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Šventasis Tėvas smerkia naujovini meną
VOKIETIJOS PREZIDENTAS PATEN

KINTAS SAVO KANCLERIU 
rianses Londone

JAPONŲ SANTYKIAI SU BOLŠEVIKAIS 
GERĖJA — MASKVA

SMERKIA NAUJOVINI 
MENĄ

VATIKANAS, spal. 28.

HINDENBURGAS PATEN
KINTAS KANCLERIU

29;000 KATALIKŲ MEL- 
DžlAS UŽ GEROVĖS 

GRĮŽIMĄ

LIETUVOJE
PRANEŠIMAS

BERLYNAS, spal. 28. —
Šventasis Tėvas Pijus XI va-i Paskleista žinia, kad Vokie 
kar Vatikane atidarė naują1 tijos prezidentas Hindenbur- 
paveikslų galeriją. igas yra nepatenkintas kanc-

Iškilmėse dalyvavo 18 kar-’lerio von Papen’o vyriausybe.
dinolų, visa eilė kitų aukštų- Jš prezidento ofiso oficialiai
jų Bažnyčios prelatų ir įžv- nuginčyta ši žinia. Pažymėta, 
miųjų menininkų. - kad prezidentas kancleriu yra

Šventasis Tėvas kalbėdamas patenkintas.
smerkė naujovinį (moderni?

Michigano valstybės kalėji
mo Jackson mieste sargas K. 
Watson. Jis su kitu kalėjimo 
sargu sutarė leisti iš kalėjimo 
pabėgti dviem kaliniam. Tie 
du kaliniai, atgavę laisvę, pla
navo apiplėšti banką ir atsi
mokėti kalėjimo sargam. Jų 
sąmokslas susektas.

QUEBEC, Ont., Kanada. —- 
Apie 25,000 moterų ir mergai
čių susirinko į Jėzaus Darbi- 
riinko namus (įstaiga), netoli

ŽUVO TĖVAS, MOTINA 
IR VAIKAS

Lolton’e, pietų link nuo Clii
cago, Baltimore & Oliio gele- 

Šio miesto, i{ tenai bendrai 'žinkelio traakinvs 8udaužė au. 
meldSsi už gerovės,grjžinų iritomobilį. žuvo c. Wright> 
už Kristaus tran.li.vbn, pa- 33 m amž, Harvey jo -m0.
1'au na ir 2 metų aiuž. jųdviejų

Kun. Lelieve, O. M. I., pa- sūnelis.
sakė trumpą prakalbėlę, o vie 
tos arkivyskupas suteikė Švč.
Sakramentu laiminimą.

ITALAI STATYS LIGONI- 
NĮ5 BEDUJINAMS

Šiandien, 7:30 vai. vakare, Aušros Vartų parapijos c 
mokyklos kambaryj, įvyks Draugo Vajaus kontestiuin- 
kų susirinkimas.

Visi kontestininkai ir norintieji įstoti yra prašomi 
susirinkti, nes bus svarbių pranešimų.

SUIMTAS UŽ IŠEIKVO 
JIMUS

Areštuotas D. Henrici, Ar- 
noldsville Building & Loan

ką) meną, ypač tą, kurs vaiz
duoja tikybinius dalykus. Sa
kė, kad naujovinė piešimo mo 
kykla yra virtusi karikatūrų 
ir net šventų daiktų niekini-

AUSTRAI ATSIPRAŠO 
Al/TERUTA

JAPONAI IMA SĖBRAUTI 
SU BOI^EVIKAIS

VIENA, Austrija, spal. 28. 
■ Vietos universitete sukeltos 

mo mokykla. Ragino viso pa-[riaušės prieš žydus studentus.

ŽENEVA, spal. 27. — Čia 
gauta žinių, kad japonai ima 
sėbrautis su Rusijos bolševi
kais. Siunčiamas į Ženevą ja
ponų vyriausybės atstovas

šaulio vyskupus, kad į bažny-irTaiP kitų apmušta ir 3 ame- Matsuoka šustojo Maskvoje ir 
čias nebūtų įneštas netikras, rikiečiai žydai studentai. Del kalbina bolševikus, kad šie 
menas. Dievo namuose menas [to įvykio Austrijos kancleris sfųstų savo atstovą į Ženevą 
turi būt tikras, supuolantis suĮ asmeniškai atsipiasė J. A ai- tĮa]yvautį Mandžiūrijos klausi-

miu, menas. stybių atstovo.

BEDARBIŲ RIAUŠĖS 
LONDONE

VOKIETIJA VARŽO PRAN
CŪZŲ IMPORTĄ

LONDONAS, spal. 28 
Šio miesto daly Hyde Park

PARYŽIUS, spal. 28. — 
Vokietijos vyriausybė prane-

vakar įvyko didelės tūkstan- šė Prancūzijos pirkliams, kū
čių bedarbių riaušės. Policija 
keletą valandų kovojo su išal-

rie eksportuoja gaminius į Vo 
kietiją, kad ji ateity iš pirk-

kusiais bedarbiais, komunistų 1^4 daromo pelno reikalaus ū- 
kurstomais. Daug sužeistų. Te titinkamų sau mokesčių.
ko ir policijai. Daugelio namų ----------------
langai išdaužyti, geležinės tvo- AVASHINGTON, spal. 27. 
ros išverstos, medžių šakos a- — Prekybos departamento sė-
plaužytos.

7 ŽUVO SUSPROGUS 
ŠOVINIUI

ŠANGHAJUS, spal. 28. — 
Žemėje rastas vienas japonų 
patrankos nesprogęs šovinys.

IffiKSIKOS VYRIAUSYBĖ UŽGROBĖ 
NAUJAI PASTATYTA BAŽNYČIA

SAN YSIDRO, Cal., spal. dento Rodriguezo sesuo, seno- 
21 (per paštą). — Netoli čia ra Catalina Rodriguez de Fa

vela. Šios bažnyčios pastaty
mui ji su kitomis moterimis

. buvo daug dirbusi ir savo Įė
jai pastatyta Šv. Marijos 1. x . _ . .d , . somis parūpinusi didiu alto-
Guadalupe bažnyčia.

Tia Juana keli bedieviai ne- Užgrobus bažnyčią ji savo 
senai kreipės į Meksikos pre- broliui, prezidentui Rodrigue- 

[zidentą Rodriguezą. Jo prašė,'z’ui, pasiuntė griežtąjį prote- 
kad jis duotų leidimą minė- stą. Ji pažymėjo, kad krašto 
tą bažnyčią užgrobti ir pakei vyriausybės pareiga yra rMpI- 
sti pašto stotimi. Prezidentas ntis gyventojų gerove, bet ne 
davė leidimą ir bažnyčia už- juos slėgti, persekioti ir nelai-

Ass’n sekretorius. Jis kaltina-^skersai sienos Meksikos mies-
JĖRUZALB^ępal. 27. — I-[mos kelių tūkstančių dolerių tel y Tia Juana užgrobta nau- 

talą sąjunga misijonieriams išeikvojimu, 
svetimuose kraštuose nuspre
ndė Korak’e, Transjordanijoj, 
pastatyti ligoninę bedujinų 
naudai. .

Korak’e yra apie 7,000 gy
ventojų, iš kurių apie 300 pri
klauso Jeruzalės lotynų patri- 
ėtefiato katalikų misijai.

ŠALIGATVIAI NETURI 
BŪT UŽKRAUTI

Vyriausias Illinois’o valsty-i 
i bes teismas nusprendė, kadI
, Chicagoj šaligatviai neturi 
būt. užkrauti gazolinų piunpo- 
mis.

125 STUDENTĖS APLAN
KĖ ŠVENTOVĘ JAVŲ KAINOS NUPUOLĖ

grobta.
Įdomiausias šiame katalikų 

persekiojime faktas yra tas, 
kad užgrobtos bažnyčios pa-

mingais daryti. Reikalavo, kad. 
bažnyčia katalikams būtų grą
žinta.

Kol kas ji dar negavo nuoUžvakar įvairių javų kai-
„ „, . . v. nos visam pasauly taip žemaiEuchd priemiesčio Notre Da-ix ,. , _ . ...

i i •• mr. * j x- x «uPu<>le, ko nėra girdėję šerne kolegijos 125 studentes aš-
tuonias mylias pėsčios, šven
tas giesmes giedodamos ir ro- 

nuėjo į

CLĖVELAND, O. — South rupijai priklauso tikra prezi- brolio atsakymo.

mo svarstymuose, kada čia 
bus svarstomas T. Sąjungos 
komisijos raportas. Jei bolše
vikai sutiks siųsti atstovą, ta- [žangių kalbėdamos, 
da J. Valstybės susilauks ne
smagumų.

Iš Maskvos praneša, ^kad 
bolševikų santykiai su japo
nais gerėja.

niailsieji žmonės. Chicagos bi
ržoje už gruodžio kviečius mo 
keta 44 l-8c. bušeliui. Gruodž. 
avižų — 14 3-4 c. Rugių .

MUSSOLINI ATIDARĖ 
FAŠIZMO PARODĄ

SUSIVAIDĖ SU PRO
KURORU

_ _ v. iUU k ROMA, spal. 27. — Dalijosi Chicagos taip vadinamai
Šv. Marijos P. Liurdo švento- j 28c. bušeliui. 0 korn bušeliui ministeris pirmininkas Musso-j“&^ret Slx” komitetas susi-
ve. Tenai jos meldė Dievo, i . oo - .......................... - -* d apie 22c.
kad nedarbas sumažėtų ir ga 
realieji laikai grįžtų. BEDARBIŲ VAIKŠTYNĖS

lini šiandien atidarė fašizmo jva^ė su Cook o apskrities 
istorijos parodą, kurioje svar- prokuroru Swanson’u. Proku- 
biausiąjį vaidmenį

r- I

kretorius Cbapin praneša, kad 
visam krašte biznis gerėja ir 
gerovė pažangiuoja.

DIDINS KARO LAIVYNĄ

AVASHINGTON, spal. 27. 
— Prezidentas Hoover’is pa
skelbė, kad jei su Anglija ne
bus sutarta karo laivynus su

MISIJONIERIAI PASITRAU 
KIA Iš PAVOJINGOS 

SRITIES ;

SERGANČIO ANGLŲ PARAPIJOS KLE
BONO MALDOS IŠKLAUSYTOS

FOOČOW, Kinija, spal. 27. 
— Kinų vyriausybės kariuo
menė komunistų plėšikų gau- 

mažinti, tada J. Valstybės ’gUging j žiemių vakarų Fu- 
ims didinti savo laivyną. [kitu provincijos dalį. Visų 

kraštų misijonieriai dabar sku 
biai apleidžia tą sritį, kad ne
pakliūti į komunistų nagus.

Kai kurios bedarbių orga
nizacijos nori gauti leidimą, 
kad ateinantį pirmadienį be
darbiams surengti vaikštynes

jis pats, 
Mussolini, vaidina. Paroda a- 
pima 1914 — 1922 metų laiko
tarpį, t. y. pradėjus didžiuo-

roras paskelbė, kad tas komi
tetas, vietoj kovoti prieš pik
tadarybes, įsiveržė politikom 
O komitetas atsakė, kad pro-

ir demonstracijas. Šis svarbus tyta apie 15,000 įvairiausių 
klausimas pavestas, miesto ta- Į daiktų ir dokumentų, daugiau- 
rybai, o pastaroji įdavė nedar- lsia ’s paties Mussolinio veiki- 
bo komitetui nuspręsti. !mo, o paskiau is fašistų kovos

su savo priešais.

ju karu ir baigus fašistų iški- kuroro ofise užsiimama papir- 
limu Italijoje. Parodoje išsta- kiniais. Šis komitetas už 100 

dol. pirko kokius tai slaptus 
iš to ofiso dokumentus.

PRISIEKDINTA “JURY”
BAUGINA GYVENTOJUS

“Secret six” viršininkai da 
bar pašaukti prieš “grand ju
ry”. Prokuroras sako, kad pa
pirkimų ėmėjai bus traukiami 
tieson. Tik reikalinga, kad 
‘ secret six” įrodytų gyvuo
jančius'jo ofise papirkimus.

Vyriausias kriminalinio tei
smo teisėjas vakar prisiekdi- TOLEDO, Ohio, spal. 27. — 
no specialę “grand jury”. Da- Iždo departamento sekreto- 
vė nurodymų įsigilinti į A-Mills čia kalbėdamas bau

LONDONAS, spal. 26. — relį. Tai pašaliečiai vizitoriai 
Susibėgo daug žmonių pasi- ."\Velwyn Garden City para pi- j Vienas komiteto narių pradė-
žiūrėti. Bevartant šovinys spro j klebonas kun. Houtman aiSkinti vizitoriams, kadi OTTAAVA, III., spal. -27. - . - . - - - j niiiez.ius demokratais lis

susirgo. Didele parapija, M“*?? S’“” ‘„Tt X”
gauti kunigo šv. Mišias laiky- Rdūsom’e banką. Visi suimti “lo srnyJr airsteiu j moKcs .

5 RUIŠIKAI KALĖJIME
ORO STOVIS

go. 7 kinai užmušti ir apie 
25 sužeisti. Nukentėję daugiau 
šia vaikai.

Mišių laikymas yra būtinas.

Ter tris savaitės dienas
AŠTRIAI NUBAUSTAS gauta kunigas iš artimosios 

------------ kolegijos. Bet atėjo sekmadie-
KAVANA, Kuba, spal. 27. nis. Sergantis klebonas tele- 

— Už 45 centų pavogimą da- fonuoja vienur ir kitur. Susi- 
rbininką Perez’ą teismas nu- siekia su pačiu Londonu. Ne

ti, nežinia kas bus daroma. ir vakar juos teismas nubau- 
Tada iš pašaliečių (o tat dė kalėti nuo vienerių metų 

buvo ispanai) išsiskiria vie- iki gyvos galvos. Šiandien jie 
nas simpatingas vyras ir sa- pristatomi į Jolieto kalėjimą.
ko, kad jis yra kunigas, jis

čių mokėjimo trukdymus.

CHICAGO IR APYLIN-jv. au
nančiais rinkimais laimės, kra — Šiandien numatoma
štą ištiks ūauja negerovė. saulėta diena ir kiek šilčiau.

baudė 7 metus kalėti, Vyriau
sias teismas šią' ištarmę, patvi
rtino.

gali gauti kunigo šv. Mišias 
laikyti. Bet jis turi vilties, 
meldžiasi.

Tuo tarpu laikas bėga, žmo
nės renkasi į bažnyčią; Baž

gali šv. Mišias laikyti ir pa
gelbėti parapijai, tik reikali
nga jam pasimatyti su sergan
čiu klebonu. ' :

SĄMOKSLAS prieš ru 
MŪNIJOS KARALIŲ

KIEK LIETUVOJ 
FABRIKŲ

Šiais metais visoj Lietuvoj 
tokių pramonės įstaigų, ku
riose dirbo nemažiau kaip 3 
darbininkai, buvo 1108. Jose 
dirba 1415 tarnautojų ir 13744LONDONAS, spal. 27.

Jis nulydėtas į kleboniją Fa Patirta, kad Šveicarijoj gyve- daibininkai, iš jų 8,444 vyrai, 
sirodė tai ispanų kunigas, la- nrtntis rumunų princas Babu j 4,856 moterys ir 444 mažame- 
nkęsis vienoj konferencijoj su Stitbey, šiandieninio Rumuni- |čiai. Kvalifikuotų darbininkų 

Jis atlaikė jos karaliaus priešas, yra su-Į (specijalistų) yra 4.043, ne-
Yakar Chicagoj minėta kra

što karo laivyno diena ir pa- i nyčios komiteto nariai nežino1 savo tautiečiais, 
gerbtas prezidento Rooseveltkas daryti, Jie dar labiau su- vienas šv. Mišias, o paskiau daręs sąmokslą tikslu karalių kvalifikuotų 9,701. Visose į 

dar ir kitas. Sergančioje kle- pašalinti ir grąžinti sostui re-'monėse dėl nelaimingų įvykių 
bono maldos išklausytos. gentūrą. ' nukentėjo 44 darbininkai.

atminimas. Nes jis buvo šio.sirūpino pamatę ateinantį į 
laivyno kėlėjas. > I bažnyčią ne mažą žmonių bū-

“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS 
BLANKA

Šiuo pranešu, kad įstoju j “Draugo Vajaus” Kontestą:

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

Adresas......... . ...................................................................*
’ ■ JH||I!•••••••••••«••• •••••••••••••••••••••••••»•

“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Ave.t 
Chicago, III.
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IJelna kasdien, ttskyrua sekmadieniusl
PRENUMERATOS KAINA: Metams — **.00. Pu

sei Metų — $8.50, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .Ha

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrų- 
Elna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčluna tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

Skelbimų kainos prlslundtamue pareikalavus

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet
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DIENOS KLAUSIMAI
SMITH’O KALBA

Aną dieną Newark, N. J. per radiją kal
bėjo Al. Smith, 1928 m. buvęs demokratų 
partijos kandidatas į prezidentus. Jo kalbos 
klausė, ir tai su didžiausiu susidomėjimu, mi
lijonai žmonių, nes Smith’as yra labai popu
liarus politikas ir kalbėtojas.

Nors Al. Smitlias kalbėjo demokratų 
partijos naudai, tačiau jo kalba buvo vi
siems lygiai naudinga. Ji turėjo atidaryti a- 
kis abiejų partijų fanatikams, kurie save va
dina “šimtaprocentiniais” amerikonais, nes 
mat jie tam tikros sektos nariai ir “sausieji” 
— prohibicijos palaikytojai. Jis iškėlė fak'- 
tų, kurie yra Įdomūs ne tiek politikieriams, 
kiek bendrai piliečiams. Kad Smitlias ir yra 
vienas žymiausių vadų demokratų partijoj, 
bet vis dėlto sufanatizėjusiai demokratų gru-

“The Saturday Evening Post” žurnale 
buvusis krašto prezidentas Coolidge rašo, kad 
jis 1928 metais — savo prezidentavimo pa
baigoj, aiškiai nujautė kraštui einantį eko
nominio krizio pavojų.

Tas viešasis jo išpažinimas spaudoje su
kėlė daug nepaprasto susidomėjimo. Kaip tai! 
krašto apmokamas tarnas, numatė, kraštui 
pavojų ir apie tai gyventojų neįspėjo!

Clevelando laikraštis “ Universe-Bulle- 
tin” tarp kitko pareiškia:

“Kada žmogus išrenkamas į viešąjį ofi
są, kuo jis skolingas savo rinkėjams! Šis 
klausimas darosi daug svarbesniu, kada jis 
liečia patį prezidentą, kurs yra vyriausiu 
krašto vadu ir kurį renka milijonai piliečių. 
Coolidge būdamas prezidentu nujautė kraš
tui pavojų ir apie tai tada tylėjo. Šiandien 
jis apie tai praneša. Jo pranešimas šiandien 
nereikalingas. Bet iš to yra gyvas reikalas 
milijonams piliečių pasimokyti.”

Krašto prezidentas ne tik yra krašto vy
riausias vadas ir nuo išorinių priešų saugo
tojas, bet jo pareiga yra gyventojus saugoti 
ir nuo vidaus priešų. Niekas kitas visose J. 
Valstybėse negali gauti tiek įvairių tikrų 
informacijų apie pavojus* kaip prezidentas. 
1928 metais ant krašto slinko ekonominio kri
zio pavojus. Prezidentas apie tai žinojo. Bet 
jis nepasinaudojo jokiomis apsidraudimo prie
monėmis ir gyventojų neįspėjo.

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dienrašty dr. Hačkus veda Sveikatos Skyr|q. JH 
telkia profesljonalius patarimus skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja J klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Kaėkui, 2ISO W. 22nd st., Clilcago, 
Illinois.

■v .
2) Siunčiant klausinius, visada reikia paduoti sa

vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei kausimo Ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyto laišku. 
Vi tat visada reik pridėti pašto ženkelf ui 3 centus.

GROŽĘ PRIVILIOSI, SVEI
KATĄ Užtūrėsi

Svarbu būti gražiai, bet dar 
svarbiau yra būti sveikai.

Mergaitės pirm ištekant ste
ngiasi savo plaukus dabinti, 
veidą dailinti, liemenį puošti; 
o apie savo sveikatą tai ne 
visos pasirūpina.

Tik sveikata laimę teikia. 
Kuri jaunystėje ligoms patalą 
prirengia, toji ištekėjusi nebus 
laiminga ir kitus nelaimingais 
padarys. Del jaunystėlės klai
dų, ateityje daug karčių aša
rų tenka išlieti.

Dažniausias vaizdas lietuvių 
To tylėjimo apie gręsiantį pavojų moty-1gyvenime pasitaiko štai koks:

vai gana aiškūs. Prezidentas nenorėjo paken-! 
kti |avo partijai. Tas reiškia, kad partija 
daugiau buvo branginama, negu visas kraš
tas.

Štai šiemet prezidentu bus išrinktas pre
zidentas Hoover’is arba gub. Roosevelt’as.

pei jo kalba nepatiko. Pasipylė protestai, ku- čiau jis gyventojų neįspės ir tik 1940 metais 
adų būk tai pabūgo demokratų, rinkimų kam- parašys kokiam laikrašty, kaęĮ, jįs, tai visa 
panijos vadovybė ir Al. Smith’ui nutraukia ( žinojo, bet tylėjo, kad nepakenkti savo parti- 
radio kalbas, kurių noriai klausė milijonai jos žygiams.
sveikai protaujančių žmonių. Ištikrųjų, taip neturėtų būt.

Jei demokratų partija nori būti kitokia, 
kaip ji skelbiasi, negu jos oponentė, ji netu-
»«, stabdyti Smili,’o kalbų, kurios, nors kai j Verslas” sušunka: “Ir kas per laikail 
kam ir bado akis, bet dar paraginti, nes jo , e,ia „..snnfrttnra, Jia sukirmiję
kalbos ištikrųjų veda kraštą prie gerovės, o
jį patį galima pavadinti šimtą nuošimčių a- 
merikonu pilna to žodžio prasme. Bet demo
kratų vadovybė stengiasi Smithą pažaboti,

gulėsi palaikyti tik savo svei
kata ir gerumu. ,

Dv A. M. RAČKUS 
2130 W. 22nd St., 

Clilcago 
Tel. Caanl 0744

gydytoją nėjo, mat nedrovu. 
Na, ir kentėjo iki ištekėjo; o 
kai ištekėjo, tai jau valia si
rgti ir geraširdį “dūšiuką” į 
strioką varyti.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
PAKLAUSIMUS

Amerikos Lietuvio 
Kataliko Stmdenhi 

Kuopoms
Šiuomi pranešame, kad vi

sos įsikūrusios (ir kuriančio-

Gerbiamas daktare:—
Skaitydami dienraštį “Drau

ką” dideliu įdomumu skaitom 
ir tamstos rašytus apie svei
kata straipsnelius. Tas yra la- sios) studentų kuopos prisi- 
bai naudinga visuomenei. Tai- laikytų ir išpildytų ko anks- 
gi mes tamstai, daktare, lin- č.įausiaį sekančius formaliskos 
kim ir toliau tęsti kilnų dar- tvarkos reikalavimus: 
bą lietuvių visuomenės gero-! . -
vei taip pat ilgai gyventi ir L kad vlso8 stu‘ten"! ku°-
susilaukti žilos senatvės. ,pos Prul«!’tli sav0 '“““1 'ar.

j dus ir pavardes bei adresus 
Malonėkite atsakyti į mūs centro finansų sekretoriui, 

klausimus: ,Miss Isabelle Laschinskas, 146
Ar nėra pavojaus vartoti te- Bowen St., So. Boston, Mass. 

paiai plaukams vien dėl palai- j 2. kad visi pinigai būtų siu-Vienos ligos nusikratoma, 
kita atsiranda. Žmonelė vis kymo plaukti jei yra plaukai Įnčiami Centro iždininkui, prof. 
sirguliuoja, vis dejuoja. Gal geri! Galinis, 86 Fuller St., Der
žmonai smagu yra šokinti vy
rą, bet jam galų gale tas atsi
bosta. Iš saldžios, meilios 
“svajonių karalaitės” ji jam'pe« 
patampa tik “ligų maišas, pi
nigų ėdikė, kartusis pipiras/'"
Va, nesantaikos velniūkštis ir 
pjudo šeimyną. Menkutis vel
niūkštis išauga į didelį velnią, 
kurs galutinai atšaldo meilę, 
išblaško visas kilnias jaunat-

Ar nėra pavojaus gauti lim
pančią ligą vasaros metu mau- 
danties dideliam žmonių pul-

te&11 pagania
Kazimieras V.

Jaunikaitis susižavi savo “sva vėje svajotas svajonėles ir iš-
ardo šeimyną. Taigi ligos ėda 
pinigus, o stoka pinigų ugdo 
nesantaiką, žudo meilę ir li
gos dažnai yra priežastimi pe- 
rskirų.

Užgesinti žiežirbą yra leng
viau nei liepsną, lengviau taip 
pat pagydyti ligą jos pradžio-

joriių karalaite,” mat yra 
“graži pažiūrėti, meili pakal
bėti.” Jie romansuoja, pasi
žada viens kitam gerais būti, 
viens kitam laimę teikti ir ap-

Vienas katras iš jųdviejų pateks vyriausian siveda. Vos tik mergaitė ište- 
krašto ofisan. Na ir, sakysime, prieš prezi-'ka, na, ir pradeda sirgti, ir 
dentavimo pabaigą — 1936 m., prezidentas j serga, ir serga. Jaunikis rūpi- 
turės žinių apie gręsiantį kraštui pavojų. Ta- naši, kamuojasi, veda savo je. Ligai niekad nereikia lei-

PASTABĖLĖS

žmonelę paš gydytoją. Gydy
tojas suranda, kad jaunosios 
blogi tonsilai visą sistemą nuo 
dija. Reik imti tonsilus lauk. 
Ir išėmus tonsilus sveikata tik 
palengvėl gerėja.

Po kiek laiko, vėl žmona 
serga. Vyras tiėsiog panikoje, 
kai žmonelę reik vežti* į ligo
ninę ir daryti operaciją ant 
apendicito. Ir didelės išlaidos, 
ir baisus rūpestis. Jau pirm

sti įsigalėti. Menkos ligelės 
jaunystėje pavirsta į sunkias 
ligas subrendus. Kas jaunys

Atsakymas Kazimierui V.—
Kosmetiški tepalai plaukams 
kai kam gali pakenkti. Mau
dytis ten, kur didžios žmonių 
minios maudosi, žinoma, su
sidaro pavojų užsikrėsti lim
pančia liga. Bet ligoti žmonės 
sužiniai neina į viešas maudy
nes, ’ir labai retai pasitaiko 
kad koks ligonis užkrėstų li
ga kitus maudanties.

Atsakymas B. J. — Tamsta 
savo laiške rašai, kad beveik 
kas naktį labai išprakaituoji 
ir todėl dažnai katarą gauni,

ehester, Mass.; siunčiant pi
nigus, reikia pažymėti kas. 
kiek, už ką arba dėl ko etc. 
ant atskiro poperos lakšto.

3. kad visos studentų kuo
pos prisiųstų centro raštinin
kui, St. Vaičaitis, St. Mary’s 
College, Thompson, Conn., sa
va kuopos Dvasios Vadų, vai 
dybos narių vardus, pavardes 
ir adresus.

4. kad visi raštai, žinios, ko
respondencijos etc. (anglų ir 
lietuvių kalbose) leidžiamam 
studentų laikraščiui būtų ko 
anksčiausiai prisiųsti — J. P. 
Pilipauskas, St. Mary’s Col
lege, Thompson, Conn.

5. kad visi nariai studentai- 
(ės), Dvasios Vadai, sendrau
gei ir rėmėjai varytų aktingą

ir prašai manęs patarimo, ką.^ar^>9’ organizuodami visur ir 
daryti kad bemiegant nepra-1 visame studentus į kuopas.

6. kad įvairios žinios ir pra-
tėję stengsis sveikai, gyventi kaltuotum fe.
ir menkas ligas pasigydys, tas1 . , ... . . . . .
x įmiegant, reiškia kad j tams-

seimyniniaine gyvenime įsve- . , . . .j-j v t • . . . *'os kraują susirenka nemažaings didelių ligų ir nelaimių. 
Kiekvienas jaunikaitis ir kie
kviena mergaitė privalo bent 
sykį į metus nueiti pas gydy
toją jįr pasiteirauti apie savo 
sveikatą. Jei randasi kokie 1

toksinų. Kūne toksinai atsi
randa, jei žmogus turi džiovą, 
arba jei tonsilai yra blogi, ar-

nesimai apie “Amerikos Lie
tuvių Katalikų Studentų Or

nes ir toj partijoj yra veidmainių, “sausųjų” 
ir sufanatizėjusių sektų, kurios veda kovą 
prieš katalikus, prieš ateivius ir griežtai sto- ' 
vi už prohibicijos įstatymo palaikymą.

Būtų gerai, kad ir jaugiau atsirastų 
Smith’o tipo vyrų, nežiūrint kokios partijos 
jie nebūtų, kurie išdrįstų pasakyti teisybę 
ir ginti šio krašto konstitucijoj pabrėžtus lai
svės dėsnius, kuriuos fanatikai stengiasi lau
žyti. Taigi, Al. Smith, laikykis, nepasiduok!

, .1 ; »• -i • • • . r , /. : . .. ~ _ ba jei dantų šaknyse randasisaldainiai, čia vėl supuvę papirosai ir taba- tmcndicito. Ir dideles išlaidos, toną ar pasiteirauti apie savo ...... 1

kas... Prie to reikėjo dar pridėti: neteisėta ir baisus rūpestis. Jau pirm sveikatą. Jei randasi kokie 1 >•«.., . . . ,

, j , • • 1 • ... . . I.V1 ... , , .. » , ; įsuvirskintas maistas pūva etc
Valdžia, spaudos, susirinkimų, veikimo nelais-1 ištekėsiant toji gražuolė ture-j nenormalumai, reik juos pra-' , v. , . ......

Vė ir eilės kitokių “kvarabų.” jo sugadintus vidurius nuo šo-Į šalinti. Jei tonsilai yra suge-' * arciau ani‘ ai nea 1 e 10
* * ♦

Vienos lietuvių liberalų organizacijds rei
kalai “gerėja”. Tos organizacijos buvęs pir
mininkas ir vadas įsišventino į nezaležninkų 
pryčeriiHi. Dabar ir ji jau turės “dvasios va-
aą. 19

“Ižtroškusiems” blogos naujienos. Ir Al. 
Smitji pasakė, kad nežiūrint kas šio krašto 
prezidentu nebus išrinktas, be dviejų metų 
atmainų prohibicijos įstatyme negalėsią būti.

ganizaciją” būtų skelbiami 
taip pat per Amerikos lietu
viškus laikraščius: “Darbini
nku” •Garsą’ ‘Draugą,”

7. kad visos studentų kuo

pos dirbtų ir veiktų vienybė-. , . x - a ,jv. 1, ... ... ... . . . jant eiti pas gydytoją, kad iš-,
kolado, torhj jr saldžią ran- df, re.k juos išimti lauk, tai ta sveikatos pade- su ceE,r0 valdyba,
gmt, agurką. Stoka sriubos, išvengsi daug ligą Kieno vi- KoJ iva
perdaug mėsiškų valgių ir duriai yra pakrikę, reik pasi- Į j

nuolat užkietinti viduriai pa- gydyti kol dar jauni esate. |
lengva prirengė dirvą apen; O tu, sesute lietuvaite, kai į Atsakymas M. D. Sistema
dicltui. Pirm ištekėsiant jai,būsi sveika tai būsi graži, ir jingas kūno mankštffliimas yra ,llollc Student’s Orgamzation” 
dažnai galvą skaudėdavo ir ilgai graži; o kai pasigražin/sveika. Bet beprotiškas alsi 
kaikada šoną skaudėdavo, bet si tai būsi dar gražesnė. Pri- Įnimasis ir intensyvus sportas

8. visais informacijos reika- 
lai s kreipkitės j:
“Lithuanian American Cat-

apie tai niekam nieko nesakė. siviliok sau bernelį savo gro-!silpnina širdį. Aš, kaipo mc-
Kurgi čia kam pasakosi, dar.že ir skaistumu; o prisivilio- j d'kas ir lietuvis, sportomani-
vaikinai gali pabūgti... Pas jus, šeimyniškos laimės židinį 'ją skaitau tautai žalingu.

St. Mary’s College, 
Thompson, Conn., ir

John C. Morkūnas, pirm, 
253 Berlin St., 

Rochester, N. Y.

Dridešints Pakš Meti 
Sukaktnes
Rašo Tautietis

(Tęsinys) ,
Nori savo bažnyčios

Kai lietuvių skaičius padidėjo, štai, 
atsirado, keletas veikėjų, kurie pradėjo 
svarstyti apie parapiją. Tą mintį ypač 
sustiprino kum Matulaitis, kai važiuoda
mas iš vakarų, sustojo Omaboje, aplankė 
vietinį vyskupą, veikėjus, sušaukė susi
rinkimą p. Pijaus JoneVičiaus krautuvėje 
ir ragino lietuvius steigti lietuvišką pa
rapiją. Tam tikslui jis pirmutinis paklo
jo $10. Gaila, kad jis pats negalėjo čia 
pasilikti. Matote, turėjo parapiją rytuose.

Nuo to laiko, tai yra nuo 1903 metų 
lietuviai ir pradėjo judėti bei svarstyti 
apie būsiančią parapiją. Kad dar ir ne
buvo bažnyčios, nė kunigo, tačiau aukos 
plaukte plaukė bažnyčiai statyti ir ki

tiems dalykams pirkti. Lietuviai buvo la
bai susirūpinę naūja bažnyčia, laikė su
sirinkimus kas mėnuo ir aukojo pinigus 
tam tikslui.

Truputį vėliau atvyko kunigas Raš- 
tutis. Pirmą Kartą sušaukęs lietuvius, jis 
aiškino, kur reikia' statyti bažnyčią. Ant
rame susirinkime, laikytame rugpiūčio 
mėnesyje, 1905 m., jis ragino juos laiky
tis vienybės ir to tikėjimo, kurį įsigijo 
nuo savo tėvelių. Toliau kalbėjo Albinas 
Jokūbka ir aiškino, kad visi susiprastų, 
jog esą lietuviais ir nesivadintų lenkais 
arba rusais. Rodosi, kad dabar jau vis
kas tvarkoje. Visi pažadėjo laikyti kuni
gą ir remti parapiją. Gaila, kad pažadė
jimai nebuvo įvykdinti. Galų gale, kuni
gas neturėdamas iš ko gyventi, statyti
bažnyčios, apleido naujai Įkurtą parapi- • ♦

Taip dalykams esant parapijos įkūri
mas buvo sutrukdytas. Tuo tarpu atva
žinėjo klausyti išpažinčių įvairūs kunigai 
iš St. Louis, Cbicagos, arba Visconsino 
valstybės. į

Kokia bažnyčia?
Lietuviai labai norėjo pastatyti tokią 

bažnyčią kaip čekų. Jie net paskyrė dele
gatus, kad eitų ir paimtų planą iš čekų 
kunigo. Bet delegatams nuėjus ir papra
šius plano, kunigas jo nedavė, nes sako, 
jog tai yra arkitekto dalykas duoti arba 
paskolinti planą. Jis, girdi, neturi teisės 
to daryti. Tuo tarpu atsirado lietuvių, 
kuriems tas planas nepatiko ir taip buvo 
atmestas, Lietuviai padąrė savo planą ir 
pradėjo pagal jį statyti bažnyčią.

Jau įstato
Štai, 1906 metais pradėjo statyti savo 

bažnyčią. Gaila, kad^ žiema gTeit prisiarti
no ir šaltis sustabdė statybą. Žiemos me
tu visai negalima b^ivo dirbti.

Tuo laiku parapijos “prezidentu”, 
kaip jie tada vadinauvo, buvo ponas Ber
nardas Maslauskas. J*is tvarkė visus sta
tybos reikalus, jis prašė aukų, ieškojo 
kunigo ir darė viską, kas buvo bažnyčiai 
reikalinga. Kai žmogus skaitai jo pasi
darbavimą, tai turi pripažinti, kad tai

buvo didžiausias šv. Antano par. įsteigė
jas.

Sakoma, kad vieną- kartą jis nuvyko 
pas vyskupą su kitais draugais ir prašė 
leidimo statyti bažnyčią. Vyskupas R. 
Scannell tarė: arti jūsų ten yra čekų ir 
kitų tautų bažnyčios. Dėl to, jums neap
simoka statyti savo bažnyčios. Eikite į tas 
bažnyčias ir melskitės. Mes, airiai, taip
gi neturime savo bažnyčių.

P. Bernardas Maslauskas jam tarė: 
“Jūsų Malonybė, jūs neturite savo kal
bos, ar tai norite kad ir mes savo netek- 
tumėm!” Taip išsitarti galėjo tik tikras 
Lietuvos sūnus, kuris tikrai myli savo 
tautą, kalbą ir viską, kas lietuviška.

Vyskupas tarė: “Aš to nenoriu. Ei
kite, statykite bažnyčią, o kai viską tu
rėsite, aš jums duosiu lietuvį kunigą.”

Be p. Bernardo Maslausko buvo ir 
kitų uolių katalikų ir tikrų Lietuvos sū
nų, kurie dėjo visas pastangas bažnyčią 
statant. Jie dosniai patys aukojo, kitus 
ragino aukoti ir net ėjo po namus, krau
tuve* ir kitas pramonės vietas rinkdami

aukų sv. Antano parapijai. Jais buvo p. 
Antanas Bazar, Juozas Šviežauskas, Vin
centas Uždavinis, Tomas Pucilauskas, Ka
zimieras Alukonis, Juozas Borisas, An
driejus Bazis, Klemensas Freinavičius, Jo
nas Paukštys, Vladas, Kazimieras ir An
tanas Akromai, Vaclovas Vaškeliavičiųs, 
A. Pabulioųis, Jonas Barkus, Pijus. Jone- 
vičius, Antanas Smailis, Petras Yašgis, 
Vincentas Radickis, Liudvikas Pameditis, 
Adomas Špokas, Juozapas Karvelis ir ki
ti, kurių visų negalima buvo suskaityti.

Bažnyčios šventinimas

Pagaliau, išsipildė Omahos lietuvių 
širdies troškimas. Jie susilaukė to, ko per 
ilgus laikus norėjo ir visomis savo jėgo
mis stengėsi įsigyti. Jie susilaukė savo 
bažnyčios, kur galėtų Dievą garbinti, su
dėti Jam savo pažadėjimus, aukoti Jani 
savo vargus, ieškoti pas Jį ramybės, pe
nėti savo sielą Jo Kūnu ir Krauju.

(Daugiau bus)
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DETROITO ŽINIOS

M. J. ŠIMONIS, vedėjas
Antrašas: — 3564 Vemor Ilighvay W. 

Telefonas Lafayette 1298
S i P. • A.'-"— 3Ė

Dėmesiui 
Detroitiečiu

Aš, Ona Aksomaitienė, 100 
Harmon st. įstojau į dienraš- 
5io “Draugo” vajaus kontes- 
ą ir šiuo prašau Detroito lie- 
uvių paramos, širdingai pra
šau paramos savo draugių, 
JOŽįstamųjų, taip pat narių 
Iraugijų, bei sąjungiečių, prie 
tūrių ir aš priklausau. Man 
itsilankius neatsisakykite pa
remti. Jei patys lietuviai ka- 
alikai nerems savo spaudos, 
liekas kitas jos nerems. Ka- 
alikiškas laikraštis bei gera 
cnyga, tai mūsų gyvenimo mo 
tykia. Skaitydami kat. laik
raščius, knygas mes daug iš- 
nokstame, daug sužinome; be 
o geriau išmokstame savosios 
ietuviškos kalbos. (Aš pati 
šrnokau skaitydama ‘ ‘ Drau- 

fcą”). .
Biznieriams (visi mano pa- 

iįstami) norint pasiskelbti lai- 
trašty, aš mielai patarnausiu, 
įe dėl to, kad tikėčiaus lai- 
nėti dovaną, bet dėl to, kad 
įasidarbuoti katalikiškąjai 
spaudai, kad ko daugiausiai 
iraplatinti “Draugą.” Kata- 
ikiški laikraščiai žmonėms y- 
a taip reikalingi, kaip maiš
as mūsų kūnui.

Ona Aksomaitienė

Jaunai Šimoniūtei duota va
rdas Liudvisė-Ona.

Be kūmų, pokily dalyvavo 
sekantieji svečiai: K. Štaupas 
iš Clevelando, J. Green su 
žmona, P. Petrėnas su žmona, 
J. Ambrazas su žmona, A. Bu- 
knis su žmona, p. V. Stapu- 
lionienė, gerb. kun. Ig. Borei- 
šis ir varg. J. Blažys.

Kūmams grįžus iš bažnyčios, 
paruošta gardūs pietūs. Po pie 
tų visi susėdo pinaklio lošti.

Vėliau atvažiavo gerb. kun. 
Tg. Boreišis ir varg. (J. Blažys, 
kurį tuoj pristatė pianu ska
mbinti, o kai kurie, jam pri
tariant, padainavo. Nei nepa
justa, kaip laikas greit pra
bėgo ir, štai, šeimininkė jau 
šaukia visus prie stalo vaka
rienės.

į teks ir tikiu, garbėj nepri
truks. Visuomenė visas lygiai 
įvertins už pasidarbavimu Mo
terų Sąjungai, pritraukiant 
jon jaunametes ir auklėjant 
jas doromis, naudingomis Die- 

,'vui ir Tėvynei lietuvaitėmis.
Apysenė lietuvaitė 

Red. prierašas. Tuo ginčą 
ir baigiame. Kitų prisiųstų 
raštų tuo klausimu nebedėsi
me.

DRAUGIŠKA VAKARIENĖ

Spalių 17 d. vakare pas po
nus Stapulionius buvo drau
giška vakarienė suruošta Ka
ziui ir Paulinai Štaupams pa
gerbti.

Seniau Kazys Štaupas buvo 
Detroito veikėjas, ypatingai 
prie chorų.
Paulina Štaupienė yra buvus 

įžymi veikėja Moterų Sąjun
gos kp., Clevelande. Nors kai 
kurių žmonių pavydas pastojo 
jai kelią, tačiau ji nenustoja 
energijos ir po šiai dienai tebe 
sidarbuoja lietuvių tarpe.

Be pp. Štaupų, vakarienėj' 
dalyvavo sekantieji draugai ir 

i pažįstamieji: St. Paurazas.su
Vakarienė taip pat buvo ga- žmona, Matas Šimonis su žmo-

KRIKŠTYNOS PAS PONUS 
ŠIMONIUS

„ Sekmadienį, spalių 16 d., 
>as Matą ir Oną Šimonius į- 
yko krikštynos jų dukrelės. 
*. Šimonis yra “Draugo” De- 
roito Žinių Vedėjas ir plačiai 
inomas visuomenės veikėjas.
Kūmais buvo Stasys Stapu- 

ionis, vietinis veikėjas, ir Pau 
ina Štaupienė, iš Clevelando. 
’astaroji yra įžymi moterų ta
pė veikėja. \ ’•

rdi, su grybais, (žinome, kad 
beveik visi lietuviai mėgsta 
grybus).

Po vakarienės vėl paskam
binta pianu, kai kurie pašoko, 
o kiti draugiškai pasikalbėjo.

Po to dar pažaista, vado
vaujant p. K. Štaupui, ir apie 
1? vai. naktį svečiai paten
kinti visu kuo pradėjo skirs-

# t

tytis į namus.
P. Matas Šimonis yra įžy

mus veikėjas, žinomas ne tik 
Detroite, bet ir kitose koloni
jose, ypač Clevelande, daug 
veikęs, darbu ir gabia plunks
na. Mums, lietuviams, dėl to 
reikia jis remti jo kilniose pa
reigose.

Ona Šimonienė yra įžymi 
choristė, taip pat veikli narė 
Moterų Sąjungoje.

Pp. Šimoniai dabar augina 
dvi dukreles. Linkėtina,, kad 
užaugusios eitų pavyzdingų tė 
vų pėdomis.

“Pop” Šimonis tikrai did
žiuojasi savo dukrelėmis.

Pipiras

na, P. Petrėnas su žmona, A. 
Buknis su žmona.

Ponia V. Stapuiionienė, kai
po gabi virėja, iškepė stirnie
nos ir zuikienos. Mat, Štaupai 
buvo nuvažiavę į Michigano 
lietuvių kaimą ir ten K. Štau
pas išėjęs medžioti nušovė sti
rną ir zuikį ir pargabeno į 
Detroitą. Vakarienė buvo ga
rdi. Po vakarienės visi palose 
pinaklį. Po to, pažaista, vė
liau pasišnekučiuota apie vi
suomenišką veikimą ir links
mai išsiskirstyta.
Širdingas ačiū priklauso 

Stapulioniams už malonų ir 
širdingą priėmimą į savo na
mus ir draugiškumą.

Pipiras

ŽINIOS IR NAUJIENOS

Lietuvių Aviacijos Diena.

GERB. KUNIGAMS 
ŽINOTINA

M. S. JAUNAMEŪIŲ 
VEIKIMAS

“j W ** • ~ *<i

.1' V
t fi X ų..Orę.,

susirinkimas įvyks lapkr. 1 d.,
Lietuvių žemutinėj svetainėj. 
Po susirinkimo vyčiai turės 
pasilinksminimą ir užkandį — 
nariams veltui, o pašaliniams 
tik 15c. Tokie vyčių pasilink
sminimai arčiau supažindina 
vieną su kitu ir padaro dides
nį judėjimą. Vyčiai kviečia 
jaunimą atsilankyti.

Ilolloween Frolic, spalių 30 
d. L. Vyčių 102 kp. rengia 
nepaprastą šokių vakarą, Lie
tuvių svet. Komitetas A. Rin
gis, P. Gelumbauskas, J. Na- 
rauskas kviečia ne tik jauni
mą, bet ir augusius atsilan
kyti į vakarą.

Legal Aid Bureau, 51 War- 
ren Avė. arti Woodward, ga
lima gauti visokių informaci
jų ir advokatų dykai. Kas ne
išsigali, lai kreipiasi į tą biu
rą. Detroito žiedas

Spalių 18 d. mirė a. a. Ju
lijona Antanavičienė, 42 m. 
amž. Staigi mirtis pakirto jos 
gyvybę. Spalių 21 d. po atlai
kytų trejų mišių šv. Jurgio 
bažnyčioj, po kun. J. čižaus- 
ko pritaikinto pamokslo, pa
laidota Mt. Olivet kapinėse. 
Bažnyčia buvo gedulu išpuoš
ta. Skaitlinga žmonių minia 
palydėjo į amžinastj. Paliko 
dideliame nuliūdime vyrą Juo
zapą.

A. a. Julijona paėjo iš Lie
tuvos Kaltinėnų parapijos, U- 
ntolydės kaimo, Švenčionių ap. 
9 metai kaip vyras atsiėmė iš 
Lietuvos. Gyveno gražiame su 
tikime.

Ijaidotuvėse dalyvavo gimi
nės, Adomas Vaitkevičius su 
žmona iš Summit, III. Grabo- 
rius Chas Stepanauskas gra
žiai patarnavo.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
(kurie garsinasi iatne.

Politikos ir Politikierių žodynėlis
“Band Wagon” >— (Banos 

vežimas). Politikierius, kurs 
“lipa į banos vežimą,” kuo
met galų gale priima politiš
kos partijos programą, didžiu 
mos balsų priimtą, nors kuo
met buvo diskusuojama prog
rama jis priešinos.

“Banner State” — (Pavy
zdingoji valstybė/ Valstybė, 
kuri nuolat remia vienos par
tijos kandidatus; taip pat val
stybė, kuri duoda politiškai 
partijai aukščiausį populariš- 
ką balsą. •

“Big Stiek” — (Didelė la
zda). Buvęs J. A. V. prez. 
Rooseveltas supopularizavo šū 
kj, kai, kalbėdamas apie lai
vyno padidinimą, pasakė, kad 
“turime tyliai kalbėti, bet ra
nkoj laikyti didelę lazdą.”

“Boss” — (Bosas. Profesi- 
jonalis politikierius, kuris va
ldo partijos organizaciją, val
do valdininkus, bando prave
sti įstatymus, ir t.t. Daugelį 
Amerikos miestų valdo tokie 
bosai.

“Dark Horse” — (Tamsu
sis arklys). Kandidatas neti
kėtai išrinktas svarbiai vietai, 
Nacijonaliuose partijų suvažia 
vimuose, Pierce, Garfield ir 
Harding kandidatais į prezi
dentus buvo “tamsūs arkliai”.

“G. O. P.” — (Grand Old 
Party). 1880 metais respubli
konų partija buvo vadinama 
“Grand Old Party”. Šiandien 
G. O. P. vartojama pajuokia
nčio j prasmėj. •

“Henchman” — (Tarnas). 
Politiško boso ištikimas šali
ninkas.

“Invisible Empire” — (Ne
matomoji imperija). Ku Klux 
Klan organizacija. Šiandie su- 
pliuškus.
F i i'

“Landslid” — (žemės slin
kimas). Kuomet kuri viena 
partija įveikiančiai kitą triu
mfuoja.

“Lobby” — (Koridoriečiai).
Gi upė žmonių, kurie bando 
pervesti bet kokius įstatymus. 
Kuomet “lobbyistai” yra at
stovai įvairių organizacijų, 
pav., vaizbos butų, ūkininkų 
draugijų, arba darbo unijų, ir 
šaukiami pareikšti nuomones, 
kad darbas yra teisingas. Bet 
yra atsitikimų, kad lobbyis
tai naudoja neteisingus būdus. 
Kartais jie yra labai įtakingi 
ir juos tuomet vadina “tre
čiais arkliais.” Kelių valsty
bių įstatymai reikalauja, kad 
‘lobbyistai’ užsiregistruotų ir

Respublikonų Ženklas yra 

aras. Nemokantiems buvo j- 
sukoma balsuoti už “paukštį 
ant dolerio.”

“Patronage”. — Paskyri
mas visokių darbų politiškos 

į organizacijos nariams; išdali
nimas visokių prievolių, ir t.t.
“Platform”— (Programas).

Partijos programas, kurį visi 
kandidatai priverstinai turi 
remti. Kiekvienas atskiras pro 
gramo principas vadinamas 
“plank.”

“Repeaters” — (Atkartoto 
jai). Žmonės, kurie vienut die
na balsuoja keliose vietose ki
tais vardais, pav., vardais mi
rusiųjų arba tų, kurie išsikrau 
stė iš tos apylinkės. Užsiregis
travimas maž daug panaikino 
“atkartotojus”. Jie yra gau
domi, areštuojami ir baudria-

praneštų, iš kur jie algas gau- nib 
na “Slush Fund” — (Kampa-

“Machine” — (Mašina). Po *n.ijos fondas)> Sukolektuotas 
litiška organizacija, kuri pa-i^1^^11 nustatyti viešąją nuo- 
prastai gyvuoja valstybėj ar- mon? neteisingais būdais. Kuo 

met prasideda politiškos ko
vos, visos partijos daro viso
kius užmetimus kitoms parti
joms apie “slush” fondus.

“ Standpatter ” — (Politiekie 
rilis) kuris laikos savo nuomo 
nės, kuris nepasiduoda kitų 
nuomonei.

“Steam Roller” — (Garinis 
kočėlas). Grupė, arba partija, 
kuri savo skaičiais nugali ma
žesnę balsuotojų dalį.

“Straw Vote” — (Neofici
alus balsavimas). Paprastai 
laikraštis, arba privati orga
nizacija, nori sužinoti žmonių 
nuomonę apie kandidatus ir 
tuo tikslų prašo skaitytojų 
jiems pranešti už ką balsuoja. 
Tokį balsavimą vadina “rau
diniu balsavimu.

ha mieste, kur ji viena vieš
patauja. Tos politiškos parti
jos galva yra bosas. Toliau y- 
ra apskričių arba vietos bo
sai. Po jų seka vietos vedėjai 
ir darbininkai, kurie vadinami 
“boys” arba “heelers.” Jie 
gauna atlyginimą, kai rinki
mus laimėję partijos vyresnie
ji padalina darbus.

“Party Emblems” — (Par
tijų ženklai). Kai kuriose val
stybėse balsavimų bilietai tu
ri partijų ženklus, kurie žymi 
įvairias partijas. Seniau tie 

ženklai buvo svarbūs tiems, 
kurie nemokėjo skaityti. De
mokratų ženklas yra drąsus 
gaidys. Nemokantiems skaity
ti buvo įsakoma balsuoti už 
“didelį viščiuką.”

Šventasis Raštas, Senojo 
Gaujojo Įstatymo, su Vulga- 
;os tekstu, Antras Tomas, plo- 
lais popieriniais aptaisais, 
raina $3.00.

Šventasis Raštas, Senojo 
Testamento IIT. Psalmių kny- 
ęa, patarlių knyga, Eklezias- 
ikas, 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
dą, Antrasis padidintas leidi
mas. Vyskupas Kaz. Paltaro
kas. Kaina $1.50.

Šventasis Raštas, Senojo ir 
Naujojo Įstatymo arba Testa
mento su Vulgato tekstu, Ket
virtas Tomas, kaina $4.00.

Viršminėtas knygas daT ga
lima gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, III.

Moterį) Sąjungos 54 kuopa 
gražiai darbuojasi. Girtinas y- 
ra dalykas, kad ji rūpinasi 
jaunametėmis lietuvaitėmis, 
jas stengiasi auklėti ir ruošti

Pirmas įvykis tarp lietuvių 
mūsų mieste. Detroito lietu
viai sujudo surengti lietuvių 
aviacijos dieną lapkr. '6 d. At
vyksta kapt. S. Darius, lak. 
S. Girėnas ir J. Bolis. Tikslas, 
kad arčiau susipažinus su lie
tuvių lakūnais, kurie pasiren
gę ateinančią vasarą skristi iš 
New Yorko į Kauną.

Šis lietuvių lakūnų pasiryži
mas džiugina kiekvieną lietu
vį. Todėl Detroito lietuviai tu
rėsime progą arčiau susipažin
ti su kapt. S. Darium, kuris

HOGARTH 1681

DR. JOSEPH W. BURBA
LIETUVIS DENTISTAS

Valandos: 10 ryte Iki 9 vakare 
Seredomls: 10 Iki 12-tos dieną

9621 Belleterre Avė ir
Grand River

DETROIT, MICH.

LITHUANIAN BAK1NG
COMPANY

Silvestras Ragalskas, Mgr.

Kepam skaniausią lietuviš
ką. ruginę, pumpermekol ir 
baltą duoną. Pri.statom į vi
sas miesto dalis ir į Ham- 
tramack, Mich. Kepam ir 
bandukes piknikams ir ba
liams.

100% VATOS 
MATRACAI

PIRMIAUS $6!

2.49
Pasiskubink jeigu 
nori vieną gauti!

r'

Moterų Sąjungai ir bendrai 
lietuvių visuomenei naujas vei yra pasižymėjęs lietuvių la
kėjas, kad jos sugebėtų užim
ti dabartinių veikėjų vietas ir 
kad Moterų Sąjungos veiki
mas neužsibaigtų su dabarti
ne karta.

54 kp. jaunametės turi ge-

kūnas ir pirmas pasiryžęs or
laiviu pasiekti Kauną.

Lietuvių aviacijos dienoj ga 
lėsime ne tik su kapt. S. Da
rium ir lak. S. Girėnu susipa
žinti, bet "ir paskraidyti tuo

rą vedėją ir auklėtoją asme- didžiuliu orlaiviu. Be to, la-
nyje p-nios M. Čižauskienės,
M. S. centro pirmininkės. 
“Dr.” 251 nr. ir buvo įdėta “ 
nusistebėjimas, kaip, girdi, ji 
gali pažinti mergaičių psicho
logiją, pati nebūdama motina. 
Toks pat priekaištas padaryta 
ir ją pagyrusiai už jos gražų 
darbą. Faktas yra, kad vedė
ja yra mergaičių mėgiama. 0 
jei ji jy psichologijos nepa
žintų, to nebūtų. Taigi ar ve
rta dėl to ginčytis ir pavydė
ti. Dirbkime visos, motinos ar 
ne motinos, darbo visoms už-

kūnai suruoš programą, kuris 
bus labai įdomus. Sekančiam 

Draugo’^ Detroito žinių nu
mery įdėsime daugiau žinių.

Vagiliai įsilaužę į Padol- 
sko ir E. Kerstukienės laiko
mą saldainių krautuvę, Lietu
vių svet. name, matomai, ieš
kojo pinigų, bet mažai terado. 
Daug nuostolių pridarė: visus 
saldainius ir tabaką išvartė, 
išmėtė ant grindų.

L. Vyčių 102 kp. mėnesinis

4628 — 25th ST.

Euclid 4530

KOKIE PUIKUS! Minkšti 
kaip pūkas, nauji vatos ma
tracai.. Visokio didžio.

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

PAUL MOLIS 
Notary Public

Visokios apdraudos, laivakorčių, 
pinigų siuntimo, namų ir farmų 
pardlvlmo ir mainymo,

AGENTŪRA
1730 — 24th ST., DETROIT 

Tel, Lafayett\ 1646

99 Coil Springsai 100% vatos 
Matracas Panel LOVA
Viskas kartu ..............
VIDURINI SPRINGSAI

Mat
racai
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I DR. J. B. RYDZAUSKAS į
= LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS £'

Gydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo įrankius: Elektros Si 
Lempas, ArtlfldallSką Saulės Šviesą, Dlathermią, 81nusoldal Ir 1.1. — ’

Bandau kraują, Slapumą Ir t. -t. Prieinamą kaina. =
Rpeclsdtškiimas: Ligos moterų Ir Ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. s ,

Valandos: 10—3 dieną Ir 4—8 vakare. —
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit =

S Telefonas dieną Ir nakt|: TOWN8END 6—1600 5
MiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiimiiiiimiiiiNiiimiiiHiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimmiiiimmiiM*

J. E. MARTENSON GO,
9336 W. FORT STREET

VINEWOOD 1-4560 
PAMINKI,U IftDIRBYSTE

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

M. J. ŠIMONIS
2592 PERRIŠ AVĖ.

Vlnevrood 1-6677 Detroit, Mich.

09 Coil Springsai 10 metų 
garantija. Byle 
didžio. Specialiai 2 DIENŲ SPECIALS, Penktadie- 

ny ir šeštadieny.______________
TREJOPAS STUD1O COUCH 

Visokių Spalvų $O QQ
SPECIALIAI .....................
__________ Paduškot Skyrium.
Visi Mohair Parlor Setai po $39.50 
7-Sm. Valgamo Kambario Setai $39.50 

4 Kambarių Įrengimas $ 198.00

plaathens°mi ŠILDYTO JAI
Riešuto spalvos enameliuotas, apšildys 
3 kambarius 43 indų augštas, 18 inč. 
platus, 18 inč. gilus.

$14.9
Riešuto spalvos enameliuotas, didelis 
16 inčų kaštuotos geležies šildymui in
das. Specialė kaina!

519.91
Riešuto spalvos enameliuotas magazine 
šildytojas, laikys šilumą per naktj. 18 
inčų šildymui indas už

$27.91
įstatymas DYK?įstatymas DYKAI

GERAS DEL MINKŠTOS IR KIETOS 
ANGLIES.

Paskiausio modelio su riešuto spalvos enamelluotu trlmingu. Naujos 
konstrukcijos. Sunkus geležinis vidus. Visos dalys tvirtai su cemen
tuotos su asbestu. Su didele dėl durnų skaurada. Nučekiuoti draftui 
damperių užpakaly combuation skyriaus. Durys mekaniškai groun- 
dintos ir tvirtai pritaikintos.

GRAŽIOS DOVANOS SU KIEKVIENU PIRKINIU.

FLOSSMORE MATTRESS CO.
2460 WEST 47th STREET, kampas Campbell Avė. 

Sutaupyk 75c ant Dainio. pirk DIRBTUVĖS KAINOMIS

Paurazas.su
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C H I C A G O J E

TOWN OF LAKE ŽINUTES ėmė ir gardžiai pavaišino. Lo- 
išėjai taip pat gavo gražių do 
j vanų. Daug prie šios pramo 
gos prisidėjo dovanomis: M.

, Paukštienė, J. Čepulienė, B. 
Bartkienė, M. Sudeikienė, O. 

iVaznienė, E. Rumšienė ir ki
ltos M. S. 21 kuopa širdingai 
'dėkoja pp. Paukščiams už pri 
ėmimų bunco į savo namus ir 
visiems už atsilankymų.

X Labd. Sųjungos 1 kuopa 
rengia šaunių vakarienę su 
programų sekmadienį, lapkri
čio (j d., parap. svet., 7 vai. 

! vok. Prašoma visų skaitlin
gai dalyvauti. Brangūs rėmė
jai, visi žinote, kad dabar so 
n1;ūs laikai; skurdas slegia 
daugelį šeimynų. Reikia jas 
sušelpti. Labdariai tiktai ge
ro širdžių parama gali pagal
bos suteikti. Lauksime visų.

X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 1 sk. rengia šokių vaka 
ra, spalių 29 d., pp. Pilipavi
čių svet., 4512 So. Wood St 

! Visi nuoširdžiai kviečiami a tI *
si lankyti ir paremti kilrni dar
bų. Pirm. J. Čepulienė su ko
misija daug širdies deda, kad 

j vakaras pavyktų. Visi atšilau 
ikykime į tų didelį balių. Bus 
(gera muzika. Bus dovanų, (8 
'gražios dovanos). Rėmėjos, ku 
įrios turite paėmusios serijas, 
[prašomos gražinti tų vakarų. 
Visas pelnas eis Šv. Kazimio 
ro Vienuolynui. X. Y. Z.

X Spalių 29 d. Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj bus iškilmingos ve
stuvės Kazimiero F. Laurai

X Labd. Sųjungos 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
spalių 30 d., 1 vai. popiet, Šv. 
Kryžiaus par. mokykloj. Visi 
nariai nuoširdžiai kviečiami 
ateiti, nes turime daug svar
bių reikalų svarstyti. Nepa
mirškite naujų narių atsivesti.

X Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 3 skyriaus skait
lingas susirinkimas įvyko spa
lių 21 d. Apsvarsčius einamus 
reikalus, pirm. M. Sudeikienė 
pranešė apie įvykusių rink

liavų, kuri pavyko. Surinkta 
$82.79. Pirm. Sudeikienė dėko
ja visoms rinkėjoms už pasi
darbavimų. Pranešė apie bu
vusį “kauliukų žaidimo” va
karų pp. Sudeikių namuose. 
Pramoga pavyko, liko nema
žai pelno. Nutarta rengti kitų 
kauliukų žaidimo vakarų p-lės 
A. Mažeikaitės namuose.

Pirm. M. Sudeikienė ir p-lė 
A. Mažeikaitė, darbščios mū
sų veikėjos padarė įdomų pra
nešimų iš Šv. Pranciškaus Se
serų Rėmėjų seimo. Džiaugė
si sesučių malonumu ir vai- 
šingumu, ir matė, kad para 
ma sesutėms yra būtinai rei
kalinga. 3 sk. rėmėjos darbuo 
jasi gražioj vienybėj.

X Spalių 22 d. Moterų Są 
jungos 21 kuopa turėjo kau
liukų žaidimų pp. Paukščių 
namuose, 4318 So. Maplewood 
Avė. Pramoga pavyko. Pp. 
Paukščiai visus maloniai pri

čio, plačiai žinomo mūs kolo 
nijoj jaunuolio, kuris priklau
so prie parap. choro ir įvairių 
draugijų; taip pat yra par. ko
miteto narys. Priklausydamas 
prie Šv. Cecilijos parap. cho
ro per 18 metų jis daug dar
bavos chorui ir nekartų gi© 

Įdojo solo bažnyčioj. Ui tai 
choras jam rengias gražiai pa 
giedoti. P. Lauraitis veda do
rų mergaitę p-lę Paulinų Po 
škevičiūtę iš Bridgeporto.

Jaunavedžiams linkime daug 
laimės ir pasisekimo gyveni-
me. Rap,

ĮDOMUS CHORO NARIŲ 
SĄSTATAS

BRIGHTON PARK. — Ne
kalto Pras. Panelės Šv. parap, 
choro yra įdomus narių susiū
tas. Kažin ar kuris lietuvių 
choras Amerikoje turi chore 
tiek vedusių narių, kaip mūsų 
choras. Štai, ponai Borkai, Ba
rkauskai, Laucai, Kelertai, Lu 
kai, p. Volterienė, Laučienė ir 
p. Gudas. Kiti kurie retkar- 
čiai matomi, yra pomfi Betkai 
ir p. Stoškus. Ateinantį šeš
tadienį, 5 vai. popiet M. Tva- 
rijonaitė su J. Stulga eis prie 
ai i orio. Manau jaunoji para
gins ir savo vyrų įsirašyti į 
chorų ir padidinti ženočių skai 
cių.

Po jų seks kiti ir greitu lai
ku manome, kad chorų suda
rys tik vedę žmonės.

i ’
Choras po kiekvienos prak

tikos suruošia savybės pasili
nksminimų, kuriame dalyvau
ja ir choro nario šeimynos ua-

riai. Kurie tuokiasi, jeigu abu 
iš choro, tai gauna didesnę do
vanų, jeigu vienas — tai ma
žesnę. Be to dar karts nuo 
karto gauna nuo choro pakvie 
tunus dalyvauti vestuvėse ir 
pasilinksminimo vakaruose. 
Choras šiandie turi virš šimto 
narių. Dar yra vietos ir ki
tiems. Red Cherry

PALIKO GRAŽŲ PA
VYZDŽIŲ

MARQUETTE PARK. —
Spalių 22 d. mirė a. a. Jonas 

Į Petraškevičius, kuris iškilmi
ngai palaidotas spalių 25 o. 
8 vai. ryto iš narni} tapo atly
dėtas kleb. kun. A. Baltučio į 
bažnyčių, kurioj prie visų ai 
torių buvo laikomos šv. Mi
šios. Altoriai buvo gedulą pa
puošti; Mokyklos vaikų cho
ras gražiai per mišias giedo
jo. Per lųišias jo mylimoji 
žmona, dukterys ir sūnūs sU 
artimaisiais priėmė šv. Komu
nijų. Po mišių kun. Baltutis 
pasakė pritaikintų' pamokslų

Po pamaldų, lydimas kun 
Katausko, šeimynos, draugų ir 
pažįstamųjų nulydėtas į šv. 

j Kazimiero kapines. Po pasku
tinio ‘patarnavimo pritaikinto 
(pamokslo a. a. Jonas Petroš- 
kevičius nuleistas į žemę.

Velionis priklausė prie ka
talikiškųjų draugijų, rėmė ka
talikiškus darbus, skaitė 
“Draugų”, laikės Bažnyčios 
įsakymų, katalikiškai auklėjo 
šeimynų ir nors ilgai sirgo, 
Dievas jam davė progos pri
imti paskutinius Sakramentus.

Paliko nuliūdime žmonų, du 
kteris ir sūnus, žentų, anūkus, 
švogerius senukę ir brolius.

Red Cherry

SĄJ^NGIETES DAR
BUOJASI

-—u- ■
MAItQUETTB PARK. — 

M. Sų-gos 67’ kuopa po vasa
ros atostogų subruzdo prie 
darbo. Štai praėjusiam susi
rinkime nutarta suruošti kau
liukų žaidimo vakarų, visiems 
gerai žinomų pp. Mickeliūnii

Pašalinkit
tą skausmą 

saugiai

Jus visuomet galite pašalinti tą, 
gėlimą ar skausmą be žalos su 
Bayer Aspirin. Net ir tuos giliai 
įsisėdusius skausmus, kurie padaro 
kiekvieną žrūogaus kaulą skaudan
tį, kuriuos kenčia tiek daugelis 
moterų. Jos pasiduos šioms tab
letėms! Tikras Aspirin turi daug 
svarbių vartojimų. Perskaitykit 
ištirtus nurodymus kiekviename 
pakelyje tikro Bayer Aspirin ir ne- 
bekeskite bereikalingus skausmus 
nuo neuralgijos, neurttis, reuma
tizmo.

Laikykite bonkutę šių tabletėlių 
namuose; nešiokitės blekinukę ki- 
šeniuje, jeigu jums užeina umųs 
galvos skaudėjimai, netikėti šal
čiai. Greita pagelba, be jokios ža
los; Bayer Aspirin neveikia širdį. 
Tik kiekvieną kartą žiūrėkite var
do Bayer—ir žodžio "genulne' iš
spausdinto raudonomis raidėmis 
ant kiekvienos dėžutės.

Kiekvienas aptiekininkas turi 
tikrą Bayer Aspirin ir jeigu jus 
gausite tikras tabletėles, jus tik
rai gausite pagelbą.

gražioj rezidencijoj, 6747 So. 
Artesian Avė., ateinantį sek- 
mųdienį, spalių 30 d., 5:30 vai. 
vakare. Komisija susideda iš 
energingų narių: Mickeliūnie- 
nos, Zagunienės, Butkienės, 
Kuncienės ir Kacevičienės. Vi 
sos deda pastangų, kad paten
kintų atsilanfcusius svečius,

Sesers, sųjungietės ir ger
biamoji publika, kviečiama at
silankyti, nes bunco linksmas 
žaidimas. Laimingieji gaus 
gražių dovanų. Rūtelė

IMTOS MASSIMS
Lietuviu Respubl. Centralinę Organizaciją
jau pripažino CGOK COUNTY, Statas ir Washingto- 

Su šiuo laimėjimu rengia milžiniškų lietuvių 
massmitingų, Šv. Jurgio parapijos svetainėj prie 33- 
čios ir Auburn Avė. Nedėliej, Spalių (Oct.) 30 d,
1982 m. Pradžia 2 vai. po pietų, šiame mitinge kalbės 
nacionalis kalbėtojas,

Len Small, kandidatas į gubernatorius,
Otis F. Glccm, ET. S. senatorius,
Wm. H. Thompson, Ex-Majoras,
John .A. Svvanson, States Attorney 

ir kiti svarbūs kalbėtojai, taipgi bus nruzilakiška pro
grama.

Kviečiame visus Chicagos it apylinkės lietuvius 
atsilankyt, čia bus aiškinama kas dabar reikia dary
ti, kad pagerinti dabartinę padėtį, taipgi turėsite pro 
gos susipažinti su viiš minėtos oTganizacijos nuveik
tais darbais, ir kų ji mano nuveikti ateityje lietuvių 
naudai.

X isus nuoširdžiąi kviečia atsilankyti minėton vie
ton. . VALDYBA

LIETUVIŲ LAIŠKAI CEN 
TRALINIAM PAŠTE

9 Jaskulytei Anai 
16 Markowic Aleksandrui
19 Pipirui
20 Plungei Kaziui
32 Zvgmatui Karoliui

REMKITE VISUS BIZNIE

RIUS KURIE SKELBIASI

“DRAUGE.”

“DRAUGO VAJUS” JAU PRASIDĖJO

AR NORI DARBO?
STOK Į “DRAUGO” VAJAUS KONTESTĄ. 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 išplantkitl “Draugą, kad būtų galima lietuvių žinias visur išne
šioti kasdien.

Kiekviena draugija Ir organizacija tepasirūpina vieną kontestininką įstatyti į 
“Draugo” Kontestą.

DOVANOS:
L Laivakortė ir Geležinkelio tlkietas į Lietuvą ir atgal arba $200.00 už nemažiau 

kaip 3,000,000 balsų.
II. Kelionės ir automobiitaus išlaidos iš Chicagos per Pittsburgh, Mount Provi- 

dence (aplankant ,Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyną,) VVashington, Phitedeiphia, 
(Aplankant Sv. Kazhneiro Seserų naują mokslo įstaigą,) New York, Waterbury, 
Hartford, Thompson, Conn. (apiankant šv. Marijos Kolegiją,) VVorcesrter, Boston,

- Ouebec, Montreal, Toronto, Detroit Ir atgal į Chlcagą arba $100.00 už nemažiau kaip 
2,000,000 balsų

III. Tik automobttteus 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 baisų.
V. Laikrodėlis arba $10.00 už nemažiau kaip 300,000 balsų.
VI. Įvairios dovanos suskirstytos sulig Kontestfnlnkų nuopelnų.

PASTABA: Pirmą dovanų gaus tik vienas. Kiti pasiekę 3,060,000 balsų gaus $150.00. 
Antrą, treėių, ketvirtą ir penktą gaus visi, kurie pasieks pažymėtą skaičių balsų.
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Registruokitės Tuojau Gausite 5,000 Balsų Dovanai! ■
1
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CHICAGOJE

blikos teko pirmų kartų pp. 
čižauskus girdėti ir visi nega
lėjo jų gražiu dainavimu atsi- 

Nors jau buvo “Drauge” gerėti.
rašyta, kad praėjusį sekmadie-I Mūsų, Cliicagos, įžymiausios 
n;, spalių 23 d., šv. Antano pa- dainos meno pajėgos 4). K. Sa- 
rap. salėje Moterų Sų-gos Cbi- bonis, ponios Janušauskienė ir

GERIAU PAVYKO, NEGU 
TIKĖTASI

cagos Apskrities koncertas ko 
geriausiai pavyko, vienok ne
galiu užtylėti gražų šio kon
certo įspūdžių.

Sųjungietės, gal, nei nesiti
kėjo, kad visuomenė jas taip 
parems skaitlingu atsilanky

mu. Publikos buvo pilna salė.
Programas visiems patiko; 

kai kurie sakė, jog pirmų ka
rtų tenka girdėti tokį gražų 
koncertų.

Mūsų svečiai, artistai Jonas 
ir Marijona Čižauskai, visus 
sužavėjo. P. Čižauskienė savo 
išlavintu koloratūriniu balsu 
čiulbėjo it paukštytė gražiam 
gojuj. P. čižau'skas baritonas 
taip pat darė visiems didelio 
įspūdžio. O ką jau bekalbėti 
apie jų duetus; rodos, jie tam

Pitržinskienė, jau ne šiandie 
žinomos; visuomet tenka gė
rėtis gražiu jų dainavimu. Šį 
sykį dar gražiau dainavo.

Visi dainininkai taip publi
ka patenkino, kad ilgi rankų 
plojimai kiekvienų iššųukdavo 
net po keletu sykių dainuoti.

M. S. Cli. apskritis savo Ce
ntro pirm. p. čižauskienei į-

Ji skelbimų surinko už apie 
60 dol. Dovanų aukojo c. va
ltį. narė p. R. Maziliauskienė.

Kitų dovana — už daugiau
siai parduotų koncerto bilie
tų įteikta taip pat 2 kp. narei 
p. Stašaitienei. Ji paitlavė 
virš 100 bilietų. Dovanų auko
jo Sų-gos Centro pirm. p. M. 
Čižauskienė.

Nenuostabu, kad koncertas 
gražiai pavyko, nes rengimo 
komisija negailėjo darbo. Be 
to, visos sutartinai vieųybėje 
ranka rankon ėjo, tat dabar 
dėl to ir sėkmėmis džiaugiasi.

Rekomenduoja Nebrangų 
Namini Vairty

"Europoje me» visuomet UiliCme In
karo Faiii-Expellerį geriausiu nami
niu vaistu. Negalima gauti nieko 
geresnio gydymui skaudamų pečių, 
sustirusių sqnarių, ištampytų musku
lų, ai reumatiikų gilimų. Net galvos 
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar 
mėšlungį greitai palengvina šis ne
brangus vaistas."

E. P.
Bioomfield, N. J.

PAIN-EIPELLER
kviečiama dainuoti jų paren
gimuose. i

Bravo Cbicagos sųjungietės, 
kad pakvietėte pp. čižauskus
ir davėte progų visiems pasi- 

Komisijoj dirbo kelių kuopų j8ei'ėti jų dainomis, 
narės, būtent 2 kp. — Sriubie- i koncertas bus ilgai visų 
nė, Stažaitienė, Vaičiūnienė. 4
k p. Šniaukštienė. 20 kp.—Šriu

minimas. Lazdona

TeL Cicero 6756

DAKTARAI;

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-71 ryto: 2-6 Ir 7-9 vakare

Pitone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

teikė didelę pintinę gėlių, gi Į Pliene, 21 kp. — M. Paukš- 
kitoms dainininkėms po buke- tienė, jai daug pagelbėjo kp. 
tų. M. S. 2 kuopa ir 55 kp., pinu. — J. Čepulienė, 55 kp.
Centro pirm. taip pat įteikė 
Po buketų gėlių.

Pertraukoje gražiai kalbėjo 
M. S. Centro ir apskrities'dva 
sios vadas kun. H. Vaičiūnas.

Programų gražiai vedė M. 
S. Centro rašt. p. M. Vaičių- 
nienė.

— R. Maziliauskienė ir S. Ša
kalį enė. 67 kp. — A. Žagu- 
nienė, jai pagelbėjo E. Micke- 
liūnienė.

Už daugiausiai surinktų pro 
giainui skelbimų dovanų ga- tikėtis tokių sėkmių. Bet kuo

ŽINELĖS IŠ WEST 
PULLMANO

X Antradienį, spalių 25 d. 
buvo laidojamas a. a. Jonas 
Kiaurakis. Laidotuvės buvo 
iškilmingos, žmonių susirinko

Reikia pripažinti, kad M. |P^na bažnyčia. Klebonas kun. 
S. Chic. apskritis savo gy va-Į I-^^us pasakė gražų pa
vilne nėra turėjęs tokio sek- m°hslų. Laidotuvėms patarna- 
mingo vakaro, ypatingai šiais
sunkiais laikais sunku buvotik ir sutverti. Sunkiausius 

muzikos kuriūius jie pildė le
ngvai, laisvai. Daugumai pu-'vo p. K. Sriubieno, 2 kp. narė. lK>et i darbų įdedama širdies 

■ ir pasišventimo, vaisiai būna
GRABORIAL

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS ©KABOMUS

todėl, kad priklau
sau prie grabg lš- 
dlrbystėa

OFI8A8
668 W*ot 18 Street 
Telef. Canal, *174 
SKYRIUS: 8228 I. 
Halsted Street. M. 
Victory 4921.

Laidotuvėm* pa
tarnauju geriaupia 1 ^arna-uJu .kuopl?Uu'*a'
Ir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o 

darbu busit* užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PL, Chieago

1439 S. 49 Conrt, Cicero, IU
TEL. CICERO 1922

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Niuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki g vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589 .1
Rez. Heinlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Fhone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžlatngas Ir 
nebrangu^ nee neturi
me Slalilų sžlalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyKa dykai.

8307 Aabnn A

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 181h STREET

Tel. Roosevelt 7532

gražūs. ,
Valio tat apskrities darbuo

tojos !
Sųjungietės dėkingos yra ir 

Cbicagos lietuvių visuomenei, 
kuri taip gražiai jas parėmė 
atsilankymu. Koncerte daly va 
vo daug įžymių svečių iš visu 
kolonijų; jų tarpe ir J, M. pra
lotas M. Krušas, kun. Vaieiū-

vo grab. Masalskis.
A. a. Jonas buvo geras ir 

pavyzdingas žmogus, keletu 
metų buvo parap. komitetu.
Paliko nuliūdime žmonų, du 4847 W. 14tb St. Cicero, 111, 
sūnus ir tris dukreles. [

"Tegul ilsisi ramybėje. CsKs Kll£lUga
X Praėjusių savaitę visu' dentistas

draugijų, kurios priklauso ŽŠ. 3420 *• na. arti wustem
Avė. Pbone Hemlock. 782dPetro ir Pauliaus parapijai, Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomls

. . . , _. , 18541 So. Hatated Streetatstovai turėjo svarbų susiri
nkimų. Visos dr-jos vierbal 
šiai nutarė surengti gražų pa
rapijos naudai vakarų, kuris 
įvyks lapkričio 20 d., parap.

na-, kun. Mačiulionis, kun. Li-Į svetainėje. Vakaras bus jdo- 
nkns ir kun. Kiuris. ta0 kad progranli} i5pjl. i

Beje būčiau pamiršus yiasa- dys Vyčiai ir choras.'
kyli, kad M. S. Centro pirm. Bus vaidinipas ir dainos p„ 
p. Čižauskienė ne-tik gražiai,programo fe šokiai>

_____ , . j dainavo, bet taip pat gražiai't geram orkestrui. įžanga
Graboriug ir Balsamuotojas ir kalbėjo; sveikino sųjungie-' 25c

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chieago, HL

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

1650 WEST 46th STREET
m 49tk ir Paulina sta 

Tel. Boulevard 6292-9412

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomls ir Seredouiis susitarus

Tel. Republic 2266

DR. K. DRINGELIS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

les ir linkėjo gerų sėkmių, y-
patingai ragino rūpintis jau- ,ė- jvyksta ,okllricll. sū 
nametemis.

Cbicagos sųjungietės

X Gruodžio 4 J. parap. sa

įvairiu programų. Vakarienę
~ . . ... „ ‘ ,rengia Labdarių Sujungus vie.Centro pirm. liko sužavėtos, T} ,.VjL., ... . ’ tme kuopa. Pelnas eis pusiaunes, istikrųjų, ji savo malonu-1 „„„ •■ T .. d su parapija. Į rengimo konumn visas prie savęs patraukė, i •• ... ... ...

t • ir t o • -x - iS1^ leJ° zyRlus musU veike- Garbes Moterą Sąjunga! ture- jai> kaip pp. A.
ti centro pirmininkę p. M. Či- 
žauskienę. Ji mūs, lietuvaičių, Au. Šiužąs ir Dom. Gidžiūnas. 

Pasirengimo darbas rimtai jauvardų kelia ne tik savųjų, bet,. • ....v jvaromas pirmyn ir, drąsiai gaiir svetimtaučių tarpe, nes daž-„ „ . ,, * ą . ’Kulludimo valandoje kreipkite® I . . . . , , v . Ii111® Sakyti, k&t. atsilankęnunuaimo ™ nftl gu ,jaig gusi(juna, dažnai................ SVU
prie manęs, patarnausiu stmpatiS- 
kai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite 1UDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyzlz Ofisą*

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

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 83 5.0U 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

čiai bus ko gražiausiai priim
ti ir patenkinti. Rap.

DIDŽIAUSIAS PAMINKLAS 
SV. KAZIMIERO KA

PINĖSE

VINCENTAS 
VUNAVGKA8 «

Mirė Spalių 27, 1932 m. 6:29 
vai. ryte. 56 metų amžiaus.

Kilo iš Lietuvos. Amerikoje 
išgyveno 86 metų.

Paliko dideliame nulindtme 
moterį Bronkdovų, ^o tėvais 
Oeėaftė, dukterį Bronislovų, 2 
aunu AKonsų Ir Vincentų brolį 
Jonų, Ketvanee, Iii. Ir gtntftes. 
o Lietuvoj broli Antanų ii- 2 
seseris Onų Ir Marijonų ir gi
mine*.

Kūnas pašarvotas 3565 Bel- 
den Avė., arti Central Park, 
Tel. Capttol 1765.

Laidotuvės įvyks Pirmadieni, 
spalių 31, iš namų 8 vai. Ims 
atlydėtas , Sv. Mykolo parap. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
po pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiams visus 
gimines, drsugus Ir pažysiairras 
dalyvautt šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris. Duktė, Sa
nai, Broliai, Seserys ir fšimhsės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis Yards 1741.

Praėjusių savaitę Šv. Kaži 
miero kapinėse pastatyta Le- 
ščinkų šeimynai didelis, 20 
pėdų aukščio, panųnklas-kry
žius. Tai didžiausias bei bra
ngiausias paminklas pastaty
tas šiose kapinėse.

Paminklas pastatytas Bole
slovui Leščinskui, vieninteliai 
'sfm»i Stanislovo ir Antaninos 
Leščinkų, kuris1 buvo miesto 
policijantu. Jisai išsirgo 6 mė
nesius inkstų riga. Per tų lai
kų tėvai jam parūpino geriau
sius gydytojus, profesorius bei 
geriausių ligonių priežiūrų, 
bet nieko negelbėjo. Mirus 
jam, tėvai, pagerbimui, did
žiausių pagarbų ir nesigailė
jo lėšų šiam paminklui pasta 
tyki. Pajninklų statė Venetian 
Monument kompanija per «t- 
sTovų A. S. Valūnų. Paminklas 
bus šventinamas ateinančių sa
vaitę didelėmis iškUmėmis.

Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

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

Rez.: 3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryto 
Tel. LAFAYETTE 8067

otutas Tel. UrovehUl *617
Rea 6727 8. Artesian Avė.

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St 

Canal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appotntment

DR. S. A. DOWIAT
TeL GrovehUl o<17 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4729 WBST 12th PLACB 
Vai.: 7 Iki 9 v. ▼. Išskiriant Seredoe 
Ir Pėtnyčioa kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blv4. 

4:80 — 6:10 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461. arba 

Cicero 462. Rea tek Cicero 2888

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8428 West Marųųette Road 

VaL: 8-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-18 A.M. 
Meddlloj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. VVINSKONAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. yakare

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

Tel. Canal 02 57 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Sercdomis ir nedėliomls pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

T«L L&fayetto 679S

DR. A. J. JAVOIŠ
VuL: 1 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avs. 
Nedėlioja pagal sutarti

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS

GAS EXTRACTION 
Valandos: 9-9. Nedėliomls 9-L2 

6558 SO. WESTERN AVĖ.

DR. J. MOCKUS
DENTISTAS 

3401 S. Halsted Street
Telefonas Yards 3557 

X-SPINDULIAI

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7387

Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo 9 ild 
12 ryto (išskyrus seredoaais). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkala 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 339S

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

Jei neatsUiepia šaukite Central 7444

DR. A. A. ROTN
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SS.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomls Ir Šventadieniais 10—13

” DR. T. DUNDULIS”
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

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

AKIŲ GYDYTOJAI}

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų, kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
iv&iglmo, akių apteramlo, nervuotu- 
tao, skaudamų akių karštį. Nuimu 
Mtaractua Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
nas klaidas. 4

Specialų atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo II ryto iki S vaka
re. Nedėliomls pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRU14 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Oougsllų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pl-

MwiU k*lnos pi-geroka, kaip klt*.
4712 S. ASHLAND AVĖ. 

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—S
NodiUomla: nuo 16 iki 11.

DR. M. T. STRIK0L1S
DYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
ASHLAND AVĖ.

GYDYTI

46M S.

TeL OrovehUl 1595

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

8«redomls po pietų ir Nedėldieala 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso valandos: nuo 2 Iki 4 Ir nuo 
I iki 8 v&L vak. Nedėiioinis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Narnų Tei.: Prospect 1930

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LŪWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET
PHONE OROVEHILL 0027 

Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chieago, III.

. DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 11 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼*!.: ryto nuo 19—12 nuo 1—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakar*. 
Nedėliomls 19 Iki 12

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 Wat Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vakare

Utoru ir Katv. vok. »«al autorė

Res. Phone 
Englevvood 4441 
V«ntworth >009

Office Phom 
Wentworth 8604

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir chirurgas

6558 S. HALSTED STREEI
VoL: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

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

Tel. Kenvvood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Otlao Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir rezidencija 
6504 SO. ARTESIAN AVĖ. 
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
plot. Utarn. Ir Subat. nuo 3-6 vak.

Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

T*L Hemlock 8706
Rea TeL Prospect 9619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofiso* 6156 South Kedkie 
Rea 6486 8o. Oallfornla Avė. 

▼ai.: 1-4. 7-9 v. v. Išskiriant Ke6v.

Ofiso ir Rez. Tol. Boulevard 6918

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

00*9 valu ava 1-1, na* 6:S9-9:9|

ša
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f’etiktadienis, spalių 28. 193?

C H I C A G O J E DĖMESIO CHICAGOS LIE
TUVIAI NEPILIEČIAI

GRAŽUS RADIJO PROGRA
MAS LINKSMINO KLAU

SYTOJUS
1 Štai, ir vėl ruduo, kuris at
keliavo negeistinu greitumu, o 
vasaros mėnesiai prabėgo; ro
dos, negavome progos nė tin
kamai atsikvėpti kaip ir vėl 
turime užsidaryti tarpe ketu
rių mūro sienų ir kvėpuoti 
tvankų miesto orą.

Nežiūrint blogų aplinkybių,
A. L. D. D-jos nariai nenulei- &į sykį, tikrai artistiškai 
džia rankų, nenupuola dvasio- dainavo K. Sabonis, A. Anciū- 
je, bet dar smarkiau darbuo- ' fa £. Sabonienė, A. Čiapas, 
jas negu kada darbavos visuo- j Peoples Parlor duetas ir kva-

DAKTARŲ VEIKIMAS

ORGANIZUOJA LIETU
VIUS KNYGININKUS

Prie lietuvių prekybininkų 
pramoninkų ir amatninkų 
Kaune steigiamas ir lietuvių

PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinis bungalow, lotas 37 pėdų 
pločio ir 1Ž5 pėdų ilgio.

Trys metai atgal kainavo pas
tatyti $8,500, o dabar parduosiu 
už $4,500.

Atsišaukite
B. R. D R A K E 

CICERO STATE BANK
Tel. Lawn. 7173 or Cicero 40

Draugas Boiing Tuneit
Tickets on Sale Now!
Tickets for the Preliminaries and Finais are 

now on sale at the Draugas Publishing Com- 
pany.

General Admission $0.55 and ringside seats 
$1.10.

Get your tickets early by applying direct 
or mailing in your reąuest together with 
check. ' ■ » .**

Draugas Publishing Company
2334 So. Oakley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS .

Dabar gera proga tapti A- 
inerikos piliečiu, nes duoda
ma specialės pamokos. Kurie [knygininkų skyrius. Jis turės 
mano, kad negali, arba sunku,! rūpintis lietuviškosios knygos

Praėjusio antradienio vaka- >«“ A. V. pilietybę, gali! populiarinimu ir kitais toly. 
rę, Chicagos ir apylinkes ra-' pasiteirmiti pas kursų vedėjų, -giais reikalais. Pradžiai suda-
dijo klausytojai ir vėl turėjo Pilietybės pamokas ves ir 
daug tnalonumo pasiklausyti aiškins lietuvių ir anglų kai- 
gražaus, lietuvių radijo prog-, vįsįelpS geraį žinomas
raino, leidžiamo iš WGES sto '
ties, pastangomis Peoples Fu- 
ruiture kompanijos.

1 (Tel. Boulevard 2800).

Taigi nepraleiskite* geros 
progos. Visiems nepiliečiainft- 
linkiu ko greičiausiai tapti J.

Studentas

i&dv. Juozas J. Grišius savo o- 
! fise, 4631 S. Ashland Avė.

menės gerovei. Tas, gal būt, 'rtetas. Dr. A. J. Jovaišo įdo- a. V. piliečiais, 
daug priklauso nuo valdybos,'mį kalba davė klausytojams 
nes šiais metais draugija ypa- jnaudingų patarimų apie svei- 

. tingai turi sumanų pirminiu- į katą, o graži ir rinktina or
kų, tai yra Dr. P. Z. Zalato- kestro muzika dainų tarpuose 
jių, kuris kiek tik gali dar- 'žavėjo klausytojus. Be to, pa- 
Juojas draugijos gerovei. Įdaryta daug pranešimų apie 
i Štai, šiais metais padaryta lietuvių draugijų parengimus,
Aienas didžiųjų darbų, tai su- žemas kainas įvairių reikme- 
auošta yra Sveikatos Savaitė, 'mj Peoples Furniture kompa-
Už tat garbė priklauso valdy
bai ir rengimo komisijai, ypa
tingai Dr. A. L. Graičiūnui ir 
■Dr. T. Dunduliui. Be abejo,

nijos krautuvėse ir t.t.
Be to, pranešta, kad leidė

jai šių programų — Peoples
, ... , Furniture Co. — mini 17 mediena komisija nebūtų pajėgus , , . . , , ,e • , . .tų biznio sukaktuves ir ta propadaryti to didelio darbo, bet, , . .„ . . , ., , . ,. ga tęsia įspardavima visokiulaidedant nariams, o vpatm- .* . , , . „ ... nairohns reikmenų labai numa•gai kuomet i pagalbą atėjo „. , . , .... . ’ w . zmtomis kainomis,nmsų, Chicagos dienraščiai .

“Draugas” ir “Naujienos”, Į Bendrai, programai yra gra- 
tai, ištikrųjų, buvo “filiai žūs, įdomūs ir laukiami visų 
touch.’’ Taip pat negalima už- Chicagos lietuvių. Genovaitė 
miršti nė Peoples Furniture
Kompanijos, kuri atkartotinai 
skelbė Sveikatos Savaitę per 
savo radijo valandas. *

Dabar draugijos nariai vėj 
turi didelį darbą, t. y. pradė
jo rašinėti į įvairius lietuvių 
laikraščius straipsnius sveika
tos klausimais. Kitais žodžiais 
sakant, bus duodama žmonė
ms patarimai, kaip apsisaugo
ti nuo ligų. Visa tai atliks 
vien draugijos nariai.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
‘ .Ttr-jos susirinkimas įvyks šį 
t vakarą, 9 vai. vakare, Mr. A. 

N. Masulio real estate rašti
nėj, 6641 So. Western avė.

Dr. G. I. Bložis,

' raštininkas

Republican 
Headquarters 

Lietuvių Divizija
NATIONAL:■ • ._ ■

M. Wabol, Chairman, 
Palmer House, 

Room 777.
X STATE:

A. K. yalukas,
Chairman

Morrison H<
Room 51

COOK COUNTY:
B. R. Pi£kiewicz,

Chairman
Metropolitan Bldg. 
134 N. La Šalie St.

Room 300.

;ryta iš 3 žmonių komisija.

Democratic

Headquarters
Lithuanian

Division
134 N. La Šalie St. 

Chicago

KAS NORĖS iš Chicagos arba 
Cicero parenduoti sau 5 gražius 
kambarius su garage arba be, 
tuoj atsišaukite
4728 W. 13th St. Cicero, III.

P. CONRAD, Fotografas
Tyrime . tokias pat šviesas kaip 

Hęllyv-oode musų studijoj ir vaka
rais Imti paveikslai išeina tokie gra- 

kaip ir saulėtoj dienoj. Del ap- 
poinUuentų ir sempelių pašaukit mus
telefonu- ENCLEWOOD 5840 

Rcs. 730 W. «2nd St.

LIETUVIU STIPRUOLIAI
C. Y. O. CHAMPIONAS 

Heavyweight

S. SAKALAUSKAS

C.Y.O. CHAMP. OF 
WILL COUNTY 135 LbsJ

DE JULE

GEORGE F. LA PINSKĄ, Sav.

CLUB BARBER SHOP
6651 S. Artesian Avė.

Visuomet prisirengę patarnau'ti. Su mokyta aty- 
da kerpame moterų ir vaiky plaukus.

PILIETYBĖS PAMOKOS
Ruslpažinklt ru Stos Soltes {statymais kas link pilietybės. Pamo

kos prasidės Lapkričio (NoVf»,ber) 3. 1932, ir kiekvieną ketvirta
dienio vakarą per deSimtJ savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos 
vakare. Prašau ko greičiausiai užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISH,
4631 3. Ashland Avenue, Telefonas: Eoulevard 2S00

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFERIYf-.S V ANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI
švediški mankštinlmftl ir elektros masažas

Treatmental visokių IIrii. reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio 
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulčs Spin
dulių treatmental.

Mlnerallnčs, r.u'fnrlnčs vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima tS«i<elbčtl nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulčjimo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkais nuo 8 Iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Td. Boulevard 4552

C.Y.O. L.H. RUNNER-UP

J. BARAUSKAS

A.A.U. CHAMPIONAS 
Heavyweight

F. KETURAKIS

DRAUGO
BOXING

T O U R N A

WILL COUNTY CHAMP. 
175 Lbs.

ELI RUNGAITIS

E N T A S
Kuriame dalyvaus vien Lietuviai kumštininkai iŠ visų Chicagos kolonijų ir apielinkių.

PRELIMINARIES
KETVERGO VAKARE, LAPKR-NOV. 3, 1932

ST. AGNĖS GYMNASIUM 3026 ARCHER AVĖ.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE ĮŽANGA .55 IR $1.10

64
Kumšti

ninkai

AUŠROS VARTŲ PARAP. TEAMAS.

P I N A L S
KETVERGO VAKARE, LAPK-NOV. 17, 1932

Pradžia 8 vai. vak. C. T. 0. CBNTER C0N0RES8 tt WABA8H
kviečiams: visus atsilankyti ir pamatyti lietuvių stipruolius.

Įžanga .55 ir $1.10
DRAUGAS BOXING KOMISIJA.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tu lub.ų

Telefonas State 7660
Vąlandos . 9 .ryte iki 5 popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas Repuhlic 9600

Valandos 7 iki 9 vakare

A. Ai SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washing-ton SU 
Room SOS TeL Dearborn 7944

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarnlnkais Ir Ketvertais 
— « Iki • vsl.

<148 Archer Avė. Tel. Lafayette 7(87

Namų TeL Hyde Park 8898

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

62 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel. Pullman 6950—4377

4600 K WOOD ST.—Ketverto vak. 
Tel. Lafayette (SOS

140 N T.A RAT.T.Pl PT—narai sutarti.

R. ANDRELIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 

'tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, UI.

Tel. Hemlock 8380

k Wm. J. Kareiva
Savininkas

D81 geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit.

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells Šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tol. Boulevard 1389

Phone Roosevelt 2072 
8TANI8LOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Evpressing and 

| Moving
2146 Sp. Hoyne Avenue

Chlcato. 111.

NAUJA GASOLINO STOTIS
Vartoja Sinclair Produktus

HIGHWAY
SERVICE STATION

7001 S. WESTERN AVENUE 
S. E. oorner

Tel. Hemlock 1017 
Pranas Dargelis, savininkas

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pae mus pirmiau, nes mes atlaikome 
vieną 16 geriausių rūšių autotnobt* 
Hat — STUDEBAKER, kurta yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir trafu m u.

Talptl mee turime pilną pasirinki, 
rną vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
MM ARCHER AVENUE 
Telephnne lafayette 7180

GARSINKINTES 
“DRAUGE”&

RAT.T.Pl

