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Telefonas: Roosevelt 7790

Vokietijai planuojama nauja konstitucija
ANGLIJOS STERLINGŲ SVARO VERTĖ
IMA PULTI

CHICAGOJE
TEISĖJAS JAM PA
GELBĖJO

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SMARKIAI AUGĄS
MIESTELIS

VILKAS IŠGĄSDINO
MEDŽIOTOJĄ

PLOKŠČIAI, Šakių apskr. SIMNAS, Alytaus apskr.
Federalis teisėjas WoodPRANEŠA APIE PASIREIŠKIANTĮ
ward 9 mėnesius kalėti Cook Gražus miestelis ant Nemuno Jaunas vaikinas M. įsitaisęs
apskrities kalėjime nubaudė j kranto. Miestelis dalijasi i dvi šautuvų vienų naktį nuėjo į
KANIBALIZMĄ SOVIETŲ UKRAINOJ
R. Campbell, 35 m. amž., už dalis: žemutinę ir aukštutinę. Kalniškės miškus saugoti vil
peržengimų Harrisono prieš- Žemutinėje daly yra visos val kų. Pamatęs vilkų pasiruošė
PLANUOJA NAUJĄ KON ANGLŲ SVARAS SMUNKA
sčiaus įstaigos, parduotuvės, šauti. Šautuvas buvęs drėgnai
narkotinio įstatymo.
STITUCIJĄ
Paskelbus šį nuosprendį ka- aukštutinėje — bažnyčia ir užtaisytas ir paspaudus gai
LONDONAS, spal. 21. —
Įtinamasis prašė teisėjo, kad i mokykla. Prieš dešimtį metų džiukų neužsidegė parakas.
BERLYNAS, spal. 21. — Ateinančio gruodžio mėn. 15
jisai būtų nubaustas 1 metais'be bažnyčios, mokyklos ir že- Pamatęs vilkas “medžiotojų”
Kancleris von Papen’as, kaip d. Anglija turės išmokėti air 1 diena ir būtų pasiųstas į matinėje daly kelių krautuvė sustojo, neskubėdamas bėgti į
iš jo žygių matosi ir iš kalbų pie 95,000,000 dol. karo skolų
federali kalėjimų. Tada, sako, lių — daugiau trobesių nebu šalį. Vaikinas pamatęs, kad
girdisi, planuoja naujų kons J. Valstybėms.
jis turėtų vilties tų bausmę vo. Dabar miestelio stačiai pa- gali būti blogai, metęs šautUtitucijų Vokietijos respublikai Atsižvelgus į tai ir į kitas
žinti negalima. Visur, kur tik vų žemėn, parbėgo namo be
atbūti per 9 mėnesius.
ir tai naujais pagrindais. Sa aplinkybes, sterlingo svaro ve
Kandidatai į New York o miesto majorus: surogatas J. P.
Man smagu tai girdėti, at 'akį mesi, pristatyta daug nau dūko.
koma, nauja konstitucija su rtė ima pulti žemyn. Vyriau
O
’
Brien,
demokratas
(kairėje
pusėje)
ir
L.
H.
Pounds,
res

sakė teisėjas ir vietoj 9 mė ji! gražių namų, kurie mieste
siaurins rinkimų teises ir nus sybė tuo įvykiu ne mažai su
publikonas.
O
’
Brien
yra
įžymus
katalikų
tarpe
veikėjas.
Jis
nesių padarė du metus kalėti liui visai naujų vaizdų sutei VADOKLIAI, Panevėžio atelbs politines partijas. Kons sirūpinusi.
yra New Yorko katalikų advokatų gildijos prezidentas.
kė. , Miestelio vieta taip jau ps. Apylinkėj priviso daug vi
apskrities kalėjime.
titucija bus taip gudriai su
• labai graži. Nemuno krantai lkų, kurie ir kaimus pradėjo
MANIU SUDARĖ KA
taisyta, kad respublikonišką
PRANEŠA APIE KANIBA
PO KONGRESO ĮVYKO
BINETĄ
DAUG PRECINKTŲ BUS į ir Vaiguvos upelio išraižyti j lankyti. Pas Kunigiškių kai
valdžios formų bus galima pa
LIZMĄ SOVIETUOSE
DAUG PERĖJIMŲ
i šlaitai apaugę gražiais pušy- mo ūkininkų Aliukų sudraskė
PADALINTA
keisti monarchijos valdžios fo
BAŽNYČION
Įnais, viliote vilioja keleivį ten 15 avių, kurios buvo suvary
rma ir tuo būdu^ebus nusi BUKAREŠTAS, spal. 20. — | VARŠUVA, spal. 20. — Exkalsta pagrindiniams valsty Naujų rumunų ministerių ka- j press Telegraph agentūrai iš LOUVAIN. — Pastaraisiais Registruojant piliečius, kai nueiti ir pasigrožėti gražiais tos nakčiai į daržų.
bės įstatymams, t. y. pačiai binetų suorganizavo valstiečių! bolševikų valdomos Ukrainos laikais įvykęs Eucharistinis kurių wardų kai kurie preci- reginiais. Vasarų čia suva
PASKIRSTO SKOLAS Į
konstitucijai.
partijos vadas Julius Maniu. pianeįa> kad badaujantieji u- kongresas Kopenhagene duoda nktai pasirodė labai gausingi žiuoja nemaža vasarotojų.
DVI RŪŠIS
Plintančias apie konstituci t žsienių reikalų ministerių pa krainai imasi kanibalizmo, t. gražių vaisių. Skandinavijos, piliečiais. Tad jie bus padaliŽOLĖS, KAIP VIDUR
jos keitimų kalbas nuginčija skirias buvusis Anglijai am-!y įma maistui vartoti žmogie- kraštuose daug protestantų ipusiau.
PARYŽIUS, spal. 20. — 4
VASARY
ministerių kabinetas.- Nežiūri-i ^asa(^or^Us Titulescu, bolševi- na.
kreipės į katalikų kunigus, t Kiekvienam precinkte turėPrancūzijos vyriausybė prane
nt to, kai kur tikima, kad jei kų priešas,
Molodecko kaime, arti Bu prašydami supažindinti juos tų būt maždaug apie 400 pi
SINTAUTAI, Šakių aps. Ki šė, kad ateinančio gruodžio
dėl kokios nors priežasties |
-----------------ki, vienas badaujantis valstie su katalikų tikėjimu.
liečių. Šiandien gi yra precitais metais šiuo laiku pievos, mėn. 15 d. ji mokės karo sko
ISPANŲ VIENUOLIAI
prezidentas Ilindenburgas pa
tis nužudė du savo vaikus. Ir
Švedijoj tarp kitų Katalikų nktų, turinčių 800, arba 900
dažniausiai, būdavo taip pli lų dalį J. Valstybėms. Bet aČEKIJOJ sitrauktų, ar atsisakytų ilgiau
jų mėsų pardavinėjo ir patsai Bažnyčion perėjo liuteronų ir daugiau piliečių.
kos, kad vos gyvuliai išsimai- teity ji norėtų, kad tos skolos
prezidentauti, krašto “regen PRAHA, spal. 20. — Ispa vartojo. Jis areštuotas ir pri dvasininkas Nils Beskov. Prieš
būtų sumažintos, jei ne visiš
tu” būtų pakviestas buvusis nijos redemptoristai vienuo pažintas bepročiu.
Ii tindavo, o šiemet žolės tiek
du metus jis pasitraukė ir va
DEDA PASTANGAS
j yra, kad visur piauti galima. kai panaikintos.
sosto įpėdinis.
liai nusprendė atsikelti į Če Carkovuna sodžiuje moteriš- dovavimo liuteronams ir pasi(Jeigu ir toliau bus toks šil Karo skolas vyriausybė pa
kiją, kur jau apipirko seno kė Zacliarenko nužudė savojryžo būti kataliku. Savo pasi Ateivystės autoritetai Chi- i
KUBĄ IŠTIKO POLITINĖS vės Kladruby vienuolynų. Šis sūnų, kad jo mėsa pavalgydi ryžimų jis įvykdė. Jis yra 70 cagoj deda pastangas rasti tas ir lietingas oras, tai gyvu dalina į dvi rūšis: 400 mili
liai bus galima ganyti lauke jonų dol., kuriuos ji skolinga
RIAUŠĖS
vienuolynas turi puošnių goti nti du kitus savo vaikus.
m. amž. Jo
žmona ir keturi svetimšalius,.kurie Cook’o ap
tol, kol užsnigs.
už karo medžiagų, nupirktų
kos stiliaus bažnyčių ir dau Kriščevnėje vienuose namuo vaikai jo nepaseka.
skrities šelpimo biuro šelpia
HAVANA, spal. 20. — Va gelį kitokių tinkamų redemp- se rastas nužudytas ir iškep
pasibaigus karui, ir 3 bilijo
mi. Spaudžia šio biuro direk
Kauno
Šv.
Pranciškaus
Tre

kar įvairias Kubos salos da torištams savybių.
nus dolerių, skolintų karo ve
KATALIKŲ SODŽIAUS
torių, kad jis nurodytų visus
tas 4 metų amž. vaikiukas.
tininkų Meilės Draugija nuta- diniui. Pirmųjų paskolų ji valis ištiko politinės riaušės. To Po pirmosios prancūzų revo- Kanibalų (žmogėdį) gyvento
GYVENIMO KONFE
šelpiamus svetimšalius. Valstv'bi's senatorius'B’arbonr'tai’pį5.ŠV'.Luk°-liR"''.inę PCTlluoti i<iina “komercine,” o antrąją
sekinėje 3 asmenys nužudyta }jueįjog prancūzų trapai vie- jai nužudė.
RENCIJOS SUVA
pat veikia prieš ■ veti,„«IiUs
met’į,
- “politine.” Pirmųjų
Pirmu, ji žair daug sužeista. Saloje panai nuoliai Kladruby vienuolyne Vietos sovietų pasiuntinybė
ŽIAVIMAS
*
.
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seserims,
nes
tik
maža
dalele
da pilnai atmokėti, o antroji,
kintas karo stovis.
gyveno.
,
,
v.
....
..
protestuoja prieš tas žinias.
DUBUQUE, Iowa, spal. 20. Galimas daiktas, kad ne bus .tretininkų
šiam kilniam reika- anot Prancūzijos, turėtų būt
— Vakar čia atidarytas Kranur0< L
lui pritarė, tad šiame sunkia- žymiai sumažinta, jei ne vi
MIRĖ M. DORNIER
DET
ROrT,
Mieli.,
spaL
20.
gį0 Katalikų
Sodžiaus GyveUGNIAKALNIAI NAIKINA
i me darbe nebepagelbėjo ne ga- siškai panaikinta. Šios antroAPYLINKES
SPAUDOS CENZŪRA
\ akar vakarų per radijų |nįmo konferencijos 10-asis merbės pirmininkė prezidentienė giog vigog gkolog jį ant savęg
MUNICHAS, Bavarija, spa TALCA, Čile, spal. 20. — kalbėjo H. Fordas. Ragino pi
EUROPOJE
Smetonienė, nė dvasios vado neprisiima. Sako, tas išleis
lių 21. — Mirė M. Dornier, 44 Šioj apylinkėj veržias keli u- liečius ateinančiais rinkimais tinis suvažiavimas.
Šv. Rafaelio katedroje iš
vas Tėvas Aloyzas su valdy ta bendram karui — vokiečių
m. amž,, kurs bendrai su sa gniakalniai. Sunaikinta daug stovėti už prezidentų HooveIš Europos grįžo United
kilmingąsias
šv.
Mišias
laikė
bos pirmininku daktaru P. militarizmo triuškinimui.
vo broliu padirbdino milžini derlingos žemės, tiltai, perka r’į. Sakė, kad tas yra reika
Press ass’n prezidentas Furay.
Jo
Eksc.
Arkivyskupas
F.
J.
Bielski u.
škų skrindantį laivų DO-X.
sai.
linga krašto gerovei.
Beckman.
Pamokslų
sakė Jis pasakoja, kad ten visuo
DIEVO APVAIZDOS PAR.
se kraštuose spaudai cenzūra
Great
Falls,
Mont.,
vyskupi

REKORDINIS
KOOPERA

BOKSININKAI “DRAU
RYTŲ PAKRAŠČIUOSE
darosi vis žiauresnė. Netoli
BOLŠEVIKŲ
BEDIEVYBĖS
VYKDYMO
jos
vyskupas
O
’
IIara.
TINIO
KIAUŠINIŲ
EKS

GO ” RENGIAMOSE
AUDRA
Pamaldų metu sanktuariu- moj ateity ten Amerikos ko
5 METŲ PROGRAMA
PORTO MĖNUO
KUMŠTYNĖSE
respondentams pasidarys an
me
buvo
11
vyskupų
ir
1
aba

BOSTON, Mass., spal. 20.
kšta.
LONDONAS, spal. 20. — šalinti iš valstybės tarnybos tas.
Pakilus truputį kiaušinių Per klaidų šie 18-tos kolo
- - Naujosios Anglijos pakra
ir
bus
užginta
visokia
tikybi

kainoms, Pienocentras per ru nijos boksininkai nebuvo pa
ščius ištiko didelė audra. Iki Rusijos bolševikai kiek tik į14 DEPORTUOJAMA
nė
literatūra;
trečiaisiais
—
ROOSEVELTAS
PRIEŠ
gsėjo mėnesį išvežė užsienin skelbti vakarykščiam “Drau
šioliai patirta, kad 9 asmenys manydami visam krašte vykdo
visų
tikėjimų
dvasiškiams
bus
BONUSŲ
IŠMOKĖ

IŠ
Cbicago
traukiniu
paim

net
1,400,000 kiaušinių. Per go” numery kartu su kitais
žuvę. Dideli nuostoliai pada- bedievybę. Kiekvienų krikščio
įsakyta pamesti savo pašauki
JIMĄ z
ta deportuoti 4 kinai ir 10 visus pirmuosius {aštuonis šių boksininkais:
rvta.
nį šiurpas apima girdint kaip
mų ir nepaklusnieji bus ištre PITTSBU.RGH, Pa., spal. meksikonų, kurie pasirodė kra metų mėnesius eksportuota Edw. Čepulionis, 118 sv. klejie deda pastangų Rusiją pa mti; ketvirtaisiais — visos ce 20. — Demokratų partijos ka štui negeistini asmenys.
5,281,200 štukų, o pernai per soje.
keisti barbarų kraštu.
rkvės, bažnyčios, koplyčios ir ndidatas į prezidentus gub.
rugsėjo mėnesį tik 400,000.
John Milleris, 147 sv. kleŽiniomis iš Rusijos, bolše visoki maldnamiai bus konfi Roosevelt’as vakar čia kalbė Cbicagos sveikatos departa
soje.
NEW YORK, spal. 21. — vikai užgyrė penkerių metų skuoti; paskutiniais metais damas pareiškė, kad jis yra mento tarnautojams parūpin
VYŠNIOS ŽYDI
Edw. Rudelis, 175 sv. kleSpalių mėn. 30 d. Šv. Pauliaus j bedievybės vykdymo progra- bus dedama pastangų krašte priešingas dabartiniais laikais tos naujos žymės. Vietoje žvai
soje.
Apaštalo bažnyčioje katalikės mų, kuri šiemet imta vykdy- bedievybę tiek sustiprinti, kad išmokėti bonusus karo vetera gždžių įvesti skydai.
VANDŽIOGALA, Kauno asiaugės iš trijų valstybių — ti. Pirmaisiais metais, 1932 m., Dievo nė žymės nebeliktų.
nams. Toliau sakė, kad jis nu
pskr. Šiemet ruduo gana šil
ORO STOVIS
New York, New Jersey ir Co- visos užsilikusios krašte tiky Reikia laukti, kad bolševi sistatęs sumažinti vyriausybės
Grasinančių laiškų rašinėto tas, gal dėl tos priežasties
nnecticut, turės vienos dienos binės mokyklos bus išnaikin kai greičiau proto neteks, ne išlaidas 25 nuoš. ir panaikin jas R. Diez teismo nubaustas Vandžiogalos kaime vieno ū- CHICAGO IR APYLINrekolekcijas. Rekolekcijas ves tos; antraisiais metais — vi gu Dievų pašalins ar išplėš ti ti visų eilę vyriausybės bešir 20 metų kalėti ir 4,000 dol. kininko sužydo vyšnia. Tuo KĖS. — Šiandien saulėta ir
knn. P. E. Hoey, C. S. P.
si tikintieji asmenys bus pa- kėjimų iš žmonių širdžių.
dy ir komisijų.
, ,
pabauda.
reiškiniu žmonės labai stebisi, šalta.

KATALIKĖMS SLAUGĖMS
REKOLEKCIJOS

o

Penktadienis, spalių 21, 1932

D R A U G A S

O 1930 metais rasta tik 667,118. Šis darbinin
kų vaikų skaičiaus sumažėjimas supuola su
blogaisiais laikais. Ne tik suaugusius, bet ir
ISelna kasdien, lžskyrus sekmadienius
juos ištiko blogieji laikai.
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
♦
sei Melų — *3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
Sukčiai politikieriai neleidžia vaikų dar
tų — $4.00, Kopija .03o.
bo išgriauti. Politinių kampanijų metu šie
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nerrųtina, jei neprašoma tai padaryti ir neprislunClama tam
besųžiniai žmonės gauna didelę pinigiškų pa
tikslui pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
ramų iš vaiki) išnaudotojų pramoninkų. Tad
Skelbimų kainos prisiunčiamus pareikalavus.
jų tarpe yra sutartinas veikimas. Jie vieni
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kitus remia. Ir štai jie neleidžia šios krašto
vai. po piet.
žaizdos išgydyti. Tik tiems besųžiniams išny
kus vaikų darbas būtų panaikintas. Bet ar
“D R A U G A S”
kada šie krašto priešai išnyks! Reikia abe
LITHUANIAN DAILY FR1END
joti. Tačiau juos gali nustelbti apsišvietuPubllshed Daily, Except Sunday.
siųjų darbininkų minios.
*
SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Slx Months

“D R A U G A S”

— $3.60. Tbree Months — $3.00. One Montk — 76c.
Europe — One Year — $7.00. Slx Months — $4.00.
Copy — .08c.

Advertislng ln "DRAUGAS’* brlngs best results.

PASTABĖLĖS

Sveikata - Brangus Turtas

KUN. ANTANAS PETRAUSKAS, M. I. C.

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty dr. Katkus veda Sveikatos Skyrių. Jis
teikia profeHljona ius patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Vl-ti
kviečiami naiųdotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
ilos:
< ■
1) Klausimus galima siųsti “buiugo" redakcijai,
arba tiesiog Dr. ltaėkui, 2130 W. 22ud st., Chicago,
Illinois.
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, itavai'dę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavurdė nebus skelbiama.

3) Jei k ausimo ir atsakymo negalima butų dėU j laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Už tat visada įeik pridėti pašto ženkelj už » tentus.

IX. A. M. RAČ Kt.S
2130 W. 22ud St.,
Chicago
Tel. t anai 6764

KAIP GELBĖTI APSINU0-, vandeniu apipilti, nuo ko gaDUUSĮ GRYBAIS
li būti labai bloga.

Advertislng rates on appllcatlon.

Gelbėti žmogaus gyvylię yArtinantis rinkimams, demokratai žmo Grybavimo sezone daug žino ra kilnus darbas, tat, mieli
nes baugina respublikonais, o pastarieji de rdų apsinuodija nuodingais lietuviai, gerai įsitėmykite šio
mokratais. Bet tų bauginimų nereikia bijoti. grybais, o žiemų gan dažnai straipsnio turini.
DIENOS KLAUSIMAI
Tai yra paprastas rinkimų kampanijų metu aPs’nuo<Lja sugedusiais prezereiškinys. Balsuokime taip, kaip mūsų są rvuotais grybais.
DAKTARO ATSAKYMAI Į
VAIKŲ DARBAS
žinė liepia ir už tokius kandidatus, kurie mū Jei apsinuodijusiam grybais
KLAUSIMUS
sų tautai yra palankesni. Kas nori gauti lie žmogui nesuteikiama greit pa
Vaikų darbas yra nepagydoma šio kraš
tuvių balsus, dar prieš rinkimus lietuviams galba, tai jis gali nūmirti arDaktare:
to žaizda. Kada geri žmonės po didelių pas
ba
palikti
invalidu.
Tamstos malonė, mažu duo
tangų randa prieš tų žaiztlų atitinkamų vais palankumų, turi *parodyti.
į
*
*
Apsinuodijimas grybais pa- sit patarimų, kaip gydyti iitų, kaip bematant kiti tas pastangas tuojau
Lenkai remia demokfatus labiau, negu sireiškia šitaip: užvalgius ne- gų. Mūsų mergaitė turi labai
Tėvų Marijonų misijonierius, praėjusį mėne.-į
sukoneveikia.
grįžęs
iš Lietuvos į Amerikų. Vykdamas į misijas,
respublikonus, dėl to, kad prezidentas Wil- gerų grybų tuojau (arba net daug spuogų ant veido ir
Po karo kraštas pasijuto, kad kai kurios
pakeliui užvažiavęs į Thompson, Lenu., štai kaip
sonas (demokratas), Lenki jų įrašė į karo me po kelių valandą) smarkiai “Black-lieads,” net sutinę mė
pramonės didelį pelnų iš vaikų darbo žeriasi.
rašo apie Švč. Marijos Kolegijų:
tu išleistus 14 punktų. Lietuvų jis ten aplei su skausmu paleidžia vidu lyni guzai stovi su pūliais.
Imta prieš tai kovoti, bet tuojau apsižiūrėta,
Koks gražumėlis! Daug važinėjau, daug mačiau
do. Bet užtad prezidentas Hardingas Lietu rius, ligonis pradeda vemti, Negali nė nusiprausti veido.
kad vaikų nuo sunkaus darbo apsaugai nėra
visko,
bet tokios gražios ir jaukios vietos nebesuvos nepriklausomybę de jure pripažino ir tai baisus troškulys kankina, vi-jMes ėjom pas daktarų, tai saįstatymų. Tada pačiam kongrese pasidarbuo
randu, kaip Tliompsone savųjų tarpe! Gražūs yra
be jękių sųlygų.
sas kūnas nusilpnėja ir virpa, kė reikia elektros šviesa deta parūpinti priedų krašto konstitucijai. Ko
sodai
ir parkai Londone, kai palyginu juos su mū
♦
♦
♦
gerklėje jaučiasi lyg. koks gįnt. Mergaitė’ ėjo kelias diesiškiu
parku Tliompsone — nyksta jų gražumas!
ngresas reikalingų priedų pravedė ii’ davė
Čekoslovakija ir Lenkija geruose santy skaudus kamuolys būtų įsprau nas, bet nieko negelbėjo. O
Čia, mūsiškiame Tliompsone, viskų gali surasti, kas
jį valstybėms ratifikuoti (pripažinti). Vos
kiuose gyvena. Dabar spauda kelia klausinių stas, akys dalinai (arba net tas kainuoja po penkis dole
dabina anuosius sodus, ir be to, dar daug dalykų,
kelios valstybės priedų tepripažino. Kitos, jei
kokių nei Londoniškiai, nei kiti koki sodai neturi.
sudaryti tų dviejų valstybių militarinę są visiškai) apanka, galva svaik- rius už kiekvienų atlankymą
viešai prieš jį nekovojo, tai pripažinimų tru
Randi čia gražiausių, gyvų gėlių ir medelių, kurie
jungų. Ir šiame krašte tos dvi tautos pradė- sta. Po to nelaimingasis alps- ir tik kokias tris minutas pakdė. Pagaliau baigės kongreso skirtas pripa
mūsų širdžiai labiausiai patinka, būtent, nuolat di
Į jo susiartinti. Cliicagos politikoj jos sutarti- ta, pamėlynuoja ir pradeda šildo. Nėia iš ko mokėti taip
žinimui laikas ir kilnus priedas pakliuvo ar
dėjantį mūsiškės katalikiškos jaunuomenės būrį...
bai veikia. Visų miesto valdžia daugumoj če miegoti. Ir jei tada nieks ne brangiai. Kiti sako, kad tik
Koki jie linksmučiai, kaip mielai jie klausėsi žinių
chyvam
susipranta jo budinti ir gelbė pinigus traukia. Mergaitė ykai ir lenkai sudaro.
apie Lietuvų ir jos jaunuomenę!..
Kilnios “širdies krašto veikėjai tačiau ir
*
*
*
ti, tai jis gali užmigti amžinu ra keturiolikos metų. Tie spuo
Tikrai, tokio gražumyno lietuvio širdis kur ki
iki šioliai kovoja prieš vaikų darbų. Ši kova
Bolševikai visur lenda, kad ardyti ir miegu.
gai prasidėjo nuo vienuolikos
tur neužtiks!.. Tegyvuoja mūsų brangioji Kolegija
duoda gerų pasėkų. Šie veikėjai išjudina vi griauti. Tai gerai patyrė Didžioji Britanija, Labai svarbu kiekvienam lie 1 metų. Išpradžių buvo tik ke
ir Garbingi jos Rėmėjai.
suomenę. Jie nurodo kraštui pavojus dėl vai kur bolševizmo agentai ypatingai yra veik tuviui žinoti, kaip tokiame at-|li, bet toliau,daugiau pasidakų darbo. Jie sako, kad jei prireiktų pasi lūs. Dėl to keletu kartų santykiai tarp Di sitikime savo kaimynų gelbė rė, o dabar labai blogai.
tikėtis, kad po keletos dienų moteriai po keturių mėnesių
rengti naujan kokian karan, būtų sunkeny džiosios Britanijos ir Sovietų Rusijos buvo ti:
Prašau gerb. daktaro patg. Jnu ir
B« kvarco'nėštumo, kai kada gali pakebių gauti reikalingų sveikų jaunų vyrų skai suįrę. Jie suiro ir dabar. Didžioji Britanija 1) Viaupirma apsinuodijusį „mo, ką reikia daryti. Mer. j'“'“P08 šviesos, dar reikia iš-!likti. Taip pat maudytis per
čių. Nes visi vaikai, kurie ima dirbti kokius nutraukė prekybinius santykius su bolševi- grybais reik gerai pravemdin-} gaj^ nemenka, sveria
ia šimtų Pydyti visus gydytojo į šaky-j daug karštame vandenyje via
devvniolik* svarų; turimu. mus kas link vnlBio bei «žsi-'negerai. Geriausia yra imli
nors darbus pradėjus 10 metų amžiaus, tie kai3.
.
! JviiiSi ti, kutenant su plunksna go
neišauga sveikais. Tuo būdu tik invalidų
*
*
*
kias pėdas ir keturis colius
vartoti vaistus, ko- 'drungno vandens varnui. Viemurį.
skaičius didėja. O tas yra visuomenei sunke
kius gydytojas užrašė. “Acnemok mazgoti kojas šaltame vaMirė žinomas Klaipėdos krašto lietuvių 2) Duoti gerti daug ricinos 'aukščio
nybė. Tiek apie berniukus. Taip pat ir dir veikėjas Mikas šuišelis. Velionis gimė 1879 (castor oil). Jei ricinos po ra
Ivulgaria” veido odų sugadi- ndęnyje yra gerai.
VTS UvYMAS P F 1'
bančios mergaitės neišauga nendrėmis, bet metais Klaipėdos apskrityje. Pirmiau dirbo nka nesiranda, tai reik duoti Mes skaitom tamistos apra- na< įr Įojį jjga sunkįai pasišymus
apie
sveikatų
ir
labai
duoda
gvdyniui
.
bet
sigtema
.
m
.
.
. , ,
,
* sunkiųjų darbų palaužtomis vergėmis. Retai su vokiečiais, bet prancūzams užvaldžius Klai kiek galint daugiau nevirinto
kurios iš jų gali būti atsakomingomis moti pėdų, jis stojo darbuotis, kad tas kraštas grį pieno.
milu. Mes prašai dakti duo ^yd^
gal^^ i^"
** b“V°
nomis.
žtų prie Didžiosios Lietuvos. Pastaruoju lai 3) Šaukti ko greičiausia pa tinimus kokių ro^uškų^i^^ndZs^1™
Vaikus išnaudoja kai kurie žiaurieji be ku darbavos su lietuviais ir priklausė prif galbon gydytojų.
riame širdingai ačiū.
A. B. buvo rašyta, tad, jei vėl kar- apendikas yra išpjautas, tai
sočiai pramoninkai. Juos pigiai apmoka ir visų lietuviškų draugijų.
4) Iki gydytojas atvyks, ne
jis negali ataugti, lygiai kaip
žeriasi sau aukso krūvas.
♦
♦
*
leisti ligoniui užmigti; reik jį ATSAKYMAS A. B. — Įtoti tų patį, tai “Draugo”
išpjauta akis daugiau neatIš J. Valstybių cenzo biuro tenka suži
Lietuviškieji komunistai ne tiek šaukia judinti, už plaukų tampyti, Hdiotherapija, arba “sauli- skaitytojams gali net nusibo■augs. O posakis būk išpjaunoti, kad vaikų darbininkų skaičius krašte savo šlamštams aukų, kiek “Daily Worke- gnaibyti ir daryti viskų kadnės”, lempos šviesa gydymo^ ati
mažėja. 1920 metais įvairiose pramonėse dir riui.” Nejaugi mūsiškiai gauna iš Maskvos tik neužmigtų. Tik gerai įsi-į būdas daugeliui pagelbsti pa-į ATSAKYMAS B. R. — tas apendikas ataugęs, yra tibo 1,060,858 vaikai 10 iki 15 metų amžiaus. “sengvičių,? o “Workeris” ne. No jitttice! įtėmykit, nevalia jį su šaltu gydyti inkštirus; tik nereikia; Maudytis šaltame vandenyje kras nonsensas.

“DRAUGAS” 2334 S» Oakley A v., Chicago

Ig. Jonynas

Kęstutis
550 METŲ MIRTIES SUKAKTUVIŲ
PROGA

.
(Tęsinys)
Ordinas sa\;o veiksmais stumte stū
mė Palenkio rusus prie jo palaikomo ku
nigaikščio Andriaus. Vienais plėšiniais
Ordinas nebūtų labai lengvai galėjęs pa
siekti savo tikslo; lygiagrečiai turėjo ei
ti ir jo agentų propaganda. Tiesioginiai
šaltinių liudijimai jos nenusako, tačiau
yra netiesioginis liudijimas: kai 1381 me
tais pagonis Skirgaila nuvyko Polockan
kunigaikščinuti, polockiečiai prieš jį su
kilo pareikšdamį, kad greičiau pasiduosiu
katalikiškajam Livonijos Ordinui, o ne
pagoniškajam kunigaikščiui Skirgailai.
Toks beveik per porų šimtų metų Lietu
vai ištikimo miesto nusutatyVnas negalė
jo pasidaryti be* svetimos propagandos.
Valstybei gręsiančių pavojų akivaiz
doje pasireiškė didelis nuomonių skirtu
mas dviejuose Lietuvos politikų vedan
čiuose centruose — Vilniuje ir Trakuose.

burg su prie jų prieinančiomis žemėmis.
Sutartis turėjo galioti dešimtį metų. Iš
Lietuvos pusės jų pasirašė Jogaila, kaip
didysis Lietuvos kunigaikštis, ir Kęstu
tis, kaipo Trakų kunigaikštis. Taip pat
prie jos prisegė savo antspaudas Jogailos
tikras brolis Lengvenis ir Kęstučio sūnus
Vytautas.
Trakų sutartis buvo pasirašyta sutar
tinai Vilniaus ir Trakų kunigaikščių, nes
ji ėjo jų abiejų interesų linkme. Tačiau
tai buvo apgaulingas išorinis Jogailos ir
Kęstučio sutartinumo reiškinys. Faktiš
kai tarp abiejų rūmų jau buvo atsivėrusi
nesutarimo praraja.
Vytauto liudijimu, po Algirdo mir
ties Kęstutis Jogailų (“behutte jn von
allen siten, als lange bis das her vff gewuchs, vnd als lange bis das di lute sin
gewonten”) “saugojo jį iš visų pusių
tol, kol jis užaugo ir taip ilgai, kol gy
ventojai prie jo priprato.” Sitų Kęstučio
sūnaus pareiškimų, paimtų iš jo agitaci
nio rašto, reikia priimti su tam tikru at
sargumu jau vien dėl to, kad savo tėvo
mirties metu Jogaila turėjo apie 27 — 29
metus .amžiaus, ir sunku būtų tikėtf, kad
tolfsburg, Allenstein, Gunbenken ir See- jis vis dar augo. Neabejotinai pasilieka

Jei Jogaila, norėdamas padaryti savo bro
lio Andriaus akcijų sau nepavojingų, bu
vo linkęs priimti krikščionybę rytų baž
nyčios apeigomis ir pasukti valstybės vai
rų į rytus, tai Kęstutis tam sakė savo ne
permaldaujamų veto (nesutinka). Kęstu
čiui, be abejo, turėjo taip pat rūpėti iš
saugoti rusiškojo gaivalo ištikimybę Lie
tuvos valstybei ir tuo tikslu suteikti jam
saugumų. Todėl Kęstutis pasiūlė Vokie
čių Ordinui karo paliaubas, apimančias
tik jo valdomosios teritorijos krikščioniš
kąsias sritis, būtent: Palenkį ir dalį Gar
dino krašto. Tai buvo gudriai sugalvotas
diplomatinis žygis, kuris turėjo sutram
dyti Ordino plačių planų vykdymų. Ne
priimti pasiūlymo daryti paliaubų sutartį
dėl krikščionių gyvenamo krašto Ordinui
buvo nelengva, ir šis priėmė Kęstučio pa
siūlymų. Atitinkama sutartis buvo pasi
rašyta 1379 m. rugsėjo 29 d. Trakuose. Ja
buvo apimti, iš Lietuvos pusės, Palenkis
su Drobičino, Belsko, Suraižo, Lietuvos
Brastos, Kameneco ir Melniko miestais,
Į ir Gardino kraštas esųs į pietus nuo Ne
muno su Vilkaviškio (“Volkovisko”) ra
jonu, o iš Ordino pusės — Osterode, Or-

a.

Vytauto tvirtinimas, kad Kęstutis saugo
jo Jogailų nuo pašalinių įtakų, o pirmų
pirmiausia nuo jo tikrosios motinos Juli
jonos. Algirdienės Julijonos ir Kęstučio
įtakų susidūrimas valstybės valdyme pir
miausia ir, gal būt, svarbiausia tragingų
1381—1382 metų įvykių priežastis.
Seno Lietuvos karžygio globa -savo
brolėnui turėjo būti labai kieta. Savaime
suprantamas Jogailos noras iš jos išsiva
duoti. Jo motinos kurstymas privedė jo
išsivadavimų, atsižvelgus į sunkias poli
tines aplinkybes, prie paroksizmo.
Seniausius Lietuvos metraštis, rašy
tas XIV amžiaus pačioje pabaigoje arba
gal teisingiau XV amžiaus pradžioje Vy
tauto įtakoje, tais laikais, kai senos žaiz
dos spėjo užgyti, ir kai tarp Vytauto ir
Jogailos viešpatavo taika, stengiasi ne
santaikos atsiradimų suversti Jogailos
svainiui Vaidilai, Jogailos sesers vyrui.
Esu, Algirdas turėjęs nelaisvų bernų, var
du Vaidilų kuris pradžioje buvęs duon
kepiu, paskui klojęs Jam lovų ir davinė
jęs vandenį gerti. Algirdas jį laivai pami
lęs ir pa v kalęs jam Lydų valdyti. Dvejiem
metam praėjus po Algirdo mirties, didy
sis kunigaikštis Jogaila Vaidilą labai iš

a
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aukštinęs ir už jo išleidęs savo tikrųjų
seserį Marijų, kuri paskui ištekėjo už ku
nigaikščio Dovydo. Didžiajam kunigaikš
čiui Kęstučiui buvę labai nesmagu ir gai
la, kad Jogailų jo brolio dukterį ir savo
tikrų seserį išleidęs už vergo. Vaidila bu
vęs pas did. kun. Jogailų didelėje galio
je ir pradėjęs susivažiavimus daryti su
vokiečiais ir rašinėtis sutartis, nukreip
tas prieš didįjį kunigaikštį Kęstutį.
\ isaine šitame atpasakojime ryškiai
jaučiamas metraštininko noras švelniai
nuslėpti nesantaikos tikrų priežastį, ne
erzinti Jogailos ir Vytauto jausmų ir su
versti visų kaltę nebegyvenančiam Vaidi
lai. Buvo surastas kompromisas. Atpirki
mo ožiu padarytas tariamas vergas, ber
nas, įsiskverbęs į’ didžiojo kunigaikščio
šeimų. Tokį nesantaikos aiškinimų dabar
galėtumėm pavadinti oficialine melagys
te, kuri savy turi šiek tiek tiesos, nors
visų tiesų nuslepia, ir paviršutiniškai žiū
rint atrodo panaši į tiesų. Kalbamasis
Vaidila, pasak rimtų vokiečių šaltinių,
buvęs bajoras — ir dar net žymus bajo
ras, o ne vergas.

(.Daugiau bus)
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Penktadienis, spalių 21, 1932
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jimą išpildė nes ant rytojaus žymiausių artistų-dainininkų riau mergaičių psichologiją. O, padaryti.” Ji negali suprasti,
koncertą, į kurį buvo įskaito motina, kuri palaidojus bent kaip tokis miestas gali tuip
buvo rastas pasikoręs.
mi ir pp. čižauskai. Nežinia vieną kūdikį, sako, ‘‘yra tik pasielgti.
Girdėjęs
ar dabar bus įvykdintas velio rai motina,” nes jai tenka pe- P-nia Simko sakė klubui:
R—s. rgyvent neišpasakytą širdies “ Ji manė, kad iš proto išeis,
Lietuvių svetainėj kas sek nės sumanymas.
M. J. ŠIMONIS, vedėjas
skausmą, kokio kitos motinos besirūpindama apie vaikučius.
madienis rengiama šokiai. Mu
Sekmadienį, spalių 16 d., nepatiria. O mes. ir tokių tu- Kalėjime moterų vienų dainazika — lietuvių orkestras —
Antrašas: — 3564 Vernor Higliway W.
vilnas, kitų verksmas, jos pa- (
Golden Harmony Boys, visie Detroite buvo įkurtuvės “Se-[rime mūsų tarpe.
ir skausmai
Telefonas Lafayette 1298
ms tinka. Jei yra rengiamas ven Arts Academy”. Svečiai,1
.
.-----------čios. verksmas jei vos proto
lengvai
S
—t
■
■
vakaras kokios draugijos, šo- kurių buvo keli šimtai, buvo
Spalių 19. užsidaro regis nesumaišė. Parėjus namo radc
* pašalinami
ŽINIOS IR NAUJIENOS
kius rengia draugija, o jei ne, leidžiami vien tik su kvieti tracijos balsavimui lapkr. 8 d šviesas bedegant.
tai pati Lietuvių svetainė. Vi- mais. Dalyvavo dain. M. Ci- knygos ir vien City Ilall bu
Spalių 24 iki 28 d. įvyksta
„
,
.. , .
są' tvarką veda svet. manedže- žauskienė.
vo galima užsirašyt. Jei kas Redos lenkas, Alex WysooSpaudos Rėmėjų dr-jos su-i ‘ T ? . T,
. ,
Ftderation of AVomen’s Club
'ris J. Zyrnis. Jis visados ga
permainė adresą, arba persi
seimas Book Cadillac viešbu sirinkimas įvyks spalių 27 d. lima rasti viršutiniame svetai Šv. Jurgio parap. choras kėlė į kitą miesto dalį, priva ki, turtingas AVest Side mėsi
Bayer Aspirln pašalins jūsų ke
ninkas ir Ira Sams, ‘‘Arklių
be jokio pakenkimo ir J
ty. Per seimą, bus Įvairių ran (ketvergo vakare), Šv. Petro nės aukštv.
rengia “bunco” su šokiais, 27 lo asmeniai nueit, arba raštu vagis iš Oklaliomos”, vadina ntėjimus
trumpų laikų.
Nurykit tabletėlę
parapijos
svetainėj.
Parapijų,
su biskučiu vandenio. Skausmas
kų išdirbinių paroda. Lietuviij j
d. šio mėnesio, parap. svetai paduot, savo seną ir naują a- mas “trigger man” pateko į išnyks!
parodos skyriui suruošti pa-!?rauSikb kuopų atstovai praTai yra taip lengva atsikratyti
dresą ir vardą bei pavardę, teismą priešais teisėją John A. danties
Moterų Sąjungos 54 kuopa nėj.
skaudėjimo: galvos skaušomi
skaitlingai
dalyvauti.
Pa
dėjitno nuo kokios nors priežas
kviesta Elzbieta Paurazienė
kaip visados pasirašo.
jau rengiasi prie kauliukų logėlimai, paeinantys
Boyne, Recorders Court. Jie ties. Muskulų
reumatizmo, lumbago; deiei
atstovė iš Lietuvių Internatio geidaujama, kad atsilankytų Šimo vakarėlio, kuris įvyks
VISIEMS ŽINOTI
Iki šeštadienio 500,000 det- buvo kaltinami už nužudymų nuo
šalčiu
ar persidlrbinio,
lengvai
Tie neišaiškinami mo
nal Institute, kuriam priklau ir katalikų darbuotojai su nau lapkričio mėnesy. Sąjungietės
roitiečių užsiregistravo balsuo AVysockio moteries Alary; būk nuveikiami.
terų skausmai tuojau būna sura
so 42 tautos. Ponia E. Paura dingais sumanymais ir patari visados pasižymi parengimais.
minami.
Ar visi žinote, kad Šv. Jur ti. 1928 metais knygose buvo buvęs suruoštas ‘‘frained hol
Moderniškas
būdas
pašalinti
skausmų yra su Bayer Aspirin.
zienė yra pasižymėjus vieša mais.
Lauksime.
gio parap. choras, spalių 27 d., tik 414,774.
daktarai užgirla. Jie
dup”, gegužės 28. Sam’s su Jo veikimą
me veikime, ypač
daug 'Gražus būtų darbas, kad vikad Tikras Aspirin yra sau
7:30 vai, Šv. Jurgio parap. Jaunimas, kuriam prieš 8 tikęs sulaikyt AVysockius va žino,
gus — negali padaryti žalos. Jis
darbuojasi Šv. Jurgio parapi- si susitarę pasidarbuotumėm SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMAS svetainėje, rengia maskaradą, <1. lapkr. sueis 21 m., kurie
neveikia širdies. Dėžutė ir table
turi Bayer Kryžių.
žiuojant namo, ant 'Grand Bou tėsJusvisuomet
joj, Moterų Sąjungos 54 kp., “Draugo” vajaus reikalu. Be
visuomet rasite Bayer As
kuriame bus kauliukų (bun- nori balsuoti, lai nepamiršta. levard, ir iš savo krautuvės jų pirin
kiekvienoje aptiokoie ir jei
eina kuopos pirmininkės pa- i jokios abejonės Detroitas ga- Negalima nutylėti apie šio co) žaidimas, arbatėlė ir šo Patartina žmonėms nebalsuoti
gu jus perskaitysite ištirtus nu.ronušauti už $500, nes AVysoc- dvmus ir jn prisilaikysite, jus vi
reigas, daug energijos ir pa lėtų laimėti pirmą vajaus do mėnesio Mot. S-gos 54 kp. su kiai prie geros muzikos.
susilauksite naealbos J.us
už nežinomus. Jeigu yra viso kis buvo įsimylėjęs į. jo knygų suomet
išvengsite daug kentėjimo, jele-u
sišventimo deda veikdama lie vaną: Susirinkime galėsime sirinkimą. Girdėt iš narių, kad
jus tik atsiminsite apie Bayer As
kių “ordinansų”, kaip visuo
tuvių naudai. Nei šaltis, nei plačiau apie viską pasitarti. šis susirinkimas visoms paliko Komisija, kuri susideda iš met būna, patartina, gerai jų vedėją, ir vieną savaitę po lai pirin tabletes.
dotuvių, jo sūnus pripažino, j
šių narių: p-lės O. ir AL Žvir
nuovargis, nei kitokios kliū
M. J. Šimonis, pirm. begalo gražių įspūdžių.
nežinant,
nesuprantant
nieko
būk jis parsivedęs ją į namus
blaičių, p. AI. Aliliauskaitės, p.
tys jos nesulaiko nuo darbuo
prie jų nerašyti, nes daugelis gyvent. AVysockio moteris bu
R.
Valatkos,
p.
P.
Zagricko
ir
tės. Reikia pasakyti, kad to stus kiekvienoj katalikų šei Pirma, kad susirinkimą ve
žmonių padaro klaidą parašę vo 2S m. amžiaus ir paliko du
dė rimta ir malonaus būdo p. A. Širvaitės deda pastan
kias veikėjas visuomenė ma mojYes, o nežino kam ir dėl ko. sūnus. Kiekviena teismabuč.io
mūsų vicepirm. Al. Stepanau- gų, kad šis parengimas būtų
žai įvertina. Dažniausiai gar
Tat,
būkim atsargūs.
. , ,buvo užpildyta
v i , ,klausyto,
,
®
.pėda
bės vainikas tenka ne tam, Stasys ir Bronė Braškaus- skienė (grab. K. Stepanausko ko sėkmingiausias. Koin. ža
COMPANY
Balsuojant už vieną partiją, |jaįs per į^įsas (jvi savaites,
kam priklauso. Mhtykime 'tas, kai, žinomi Šv. Jurgio parap. žmona), kuri yra labai s-gie- da visus atsilankusiūs malo
ar tai demokratų, ar respubli- k;i(]a prasidėjo tyrinėjimas, Silvestras Ragalskas, Mgr.
katros darbuojasi ir joms ati pasidarbavusi šeima, minėjo čių mylima ir gerbiama. Ka niai sutikti ir gražiai patar konų, užtenka viršui balioto
“Jurv” nuteisė abu į kalėjiduokime garbę. Tada turėsi- savo sidabrines vedybų suka da jai tenka susirinkimas ve nauti.
Kepam skaniausią lietuviš
parašyt
X.
Norint
perskelti
sti,
visados
reikalai
sėkmin

Žaidimą
tvarkys
p.
M.
Staką,
ruginę, pumpermekol ir
me daugiau veikėjų, daugiau ktuves. Stasys daug yra dar
(Tęsinys 4 pusi.)
baliotą, galima, bet reikia pa
gai
svarstomi.
baltą
duoną. Pri.statom į vi
nkienė ir p. A. Juocnukaitė:
»
—
bus judėjimo. Kuomet vieni bo padėjęs Šv. Jurgio para
žiūrėt, kiek vienam ofisui re
sas miesto dalis ir i Hamkitiems pasidavę brolišką ra pijoje, eidamas komiteto pa
Antra, tai paskaita, kurią Gerbiamieji! Šv. Jurgio pa nkama. Jeigu, sakysim, renka HOGARTH 1631
tramack, Mich. Kepam ir
nką dirbsime naudingus dar- reigas, kas parap. sutaupė da patiekė Cent. pirm. M. čižau- rap. choro nariai-(ės) dirba ma vienas šerifas, tai negali
bandukes piknikams ir bar
liams.
bus, bus vienybė ir galybė.
Ug pinigų. Bronė yra sujun skienė. Apibudino kitataučių ištisus metus parapijos nau ma vieną ant vieno balioto ri
LIETUVIS DENTISTAS /
gi etė ir, sulig išgalės, darbuo katalikių moterų veikimą ir dai. Jums visiems malonu, se nkti, o kitą ant kito. Toks Im Valandos: 10 ryte iki 9 vakare
4628 — 25th ST.
Spalių 14, d. mirė a. a. An jas kuopos naudai. Linkime, aiškino Katalikų Akcijos sva kmadieniais, per šv. Ališias liotas bus numestas.
Seredomis: 10 iki 12-tos dienų
9821 Belleterre Avė ir
tanas Bobinas. Mirtis atėjo iš kad ateinantis laikotarpis bū rbą. Visos labai domėjosi p. klausytis gražaus choro giedo
Euclid 4530
Alan pranešta, kad AlicliiGrand
River
priežasties automobilio nelai tų dar laimingesnis, kad jie Čržauskienės paskaita. Sekan jimo. Chorui ne taip lengvai
gan žmonės balsuotų NO dėl
DETROIT, MICH.
mės. Penkios savaitės atgal sulauktų auksinio jubliejaus. čiam susirinkimui žadėjo pa atsieina. Jie turi lankyti praNr. 2 ir Nr. 4 baliotų, nes tai
važiuojančius į ūkį pasisve
ruošti paskaitą gabi kuopos ktikas, mokytis, gi parengimą 1 y pa dėl uždėjimo daugiau takPAUL MOLIS
čiuoti, troka's pervažiuodamas Kazimieras ir Paulina Štau- korespondentė p. Julė Medi- savo naudai choras turi tik glJj 0o jų ir dabar per daug
Notary Public
Plione Lafayette 1275
raudonąją šviesą smogė į au pai, žinomi Clevelando darbuo nienė.
Visokios
apdraudos, laivakorčių,
vieną į metus. Tat, kas užjau yra. Jeigu norit alaus? (dėi
pinigų siuntimo, namų ir farmų
tomobilį, kuriame važiavo ir tojai, vykdami į Michigan lie Trečia, kad “bunco” rengi- čia Šv. Jurgio parap. chorai,
pardivimo ir mainymo.
“AVet”), rašykit Yes. •
AGENTŪRA
Antanas. Jis labiausiai buvo tuvių ūkininkų koloniją buvo mo komisijon, be moterų įėjo .malonėkite atsilankyti’ spalių
GRABORIUS
1730 — 24th ST.. DETROIT
sužeistas ir kančiose mirė.
sustoję Detroite. Grįždami iš ir čia augusios panelės Čepe- 27 d. j jų parengimą. Įžanga
Tel. Lafayette 1545
1942—25th STREET
P-nia Slinko skundžia Dėt- i
atostogų
ir
gi
buvo
sustoję.
lionytė
ir
Vaičiūnaitė.
Beje,
tik
25c.
M.
č.
A.
Spalių 18 d., Šv. Petro ba
roit miestą ir policiją ant $50,Aplankė
artimesnius
draugus,
p-lė
Čepelionytė
išvažiavo
ažnyčioj trejomis iškilmingomis
jOOO už neteisingą apskundimų ^IIIIIIIIIIEIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllltflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlII^
APIE JAUNAMEčIŲ
mišiomis palaidotas Šv. Kry žymesnes vietas. Detroitiečiai tostogoms į Chicagos apylin
ir išlaikymą 41 valandą nelei- =
svečius
ne
tik
maloniai
priėkę ir žada būti Mot. S-gos
VEDĖJAS
žiaus kapinėse. Kleb. kun. V.
džiant nieko pasišaukti.
=
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
=
Gydau visokias ligas. Vartoju naujausius gydymo jrankius: Eloktros s
Misevičius pasakė gražų pa- nie’ bet parodė ir savo vai Chicagos apskr. koncerte spa
Lempas, Artifleiališkų Saulės Šviesų, Diathermių, Sinusoidal ir t. t. —
Skaitydama praeito “Drau Ji kaltina miestą, policijos =
Bandau kraujų, šlapumų ir t. t. Prieinajnų kaina.
=
mokslą. Velionis paliko nuliū šingumą. Ponia P. Štaupienė, lių 23 d., Ciceroj.
viršininką James 1\. AYatkin’s, f Speciališkumas: Ligos moterų ir liejos vidurių, nervų Ir reumatizmo. S
gyvendama
Clevelande,
ilgą
go
”
numerį,
iš
M.
S.
Jaunadime žmoną, tris dukteris: El
Valandos: 10—2 dienų Ir 4—8 vakare.
=
liutenantą Raymond Brown, 5
zbietą, Oną ir Margaretą, se laiką; ir daug dirbo ir tebedir Amerikoj gerai žinoma sce mečių skyriaus nusistebėjau,
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit S
liutenantą Alex Brasbulis, (lie =
Telefonas dienų ir naktj: TOSVNSEND 6—1600
35
seris Oną Ambrazienę ir M. ba katalikiškoje veikimo dir nos artistė Jessie Bonstelle, į- ■kad, kaip rašytoja, taip ir veiMimimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiimiiiiiitiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitf
tuvis)
ir
detektyvus
AVilliam
Šilerienę, Bentleyville, Pa., ku voje. Jos švelnumas, manda steigėja Detroit Civic teatro, deja, neturi vaikų ir kaip ga
A mes ir George Bradley.
mirė sulaukus 60 metų (atro li juos taip giliai suprast?
rios dalyvavo laidotuvėse; be gumas visur tinka.
dė nedaugiau 40). Jos kinas Ir rašo: “Vargu kas galėtų
Virš. VVatkin’s policijos ne-j
to dalyvavo ir svečiai-giminės
buvo
pašarvotas
jos
įsteigtam
mūs
užpildyti
dabartinės
kaltina,
bet “AVoinen’s Prog-1
iš
iš Minersville, Pa., P. KaspaLponas Bobinas, begirtuokJ
ras, V. Kasparas, J. Kumpai- liaudanias jau keturi metai ne- teatre ir sekmadienį, spalių vedėjos vietą ir taip pažinti ressive l.eague ” remia Simko !
9336 W. FORT STREET
J• — • •
.•
_ .
i I ■ 1>L z-v t I <-» r#
X -1 » — X —~ —
tienė ir A. Patai i imas. Didelė bedirbo, dažnai mušdavo žmo 16 d., tūkstančiai detroitiečių jaunųjų psichologiją, kaip da-!skundą. Policija be veninio I
VINEWOOD 1-4 560
PAMINKI.V IftPIRBYSTfc
na ir tėvą. Tie neheiškęsdami pasakė paskutinį Su Diev.
bar esamoji juos pažįsta.”
ją išvežė ir išlaikė 41 valau- į
minia palydėjo į kapines.
Parduodam visokius Pamlklus ant ka
jo nedorybių šaukėsi valdžios Liūdi p. čižauskienė, nes su
Keistai man atrodo. Aš ti- dą. Ji paliko du mažus vai
Velionis paėjo iš Lietuvos,
pinių statyti. Patarnaujant greitai. Žema
pagalbos. Bobinas vis įtikri- velione turėjo gerą pažintį. kiu, kad tiktai moteris, kuri kučius darže bežaidžiant, šviekaina. Klauskite platesnių žinių:
Kalvarijos parapijos, Čerkausnėjo, kad jeigu tik jį areštuos, P-nia Čižauskienė yra viena išnešioja ir pagimdo kūdikį, jį;sas bedegant ir neleido nieko
čiuzno kaimo. Amerikoj išgy
tai jisai pasikars. Visi manė, rėmėjų to’ teatro, šį sezoną bu krūtimis išmaitina ir pati, su šauktis. Šio klubo pirm. p-nia
veno 30 m. Buvo ramaus būdo,
kad tai tuščias jo įiauginimas, vo manyta Civic teatre, po Je Dievo pagalba išaugina, bū-|Zabn sako: “Mes turime už
ėjo 64 metus. Žmona ir gimi
2592 FEKRIS AVĖ.
bet pasirodė, kad į kalėjimą ssie Bonstelle priežiūra sure- tent MOTINA, geriausiai gali!ją užstot, nes gali bile katrai
Vlnewood 1-8617
Detroit, Mich/
nės rūpestingai šermenis pri
nuvestas, tikrai savo grūmo- ngti vietinių įvairių tautų į-'.tikrai pažinti vaikų, o dar ge-[moteriai, ar motinai, tą patį
rengė. Grahorius D. B. Brazis
laidotuvėse patarnavo.
Amžiną atilsį Antano sielai.
S

DETROITO ŽINIOS

GĖLIMAI

PRANEŠIMAS.

LITHUANIAN BAKING

DR. JOSEPH W. BURBA

D. B. BRAZIS

DR. J. B. RYDZAUSKAS

J. E. MARTENSON CO

M. J. ŠIMONIS

BILLY'S UNCLE

Prasideda spaudos platini
mo darbas. Oras vėsus, vaka
rai ilgesni. Būnant namuose
geriausiai yra įsigyti geros li
teratūros pasiskaitymui. Gar
bė kleb. kun. I. F. Borešiui,
kuris gražiai bažnyčioj ragi
na
žmones
sekmadieniais
“Draugą” nusipirkti, o kurie
gali, kad ir užsirašytų į na
mus. Vaikai prie bažnyčios
“Draugą”, Detroito žinių lai
dą, pardavinėja. Tat, kiekvie
nam naudinga, ir svarbu, ži
noti vietos žinios. Pageidauti
na, kad tas “D.” numeris ra-
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rrniesto prašymo paskolos $3,j 525,532, kad pagelbėt bedar

biams pergyveut šį depresijos

Draugas Bosiiig Imant
Tickets on Sale Now!

i
(d
(d

Tickets for tire Rreliininaiics and Finais are
now on sale at the Draugas l’ublishing C’oinpany.
General Admission $0.55 and ringside seats
$1.10.
Get youf tickets varly by applying direct
or mailing in your reųuest together with
check.

VISŲ PAŽĮSTAMAS
TENORAS

smūgį.

Norėdamas sutaupyti piniĮgu miestas uždarė daugely ga
tvių šviesas. Policija spėja,
kad dėl tos priežasties pasiftj'pylė daugiau vagysčių. Vienų
dienų pagavo septynis vaikus,
kuriuos pavadino “Baby bari?!dits.“ Vienų policija sužeidė.

Kun. Charles H. Cougldin
j pirmų savo radijo pamokslų
jau pasakė sekmadienį. Nevei
kiu vadinama “Auksine Vala2334 So. Oakley Avenue
indą.“ (Golden liour). ŽmoP-as JUSTAS KUDIRKA,
CI1ICAGO, ILLINOIS
fŽjįjiiės turėtų nepraleist progos, buv. Lietuvos operos artistas,
klausyt jo pamokslo. Kas ne- Nekalto Prasid. P. Š. parap.
J turi radijo, lai nueina pas pa- varg. spalių 23 d. dainuos
liudytojas. Teisėjas Gillis pa-Į žįštamus. Kiekvienas maloniai, Mar. Koleg. Rėmėjų G-tojo
i siuntė Fox’ui laiškų.
priims.
,
seimo dalyvių vakarienėje, AuReikia gerai įsidėmėti šio i
~------------šros Vartų parap. salėje.
1 teisėjo vardų. Kartais mažam 1 Koncertai.
Artistė Luc- .... ■ .....................
—, ,
reikale gali ir lietuviams pa-jn'zia Bori, bus piimutinė, kugelbėti. Šis teismas vadinasi i1* atidarys si sezonų Orchestra
liai! spalių 20 d. Spalių 31 d.
‘Poor Man’s Court.“
(Tęsinys nuo 3-eio pusi.)
dainuos Tibbet.

Draugas Pališkiu’ Campany
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DETROITO
ŽINIOS

mų visam amžiui uz zmogzu
dystę.
,

Detroite įsteigė “Poor Man’s
£5curt”. Pirmutinė buvo mergina, Miss Lida Broun, kuri
pailavė „kurni, teisėjui Josvpli

Keraee, III.

' Liudmila

40 VALANDŲ ATLAIDAI

Penktadienis, spalių 21, 1932
dienio vakarų — kun. J. Raš
kauskas, antradienio rytų —
kun. A. Martinkus, o antra
dienio vakarų — kun, H. Vai
niūnas. Antradienio vakarų
mišparus laikys J. M. kun.
Pi a lotas M. Krušas, gv. Jur
gio parap. klebonas, Chieago,
III.
Nuoširdžiai kviečiu visus
parapijomis ir apylinkės lie
tuvius atsilankyti į šiuos 40
valandų atlaidus, aprūpinti sa
vo sielų dvasiškais reikalais
atliekant išpažinti ir susivie
nijant su Viešpačiu, priimant
Jį Šv. Sakramente ir apturė
ti Dievo malonių.

Kun. S. J. Bartkus
Varg. p-nia M. Maišalkienė
“niuštravoja“ savo chorų prie
gražių giesmių, kad bažnyčia
skambės ir kels žmonių pama
ldumų.

Šioj parapijoj randas daug
darbščių moterų, kurių negu
liu praleisti nepažymėjęs, ypač p. Kvetinskienė ir Liulnnienė. Jų pasidirbavimu, Šv.
Antano bažnyčioj altoriai at

Pranas Vidugiris, smarkiai
bėgdamas ranka atsirėmė tvoTORONTO, Ont. — Brolis | Sekmadienį, spalių 23-4-5 naujinti, įtaisyta dvi stulos,
rt>&
išsinarino ties alkūne brolį užmušė bežaisdami “foot
&v' Antano lietuvių bažj ranką. Sekmadienį sunku gy- ball“. Thomas Nieholas, 23 m. n>7‘5°j įvyksta 40 valandų at- viena kamža ir partraukė gra/b’toją surast, tad Leonas Kir
mirė antradienį, kada jo bro- laidai. Prasidės sekmudienic
pultu »»y«ie i mesto ligoni^ryt,. 10 vai. prie išstatyto Šv

A. tlillis, naujam taikos teis.; e
eceiving ospi a
,a,
me, kur skundus apsiima be 'Palengvmty skaust,,,, Gydytoadvokato svarstyti iki $35 su- ||ui sutaisius rankų vėliau grį, ,
,
».
, --žo namo. Sykiu buvo Vincenmos. Lida, stenograte, pasakė

y^.

,.fl ;

tackle ,. Sakramento ir baigsis antra

.....
• =
,Benio yakare ižkil,llin„.ais
Parmuštasis taip greit nnre, <
kad nespėta net nuo lauko nu- Sparais ir procesija. Sekma
nešti. Buvo tik mėginimo žai- |dnmio vakare 7 vai. įvyks iš■tas, nes Pranas yra jo drau dimas. Stebėtinas atsitikimas^^Įmingi mišparai. Pamokslų
teisėjui, kad ji dirbo penkias
gas.
sakys kun. prof. B. Urba.
savaites dėl A. A. Fox ir ga
vo tiktai $2 iš $36, kurie jai
Mieli, gubernatorius Bruck- ‘ SKAITYKITE IR PLATIN
priklauso. Miss Bulloeh buvoįer padėjo O. K. ant mūsų

KITljl “DRAUOA“
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Suna'kinamas Peršalimas
su Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sūnūs susirgo di
deliu peršalimu. Aš ištepiau PainExpelleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytų peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš
rekomenduoju Inkaro Pain-Expellerį gydymui nuo persišaldymo, skau
damų muskulų, sustirusių sąnarių ir
geliamų kojų pėdų.”
S. D.
Travis, Staten Island.

žias poperas ir užlipdė bažny — O kų gi j tai pasakytų
čios durų stiklus.
tavo žmona ?
Poniai M. Maršalkienei pa
sidarbavus, spalių 15 d. sure
ngta “bunco palty“ parapi
jos naudai. Pelno liko 31) dol.

Parap.

-— Taigi, aš jos neturėčiau.

For COLDS, COUGHS
Sore throut, niuscular rhcumatic achcs&pains,applyMusterole, the "counter-irriUuit"

— Jugu jaunystėj būčiau
buvęs protiilgesnis, tai dabar
j turėčiau tiek pinigų, kad ga

lėčiau nors aplink pasaulį ke

liauti.

AT ALL DRUGCISTS

Eat this fine

cheese food
oftener!

VISADA
UŽMIRŠTA

$fa nafaifaonail
i/l 4* + +
(TRIPLE PIUS)

Nedyval, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveela . . . užsi
tepti, atslpiauti, virti su juo.
Minkštas, patraukiantis sko
nis nuo seno l'heddar sūrio.
Va-rškus, kaip pienas. Užtvir
tintas šlinerican Medical Assoeiation. Užsipelnija aukštą,
maitingumo ratą plius, plius,
plius. Gauk kitą pakečių nuo
grocerninko šiandien.

KRAFT

Pirmadienio rytų pamokslų

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
JI pati nežinoj-o.
Jos blogas kvapas
buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok yisi tą gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL
COMPANY
St. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordinary
antiseptks can't hide In 4 days

sakys kun. A. Linkus. Pirma-
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‘Draugui’ Reikalinga 200 Kontestininkų-Agentu
“DRAUGO VAJUS” PRASIDĖJO SPALIŲ 15 DIENĄ
C.

I
■
B■
B

DOVA NOS:

AR NORI DARBO?

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, Philadelphia,
(Aplankant šv. Kazimerro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, YVaterbury,
Hartford, Thompson, Conn. (aplankant šv. Marijos Kolegiją,) YVorcester, Boston,
Quebec, Montreal, Toronto, Detroit ir atgal į Chicagą arba $100.00 už nemažiau kaip
2,000,000 balsų 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. įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestininkų nuopelnų.

STOK Į “DRAUGO’’VAJAUS KGNTE3TĄ. Užtikrintas pelningas atlyginimas su do
vanomis.
Agentas neužgema, bet išsilavina. Išbandyk savo gabumus.
♦ - Neužmiršk, kad stodamas į “Draugo“ Vajaus Kontestą daug gero padarysi sau ir vi
suomenei.
“Draugas“ yra vienatinis tikybinis lietuvių dienraštis Amerikoje.

PARAPIJOS—DRAUGIJOS

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

"7

įstatyti į

I

PASTABA: Pirmą dovaną gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,000,000 balsų gaus $150.00.
Antrą, trečią, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.

Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai!

■
M
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D R A n G A

j vai. ryto iki 3 vai. po pietų.
į Dėl to, visi depozitoriai subruskime atlikti savo pareigas,
j Office 1‘hone
Res. and Office
pasirašyti po minėtom petici Tel. Cicero 4756
Tek Canal G764
-----------------------Rašo prof. Kampininkas-----------------------| Prospect 102 8
23 59 So. Leavitt St.
jom. Juo greičiau tai padary
Canal 0706
Vienas maenus lietuviškas kiu: jos pisoriams reikia bursime,
tuo
greičiau
bus
prade'
tavorseius iš Binghamtono, N. Inoje padaryti maža operacija:
GYDYTOJAS, CHIRU11OAS
DENTISTAS
tas tyrinėjimas uždarytojo ba
X—SPINDULIAI
Y., rašo man šitokių gromatų: patrumpinti vienas be kaulų
1446 S. 49th CT., CICERO
I’HYSICIAN AND SURGEON
nko
reikalų
ir
surasti
prasi

Ofisas:
2130 W. 22nd St.
•‘l’ašenavots profesoriau, mėsos člunkas ir daeol.
Val.^ 10-11 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare
2403
W. 63rd St., Chicago
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro
kaltėliai
bus
patraukti
į
atOFFICE HOURS:
Malonūs tavo kampelio apdū- Į Jei tuos mano patarimus
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
sakomybę. Taip pat ir visi ba Phone Boulevard 7042
mojimai mums yra nelyginant priimsite, visi smutkai bus kai
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Sunday by Appointment
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto
nkus
skolininkai bus priversti
geros iiekarstvos, kurios pra- j ranka atimti; sugrįš ir sveikas
Tel. LAFAYETTE 3057
gteičiau atmokėti savo skolas.
valiu ja musų aivas, nuo už- razttmas.
oiums Tel. Grovehiil t<17
DENTISTAS
Tuo būdu visi depozitoriai
Res. 67 87 S. Artesian Avė. ,
siblakavusiu šatru, kokias be Čikagos lietuviškieji cilmo
TeL Grovehiil 0617 [GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645
So.
Ashland
Avė.
gausite daugiau pinigų atgal.
paliovos pila Pruseikos, Bim kratai lietuvių tautos gedulu,
4729 WEST 12th PLACB
Arti 47th Street
Kitas taip pat svarbus da
bos ir Andriulio burnos. Pra Vilniaus netekimo dvyliktųsias
Vai.: 7 Iki 9 v. ▼. išskiriant Seredoa
GYDSTOJAS IR CHIRURGAS
lr Pėtnyčloe, kuriomis dienomis jis
lykas dėl visų depozitorių, tai
Canal 6122
šau, patark mums, kaip rei sukaktuves spalių 9 d. pami
1428 West Marųuette Koad
bus
kad visi depozitoriai, ar daug,
VaL: 1-8 lr 7-9 P. M. K et. 1-11 AM.
1924 W. WASHINGTON BLVD.
kia nusikratyti ir tų trijų smu nėjo tokiomis iškilmėmis:
Nedalioj tu altanų
Kitos vai. ant Washington Blvd.
ar
mažai,
turi
pinigų
uždary

tkų, kurie mus i kuprų riečia.
4:80 — 5:30 kasdien
Per virvytę, per virvytę
DENTISTAS
Telefonai: Kedzie 2460 — 2451, arba
TEL. LAFAYETTE 7650
tam
banke,
visi
turi
nuvykti
j
Pirmas sinutkas — Vorkerio Šoka Džianai su Katrvtėni, I JUOZAS BRAZAITIS, vie
Cicero 662. Rez. teL Cicero 2888
2201 West 22nd Street
$40,(XX) skylė, kurių mus ver G Grigutis minų maino
nas gabiausiųjų chorvedžių Universal State bankų ir tu
(Kampas Leavitt St.)
Tai. Lafayette 6791
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
čia užlopyti. Antras — Pru Kad biznelis
Aušros Vartų parap. vargoni ri tenai išpildyti taip vadinaGydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 Iki 8 vakare
seikos gazietos $800 skylė, ku Triuba patilsi: ta ta ta ta- . ninkas. Jo vedamas skaitlin-;nius klaims. Tie klanus, arba
Seredoj pagal sutarti
4140 Archer Avė.
, —. ■ mini
• • cilmokratai.
-i i , •
gas choras per
Marijonų
Koaplikacijos,
yra
tai
žinia
duorios taip pat bile kuo neuž Vilnių
i^1 maujuuiį
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai : t Iki 6 po pietų. 7 Iki 9 rak.
Boulevard 7589
Rėmėiu seniūnes
šeimines pa
na- dama uždaryto
1
banko
resyvekiši. Trečias “lietuviškos bu Ten prie baro, prie stikliuko lle&'iios ntnivjų
Office: 4459 S. California Avė.
/___
Rez. Hemlock 7691
Res. 2136 W. 24th St.
imi, kad depozitorius reika
ržuazijos” užsimojimas sunis[maldas
(sumų)
Aušros
Vartų
Nedėlioja pagal sutartį
TEL. CANAL 0402
Stovi kresnas Ripkuliukas;
---------------------------------------------------A.
lauja
pinigų,
kiek
vėliau
dėl
čyti Čikagos poperų. Kokių ročia ir Jurgis, didis vyras, bažnyčioje 10:30 vai. ryto gie
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659
Ofiso: Tel. Victory 6893
dų duosi, tokių su pavožone Traukia pafiksintų nyru;* žios pirmų sykį “Asperges” visų išeis. Jei tekių aplikaci
DENTISTAS
Rez.: Tek Drexel 9191
priimsim. Pavardės neskelbk.” Visi šaukia ura! ta ta!
4712 So. Asbkind Avenue
keturiais balsais ir Rosewigo jų neišpildysit pinu lapkričio
Jei
neatsiliepia
šaukite Central 7404
Vai.:
Nuo
10
ryto
iki
8
vakare
10 dienos, šių metų, tai vėliau
Alano rodą, tavorščiui, yra Vilnių vaduoj cilmokratai. misiąs.
Gydytojas ir Chirurgas
11
negausite nei vieno cento. To Tel. Cicero 1260
tokia: su Vorkeriu nesukit per
1821 SOUTH HALSTED STREET
X—RAY
Svečias:
—
Na,
mažyti,
pa

dėl, kurie norite nors kiek pi
daug kaulų. Neims jo nogla.
Residencija 6600 So. Artesian Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
nigų gauti atgal, žiūrėkite
Gaus iš Rosiejaus senvičių ir sakyk man, kiek senas tavo
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Specialistas odos ligų ir
DENTISTAS _
6 iki 8:30 vakare
kad išpildytumėt tuos klaims Vai.; LIETUVIS
bus O K. Pruseika savo sky broliukas?
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
veneriškų ligų
valandai vakare
lę tegu pats užsilopo. G su Či Vaikas: — Jis ne senas. Jis UNIVERSAL STATE BAN pirm lapkr. 10 d.
Phone
Canal
6122
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Universal State Banko De 4847 W. 14th St. Cicero, 111.
kagos poperiu rokunda yra te- yra šių metų.
Kampas 31st Street
KO DEPOZITORIŲ
DR. 3. BIEŽIS
pozitorių
Komitetas:
Vai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
REIKALU
Nedėliomis
ir šventadieniais 10—12
G R AB ORIAI:
S. Strazdas, pirnn,
1 Dr. C.K. Kliauga 2201 West 22nd Street
2202 W. 22nd St.,
|
DENTISTAS
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Penktadienyje, '.spalių 21 d.,
GABUSIS CHORVEDIS

Prašau Į Mano Kampelį

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. RIMKAS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. S. A.OOVMT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

CHICAGOJE

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABOR1U8
CHIČAGOJE

LACHAVICH
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS

Laidotuvėm* pa
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla.
Lr pigiau negu Įriti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad prlklauTel. Rooeevelt ISIS arba 3S18
lau prie grabų išdlrbystės.
2314 W. 23rd PL, Chicago

7:30 vai. vakare, šaukiamas
Universal State banko depo
zitorių komiteto susirinkimas.
Depozitorių Komiteto Rašti
nėje, 3236 So. Halsted st.

DR. GUSSEN

DR. T. DUNDULIS

Utarninkais. Ketverge is lr Suimtomis Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį

V. M. Stulpinas,

3400 S. Einerald Avė.

242(1 W. Maru net te Kd. arti Wcstern
Avė.
Phone Hemlock 7828

Panedėllals, Seredomis ir Pėtnyčlomla
1821

VOS KELIOS DIENOS

So.

Halsted

Street

REZIDENCIJA:

6628 So. Riciimond Street
Telefonas Republic 7868

Tel. Republic 2266

DR. K. DRANGELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Moterį} Sų-gos Chicagos AMoterų ir Vaikų ligų
Visi Universal State banko pskrities koncertas įvyksta šį
DENTISTAS
OFISAS
Specialistė
depozitorių nariai kviečiami sekmadienį, spalių 23 d., Šv.
Gydytojas ir Chirurgas
2403 W. 63rd STREET
<48 Weat 18 Street
Telef.
Canal
<174 1439 S. 49 Court, Cicero, UI. būtinai atvykti, nes susirinki
4145
ARCHER
AVĖ.
3243 So. Halsted Street
Antano parap. salėje, Cicero,
SKYRIUS: 8188
TEL. CICERO 1817
Ofiso TeL LAFAYETTE 7387
Phone Hemlock 2061
mas
turės
daug
svarbių
dalyHalsted Street. Tel.
Office Tel. Victory 7188
Ilk Iki koncerto beliko vos
Victory 4888.
Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 iki
kų apkalbėti.
Res. Tel. Hemlock 2615
kelios dienos.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo 4 iki 8 vai. vakare Ltarniukals
Visi depozitoriai, kurie dar Girdėt, kad sųjungietės gra
DENTISTAS
Tel. Grovehiil 1695
lr Ketvergais.
Phone Boulevard 4139
GAS EXTRACTION
nepasirašėte po peticija dėl žiai darbuojasi, idant koncerRez. Tel. Hyde Park 3395
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
pareikalavimo, kad State At tas* pavyktų. Juk ir negražu
6558 SO. WESTERN AVĖ.
Grabcrius ir Balsamuotojas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tomey pradėtų tyrinėjimų U- būtų, kad geriausieji mūsų a* GRABORIUS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Turiu
automobilius
visokiems
i
niversal State banko valdybos I rtistai-dainininkai, kaip pp.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais
GYDYTOJAS Ilt CUIRtliGAS
lfusų patarnavimas
AKIŲ •YDYTOJAIi
tik susitarus
OFISAS
reikalams.
Kaina
prieinama.
ir direktorių darbus, galite 'čižauskai, pp. Pieržinskienė,
visuomet sąžiningas lr
2422 W. MARQUETTE ROAD
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
nebrangus, nes neturi
'3319 AUBURN AVENUE pasirašyti atvykę į depozito-! Janušauskienė ir p. Sabonis
me Išlaidų užlaikymai
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo
Skyrių.
rių komiteto raštinę. Tuo pa-'turėtų dainuoti neskaitlingai
Rea Phone
Chicago, UI.
8 iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Englewood 6641
sutartį
Office Phone
čiu sykiu galėsite pasirasyti
pasirašyti publikai.
nublikai. Jie
Jio fce jokio
inkin atlygi
ntlvo-i.
Nauja, graži ko
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Wentworth 8009
Wentworth 3009
Namų Tel.: Prospect 1930
po peticija ir dėl pašalinimo' nimo veltui patarnauja ir re
plyčia dykai.
resyverio.
mia gražus sųjungiečių dar
Tel. Lafayette 1016
8307 Aaburn
ORABORJU8 IR LAIDOTUVIŲ
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI
Universal
State
banko
de

bus.
Dėl
to,
visos
sųjungietės
TKDRJAB
6558 S. HALSTED STREET
1650 WEST 46th STREET pozitorių stotys, kuriose ga turi paskutinėmis dienomis
Vai.: 2-4 ir 7-9tval. vakare
Gydytojas
ir
Chirurgas
LIETUVIS
AKIŲ
lima
pasirašyti
dėl
pašalini

dar
labiau
subrusti,
dar
dau

Kmyu 4<tk lr Paulina Bta.
1800 WEST 47tb ^TREET
SPECIALISTAS
mo resyverio yra šiose vieto- giau pasidarbuoti. Koncerto
Tel. Boulevard 6181-1418
LIETUVIS GRABORIUS
akių įtempimą, kuris
Didelė graži koplyčia dykai
skiriamas apskričiui. astlPalengvins
Nuliudlmo
valandoje
kreipkitės ►e: Jos. F. Bu.Jrik, Ine., 3417 pelnas
PHONE GROVEHILL 0027
priežastim galvos skaudėjimo,
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE
prie manęs,
patarnauaiu simpatiš
718 WEST 18th STREET
Valandos: 2-4; 7-9 1’. M.
svaigimo, aklų aptemmlo, nervuotuSo.
Halsted
St.,
J.
P.
Ehsvald
Cicorietės,
be
abejo,
lenktyTel. Kenvvood 5107
kai., mandagiai, gerai lr pigiau negu
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
mo. skaudamą akių karštį. Nuimu
(
Valandos:
• «
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.
fc Co., 840 W. 33rd St., M. C. niuoja, platina bilietus ir kvie- aataractua. Atitaisau trumpą regystę
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
ir tolimą regystę.
Nuo 6 iki 8 valaidai vakure
Krukonis, 3251 So. Halsted čia visus Ciceros lietuvius ko- Prirengiu teisingai akinius visuose
apart šventadienio ir ketvirtadienio
ai tikimuose, egzaminavimas daroLietuvis Gydytojas ir Chirurgas
St., Sandara Publ. Co., 3227|ncerte dalyvauti. Reikia ir vt
nas su elektra, parodančią mažlau6859 SO. VVESTERN AVĖ. .
Ofiso Tel. Victory 8687
S. Halsted St., V. M. Stulpi- .Chicagos sųjungietėms nepasi «as klaida*.
Chicago, Iii.
Of. ir Rez. TeL. Hemlock ?874^
Specialė atyda atkreipiama mokyims, 3400 S. Einerald Avė.,'duoti. Reikia visoms važiuoti Idoe vaikučiam*
nuo 18 ryto Iki S vakaDraugas Pub. Co., - 2334 So. i koncertų ir agituoti, kad ki- 1 ^9-Valandos
Nedėliomis pagal sutartį.
AKIS ATITAISO į TRUK
Oakley Avė., Jusiin Mackie- ti važiuotų. Jei pačios nesida- KREIVAS
Gydytojas ir Chirurgas - 3133 S. HALSTED STREET
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Antras ofisas ir rezidencija
LIETUVIŲ
wich, 2342 So. Leavitt , St., rbuosime, nei kiti mums ne Daugelių atsitikimų akys atitaleomoe 4631 SO. ASHLAND AVĖ
6504
SO. ARTESIAN AVĖ.
be akinių. Dabar kainos perpu. piPaul M. Smith & Co.r 4425 S. padės.
Laadona geanės, negu buvo. Musų kAAnoa oiTel.
Y'ards
0994
Ofiso
vai.:
nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
GRABORIŲ ĮSTAIGA
geauės, kaip kitų.
Fairfield Avė., J. Yuskiewitz,
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Rezidencijos Tel. Plaza 3200 pist. Utarn. lr Subat. nuo 3-6 vak.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
3647 Archer Avė., K. J. Ma- BRIDGEPORTO ŽINELĖS
Šventadieniais pagal sutarimą.
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
TeL Boulevard 7589
VALANDOS:
cke, 6812 So. AYestern Avė.,
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
Nuo 10 Iki 12 dieną
Tel. Wentworth 3000
I Ben. VVaitches, 4600 So. Wood Bridgeportiečių pp. Antani
Nuo 2 iki 8 po pietų
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Nuo
7
Iki
9
vakare
Rez. Tel. Stewart 8191
jSt., Naujienos Pub. Co., 1739 nos ir Izidorio Nausėdų duk
"Reikalui esantį mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Tel. Yards 1829
Nedel. nuo 10 iki 13 dieną
,S. Halsted St., J. P. IVaitcbes, relė Felicija dar vis tebevieši
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
(52 East 107 Street.
pas savo kolegijos drauges,
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Kurie norite pasirašyti po Margaret Bigelov tėvelius tu LIETUVIS AKIŲ SPCIALISTAS
Gydytojas ir Chirurgas
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
Psrkėlė savo ofisą po numeriu
peticija
dėl
pavedimo
viso
rei
rtingam flkv, Stuart Nebras
6558 S. HALSTED STREET
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
4729
SO.
ASHLAND
AVĖ.
kalo
States
Attomev
tyrinėti
ka. P-lė Felcytė rašo, kad ten
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvia
SPECU AUSTAS
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
bnnkos valdybos ir direktorių labai gražios dienelės, malo
Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų
Tai. Hemlock 8709
■ <
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
darbus, turite kreiptis į depo nios kaip vasaros. Sako “re
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
Rea Tel. Prospect 0618
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
sitės kur kitur.
pietų: 7—8:20 vai. vakara
zitorių raštinę 3236 So. Hals ngiamės su savo drauge ant 756 WEST 35th STREET
Nedėliomis 18 Iki 12
Kampas
Halsted
St.
ted St. Raštinė atdara kas- arklių joti ir saulutės spinduTelefonas Midway 2880
Valandos: nuo 10—4; nue 6—8
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ditn nuo 1 vai. po pietų iki 8 lėliais pasinaudoti.”
Nedėliomis: nuo 18 Iki 11.
Ofisas 6165 South Kedzie
vai. vakaro. Sekmad. nuo 10 Linksmų atostogų p-lei FeHEMLOCK 8161
Rez. 6426 So. California Ava

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. JOSEPH KELLA

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. L. YUŠKA

DR, M. T. STRiKOL’lS

DR. VAITUSH, OPT.

L J, ZŪLP .

DR. A. R. McCRADIE

DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKUDAS

A.

l. davidūnisT mTd.

DR. J. W. KADZEVVICK

Seniausia ir Didžiausia

_ DR, MAURIGE KAHN

DR. 6. SERNER

Dtdynte Ofisą*

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

DRi H. BARTOM

DR. B. ARON

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

OR. CHARLES SEGAL

DR. J. P. POŠKA

lcytei.
Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laldotuvėyns pilnas patarnavimas
galimas už 136.09
KOPLYČIA DYKAI

Reporteris

Vai.: 8-4. 7-9 v. v. IAeklrtaat Ketf.

— Tai kam tu lupi nuo žmo
nių už paskolų tokį didelį nuo

— Klausyk lekau, ar tu tu
šimtį.
ri sųžinę?
— Niū, juk nuošimtis nei
— Niu kaip a» jam neturė

1344 S. OOtb Avė., Cloero, Iii. čiau!

nu į sąžinę, tik į kišenių.

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2429 West Marųuette Koad

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto. 7 Iki 9 vakare
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti

Ofiso ir Rez. Tel. ISųulevard 6918

DR. A. J. BERIASH
756 W. 35tb STREET
Ofiso vaL: nuo 1-8, nu® » l*-8:8f :

Penktadienis, spalių 21, 1932
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C H I C A G O J E

; ša, Aušros Vartų
parap. bazaras eina

tojams ypač malonu ir griaudu klausytis, kaip čia gimusi
lietuvaitė reiškia tikros Tėvy
nės meilės jausmu. Galime
džiaugtis kazimieriečių moky
mo ir auklėjimo vaisiais.

WEST SIDE, biznieriai lenk-

Profesijonalinis smuikinin-

tyniaujasi siųsdami dovanas ir
patys atsilankydami į bazarą Petras Maženis paaukojo toną anglių. Biznieriai Juozas Dobrovolskis ir N. Karlavieius nupirko
baltą jauną avį, kuri bus šeštadienio vakare leidžiama per bingo šeringą.
v
.

Petruševičius nurodė
kas F; retruscvitlUS parode,

DAINOS MENO VETERANAS

Ten Marijum Misi
jos rudens meto

kaip jis smuikų valdo. Tai ti]<rcs virtuozas.
__
T
»"
i
ar£- J&nusauskO vedamasis parapijos choras užtraukė
patriotiška
Č. Sasanausko
sekmadienio vakare j Aušros Var- “Jau slavai sukilo,” A. Alė
tų parapijos salę arba greitai at- ksio “Oi čiūčia liūlia” ir A.
2139 W. 23rd pi. Jisai samdo ge-1 Vanagaičio “Ei, pasauli, mes
rus darbininkus bingo žaisti. Jo^e Vilniaus nenurimsim.” Kad
darbininkai visados laimingi. Da- xįs ehoras sužavgj0 klausytobar Ipolitas Labanauskas organe .
.
.
zuoja gerą būrį darbininkų, kadį.lus’ aisku jau ir is to, kad
padėtų avį “pagauti”.
jis buvo sustiprintas ir pagra

žintas solistų pp. Janušauskie
GRAŽUS RĖMĖJŲ
nės, Oželienės ir Gubystos bal
VAKARAS
sais. Taigi, visa šio programo
dalis buvo sudaryta iš. patrioMABQUETTE PARK. _ (i-kų ,la|vkų ir susilaukė
^ena„‘S. Ve'klia"SiU..draU?‘-'U!<1‘'i>0 Publikos pritarimo. KiAmerikoje yra Šv. Kazimiero taip ir negali būti.
Akademijos Rėmėjų draugija.
Sesutėms Prosevičiūtėms
Taip pat ir tos draugijos sky- fmujĮ-u ir pijami pagrojus
•nai nuolat kruta, veikia, nuo- ,.|<ur bakflžė samanota/>
širdžiai besirūpindami, kad blikų gerokai palinksmino p.
minėtoji akademija puikiai gy A. Vanagaičio artistų grupė:
vuotų. Bet šiaip ar taip, vie dainininkai Stelmokas, Venc
nas iš pačių uoliausių dr-jos kus, p. Oželienė, p-lės Kirstuskyrių yra 18-is, kuris gyvuo kaitė, Striupaitė ir Milakniūja Marąuette Parke. Taip yra tė. Trys jauni vaikinai gra
gal būt dėl to, kad jame susi- žiai pagrojo armonikomis, o
telkė gražus būrelis uolių rė- mažas berniukas savo būbnimėjy ir ka<l jam vadovauja I ~mū stebin0 visus A Vana.
nuolat darbšti, nuolat sumani, gaitis su Saviskiais pakr6t5
p. O. Gricienė. Tai žino kiek- dzimdzi.drimdzi5k, juok ir
vienas, kam teko stebėti šito smagiai prijuokino visus.
skyriaus ir ypač jo pirminin Kilnus vakaro tikslas, aka
kės darbai. Štai, kad ir sky demijos orkestras ir populia
riaus surengtasis puikus vaka rūs programo dalyviai ‘su
ras praėjusį sekmadienį, spa traukė publikos pilnutėlę pa
lių 16 d.
rapijos svetainę. Po programo
Kas į tų vakarų buvo atsi smagiai pasišokta. Vakaro re
lankęs, tas tur būt niekad jo ngėjams galima nuoširdžiai
neužmirš. Tokios įdomios ir padėkoti už margų ir gražių
linksmos programos retai ka i programų.
da pavyksta surengti.
Šv. Kazimiero Akademija

' Šv. Kazimiero Akademijos, vėl bus sustiprinta vienu kitu
simfonijos orkestras nepapra- doleriu, kad galėtų tinkamai
štai puikiai pagriežė keletu tarnauti sunkiam ir atsakomitokių muzikos veikalų, kuriuos ngam mūsų mergaičių auklė
f drįsta griežti tiktai gerai iš- jimo reikalui.
, lavinti orkestrai. Mūsų jaunaZ. Jurgelienė
mėtės akademijos auklėtinės,
tartum kokios profesijonalės, ĮDOMUS IR GRAŽUS LIE
lengvai valdo Įvairiausius ir
TUVIŲ RADIJO PRO
■fiet stambius muzikos instru
GRAMAS
mentus. Betgi valdo juos ar
tistiškai. Mūsų akademikės, Praėjusio antradienio vakapasirodo, labai muzikalios. Ir re lietuvių radijo programas
,katla gi seserys kazimierietės, iš stoties WGES ir vėl padai suskubo jos taip gerai išlavi-|re gražų įspūdį šių programų
į nti? Nors vienų aukštųjų mer-1 klausytojams, nes jis susidėĮgaičių mokyklų turime, bet gi jo iš rinktinių dainų, gražios
gerų ir visais atžvilgiais pa- muzikos ir įdomių kalbų.
Rryzdingų. 'Garbė seserims ka- i Š; sykį dainavo J. Romanas,
|»mierietėnis! Tai kodėl gi ne- ponia E. Bartush, O. Skeveremti tokios vispusiškai nau riūtė, A. Čiapas, Peoples radi
dingos ir garbingos aukšto jo duetas ir kvartetas. Jų pa
sios mūsų mokyklos?
rinktos dainos, išlavinti bal
Akademijos auklėtinė F. sai ne tik žavėjo lietuvius
Kuzmarskaitė jausmingai de klausytojus, bet lygiai ir ki
klamavo “Kristaus 'Darželį” tataučius, kų esu nuo jų girir “Myliu Tėvynę.” Kiaušy- dėjęs

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
BEANKA
Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
VardaR ir pavardė............................... ,..........................

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

L

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
■ Chicago, 111.

pijos ir “Draugo” rėmėjai. Jų
Lapkričio 28 d. ligi gruod
DIDĖJA MOKINIŲ
sūnelis Jonas yra gražiai iš žio 6 d. rekolekcijos ir ketu
SKAIČIUS
auklėtas ir pavyzdingas jauni rių dešimtų valandų šš. Sakaitis.
kramento Adoracija Cicero,
Šį rudenį Lietuvoje beveik
'm.
visose mokyklose padaugėjo
Ilgiausių metų pp. C erdvai
Lapkričio
30
d.
ligi
gruod

mokinių.
niams.
Dalyvis
žio 8 d. Švč. Marijos Nekalto
P. CONRAD. Fotografas
Prasidėjimo Novena CambriTurime
tokias pat šviesas kaip
dge, Mass.
Hollywoode musų studijoj ir vaka
imti paveikslai išeina tokie gra
Gruodžio 7 d. ligi 15 d. vie rais
žus. kaip ir saulėtoj dienoj. Del appoin<nentų ir sempelių pašaukit mus
nos savaitės misijos Šv. Juo telefonu:
ENGLEWOOD 5840
lies. 720 W. «2nd St.
zapo bažnyčioje, So. Chicago,
III.
—-'
■■ ■
<
BARGENAS
Spalių 17 d. ligi 23 d. mi Misijoms vadovauja marijo
4—5 kambarių mūrinis flanai misijonieriai: T. Antanas
sijos Providence, R. I.
tų
namas, garu šildomas.
Spalių 24 d. ligi 31 d. vie Petrauskas, M. I. C. ir T. JoRandasi S. W. kampas 65th
nos savaitės misijos Rockford, nas Jakaitis, M. I. C. Abu ne
ir Artesian gatvės.
seniai grįžę iš Lietuvos.
III.
Kaina $16,090.00 Sųlvgos.
Lapkričio 1 d. ligi 9 d. už
BRIETZKE & UTESCH
dusinę oktava Aušros Vartų
PIGUS KURAS
6320 S. Westem Avė.
bažnyčioje, Chicago, III.
Tel. Republic 6378
Lapkričio 10 d. ligi 20 d.
MARIJAMPOLĖ. Riinkon
misijos Kenosha, Wis.
privežaina nemažai malkų ir
Lapkričio 13 d. ligi 20 d. durpių. Už ,15 litų galima pi
ADVOKATAS
vienos savaitės misijos Low- rkti nemažų vežimėlį.' malkų.
105 W. Monro© St., Rm. 1005
ell, Mass.
Gerų mintinių durpių 1000 ga
Kampas Clark St., 10-tu lubų
Lapkričio 27, 28 ir 29 d. lima pirkti už 18—20 litų. Pe
Telefonas Štate 7660
Valandos 9 .ryte iki 5 popiet
Keturių dešimtų valandų ŠŠ. reitais metais už tiek pat du
Sakramento Adoracija Pitts- rpių, mokėdavo 50—60 litų. Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Republic 9600
burgli, Pa.
Žmonės perkasi kuro žiemai.

JOHN B. BORDEN

Komę. ANTANAS S. POCIUS, Beethoveno
konservatorijos direktorius, spalhj 23 d., Aušros
Vartų parap. salėje, 6 vai. vakare per Mar. Koleg.
Rėmėjų poseiminę vakarienę vadovaus vyrų Sas
nausko chorui ir akompanuos visiems solistams.

Švelni muzika taip pat la GIMTUVIŲ PUOTA PAS
bai tiko prie dainų.
Pp. GERDVAINIUS
Prie muzikos ir dainų bu
BRIGHTON PARK. — Pla
vo ir įdomių kalbų. Kalbėjo
Dr. Suzana Šlakis, adv. Šla- čiai žinomų veikėjų, pp. J. ir
kis, o “Galis Kepurė” be juo- O. Gerdvainių, gražiam name,
kų, padarė įdomų pranešimų, Į 44*28 So. Campbell Avė., spakad pradedant antradieniu lių 13 d. suruošta jų sūnelio
klausytojus vedžios po pasau Jono Gerdvainio gimimo die
lį ir papasakos įdomybes. Pa- nos (sukako 20 metų) puota,
galios programo vedėjas mi-: kurioje dalyvavo daug jaunirrėjo didelius bargenus, kurie j mo ir svečių, kuriuos pp. 'Gedabar siūloma Peoples Furni-1 rdvainiai maloniai priėmė ir
ture krautuvėse, minint 17 m. gražiai vaišino.
sukaktuves. Be abejonės, tas
Po skanios vakarienės jau
yra svarbu tiems, kuriems rei nimas linksminos ir žaidė.
kia kų nors namams nusipir
Kas nežino pp. foerdvainių
Tautietis
kti.
malonaus priėmimo ir jų tu
AČIŪ

Vardu Lietuvių Daktarų
Draugijos, Sveikatos Savaitės
rengimo komitetas ačiuoja lie
tuvių laikraščiams, lietuvių
radijo programų davėjams už
prielankų prisidėjimų skelbi
mais ir programo dalyviams
už nuoširdų kooperavimų va
karų programuose. Taip pat
ačiuoja lietuvių publikai už
susidomėjimų ir skaitlingų lankimosi.

lžingo vaišingumo. Pp. Gerdvainiai niekuomet neatsisako
nuo gerų darbų. Jie yra para-

Democratic
Headquarters

Lithuanian
Division
134 N. La Šalie St.

/

Į

Republican
Headquarters
Lietuviu Divizija
NATIONAL:
M. Wabol, Chairman,
Palmer House,
Room 777.
STATE:
A. K. Yalukas,
Chairtnan
Morrison Hotel
Room 585
COOK COUNTY:
B. R. Pitkiewicz,
Chairtnan
Metropolitan Bldg.
134 N. La Šalie St.
Room 300.

Paskirtie Proga
5 akrų (vieno skvero blo
kas) netoli 95tb ir Cicero
Avė. už $3,750. Geroj vie
toj, arti mokyklų, bažnyčių
ir Storų.
Bušu ir geležkeliu priva
žiuojama.

4700 W. 95th Avė.

9 vakare

iki

A. A. SLAKIS

A. F. CZESNA’S BATHS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
Room 905
Tel Dearhorn 79«4
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SUUFERINtiS VANOS IR ELEKTROS
TREATMENTAI
švediški įiMuikstiniiiiai ir elektros masažas

Treatmental

visokių ligų, reumatirmo. nervų atitaisymo. Šalčio
ir taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sutfe.rinės vanąs duoda didžiausią, kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ligų.
Kambariai dėl perguiėjimo.

Vakarais:

Utarnlnkals Ir Ketvergals
— 5 Iki » vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7117

Namų Tel. Hyde Park 9196

Moterų skyrius atdaras Vtarninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

J. P. WA1IGHES

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

7

ADVOKATAS

Tel. Boulevard 4552

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ.
Tel. Pullman 6950—5177

S. WOOD ST.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6391

4400

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA

KO N I-A RAT.I.E RT—peni outnrtl.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma
dos žiedus, laikrodžius, radios,
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
rodymo. Kainos labai nupigin
tos.

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio
kraštus.
/ •
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvę.
Laivakorčię ir su kelionę surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

2650 W. 63rd St., Chicago, m.
Tel. Hemlock 8380
Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl

ttfiF

■

geriausios rųšles
patarnavimo, šau-

kit.

green

VAI.LEY
PRODUCTS

šviežių

Olsella

Šventasis Raštas, Senojo
Naujojo Įstatymo, su Vulgatos tekstu, Antras Tomas, plo-,
nais popieriniais aptaisais, į
kaina $3.00.
Šventasis Raštas, Senojo
Testamento III. Psalmių kny
ga, patarlių knyga, Ekleziastikas, Izajo pranašystė. Vertė
ir Komentorių pridėjo Vys
kupas Juozapas Skvireckas,
plonais popieriniais aptaisais,
kaina $3.00.
Vadovas Sakyklai. Trečioji
knyga, Pamokslai apie Dievo
Malonę, Sakramentus ir Mal
dų, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50. x
Šventasis Raštas, Senojo ir
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.
Viršminėtas knygas dar ga
lima gauti:
“DRAUGO” KNYGYNE

*

Chicago

Sveikatos Savaitės
Rengimo Komitetas
GERB. KUNIGAMS
ŽINOTINA

Valandos

nių,

4644

PAULINA

SO.

Tol.

kiauši

Ir

sviesto

sūrių.

STREET

1189

Boulevard

Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

$

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

4

PIRKIT KALĖDŲ ATVIRUTES

III.

Chicago,

i

NAUJA GASOUNO STOTIS

Vartoja Sinclair Produktus
DABAR PIGIAI ĮVAIRAUS DIDUMO

21 už $1.00

v

IKI LAPKRIČIO 1 MAI DIENAI

10 už 50c
Kolei įssibaigs

HI6HWAY
SERVICE STATION

7001 S. WFSTRRN AVENUE
S. E. corner
Tel. Hemlock 1017
savininkas

Dargelis,

Pasiskubinkit jeigu norite pasinaudoti
BARGENU
Galima jas matyti:

U

DRAUGAS” PU B. CO2334 So. Oakley Avenue

Jei

pirkti

manai

automobili,

mes

ateik

pas mus pirmiau, nes
vienų
iš
geriausių
rūšių

užlaikome
automobi

lius

kurie

—

8TUDEBAKER,

savo stiprumu

pagarsėję

Taipgi

mą

mes

vartotų

nebrangia

turime

karų

yra

Ir

gražumu.

pilna

pasirinki

labai

prieinamų

Ir

kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
<<•« AID UI H AVKMI R
Talephone Lafayette 719|

]

