeigu
dar
metus
pa
gyvenimui.
Tūkstanžmogaus
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Vai.
KOPLYČIA DYKAI
mėgiama biznio įstaiga, ku
valandai vakare
siliks Amerikoj, tai savo mar
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
1344 S. 50tli Avė., Cicero, lli.'čiai Cliicagos ir apylinkės lie rios turtai šiandien jau siekia
šrutų taip paskirstys: 1933 m. 4847 YV. 14tb St.
Cicero, 111.
$300,900. Dabartinė baisioji
rudenis, vakarams, 1934 m.---------------------------------------------GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
depresija pražudė daugybę bi
GRABORIA1:
X—Spinduliai
Gavėnia rytams, o 1934 rti. paC-K.
Kliauga
znio įstaigų, bet l’eoples Fil
Ofisas 2201 West 22nd Street
vasaris žiūrint, iš kurios, da-1
den tįstas
i- . ..i •
,1.......... __________ i
• iUtarrdnkais, Ketvergais lr Snbatoinla cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6122
LACHAVICH iu. kompanija, nors kiek silp lies
ateis daugiau pak\ ietimų. 2120 w. Marųuette įtu. »m westen> Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė.
niau, bet vistiek sėkmingai va- '
Avė.
l’houe Hemlock 7828
Čia paduodu savo maršrutų Panedėliala,
Telephone ltepublic 7868
IR SŪNUS
Seredomis lr PėtnyčiomU
PIGIAUS1A3 LIET. GRABORIUS
ro prekybų ir be to dar kiek
1821 So. Halsted Street
CHICAGOJE
Valandos:
1—3 ir 7—8 vaL vak.
tik iki Kalėdų: Bostone, Mass. 1____________________
LIETUVIS GRABORIUS
vienų antradienį duoda Įdo
Nedėlioj: 10—12 ryto.
Laidotuvėm* pa
pas kun. F. Virmauskį nuo rpek Kepuhlic 2266
Patarnauju laidotuvėse kuopiglauala.
tarnauju
geriausia
mių, įvairių ir labai turiningų
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
spalių 19 iki 23 d., Brooklydarbu busite užganėdinti.
radijo programų. Šios p. Krutodėl, kad priklau
Tat. Rooaavalt 8616 arba 2 511
ne, N. Y. pas kun. N. Pakalnį
sau prie grabų 14Moterų ir Vaikų ligų
dlrbystėa
2314 W. 23rd PI., Chicago ko vedamos programos lietu nuo spalių 24 iki lapkričio 6
DENTISTAS
OFISAS
vių ir net kitataučių mielai d., Elizabetn’e, N. J. pas kun. I
Specialistė
2493 W. 63rd STREET
<68 West 18 Street
1439
S.
49
Court,
Cicero,
UI.
klausomos
ir
mėgiamos;
šiuo
Telef.
Canal
<174
4145 ARCHER AVĖ.
Simonaiti nuo lapkr. 7 iki 29
SKYRIUS: 8188 8.
TEL. CICERO 6927
Ofiso
TeL LAFAYETTE 7837
atžvilgiu
Peop.
Furn.
k-ja
tu.
•
Phone Hemlock 2061
Halsted Street. Tat
•
ri
r
i
.
d.,
rmladelpliiioi
pas
kun.
J.
Vlotory 4888.
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo S iki
n didelių nuopelnu lietuvybės j’ , , .
, ,
i u-i • •
F . . lvaulakĮ nuo lapkričio 21 iki
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas V arda 1138
ir kultūros srityje ir uz tai
nuo 4 iki 8 vai. vakare iitan.imi.Mj.
• gruodžio 4 d., Patersone, N.
DENTISTAS
Phone Boulevard 4139
ir Ketvergais.
visa visuomenė, aišku, yra laGAS EXTRACTION
J. pas kun. P. Stonį nuo gruo Valandos:
Rez. Tel. Hyde Park 3395
9-9.
Nedėliomis 9-12
bai dėkinga.
8558 SO. AVESTERN AVIZ
džio
3
iki
11
d.,
PhiladelphiGraborius ir Balsamuotojas
Sėkmingam tokios didelės 1 joj pas kun. 1. Zimblį nuo
GRABORIUS
Turiu automubilius visokiems kompanijos bizniui gali va-;gruodžio 12 iki 18 d., BrookPRATESIMAS
GYDYTOJAIS ir chtrcrgas
Musų patarnavimas
reikalams. Kaina prieinama. dovąuti tik gerai patyrę, ene- iyne> N. Y. pas kun. S. KeOFISAS
visuomet sųžlnlngas lr
nebrangus, nes neturi
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
3319 AUBUKN AVENUE rgingi, sumanūs ir sųžiningi; meikų nuo gruodžio 19 iki 23
ma UUaldų ailalkymai
DENTISTAS
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo
skyrių.
Chicago, Iii.
biznieriai. Bene didžiausia to- 1 d.
Sugrj-žo 13 Europos ir vėl pradėjo i Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
praktikų senoje vietoje.
sutarti
kių nuopelnų dalis tenka kNauja, graži ko
Vai.: nuo 10 iki 12 ryte;
Laiškams adresas:
Ofiso TeL: Boulevard 7820
2 Iki 6 po piet;
Namų TuL: Prospect 1930
jos prezidentui M. Kizui, ku
plyčia dykai.
7 iki 9 vakare.
Rev. J. S. Bružikas, S. S. ,Sokmadienials
lr Ketvirtadieniais
ris gražiai sugyvena su savo
8335 s. Halsted st.
Tel. Lafayette 1016
297 York St.,
8307 Aabun Aram
ORABORIUI IR LAIDOTUYIU
Tel. Boulevard 9199
draugais
kompanijonais
ir
sa

M TIKIHI
Brooklyn, N- Y.
ntaikoje
sugebėjo
išvesti
k-jų
▲KIŲ GYDYTOJAI!
1650 WEST 46th STREET
Gydytojas ir Chirurgas
pro depresijos pavojus. M. Ki MENININKAMS IR DAINŲ
Kampa* 4<tM lr Paulina Bta.
1899 WLiST 47tb STREET
zas ir kiti kompanijonai yra
Tai. Boulevard 6282-8418
LIETUVIS GRABORIUS
MĖGĖJAMS
Didelė graži koplyčia dykai
lietuviai patriotai, malonaus
Nulludlmo
valandoje
kreipkitės
PHONE GROVEHILL 0027
718 WEST 18th STREET
prie manęs.
patarnausiu
stmpatlš- kįjdo įr nianda,.ūs d
Valandos: 2-n; i-9 f. M.
žeiitelmePranešame, kad “Draugo”
cai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
n
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
Tel. Roosevelt 7532
Kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
r.ai; tai žino kiekvienas, kam knygyne galima gauti “Giestik teko turėti reikalų su jais. imynėlį”, baŽnyė ių chorams,

Gerb. Klebono žiniai

2359 So. Leavitt St.
Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

'

Res. and Office

Office Phone

Prospect 1028

8—8
18.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Road

DR. A. J. BERTASH

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto, 7 iki 9 vakare
Utarn ir Ketv. vak. pagal sutarti

756 W. 35tb STREET
Ofiso vaL: nuo

1-8,

nuo

8:80-8:80

I

6

BrxrOx s

f^rttiadietiis, spalių 17 d., 1932

Jūdakis 94c, N. Jencauskis buvę lietuvių kolonijose. Vai gentinos ir Brazilijos vyriau nkų karvės stimpa. Panagri
$1.91, A. .Jencauskis $1.96, E. dinimas užtruks daugiau porą sybėmis, kad dar šiemet būtij nėjus šito reiškinio priežastis
Ramonas 35c, V. Šanciūtė 50c, valandų. Lošėjai bus iš Bri- galima pasirašyti prekybos paaiškėjo, kad kartais besigaĄ. Ementas 32c, A. Miltinaitė ghton Pk. po vadovyste kun. sutartį.
nydamos dobilienose, persiėda
KUN. J. JAKAITIS AT
nas darbus dirba. Ir niekados
A.
Valančiaus.
$1.25,
A.
Putramentaitė
15c,
šlapių dobilų ir išpunta.
VYKSTA Į CHICAGĄ
nepavargsta. Garbė Šv. Anta
R.
Dascol
3c,
A.
Petrošius
16c,
A.
Valančius
ATKASĖ KRŪVĄ KAU
no parapijai turėti tokį vadą.
S.
Wnetrzak
49c,
K.
GudnauKUOLIŲ
NEW YORK CITY, N. Y. Dieve duok jam sveikatos, kad
MIRĖ BUVUSIS RUSŲ
skas,
K.
Dantaras
30c,
A.
čar— Aušros Vartų lietuvių pa ilgai su mumis gyventų, nes
GENEROLAS
kauskaitė $2.01, P. Sabetskis
rapijos klebonas kun. šešto visus darbus moka gražiai ve
PRIENAI, Marijampolės aŽENEVA, spal. 15. — Mirė
$2.47, O. Šapelis 13c, A. Ka
kas iš Lietuvos grįsta į Ame sti ir niekad nesako: nereikia,
pskr. Besiskirstant vienkie
EKSTRA.
Lietuvių
Audito

činskas 17c, E. Urbienė $2.35,
riką laivu “II de France”, į Iarba, nepadėsiu. Visados sa
miais, Prienų alaus bravorui buvusia rusų kariuomenės ge
rijos
Bendrovės
direktorių
su

nerolas kunig. L. Napoleonas,
K. Andrulaitienė $3.03, M. Ca
kurį sėdo spalių 11 dieną. Jo ko: dirbkit ir aš padėsiu. Dėl
“ttoldberg” teko gražus auk
sirinkimas
įvyks
šiandie,
spa68 m. amž.
sienė $2.64, P. Litvinavičienė
pavaduotojas kun. J. Jakai to mes, ciceriečiai, ir stovime
štas kalnelis prie plento į Bah
lių
17
d.
vakare,
7:30
vai.,
$2.82, A. Miltinaitė $2.33, O.
tis spalių 23 d. atvyksta į aukštai visame veikime. To
Auditorijoj.
J. D. bieriškį. Tame kalnely, nuo
Saliukienė
$1.65,
H.
Valančius
Chicagą, III., į Marijonų Ko fakto niekas negali užginčyti.
kurio matosi platus vaizdas į
$3.04,
Z.
Janušauskas
$6.29,
legijos Rėmėjų Šeštąjį Seimą Visas pasaulis žino, kaip CiBirštoną ir Nemuno kilpas,
ADVOKATAS
LIETUVIAMS LAIŠKAI
B.
Antanaitis
$1.83,
E.
Tunkeir Cliicagos apskrityje lietu ceros lietuviai moka gražiai
bravoro savininkas p. Šako- 105 W. Monnoe St., Rm. 1005
CHICAGOS PAŠTE
Kumpas Clark St.. 10-tų lubų
vių bažnyčiose duos visą eilę veikti, o tai dėl to, kad įprie- FERDINANDAS PETRAITIS (lienė $3.85, B. Leketas $2.64,
vas sumanė pastatyti namus
Telefonas State 7660
šiais
metais,
birželio
mėnesį
i
A
Jansonienė
$3.84,
M.
Pa

misijų.
šaky turime kun. H. J. Vai
pramogoms ir užvažiuojantie
916
Linkui
Iguni
Valandos
9 ryte iki 5 popiet
čiūną. Turime melstis, kad baigė mokslą teisių skyrių, seckienė $5.85, V. Naruševims
svečiams
priimti.
Pradė

Vakare:
6459
S. Rockwell St.
918 Patulskiui John
V. “DAINOS” CHORO Dievas duotų jam sveikatos. Kent College of Law. Jis yra č.ienė $2.70, V. Stepulevičienė
jus
kalnelį
lyginti,
atkasta
di

Telefonas Republic 9600
919 Prospolskienei Al.
VYRŲ DĖMĖSIUI
Dar sykį ačiū gerb. klebonui gimęs ir augęs Nortli Side. $10.07, P. Kasiulaitienė $2.91, 920 Puplanskienei Pavadora delės krūvos kaukuolių ir kau
Valandos 7 iki 9 vakare
Šiomis
dienomis
Springfield,
A.
Jaukštienė
$5.98,
A.
Jaukuž gerą širdį.
lų, tarp kurių rasta ginklų ir
924 Šimkienei Domcei
111., išlaikė paskutinius kvo šaitė $4.66, E. Zupkus 60c, A.
Liet. Vyčių “Dainos” cho
pinigų. Darbas, kol kas, nu
Širdingiausiai ačiū automo timus ir gavo advokato teises. Galinskienė $4.12, M. Ogintas
ras nepaprastu uolumu ruotrauktas; kalną lanko būriai
bilių savininkams už jų prie- Gyvena 1460 N. Paulina St $1.79, A. Pauža $5.96, V. Va
VEŠ MEDĮ Į PIETŲ
ADVOKATAS
-šiasi
prie
sezono
atidarymo
žmonių.
t
AMERIKĄ
lankumą, nes per visą dieną kj‘ieste turi ofisą 134 N La nagas $3.70, A. Širmulis 46c,
vakaro, kuris įvyks lapkr. 6
Miesto Ofisą* 77 W. Wuhlngton St.
važinėjo, išvežiojo ir parvežė |Salle st Telefonas Central M. Daunius 20c, A. Mikulis
Room 905
ToL Dearborn 7945
jd., buvusioj Meldažio salėj,
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
DAUG
KARVIŲ
STIMPA
• i visas aukų rinkėjas. Tai žmo- jriift
$7.53, T. Balčiūnas 43c, O. Ru- Klaipėdos miško medžiagos
V ėst Side. Choras mokinasi I _
Vakarais: Utarnlnkals Ir Ketvertais
nes pasišventę labdarybei. Jie
daitienė $2.94, M. Jillespie apdirbimo firmos rūpinasi sa VADOKLIAI, Panevėžio ap;
— 6 Iki 9 vai.
Jdaug naujų dainų.
niekados neatsisako, veltui va
vo išdirbiniams rasti rinką Šioj apylinkėj ne retenybė gi 4141 Archer Avė. TeL Lafayette 7997
11c,
F.
Dresmk
5c,
R.
Gilles’ Kad geriau priruošus prie
su biznieriai visados mums
žinėja, be jokio atlyginimo.
Mamų TeL Hyde Park 9995
pie 3c. Viso surinkta $229.02. Pietų Amerikoj. Lietuvos už rdėti, kad vienur kitur ūkini.koncerto, choras, be bendrų
aukoja.
sienių reikalų ministerija pa
Čia paminėsiu jų vardus: Ja
.
e .
'
^pratybų, daro atskirai vyrų
Ačiū visiems komisijos na Pasirodė daug mažiau, kaip
akino mūsų konsulatus Pietų
cintas, Sroginis, P. Endraitis,
Democratic
•ir merginų pratybas. Ir taip
riams, kurie dirbo ir tą viešą pernai. Pernai surinkta $616.J. Vaišnoras, A. Liutkus, ku
Amerikoj, kad jie imtųsi žy
šį vakarą, spalių 17 d., Auš
25, o šįmet nei.pusę. Tiesa, šįADVOKATAS
ris turi hardvvare krautuvę. ją rinkliavą sumanė. Sumany
gių greičiau susitarti su ArHeadquarters
ros Vartų parap. mokyklos
met per pus mažiau rinkėjų
11 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
tojai
ir
rengėjai
daugiausiai
Visi jį pažįstame. P-as Liut
Tel. Pullman 6960—0377
^kambary, West Side, įvyks vy
turėjome. Pernai rinkėjų tu
kus niekados neatsisako nuo dirbo, dieną ir naktį dirbo.
Lithuanian
Republican
4409 S. WOOD ST.—Ketverge vak.
rų atskirai repeticija. Visi vy
rėjome 119, o šįmet tik 82.
Tel. Ldfayette 6393
patarnavimo. Pavyzdingas bi Reikėjo viską gerai priruoš
Headquarters
rai turi suvažiuoti.
Tai
kur
skirtumas.
Pernai
pa

144 N. I-A SALĖK ST—nagai nutarti.
Divtsion
znierius. Jisai suranda laiko ti, kad būtų sėkmės ir viską
Lietuviu Divizija
Be to, jei kas iš vyrų nori
sitaikė
graži
diena,
šįmet
veik
ir
labdaringiems darbams. gerai sutvarkyti. Visų darbš
NATIONAL:
įsirašyti į L. V. “Dainos”
per visą dieną lijo. Bet', ačiū
čiausias
iš
komisijos
buvo
Juo
134 N. La Šalie St. i Tel. Boulevard 5913.
chorą, kviečiamas šį vakarą į Mes, Antanai, tavęs neužmir zapas Motiekaitis. Jisai dau Dievui ir už tai, jeigu būtu M. Wabol, Chairman,
Aušros Vartų parap. salę. Vė šime. Taipgi J. Simonauskas, giausiai dirbo. Jo pagelbini- me neturėję tokios rinkliavos,
Palmer House,
Chicago
J. Šileikis, P. Petronis ir DioADVOKATAS
Room
777.
liau iki koncerto nauji nariai
būtumėm
ir
to
negavę
labda

nkai buvo: J. Vilkas, II. Mikasus.
Visi
tie
vyrai
patarna

756 W. 35th Street
nebus priimami.
sius, M. Dambrauskas, A. Ja- rių 3 kp., o pora šimtų į ka
STATE:
Netoli Halsted Str.
vo
savo
automobiliais.
MOKSLO
LAIKUI
L. V. “Dainos” choras da
niišauskis, K. Žilvitis, “Drau- są vis geriau. Ačiū visiems daA. K. Valukas,
PRASIDEDANT
ačiū musų
bar skaitomas didžiausias iš „ .Širdingiausiai
Be mokslo sunku gyventi, ypač A. . ,
.
go” agentas Šemetulskis, A. ! rbuotojams, kurie prisidėjo
Chairman
merlkoje. Mokytis reikia Ir senes
lietuvių chorų Cliicagoje. Vei seimininkėms, kurios paganu- v, . v
• i • - ilabi prie rinkliavos.
niems žmonėms ne tik jaunuoliams.
. . , , . T , , .
| valančius, k. c.Snubiene,
Morrison Hotel
Geriausia lietuvių mokykla visoj Chlkiančiųjų narių turi suvirs no. valgių
dvkai.
i, - Jo kp.
. pirm.
•
TPonia
> • Sriuc •
Dabar labdarių 3 kp. ren
cagoj yra Amerikos Lietuvių Mokyk
Užlaikome naujausios ma
.
. . Labdariams .darių
Room
585
la. čia pagal naujų mokinimo būdų
centas;
,
100. Chorą mokina muzikas J. nekainavo nei vienas
i?>iokinarna j trumpiausių laikų ang dos žiedus, laikrodžius, radios,
.
.
’lbiene niekados neatsisako nuo giasi prie gražaus vakaro, ku
ir lotynų kalbos, aritmetikos, knyCOOK COUNTY: lųgvedystės,
Sauris.
Ne choristas viskas buvo veltui. Šeiminin- gerų darbų; gražiai darbuo ris bus 13 d. lapkričio. Tikieelektrikinius laikro
stenografijos,
piiietystės, taipgi
laiškų rašymo, abeinos istorijos, ir
kėmis buvo šios moterys: M.
B.
R.
Pitkiewicz,
tai
jau
gatavi.
Prašome
nei
kitų mokslo šakų. Mokyklos vedėjas džius, movie cameras, projecjasi labdarių 3 kuopai, gražiai
p, J. P. Olekas, yra senas Ir daug
IŠ LABDARIŲ KUOPOS Laurinaitienė, M. Milašienė,
Chairman
vieno
neatsisakyti
paimti
po
prityręs, kuris gražiai Ir visiems su 1 torius dėl judomų paveikslų
vedą susirinkimus; jai pirmiprantamai dėsto mokslo dalykus Ir
A. Rakauskienė, P. MockaitieVEIKIMO
kiekvienų labai patenkina.
Dabar, Įrodymo. Kainos labai nupigin
ninkaujant kuopa paaugo na vieną tikietą ir paremti labMetropolitan
Bldg.
prasidėjus mokslo metams, pats ge
nė. Jos visados darbuojas, nie!
riausias laikas pradėti mokytis. Atei tos.
riais ir turtu. Kad daug turė dabins, Tikietai 25c. Vakaras
134 N. La Šalie St. kite
Ir įsirašykite šiandien. MOKSLO
CICERO, III. — Visų pir kados neatsisako. Jos tą die
tumėm tokių moterų, tai ne bus gražus, kokio dar nėra
VALANDOS: Nuo 9 Iš ryto iki 3 po , 2650 W. 63rd St., Chicago, UI.
Room
300.
pietų Ir nuo 7 Iki 9 vai, vakaro.
ma apie viešąją rinkliavą, ku ną pavalgydino 110 žmonių.
Tel. Hemlock 8380
būtų vargo ir nusiskundimo. i,
ri puikiai pavyko. Nors oras Reikia pažymėti, kad jos da
Amerikos
Lietuvių
Ji gražiai apžiūri savo šeimybuvo lietingas, bet tas nesu vė pietus ir vakarienę. Tat įMokykla
. , .
. ąą n namus; pas ja viskas
♦ s
3106
So. Halsted St.
stabdė rinkėjų pasišventimo sivaizduokit sau, kiek reikėjo , , . .
v T.. .
Wm. J. Kareiva
, .
...
-tvarkoj ir gražu. Kur jinai
geram darbui. Visos dirbo, valgio pagaminti tokiam bū-1 , • , .
,
,
Savininkas
TURKIŠKOS,
RUSIŠKOS
SUTFF.RINfcS
VANOS
IR
ELEKTROS
. ” v
.
Tir.
, , ,
-stos į darbą, daug padaro ir
D41 geriausios rųftles
BARGENAS
TREATMENTAI
kiek galėdamos. Labdarių 3 riui žmonių. Kitas dalykas,
Ir patarnavimo, šau
jai sekasi. Garbė labdariams
švediški mankstinimal ir elektros masažas
kit.
kp. taria jums ačiū už pasi jos viską padarė dykai, visus
4
—
5
kambarių
mūrinis
flaTreatmentai
visokių
Ilgu,
reumatizmo,
nervų
atitaisymo.
Šalčio
turėti tokią darbščią pirm.
GRFEN VALLET
ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
PRODUCTS
šventimą. 'Garbė mergaitėms, j valgius surinko iš mūsų, Gitų
namas,
garu
šildomas.
dulių treatmentai.
Dabar didžiausiai ačiū rin
Olsells Šviežių kiauli
Randasi S. VV. kampas 65th
Mineralinės, su’feirinės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
moterims ir vyrams. Pas mus ccros, biznierių. Kiek jos tū
nių, sviesto Ir sūrių.
kėjoms, kurios rinko aukas,
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
ir
Artesian
gatvės.
4644 SO. PAULINA STREET
ir vyrai ėjo aukų rinkti.
lojo darbo ir vargo,tkol tiek tai jums, moterys ir merginos
Kambarini dėl pergulėjlmo.
Tol. Boulevard 1389
! Kaina $16,090.00 Sąlygos.
Motoru skyrius atdaras i’tarnlnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.
. Komisija taria širdingiau daug valgių surinko. Dirbo
bei vyrai. Gražų darbą atliko
BRIETZKE & UTESCH
siai ačiū gerb. klebonui kun. dieną ir naktį. Reikia pažymė te, lai Dievas jums užmoka.
1657 W. 45th Street
Phone Roosevelt 2072
6320 S. Westem Avė.
Kantipas So. l>auliiia St.
Tel. Boulevard 4552
H. J. Vaičiūnui, kuris daugiau ti ir-mūsų geraširdžius biznie
STANISLOVAS i FABIONAS, S&v.
Čia pažymėsiu visų rinkėjų
Tel. Republic 6578
«ai prisidėjo prie to darbo, rius, k ūbi e tuos valgius auko
vardus ir kuris kiek surinko:
t. y. dėl išgavimo iš valdžios jo labdariams: Baciunas, StoE. Žukauskas $6.87, E. Kelp
Parsiduoda Electric Sboe
permito ir pagaminimo laiškų. nis, Putrimas, Mikolainis ir
: Coal, Wood, Expressing and
šas $4.67, B. Černauskienė
Repair storas. Geroj vietoj, pi į
Su laiškais komisija važiavo Dovidonis, Grigas, Skyrius,
Moving
$6.16, M. Lidzienė $10.52, A.
gi
renda,
4
gyvenimui
kamba

>
2146 So. Hoyne Avenue
pas svetimtaučius klebonus, Mikulis, Pateriabas, Rakaus
Judekienė $4.53, J. Vasiliūnas
t
Chicago, III.
riai.
Išmokysime
darbą
jeigu
kad jie žmonėms paaiškintų, kienė, Mockaitienė, Volberė,
$2.63, O. Slickienė $3.57, P.
nemokate. Priežastis pardavė
jog mes, lietuviai, turime tą Stulgienė, Vilkelių šeimyna,
NAUJA GASOLINO STOTIS
Gumul $2.00, J. Gnmul .56c,
jas apleidžia miestą.
dieną viešąją rinkliavą. Be to,
Vartoja Sinclair Produktus
Sakalas. Visiems jiems labda S. Bajorūnas $4.11, A. Sarne610 West 47th St.
klebonas ragino mergaites ir
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO
ckė $1.75, M. Žukaitė $2.70,
moteris eiti aukų rinkti. Jis rių 3 kuopa taria ačiū už do
M. Vaicikanskas $1.08, C. Na21 už 01.00
SERVICE STATION
visą širdį buvo įdėjęs į tą da snumą. Lietuviai, turime nepa
vurskaitė
$4.26,
E.
Armalaimiršti
savų
(lietuvių)
biznie

7001 S. WESTERN AVENUE
rbą. Negaliu visko ir aprašy
IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI
tė $2.45, J. Karkauskas $5.25.
ki, kokius mūsų gerb. klebo rių. Savas pasjsavąjį, nes mflS. E. comer
O. Terebeizaitė $1.62,. I. MocParsiduoda bučemė (Meat Tel. Hemlock 1017
kaitis $1.68, J. Navurskas $1.10 UŽ 50c
Pranas Dargelis, savininkas
Market), pilnai
įrengta,
62, J. Jankauskaitė $3.02, A.
Kolei tssibaigs
Broman refrigeratorius-le“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
Vaišvilienė $3.79, J. Kanciedaunė, lentynos, Display
nė $1.70, O. Alexandra $6.13,
BLANKA
counteriai, 3 kaladės ir ma
Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti
S. Macienė $.30c, B. Kucienė
Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestą:
šinos. Viskas prirengta dėl
$6.85, K. Navų r skaitė $2.63,
BARGENU
biznio. Pigi renda. Savinin
»
p
P. Navurskaitė $5.00, O. SaVardas ir pavardė.......................... ..................................
kas
išvažiuoja į Californiją.
J*l manai pirkti automobili, ateik
msonaitė $8.50, K. Ramonienė
Galima jas matyti:
tnua pirmiau. n«s mes užlaikome
Parduoda
už
mažiau
pusę
71c, J. Ncnuskaitiė $1.23, S.
vienų 19 geriausių rūšių autotnohlAdresas ...............................................................................
kainos. Lietuvių ir lenkų llo* — ITODEBAKER. kurie yra
Petramentas 37c, A. Krikščiū
4»
p*gar»ėj« ■avo stiprumu Ir gražumu.
apgyventoj vietoj. Dėl sąly
Taipgi mee turime pilnų paalrinki
“DRAUGAS” PUB. CO.,
nas $1.60, J. Žilvitis $1.65, K.
mą vartotų karų labai prieinamų Ir
gų tuojaus kreipkitės prie nebrangi* kaina.
Diakan $2.87, J. Mnrkunaitė
2334 So. Oakley Avenue
“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
savininko:
•
12c, A. JurgelaitČ 82c, H. NoMIDLAND MOTOR BALIS
Chicago, III.
1630
West
47th
Street
rvil 44c, E. Vicknis 99c, J.
Žmeahon« UkUrette nu
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