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Pennsylvanijoj vėl streikuoja angliakasiai
VYKSTA KRUVINOS RIAUŠES;
BUS SIUNČIAMA KARIUOMENE

CHICAGOJE

COOKO APSKRITIES PILIE
ČIAI RAGINAMI MOKĖTI
MOKESČIUS

ŪKININKŲ STREIKAS
DIDĖJA

Cooko apskrities iždininkas į gautomis pavasarį suskaitoMeDonough paskelbė išaiškini- mis
NAUJA KUBOS VYRIAUSYBĖ
Pieno gamintojų ūkininkų mų apie mokesčius ir
apie Patikrinimo komisija suma
streikas Chicago apylinkėse di I hausn)ea dė| mokerfių nemok8 žino 15 nuoš. mokesčius ma
PANAIKINO KONSTITUCIJĄ
žesniems namams. Šis klausideja. Streikuojantieji ūkiniu-1..
_. . . ,n_a
. .
.
.jimo. Einasi apie 1931
metu I
mas dar vra teisme. Jei teiskai patruliuoja visus Chicago1
Didžiosios valstybės vėl tarsis
mokesčius.
mas pripažins sumažinimų, po
ir kitų miestų link kelius. Pie
nusiginklavimo klausimu
nų vežančius ūkininkus ragina
Tie visi, kurie pereitų para to už 30 dienų mažųjų namų
grįžti namo ir prisijungti prie sarį gavo mokesčių sąskaitas, j sav’n^n^a* ^aus antrąsias pa
ANGLIAKASIAI SUSTREI NAIKINA KONSTITUCIJĄ
streiko. Neklausantiems išlie kad dviem atvejais užmokėtų, taisytų sųskaitų dalis. O jei
teismas nepripažins to 15 auo
ja vežamų pienų. Kai kur įKAVO
ir nesikreipė į patikrinimo košimčių sumažinimo, 'tai visvien
HAVANA, Kuba, rūgs. 15.
vyksta mažesni ir didesni su- Į,
sikirtiniai.
Policiniai
autorite(b°&rd
of
appeals),
tui
savįnįnkaį gaus 30 dienų laikų
UNIONTOAVN, Pa., rūgs. — Nauja salos vyriausybė iš
tai turi pilnas rankas darbo.'“ mokesčius užmokėti po- užmokėti antrąsias dalis be
15. — Nesulaukdami anglių leido atsišaukimų. Naikina sa
draug su numatyta įstatymais [bausmės.
pramonės kodo, sustreikavo los konstitucijų ir skelbia sa
Yra, sužeistų.
bausme. Antrosios mokesčių Iždininkas ragina mažųjų
pietų vakarų Pennsvlvanijos vo parašytus statutus. TaipJack Sharkey, b. pasaulinis bok
NUTRAUKTAS FABRIKE dalies bausmė prasidėjo šio namų savininkus nelaukti teis
minkštųjų anglių kasyklų an pat sušaukiamas, susirinkimas
so čenipijonas, šiandien vakare Corugsėjo mėn. 1 d. Šie mokėto mo sprendimo, bet užmokėti iŠ
gliakasiai. Daugiau kaip 30,- naujų konstitucijų padaryti.
DARBAS
miskey parke kumščiuosis su Chijai neprivalo laukti jokių sau antrosios dalies 80 arba 90 nuo
000 darbininkų prisijungė
cagos boksininku King Levinskv.
streikan.
Standard Forgings Co. fab- 'priedinių sųskaitų iš apskri šimčių. Paskui bus atsiskaity
AMERIKONIŠKOSE FIR
NIEKO NĖRA IŠ SUSKAL rike, Indiana Harbor, nutrauk ties iždininko. Turi vaduotis ta.
AMBASADORIUS DA
MOSE STREIKAS
Vakar rytų šalia
kai ku
DYTO ATOMO
NIELS PAKEITĖ KON
rių kasyklų pikietininkai užė
tas darbasj Visi 300 darbinin
kraštui žalų. Pagal atitinka
SULO
NUOSPRENDI
HAVANA,
rūgs.
14.
—
Ku

kų,
priklausančių
Steel and
mė savo vietas. Juos puolė
mų
įstatymų būsiu prižiūrimi
LEICESTEB, Anglija, rug- Me(a, Worker,. Įnr|ųstrial ukasyklų sargyba. Neužilgo pra bos kariuomenės karininkai ne
visi miškų savininkai, kad neiš
sustrrikavo. ,Jie reika.
MEXICO CITY, rūgs. 14.— sėjo 13. - Lordas Butherford, I
sidėjo apsišaudymai. Keliolika apleidžia National viešbučio.
kirstų miško daugiau nustatyasmenų sužeista, tarp kurių ke Jie patys vieni ten šeiminin Meksikos jaunų moterų katali kurio laboratorijose, Camb-1liauja trumpesnių darbo valau LIETUVOJ PASILIKS APIE
......
ridge,
atamas
skaldomas,
1000
AMER.
LIETUVIŲ
08
n
°
nno
,
s
'
k
Nor,n,,'J1 P“™*kių
grupė
pasiryžo
vykti
į
J.
kauja.
lėtas sunkiai.
.dų ir didesnio užmokesnio.
ti
miškų
dirbamais
žemes plo
J. Valstybių pakerių — Ar Valstybes, kad ten katalikiško pranešė mokslininkų susirinki- Sakoma, kad minėta unija vValstybės gubernatoriaus įApytikrėmis žiniomis šių va tais, turės per artimiausių miš
sakymu j streiko sritį gal bus mouro, Swifto ir VVilsono, fir so įstaigose eiti slaugių moks- me, kad tai yra veltus darbas ra nuteisėta.
siekti atomo suskaldymo. Prap
sarų į Lietuvų atvažiavo per kų administracijų prašyti tau
mose šiandien sustreikavo dau lus>
siunčiama kariuomenė.
.
_ _T , ,. litusi idėja, kad atome randasi GRAF ZEPPELIN CHICA- 3,000 .'Amerikos lietuvių. Iš to sojimo komisijos leidimo.
giau kaip 3,000
darbininkų.
Jos kreipės pas J. Valstybių
. ... .
... ...
. .
.
negirdėtai malžimška jėga, yJie
reikalauja
didesnio
atlygi

skaičiaus apie 2,00 jų sugrįš į
PREZIDENTAS DŽIAU
GOJ BUS SPAL. 26
Konsulų, 3<ad gauti savo
pa.
.
. .
, . ...
.
’
,
,
A
...
ra
daugiau
niekas,
kaip
tik
nimo. Bet patirta, kad streiko sams vizus. Konsulas atsisako ,
Amerikų, o apie 1,000 pasiliks VALSTYBĖS BIUDŽETAS
GIAS
,
absurdas.
PASKELBTAS
priežastis nėra atlyginimas. pasus vizuoti.
i
Gauta žinia, kad garsus di Lietuvoj.
AYASHINGTON, rūgs. 14 — Šiuo streiku norima visus Ku
rižablis “Graf Zeppelin” į
Daugumas jų Lietuvoje nori Nesenai, paskelbtas 1933 m.
Tada šio miesto arkivysku TURĖS GULĖTI KNIŪPS
išjudinti į
Baltuose Rūmuose
vyrauja boje darbininkus
Chicagų atskris iš Akron, O., jgjgyti ūkius, tik maža dalis biudžetas. Biudžetas nustato
ČIAS
džiaugsmingas nusiteikimas. visuotinų streikų prieš nepa pas Paskualis Diaz kreipės
spalių m. 26 d. ryte ir tų pa žada verstis prekyba, o keletas
valstybės pajamas ir išlaidas.
tuo
reikalu
pas
J.
Valstybių
Prezidentas Roosevel-tas pain kenčiamų vyriausy'Lę.
čių dienų jis grįš atgal.
mano pastatyti fabrikus ir ver į Paprastai, jis skelbiamas me
ambasadorių J. Danielsų. Šis PHILADELPHIA, Pa., rug
formuotas, kad bedarbių šel
stis pramone. Apskaičiuota,I,tų pradžioj, bet šiemet pavepakeitė konsulo nuosprendį ir sėjo 14. — Kilimų gamintojas
KUBOJE PRASIDEDA
pimas krašte sumažėjo 50 nuo
ŽUVO MOTERIŠKĖ
kad jie yra įvežę vidutiniškai iuota. šiemet biudžetas suvesjaunos moterys išvykų į J. V. R. H. Magee iš Bloomsburg,
SUKILIMAI
šimčių. Tas reiškia, kad pra
apie 1 milijonų dolerių.
Pa., pavojingai sužeidė savo
tas 250 mil. 818 tūkst. litų su
monė ;atkiunta.
Clark gatvėje, ties Leland
HAVANA, rūgs. 14. — Gau NUSIGINKLAVIMO KLAU nugarkaulį. Padaryta didžiai avė., automobilis susikūlė su ' Pažymėtina, kad daugumas moj. Didžiausias išlaidas su
opi operacija. Gydytojai pradaro susisiekimo min., būtent
SIMAS
gatvėkariu. Žuvo automobiliu grįžtančių Amerikoj taip pat
TURI BŪTI SAVO VIETOJE ta žinių, kad kai kuriose salos
Inešė, kad ligi pasveiks ligo55 milijonus litų viršum, ant
dalyse pasireiškia
sukilimai
.važiavusi moteriškė Mrs. L. nebemano gyventi. Tenai pasi
»
PARYŽIUS, rūgs. 15. — nis per -tris mėnesius turės guliks tik tie, kurie turi vaistines roj vietoj žemės ūkio min. 49,5
skirtų
V’ASHINGTON, rūgs. 14 — prieš radikalų juntos
. . ...
Zwarko. 24 m. amž.
%
'Ateinantį pirmadienį didžiųjų Ietį tik kniupščias.
ar panašias įmones, nes šitoks mil. su viršum. Toliau švieti
J. V. ambasadorius Kubos sa vyriausybę.
mo, vidaus ir kt. jministerijos.
baznis geriau apsimoka.
Matanzase prieš vyriausybę valstybių atstovai dar kartų
liai S. Welles buvo pasiryžęs
SKUNDŲ BOARDAS
Įdomu tai, kad Lietuvoje pa
sukilo kavalerijos eskadronas susiburs krūvon ir ims tartis GRIŽO LANKĘS MASKVĄ
parvykti namo atostogoms.
nusiginklavimo
klausimu.
TILTŲ STATYBA
Valstybės departamentas ta ir išginklavo kelias pėstininkų
į
Chicagoj sudaromas NRA siliekančių tarpe yra ne mažas
PARYŽIUS, rūgs. 14. — jboardas skundams priimti. Šis nuoš. žydų, kurie į Amerikų eLIETUVOJE
čiau jam įsakė būti savo vie kuopas.
Prancūzija, kiek žinoma, į
Maskvą
lankęs
grįžo
buvusis
Tos rūšies žinios gauta ir iš nusiginklavimų šaltai atsine
toje. 1
boardas tik išklausys skuųdų migravo prieš 20 ir daugiau
premjeras
Herriotas. Geležin
Kiekvienais metais apskri
Santa Clara provincijos.
ša. Ji nori sau garantuotos
ir surinkti fakti bus siunčiami metų.
čių savivaldybės skiria iš sa
Savo keliu komunistų pro saugos prieš Vokietijos pavo kelio stoty čia jį minia sveiki spręsti į Washingtonų krašto
PIRMOJI MOTERIŠKĖ
no švilpimais. Vos nepasireiš
DAUGIAU MOTERŲ NEGU vo biudžetų stambias pinigų
paganda visu smarkumu sklei jų. Tuo tarpu tokia sauga ne
NRA boardui.
PARLAMENTAN
kė riaušės. 5 asmenys areštuo
sumas tiltų statybai. Pe nni
VYRŲ
džiama.
įmanoma.
ta i 1
vidaus reikalų ministerija 'til
VVELLINGTON, N. Z., rug
“MIEGAMOJI” LIGA
Prieš gydytojų norų sergan
Vilniaus lenkų statistikos tų statybai buvo paskyrusi sa
sėjo 14. — Naujosios Zelandi LIURDE STAIGA PASVEI
ti mergelė nusprendė kokiu ATSISTATYDINO JAPONŲ
KO ITALŲ MERGELĖ
jos parlamentan išrinkta vie
American Medieal Ass’n žinios rašo, kad paskutinėmis vivaldybėms 300,009 litų pa
MINISTERIS
nors būdu patekti Liurdan.
kad nėra bai- žiniomis Vilniuje yra 20,090 šalpos. Tuo tarpu tiltų staty
na pirmoji moteriškė atstovė
i žurnale rašoma,
r
ROMA (per paštų). — Nese 'Kaip kartas pasitaikė besiren
kad “miegamoji” liga iš moterų daugiau negu vyrų. bai pernai išleista 769,510 lt
— Mrs. E. R. MdCombs.
TOKIJO,
nigs.
14.
—
Dėl
'
St. Louis ir apylinkių plačiai Pilnamečių gyventojų statisti- rIS viso pernai buvo pastatyti
nai iš stebuklingosios Liurdo gianti į ten maldininkija. Ji įnesveikavimo
atsistatydino
ja

ka rodo esant apie 125 tūkst.,! ^2 tiltai, būtent; 26 mediniai,
galėtų praplikti.
ATĖMĖ DAUG DEIMANTŲ vietos, Prancūzijoj, grįžo Ita siprašė. Paimta su nešyklomis.
ponų
užsienių
reikalų
ministegi nepilnamečių (iki 21 metų):,r^— gležbetoninių ir 6— mišLiurde maldininkai jos nuo
lų maldininkų grupė. Toje gru
rls
Učida.
Jo
vietų)
užėmė
bu

‘savęs nepaleido. Rugp. mėn.
apie 70 tūkstančių žmonių.
rios konstrukcijos.
VVORCESTER, Mass., rūgs.
ATVYKO FARLEY
pėje pasirodė esanti sveikutė
vęs
ambasadorius
sovietų
Rusi
fl.4 d. ji buvo panardyta į ste
14. — Iš M. Tishman kompani
lė italė, 18 m. amž. Į Liurdų
SKAITYKITE IR PLATIN
buklingąjį vandens šaltinį. Po jai Koki Hirota.
Chicagon atvyko paštų de
jos, New Yorke, agento A. BoPRIŽIURĘS MIŠKUS
ji buvo paimta su nešyklomis.
KITE “DRAUGĄ”
to įvykio staiga pasijuto svei
partamento sekretorius Farwerio <fu plėšikai atėmė 100,Tai Italiana Ros si. Ilgiau ka ir neužilgo ėmė vaikščioti, ATSISTATYDINO PERSŲ ley. Svarbiausias tikslas, kaip
Einant krizės metams dau
000 dol. vertės deimantų. Tas
KABINETAS
kaip per trejus metus ji sirgo.
Pasveikusiai grįžus Italijon,
sakoma, aplankyti šimtmečio gumas miškų savininkų, suma ORO STOVIS
įvyko geležinkelio stoty.
Vienos kojos kulny buvo įsime geležinkelio stoty jų pasitiko TEHERANAS, Persija, rug parodų.
žėjus kitų ūkio šakų paja
moms, savo piniginiams ištek CHICAGO TR APYLINKES
AMERY, Wis., rūgs. 14. — tusi “arto sinovitis”, o kitoj be namiškių ir giminių, dar ir sėjo 14. — Atsistatydino per
pragiedtėja;
Illinois valstybė mokesčiais liams padidinti negailestingni — Šiandien
Keturi plėšikai apiplėšė vie — “sacroilitis. ’’ Negalėjo vaik šiaip žmonių minia. Visi pir- sų premjeras Medhi Quil
J
minusia
nuėjo
lįažnyčion,
kad
Khan su savo ministerių kabi už alų surinko apie 1,250,000 naikina jiems priklausančius mažas temperatūroje pakitėjitos United State bankų. Sako ščioti, o gydytoj ai' nerado pa
netu.
, padėkoti Dievui.
dol.
miškus, tuo darydami visam mas.
ma pagrobėt apie 46,000 dol. .. galbos.
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daryti pareiškimai mūsų reporteriui. “Taip
aš esu tikras lietuvis ir labai norėčiau ap
lankyti savo tėvų žemę”. Reporteriui nusi
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, koJ mu
stebėjus, kad jis lietuviškai moka ir lietu
sų dienrašty dr. KačkuH veda Sveikatos Skyrių. JIS
viškai su juo kalba, tSliarkis atsakė. “Turiu teikia profenljoualliia patarimus skaitytojams Ir nilo.
mokėti. Juk mano tėvai visados su manim lai atsakinėja | klausinius sveikatas dalykuose. Visi
lietuviškai kalbėjo”. Baigdamas pasikalbėji kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
mų, jis pasakė: “Lietuviai yra tokie žmonės,
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
su kuriais gali kalbėti kaip su savo gimi
arba tiesiog Dr. Raėkul, *051 W. 43rd St., Clilcago.
nėmis. Kaip atvažiuoju į Chicagų, tai kaip j
3) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
savo namus.... Aš noriu padėkoti tiems, ku
i*
vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori iirie padarė galimybę sueiti j pažintį su malo nott su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
niais žmonėmis mano tautybės”.
S) Jei klausinio Ir atsakymo negalima butų dė DR.A. M. RA6KP8
W. 4Srd St.
Šie visi faktai išblaško visas abejones, ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. *051 Chlcago
Pi
tat
visada
reik
pridėti
pašto
lenkeli
ui
S
centus.
Tcl.
Dafayette
3057
jei jų dar būt buvę, dėl Sbarkio lietuvybės.
Jis yra lietuvis ir geras lietuvis. Jis pasau
ka, kita užklumpa ir kaskart
linis žmogus, bet neišsižadėjęs savo tauty KAIP PAŽINTI DŽIOVOS
vis aršesnė. Galų gale džiovi
LIGĄ
bės, nė tikėjimo, neužmiršęs tos kalbos, ku
ninkų pradeda kamuoti tokia
rių jo tėvai išmokino. Tai turėtų įsidėmėti
Kad džiova yra limpanti li sunki sloga, kad nei liepų žie
visi jaunieji lietuviai, kurių žymi dalis be
ga, tai visi žino. Bet nelengva dai, nei aspirinas, nei kito
Prof. Raymond Moley (vidury), rezignavęs iš Valstybės
jokio reikalo dažnai užsigina savo tautybės,
kie katarui gydyti vaistai ne Sekretoriaus padėjėjo vietos, su V. Astor (kairėj) ir W. A.
pamiršta savo tėvų kalbų, reikale savo tau yra džiovos pradžių pažinti.
gelbsti. Daug džiovininkų il Harriman (dešinėj) planuoja išleisti naujų savaitinį polit^
tos garbės negina, bet jų pasmerkia. Tokie Mat, tos ligos ženklai (simp
gę metų išsikamuoja su slo-‘ kos žurnalų.
jaunuoliai tikrai yra verti pasigailėjimo. Jie tomai) pradžioje yra nevieno
turėtų žinoti, kad lietuvybės branginimas ir di. O labai svarbu yra pažinti ga, dejuoja būk turįs “chro-. d y tojo įsakymo, gerti nepata
jos laikymųsis jiems gyvenime padės, bet džiovų ankstyvaine laipsnyje, niškų katarų”, būk “čiongų” rtina. Žmonių sudėtis yra nenepakenks. 5uk” ji nejakenkė nei SI,arkini,.nes ko1 “epervėlu, tai džiova pagavęs, būk skilvelis “sage- . noda> o ir „linima Hga yra (“Talkos” spaudos biuro)
dęs”, ir kai nueina pas gy nevienoda; tad kam vienas
nei Goodnianui, nei kitiems į viršūnes iški- eergantį galima pagydyti,
lusiems lietuviams. Sharkis net yra pasakęs, Į Daugelis žmonių yra turėję dytojų ir jam gydytojas pa vaistas gali būti naudingas, ATIDENGIAMOS LIETU
kad nežiūrint kaip spauda apie mane nėra- džiovų ir nieko nežinoję, nes sako jog džiovų turi, tai ne kitam gali labai pakenkti. 3)
VOS PILIAKALNIŲ
šytų, kaip pasaulis nemanytų ir nekalbėtų. *į j°hių įtartinų ženklų savyje nori tikėti.
Bicarbonate of Soda gerti būk
PASLAPTYS
savo tautiečiuose visada radau ir rasiu tik- nejautę. Jei žmogaus kraujas
Vėliau, kada jau džiova sma tai dėl gesų prašalinimo iš vi
rus prietelius ir brolius, rasiu juose ir daž yra stiprus ir prieš džiovos rkiai įsigali, ligonis tikrai durių, taip pat yra nonsensas. Rugpiftč.io mėn. 14 — 25 d.
bacilas atsparus, tai džiova staiga nyksta ir džiūsta. Jo Tuo reikalu turėtum asmeniš Zarasų apskr., Dusetų valse.,
nai reikalingos užuojautos.
* Šiandien Sharkis imasi su stipriu ir pa žmogaus neįveikia. Bet- kai skruostai dažnai pasidaro gra kai pasitarti su gydytoju. Jo I uvo kasinėjamos Velykiškių
vojingu oponentu. Kitataučiams tai gal būt'tik kraujo atsparumas suma žiai raudoni, lyg nudažyti, a- kių receptų per laikraštį ske kaimo piliakalnis. Kasinėji
nei šilta nei šalta. Bet lietuviai dėl to yra ^ė,ja, tada tuberkuliozo baci- kys tampa labai žydrios, visas lbti negalima, nes to neleidžia mams vadovavo arkeologas
susirūpinę, nes žino, kad jų tautietis gina {los pradeda veistis ir, už ke- veidas pasidaro angeliškai ma gydytojų etika. 4) Prakaituo pulk. Tarasenka.
ii savo ir savo tautiečių garbę. Visi, tikimės. UTO> ar keliolikos, melų žino- lonios išvaiz
aizdos. Kosulys tada jaučių pažastų nemalonų kva
Jau iš seniau buvo įsigalė
lietuviai ir čia, Amerikoj, ir Lietuvoj, ir .gų užmuša.
jau yra ne ssausas, bet su skre- ps-nį galima išvengti dažnai
jusi nuomonė, kad piliakalniai
visur kitur jam linki geriausio pasisekimo. Pirniutinieji džiovos ženklai Įpliais. Tuomet, kas naktį džio pažastis mazgojant su degu.
..
yra buvusių pilių apsigynimo
Ir nežiūrint kaip rungtynės nepavyks, Shar yra šie:
'
vininkas labai x išprakaituoja. tmiumudu.5) Žinant pacijen-v?lvki5Rio piliakB,nio
kis pasiliks mūsų žmogumi, įneš jam, o jis
1) Žmogus netenka noro va kad net marškinius galima to amatų ir jo gyvenimo sn-i, .............’ ...
c
J
| kasinėjimai atidengė nauja pa
mums būsime ištikimi. Tokie ryšiai už jo lgyti, nieks neskanu.
gręžti. Kai kam per burną lygas, be to, žinant jo Mtu glap{į paaiJksj0; kad kai ku
kius pinigus nėra nuperkami.
2) Kūno svoris pradeda že- '.kraujas prasimuša. Kitiems la sveikatos istor.j,, gydytojai. piliakaIniai bavo pilami n„
bai paleidžia vidurius. „
myn kristi.
gal. spręst. ap.e k.ek n.et„
nami.
Prie suminėtų simptomų, ba žmogus gal. išgyventi taikau-1,^^
PASTABĖLĖS
3) Netenka ambicijos, nei
kteriologinis
skreplių išegza- ties prie normalių bigijenoy i
energijos.
Užėjo epidemija ant vadinamųjų nezalež4) Ne tik nuo raumeninio, minavimas ir Rentgeno spindu dėsnių.
I Velykiškių piliakalnyje raninkų pryčerių. Pernai nusižudė vienas, šie bet ir nuo protinio darbo gan liais krūtinės peršvietimas ai
A įsakymas J. N. — Vienyta įvairių senovės liekanų
met kitas. Dėl to nestebėtina, jei “ženoti” greit pavargsta.
škiai parodys, kas turi džio tik galiu patarti, kad tamstos daugiau kaip 1,000 kilogramų,
pradėjo “eiti į kunigus”. Mat, savo vietoje 5) Temperatūra po piet pa- vą, o kas ne.
giminaitis Lietuvoje kreiptųsi
TO svarbiausia yra — lavo
“naslėdninkus” galės palikti. Juokai juokais, kįla iki 100-10L Fahrenlieito
Jei vienas ar daugiau iš čia prie prof. d-ro Avižonio, Kau nų deginimo kapas iš pirmo
bet tautininkai tuo reiškiniu turėtų susirū laipsnių.
išvardintų simptomų pas tam ne. Jis yra žymiausias akių jo Lietuvos geležies periodo
pinti. Juk jiems bus didelis nuostolis, jei jų 6) Pavakaryje galva yra lyg stų pastebima, tai, nieko no ligų specijalistas Lietuvoje. (1 — III šimtmečio po Krisremiama ir proteguojama nezaležninkija pati apsvaigusi, sunki, skaudi.
laukęs, tuoj eik pas sųžiningn D-ras Juozas Nemeikša taipgi taus gimimo),
save išnaikins. Dėl to turėtų apsižiūrėti, kad
7) Rytmečiais žmogus sau gydytojų ekzaminacijai. Kieno yra akių ligų specijalistas, gy-l šicms arkeologiniams tyrinę
tautininkų laisvamanių darbas nevirstų tuš su kosuliu kosti.
plaučiai nėra dar perdaug tu venantis Kaune, buvęs Lietu- jjniams buvo padėta daug dačiomis pastangomis, kaip dažnai jiems atsi Džiovos pradžioje dažnai berkuliozo sugadinti, yra vii vos kariuomenės gydytojas.
rbo, bet jis užtat gerai apsitinka.
šiurpulys nupurto. Sausu ko tis nuo džiovos pasigydyti.
Clz^HrUta
i- plat.nk.te mok&j°- • Darant
•
•
•
Skaitytate J|abai kasinėjimus,
alra
suliu žmogus kosti per daug
.
s
D-ro Račk&us atsakymai
Mūsų bendradarbis gerb. misijonierius mėtosiu, po to prie tokio ko
dienraštį DreugJJ
11 jdimų, kurie tutės nepaprastos
Atsakymas P. P. — 1) Vien
kun. A. Petrauskas toliau tęsia savo įdomiu? sulio taip pripranta, kad lai
Cetnklte vsus tuos pro, reikšmės ne tik lietuvių tauatsiminimus — praeities pabyrąs. Mes, o y- ko tai už menkniekį. Kiti džio tik klimato permaina, pagurpač mūsų skaitytojai jam už tai esame dė vos pradžioje .dažnai “pagau klinę ligų (goitre) nepagvdys. fesionaius ir biznierius. •' tos praeičiai tirti, bet ir visam
Vnrie garsinasi jame.
I mokslui.
kingi.
na šaltį”. Viena sloga nuslen 2) Tincture of lodinę, be gv-

Sveikata -- Brangus Turtas

“DRAUGAS”
ISelna kasdien, MaKyrua aekm&dlenlua
PRENUMEHATO8 KAINA: Metams — *4.40, Pu-

aal metų — *3.60; Trims mėnesiams — *2.00; Vienam
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00: Pašei me
tų — *4.00. Kopija ,0*c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<r%tlna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprfslunčtama tam
u*>4 ui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki !*:•• vai.

Ukelblmų kainos prlslunMamoe pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
& vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITUUANIAN DAILY FR1END
Publlsbed Daily, Except Sunday.
8UB8CR1PT1ONS: One Tear — *1.00; Slz Monika

— *1.60; Tkree Montbs — *2.94; One Montb — 71c.
Burope — One tear — *7.99; Slx Montbs — *4.99;
Uopy — .•»<>.
Adrertlslng In “DRAUGAS** brlngs best resulta
Adrertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago

DIENOS KLAUSIMAI
——

LIETUVOS GYVENIMAS

SHARKIS IR LIETUVYBĖ

Jack Sharkey (Juozas Žukauskas), atvy
kęs į Chicagų, gerų įspūdį padarė į vietos
lietuvius. Tie, kurie atlankė jo treniruotės vie
tų, stebėjosi jo miklumu ir nepaprasta fiziš
ka jėga. Visiems sudarė tokio įspūdžio, kad
jis, būdamas toks stipruolis, jokiu būdu ne
gali pralaimėti rungtynėse su Levinskiu. Sharkio atsilankymu Chicagon ir kitataučiai bo
ksininkų sporto mėgėjai yra patenkinti^ Net
spauda šiuo kartu daug palankiau rašė apie
mūsų tautietį, buvusį pasaulinį čenipijonų.
Kam iš lietuvių teko kalbėtis asmeniš
kai su Sharkiu arba kas buvo jo pagerbimo
bankiete praėjusiame pirmadienyje, tas tu
rėjo progos patirti, kad jis neabejotinai yra
mūsų žmogus, ištikimas, drųsus lietuvis, didžiuojantis savo tautybe. Nors ir iš ameri
kiečių spaudos mes visi jautėme, kad Shar
kis savo tautybės ne tik nesigėdi, bet visur
jų drųsiai pabrėžia. Dėl to kiekvienas susi
pratęs lietuvis juo didžiavosi, jam geriausio
pasisekimo linkėjo ir jautė, kad jis neša gar
bę ir Amerikai ir Lietuvai. Tačiau po susi
tikimo su juo Cliieagoje, po jo reikšmingos
ir nuoširdžios kalbos jani parengtame ban
kiete Sharkis mums dar artimesnis ir bran
gesnis pasidaro. Didelių ovacijų sukėlė jo iš
sireiškimai, kad jis visada jautė šilumą prie
savo tautiečių lietuvių, kad su lietuviu susi
tikęs visada džiaugėsi ir jautėsi lyg sp tik
ru savo broliu susitikęs. Arba vėl: “Spauda
daug ir visaip apie mane rašė. Aš kumščia
vaus su daugybe garsių boksininkų. Jie sa
kė, kad vienų aš bijojau, kitų ne. Bet aš
jums vienų dalykų galiu užtikrinti, kad aš
niekados nebijojau, nebijau ir nebijosiu pa
sisakvti lietuviu”. Jis tai kalbėjo lietuvių
kalboje.
Sliarkio lietuviškumų parodo ir jo pa-

AMERIKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS
23 KONGRESO PROTOKOLAS

pi rm. gerb. kan. P. Dogeliui.
Revizijos komisijos raportų išduoda
Jonas Juozaitis. Knygos yra geroj tvar
koj. Komisija rekomenduoja užvesti nau
jas ateinantiems melams.

Kongresas baigiasi. Dėkojama J. M.
d. gerb. Pral. M. L. K rusui, visiems Chicagos ir apylinkių kunigams ir visai kon
greso rengimo komisijai už gražų kongre
la.
so iškilmių surengimų. Taip pat reiškiame
(Tęsinys)
Valdybos Rinkimas
padėkų prezidijumūi. Pirmininkas kvie
10. Fed. 23 kongresas pageidauja ir
Dr. A. Rakauskui paaiškinus apie va čia kun. I. Albavičių atkalbėti maldų ir
prašo savo Apskričių ir skyrių kas metai ldybos rinkimų tvarkų, išdalinami lape giedant “Lietuva, Tėvynė Mūsų” baigia
daryti rajonines konferencijas ir jose ap liai ir rinkimas eina slaptu balsavimu.
si XXIII kongresas.
tarti tinkamiausius būdus katalikiškam ir
Daugiausia balsų gauna šie kandidatai.
Dr. A. Rakauskas, pirm.
tautiniam veikimui ateivijoje plėsti savo
1. Leonardas Šimutis......... 63 balsus
Bronė PalihūiiaiC, sek r.
r«j°nuosc2. Kun. J. Balkūfias..........53 balsus
3. J. M. Pral. M. L. Krušas 48 balsus
Konstitucijos pataisymai: Konstituci
4. Dr. A. Rakauskas .... 47 balsus
jos 12 pusi., 15 paragraf. pastaba taip pa
5. Kun. lg. Albavičius *..47 balsus
l
taisoma: “Centro Dvasios Vadų skiria tos
6.
Kun.
M.
Kazėnas
.........
43
balsus
vyskupijos vyskupas, kurio ribose įvyks
7. A. Žvirblis .................... 37 balsus
ta kongresas”.
8. A. Valančius ................. 36 balsus
10 pusi. 7 paragraf. taip pataisomis:
(Kun. Alf. Lipnicllo referatas Federacijos
9. Kun. P. Juras................. 35 balsus
“Apskrities Dvasios Vadų skiria vietos
23 kongresui)
10. A. Bacevičius ............. 27 balsus
vyskupas”.
A. k R. K. Federacijos Valdyba už
11. Dr. P’ Atkočiūnas .... 24 balsus
Nutarta iš iškolekluotų Federacijos
12. Ig. Sakalas.................... ^3 balsus dėjo man malonių, bet draugu ir sunkių
sfipendijantn Amerikoje pinigus taip pa
pareigų — paruošti Federacijos Kongre
13. Kun. J. Kripas............. 22 balsus
skirstyti: pusę skirti Marianapolio kole
14. Kum II. Vaičflnas .... 18 balsų sui referatų, tema: “Šv. Metai ir Katngijai, ftv. Kazimiero ir Šv. Pranciškaus
15. A. Mažeika .................. 17 balsų Ūkiškoji Akcija”. Sakau mabmių, kadan
Akademijoms, o kitų pusę paskirstyti Fe
16. V. Petrauskas . ............. 17 balsų gi kalbėti apie šv. Metus — didįjį mūsų
deracijos kongresuose sulig reikalo.
17. K. Srinbienė ............... 17 balsų Viešpaties Jėzaus Kristaus jubiliejų ir aNutarta parūpinti reikalingus rioknPirmieji devyni kandidatai įeina į A. pie Katalikiškų Akcijų — mUžniškų pas
mentus dėl JJctuvos stipendijantų ir juos •
kutiniųjų laikų judėjimų, turintį tikslų
pasiųsti Ateitininkų iSusišelpinio Fondo L. R. K. Federacijos ventro valdybų.

ŠVENTIEJI METAI IR KATALIKIŠ
KOJI AKCIJA

visų šių dienų pasaulį pertvarkyti ant
dieviškų pagrindų ir privesti jį prie Kris
taus, iš tiesų yra garbinga ir malonu.
Drauge sakau sunkių, kadangi tuo klau
simu teturėtų teisės kalbėti ir kiek žmo
niškiau galėtų dalykų nušviesti tas, kas
turi gilų intelektų, karštų tikėjimo dva
sių ir ilgų metų prityrimų, o ne jaunas,
vos tik prieš kelis metus į Akcijos darbų
stojęs kunigas ir tai Amerikiečiams, ku
rių gyvenimas yra nepalyginamai komplikuotesnis ir visiškai skirtingas nuo Lietu
vos ir apskritai Europos gyvenimo. Re
feratas išėjo skystokas dar ir dėl to, kad
jį teko rašyti kelionėje, prie savęs netu
rint jokios žmoniškesnės literatūros.
Referatui planų pasirinkau šiek tiek
sekdamas antraštę:
4

a. Sv. Metai ir religinio gyvenimo
balansas
b. Katalikiškoji Akcija — geriausia
Šventos ateities garantija ir
c. Praktiškos išvados.
a. *v. Metai ir religinio gyvenimo balansas
1933 m. sausio m. 15 <1. pagarsinta
buvo bulė “Quodnuper”, kuria ftv. Tėvas
paskelbė ftv. Metus ir didįjį jubiliejų 1!)
šimtmečių nuo Kristaus kančios sukak

čiai paminėti. Šv. Metai ir jubiliejus prj
sidėjo š. m. balandžio m. 2 d. ir bai;
1934 m. bal. m. 2 d.

Šios didžiosios sukaktys nukelia mus
į tuos senus laikus, kada atėjo į žemę pats
Dievas, 33 metus gyveno tarpe žmonių
ir pagaliau, norėdamas išplėšti žmogų iš
pragaro, pasaulio ir savo paties geidulių
vergystės ir pastūmėti į išganymo kelių,
kentėjo ir mirė ant kryžiaus, įsteigė Šv.
Sakramentų, kunigystę ir Bažnyčių su
neklaidingu jos vadu Šv. Petru ir jo įpė
diniais popiežiais. Tai rimčiausios pasau
lio istorijoje dienos, visų tragingų žmo
nijos gyvenimų jierskėlusios į du etapu:
į prieškrikščioniškų, kuriame tamsi nak
tis gaubė žmonių protus ir tik retkar
čiais panašų balsas perskrosdavo mirtinų
lavonų tylų, žadindamas viltį aušros ir
išsigelbi’jimo, ir į krikščioniškų, kurioje
dangaus vartai atidaryti, nuo vieno j>nsaulio krašto ligi kito skelbiama Links
ma Naujiena, ir kiekvienas žmogus leng
vai gali pažinti “tiesų, kelių ir gyveni
mų”.

(D&ugiaa bus)

9

Penktadienis, rugsėjo 15, 1933

Detroito Lietuviu
sakinėjimo, užsiprenumeruotų į visai parapijai už gražų prie-; Piknike bus išleista labai Muz. J. Čižauskui diriguo- lankyti savo brolį. Tų pačių Pasiskelbęs kun. C. E. Cou'naudinga dovana, tai penktą- jant ir kun. J. Čižauskui a-Įproga aplankė Pasaulinę Pa- gldin (vadinamas radijo kudienraštį; kad biznieriai, ku mimų.
rie būna aprašinėjami, prisi Tikimės matyti visų Šv. Pe- dieninė “Draugo” prenumero kompanuojant, choras padai Įrodų. Stašaičiai yra kat. span higu) tūkstančiams klausyto
navo tris tautiškas dainas Idos rėmėjai. Jonas Stašaitis, jų išsiuntinėjo laiškus su tam
dėtų su garsinimais. Tuomet tro parap. “Birutės” darže, ta vieniems metams,
Šv. Antano bažnyčia baigia
iš<ibiejų pusių bus atjautimas, šį sekmadienį. Piknikų rengia j Brinkti pikniko darbinin- “Motulė mano”, “Aš mergy- Cicero, Ilk, buvo praėjusio tikromis peticijomis dėl Goldma dažyti. Artistui-piešėjai pu
tė” ir “Bernužėlį nesvoliok”. į “Draugo” vajaus kontestinin- en liour, kuri transliuojama
tąip sakant, ranka rankų ma D. K. S. lt dr-ja. Bus kalbų kai-ės.
sę darbo atliko. Baigus dažy
per viso krašto radijo tinklų.
zgotų. Aprašymais, žiniomis ir laimė. Grieš gera muzika. i o. Aksomaitienė piknike ri- P. M. Čižauskienei skanini-Įkas.
I
z
mo darbų, parapija rengs ba
Peticijos prašomos grųžinti iki
----------visi džiaugiasi, o pamirštama,
----------nks “Draugo” ir “Laivo” nant, lietuvaitės (jų buvo 7 i
žnytinį koncertų ir svetainėj
kad nei “Draugas”, nei ko
Mirė a. a. Elena Majauskai- prenumeratas. S. Bukšaitė t va'poros) pašoko 4 tautiškus So-1 žvirblis su šeima buvo iš- rugsėjo 20 d.
vakarienę. Kai kurie biznie
respondentai iš to neturi jo tė. Buvo dora mergaitė, pri- rkyS laimėjimų.
;kius: Suktinį, Klumpakojį, No Įvykęs į Grand Rapids, taip
Be to, paskelbė, kad rugsėriai žadėjo suaukoti valgiui
kios naudos. Aišku, kad to klausė sodalicijai ir Maldos ( q Aksomaitienė pranešė, r’u mie£° >r Mūsų šokį. Dai- pat ir Carl Žvirblis (giminai- jo 25 d. prasidės novena pa
produktų, tat didelė bus vaka
kios malonės negalės ilgai tę Apašt. dr-joms.
kad yra užsakiusi “Laivo” ir nos ir šokiai išpildyta pakai- tis) su savo drauge Irene Mc- minklinėj Šv. Teresės, Mažo
rienei parama. Bažnytiniam
stis. Jei norime palaikyti ži Majauskų šeima yra viena atsiklausė kleb. kun. J. Čizau tomis, kas darė daug įvairu Murray iš Sioux City, Iowa. sios Gėlelės bažnyčioj, Woodkoncertui komitetas tikisi gan
nių skyrių, turime visi prie iš pavyzdingų šioj parapijoj. sko, ar bus galima pardavi mo.
Dalyvavo laidotuvėse a. a. Mo vard ir 12 Mile Road. Nove
ti artistų iš kito miesto. Apie^
to prisidėti. Pavarykime agi Visuomet gausiai remia para nėti prie bažnyčios. Kleb. kun. Programa ruošta labai trurn jnikos Yujus — Miliauskas. Ve na tęsis iki spalių 3 d. Visi
tai vėliau paskelbsime. Progpu laiku, todėl muz. Čižaus-j Honė buvo Miliauskų auginti- laiškai turi būti siunčiami
tacijų visoj kolonijoj, surin pijų aukomis. Pažįstamieji rei J. Čižauskas mielai sutiko.
ruošia L. Vyčių choras,
šiuo adresu: Rev. Čhas. E.
kime kelis tūkstančius naujų škia gilios užuojautos Majau Esant Mot. Sų-gos 54 kp. kai, nors labai stengėsi, ta-, nė.
J. A. Blažio vedamas,
čiau
daug
ko
negalėjo
išmoCoughlin, P. O. Box 150, De
skaitytojų, tuomet bus kas ki skų šeimai jų nuliūdimo va susirinkimui, nutarta pakvies- . .
ojas kviečia, kaip senus,
Detroito Žiedas
ta.*
J. M. Detroito vyskupas Mi- troit, Micli.
ti sųjungietes piknikan. Pa-i ,ntL ......
landoje.
tuip ir naujus giedorius lan
Kas norėtų užsisakyti ‘Drau
A. a. Elena gražiai palaido kvietė komisijos. pirm. P. Mo-', Pubhkai lietuvl') Pr0^rama chael Gallagher, D. D., rūgs.
kyti choro pamokas, nes ŠĮ
donjs
Į labai patiko. Daug gauta ap- 8 d. šventė 18 metų vyskupa
DĖKUI
rudenį ir ateinančių žiemų Vy gų’, gauti knygų, taip pat pa ta su bažnytinėmis apeigomis.
vimo
sukaktį.
Jo
Malonybė
Sus-mą
uždarė
pirm.
J.
UIcdiamen
‘
,
»0
Tėliatt
«
raži
«
ko
čiai rengiasi prie keleto dide siskelbti “Drauge”, mielu no
Įvvskupu įšventintas Grand
Man, žemiau pasirašusiam,
Šį sekmadienį Tretininkai saris. M. Aukšiiūnienė, rašt. mplimentų.
lių vakarų. Jaunimui gera pro ru patarnaus Matas Šimonis.
Lietuviškos programos pa-į®ap^8’ Mich. Po 118 mėnesių neseniai'teko būti Detroite ir
ga prisirašyti prie L*. Vyčių 3547 Vernon Higli W. Pas jį eis “in corpore” prie šv. Ko
matyti
atvyko daug ir lietu paskirtas vyskupu Detroito di- atlankyti brolį Boleslovų, taip
LIETUVIŲ PROGRAMA
102 k p. ir lavintis meno ša galima gauti įvairių knygų, munijos.
ecėzijai.
(Tusu
4-to puel.4
Kapsų Aguona
MICHIGAN VALSTIJOS
koje. Kas turi gabumų spor maldaknygių, devocijonalių da
lvkų. Kas nori, gali gauti ir
D. K. S. R. dr-ja rengia šau
PARODOJE
te, ir čia gali pasižymėti.
NAUJA BANKA
“Draugo” katalogų, iš kurio nų rudeninį išvažiavimų šį
Rūgs. 6 d., 8 vai. vak., Šv.
Artinasi šaltesnis oras. Žmo pasirinks kų norės. Užsakymus •sekmadienį, “Birutės” darže,
galima
ir
tiesiog
“
Draugui
”
1
Kalbės
šv.
Petro
parap.
kleRugp. 10 d. Detroite atida
Jurgio parap. choras Michigan
nės daugiau laiko praleis na
įbonas kun. V. Masevičius ir valstijos parodoje išpildė lie ryta nauja banka, naujam, gra 1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
muose. Tų laikų privalome su siųsti.
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
--------:—
Iniūsų kleb. kun. J. Čižauskas. tuviškų programų.
žiam Penofscot Bldg. Banka
raudoti Skaitymui gerų laiksimus;
Prieš pradedant programų, pavadinta The Manufacturer.,
raščių bei knygų. Turime eilę
Pas Denisevičius viešėjo gi Tat, visi į piknikų šį sekma
Tylutė visi dalyviai, paskirtu laiku, National Bank of Detroit. Va 2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
katalikiškų laikraščių, įvai- minės: Mrs. Ambrazienė su dienį.
klausimus;
susirinko į tam tikrų aikštę. dinas, turčių banka. Prezidenriaušių gerų knygų, kurių le-1 dukrele Elena ir sūnum AlLietuvaitės buvo tautiškuo- tas John Ballantyne ir Edsel 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
16 D. K. 8. R. DR-JOS
ngvomis sųlygomis galima įsi- fred iš Shenandoah, Pa. Pase kostiumuose, vyrai taip pat B. Ford (Henry Ford sūnus) 4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
SUSIRINKIMO
gyt. ‘Draugas’ yra pavedęs pu viešėję, pasisvečiavę
buvo uniformose.
direktorius, su kapitalu 3,000,slapį Detroito žinioms. Jau spūdžių grįžo namo.
5. Parinktus juoki} skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
000
surplus 1,500,000 undivid
D. K. S. R. d r-jos susirin
Tų vakarų programoj daly
antri metai, kaip tame pusla
kimas įvyko rūgs. 7 d., Šv. vavo 8 tautos. Visi susirinko ed profits 750,000. Tuo tarpu 6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
py detroitiečiai aprašinėja drJurgio parap. knygyne. Šis su su tautiškomis ir amerikoniš dar nepasibaigus bila 800,000 7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
jų, kuopų veikimų, ragina re
sirinkimas, dėl svarbios prie komis vėliavomis ir sykiu ma depozitorių. Pinigai yra užda 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
mti savuosius biznierius, juos
žasties, perkeltas iš rūgs. 5 d. rgavo po visų parodų. Ant ga rytose batikose: First National
apie sveikatų;
prie kiekvienos progos nemo
Pereitų sekmadienį, rengta
Susirinkimų atidarė pirm. lo sustojo scenoje. Lietuvių Bank ir Guardian National
kamai garsina, dažnai išvar
me Šv. Petro parap. piknike J. Usaris. Pereito sus-mo nu trispalvė vėliava labai gražiai Bank, į kurias ir lietuviai dė 9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
dina ir šiaip paprastus žmo
daug buvo ir eastsidiečių. Taip tarimus perskaitė rašt. M. plevėsavo tarpe.kitų tautų vė jo pinigus.
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
nes, pagirdami, kad ir už mažų
gi dalyvavo Šv. Jurgio parap. A ukščiūnienė. Nutarimai pri liavų. Abi lietuvių vėliavos
11. Pagarsinimais patarnauja liek garsintojams kiek skai
jų darbuotę. Žodžiu sakant,
klebonas kun. J. Čižauskas, imti.
tytojums;
buvo gražios. Jas paskolino Apaštalystės Maldos draugi
daug pavardžių būna suminė
muz. J. ir M. Čižauskai. Pro
Kun. J. čižauskas pranešė, grab. Ch. Stepanauskas, kuris jos pereitam susirinkime nu 12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
ta bei komplimentų suteikta.
gramų išpildė atsilankę cho kad Šv. Petro parap. klebo net du sykiu vėliavas pristatė tarta paaukoti uždangalų pušir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
Kai kurie tame puslapy net
ristai. Mergaitės Šv. Jurgio nas kun. V. Masevičius pakvie į parodų, už kų jam priklau kai (kurioj sudėta šv. Komu
ir per daug garbės gauna; ro
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
parap. choro pasipuošusios tė į parapijos piknikų rugsė so nuoširdus ačiū.
nija).
Įsirašė
nauja
narė
M.
dos, kad būtų savininkai to
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims, mėnesiams
tautiškais kostiumais pašoko jo 10 d. Kvietimas priimtas.
Programų pradėjo lietuviai. Mikalauskienė. Serga narė Ci
laikraščio. Naudojamasi kiek
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
tautiškus šokius, šokiams pi
Sp. Rėm. pikniko rengimo Adv. J. P. Uvickas per gar ną Semrikienė; padaryta ope
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.
tik galima. Todėl, aš norėčiau
anu skambino M. Čižauskienė, komisija pranešė, kad yra pa siakalbį trumpai ir aiškiai pe racija.
duoti porų patarimų, kad už
dainoms vadovavo muz. J. Či- kvietusi kalbėtojų Šv. Petro rstatė mūsų tautų ir paaiškino Išrinkta nauja promotorka
visa tai, kų “Draugas” Dežauskas.
parap. kleb. kun. V. Masevi- programų'. Scenoje buvo lietu O. Aksomaitienė.
troitui (eikia dykai, t. y. pus
2334 S. OAKLEY AVENUE,
i
Šv. Jurgio parap. choras dė čių ir visų Šv. Petro parapijų viška ir amerikoniška vėlia
lapį, kad draugijos, kuopos
nariai, biznieriai bei šiaip įsi kingas Šv. Petro parap. kle į piknikų. Visi žadėję dalyvau vos, kurias laikė A. Belickis Jonas Stašaitis su šeima buįvo išvykęs į Cicero, III., apir A. Aksomaitis.
Chicago, Illinois
galintieji, be
jokio atsi- bonui, kun. V. Masevičiui ir ti.
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“DRAUGAS” PUB. CO.

minėtos šv. Kryžiaus bažnyčios, dar daug •
ir kitų, kaip pav.. Bernardinų šv. Onos
bažnyčių; Karmelitų — Kunigų Semina
rijos bažnyčių; šv. Aleksandro, 1836 m.
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.
rusų caro Aleksandro I pastatytų ir pui
kiai išpuoštų visokiais ornamentais, sta
tulomis ir kitokiais papuošalais. Prie šios
(Tęsinys)
Grįžus į Senųjį Miestų kitoje katedros bažnyčios priklauso viena iš dideliausių
pusėje rasime visų eilę senovės gražių baž Varšuvos parapijų. Jos klebonu anuomet
nyčių: Paulinų bažnyčia, priešais jų kito je yra buvęs neužmirštamos atminties neby
gatvės pusėje-Domininkonų bažnyčia, ku lių mokyklos įsteigėjas ir ilgus metus jos
rios rektoriais buvo mūsų garbingieji tauw vedėjas mūsų tautietis, — vyskupas Juo-,
tieČiai pralotai Marmai, kurie savo tė zapas Olekas, kuris grįžęs į tėviškę ilgai
vynės neužsimiršdavo. Tolėliaus paėėjus buvo dar Lietuvoje Seinų vyskupo padė
rasime Panos Marijos didžiulę ir gražių jėju ir kartu Vilkaviškio parapijos kle
bažnyčių, stovinčių prie pat garsiosios Se bonu. Iaetuyoje daug jis yra palikęs apie
nojo Miesto rinkos, kur itin nuolatos di save gražiausių istorijų. Tai buvo varg
delis žmonių judėjimas esti. Dabar kiek dienių mylėtojas, Kristaus neturto sekė
toliau nuo rinkos į Zakročimo gatvę, ant jas.
,
pat kampo susiduriant šiai gatvei su Pra
Pats esu girdėjęs apie jį daug iš jo
nciškonų gatve rasime šv. Pranciškaus buvusios šeimininkės — senutės. Neturė
gražių iŠ 17 šimtmečio bažnyčių, kurių jęs jis nė marškinių kad būtų nelopinti,
jau esu minėjęs pirmiau, kalbėdamas a- neturėjo jokio geresnio daiktelio. Viskų
pie karo kapelionų buveinę.
kų dosnūs parapijonai (reik žinoti, jog
Bažnyčios Naujajame Mieste
vilkaviškiečiai yra labai dosnūs žmonės)
Eidami gražiausiomis Varšuvos gat jam kad* paaukodavo, tai pirmam atėju
vėmis: Krakovskie Pšedmiescie, Novi siam į klebonijų pavargėliui atiduodavęs.
Sviat ir Alėje Ujazdovskie, rasime, be jau Prastutėlis buvęs, kad nė prasčiausias

PRAEITIES PABIROS

M

žmogus nesivaržydamas su juo galėdavęs
kalbėtis ir ieškoti patarimo. Pas ligonius
gilioje savo senatvėje važinėdavęs lietuviškame p/astame vežime, blogiausiais kebais, tarsi^ paprastas jaunas vikaras. Tai
gi jam mirus ir verkę žmonės, kad nė
savo tikrojo tėvo taip nieks heverktų.
Jo atmintis ir šiandie tarp vilkaviškiečių
ir visoje Suvalkų pusėje nemiršta, nors
nuo jo mirties jau bus prabėgusios kelios
dešimtys metų...
Šv. Aleksandro parapija ir bažnyčia
turėjo laimės turėti dar ir antrų mūs gar
bų tautietį — tai dabartinis J. E. Telšių
vyskupas Justinas Staugaitis čionai ilgus
metus ėjo vikaro pareigas, kartu būda
mas kapelionu lenkų labai gerbiamoje p.
Gorskio katalikiškoje gimnazijoje.
Be šių, didelės ir labai gerbiamos varšaviečių dar yra: Visų Šventųjų bažny
čia, Išganytojo bažnyčia, šv. Antano, Ka
pucinų; senutė, nes siekianti vienuolik
tąjį šimtmetį, šv. Jurgio bažnytėlė, šv.
Fliorijono gotiška baž. Pragoję ir kk.
Mums, lietuviams, brangiausia ir mieliau
sia iš visų Varšuvos bažnyčių, tai, be abe
jo, Kūdikėlio Jėzaus nedidukė ir iš vir
šaus nieku ypatingu nepasižymėjusi baž-

nytėlė Moniuškos gatvėje, netoli nuo šv. aš atsimenu, nieks niekam nedraudė — ,<
Kryžiaus bažnyčios. ši bažnytėlė yra . kas norėjo, tas ėjo. Yra dar “Krasinskich
mums lietuviams padovanota kunigaikš- I Ogrod” — šis tai jau visiškai žydų rajotienės Magdulenos Radvilienės. Apie ja ne ir žydų užvaldytas. Čionai niekas rim
dar skyrium plačiau pakalbėsime,
tesnis nenori, eiti.
žymesnieji pastatai
Iš paminklų metasi visiems į akis
Be bažnyčių, Varšuvoje yra- vertų ‘ Krakovskie Pšedmiescie gatvėje Lietuvos
apžiūrėti ir šiaip visokių pastatų bei pa dainiaus Adomo Mickevičiaus didelis pa
minklų. Žymiausias ir mums taip pat iš minklas, Koperninko ir kt.
dalies įdomus pastatas — tai Karališki
Gyventojai tautybės atžvilgiu
rūmai, čia pat ant Vislos kranto, netolie
Prieš didįjį karų iš 800,000 Varšuvos
se nuo katedros, KrakovskiezPšedmiescie
gyventojų buvo pusė daug niežą krikš
gatvei besibaigiant. Juose rusų laikais vi
čionių ir pusė žydi}. Net galimas daiktas,
sų laikų gyvendavo general-gubematorins.
kad žydų buvo kiek daugiau nei krikščio
Dabar, tur būt, Vyriausias šalies valdo
nių. nes per rinkimus į paskutiniųjų Val
vas. Varšaviečiai dar mėgdavo pasigirti
stybės Dūmų (parlamentų), pasirodė ne
vadinamuoju Lazienkų rūmu. Tai yra se
įtikėtinas dalykas: žydai savo paduotais
niau buvusieji karališki vasarbūčiai. Rū
balsais perėjo krikščionis ir pervarė į
mai gražūs ir brangiai įrėdyti. Jie rusų
Dūmų savo kandidatų. Galimas daiktas,
laikais buvo laikomi tiktai svečiams pa
kad žydai laikėsi didesnės vienybės, o
rodyti ir senovei, atsiminti. Juose nieks
krikščionys susiskaldę partijomis, ir tuo
negyvendavo. Prie rūmų puikūs sodai, kur
būdu žydų kandidatas pasirodė nugalėto
renkasi Varšuvos piliečiai, ir dienomis ir
ju. Bet ir be balsavimo statistika rodo
vakarais pasivaikščioti bei pakvėpuoti
žydų apie 400,000.
grynu oru.
Yra dar gražus parkas — sodas, va
dinamas “Saski Ogrod”, į kurį, sako, se
Bus daugiau)
niau žydams draudžiama buvę įeiti. Kiek

Penktadienis, rugsėjo 15, 1933
■>Į mokiniinasis jau pasibaigus, nors nenorėjo skirtis, bet šei KOMPOZITORIUS STASRS rbiuoju savo uždaviniu Drau- J. E. Vyskupo Petro Bučio
liet kiek tas vaikelis per tą mos- reikalai ją namo traukė. ŠIMKUS PASKIRTAS PRI gija luiko paremti tvarkingą
Knygos
i trumpą mokinimo laiką žino
ŽIŪRĖT MUZIKOS DAR lietuvių įsikūrimą žemės ūky
Katalikų Tikyba I to
— —■
nrnf Kamnininlra< ■■■■■■■■■
■■■■■■■■Ji
.fašo prof. Kampininkas
i apie savo tikėjimą!. Tikėjimo
Pietų Amerikoj. Ji nori page mas .................................... 85e
BĄ LIETUVOJE
PRAŠAU NESIJUOKTI
“čystyju” mūsą lietuviškąją Į mokslas, kaip ir kiti, turį eiti Galybė paeina iš vienybės.
lbėti lietuviams įsikurti žemės
Jėzus Kristus II toTas aišku iš J. A. Valstybių.
kalbą nuo svetimybių. ‘D. N.'be pertraukos.Jei vaikas negau
Žinomas kompozitorius Sta- ūkio kolonijose, kad jie nehū- nias $2.00 (su kietais apKiekviena valst. laikosi .vie
na pagrindo, kaip jis gali šiais
sys Šimkus švietimo ministe- tų visur išsiblaškę po 1 — - Įtaisais $2.50)
Sviete yra daug visokių bū-įrašo:
nybės,
o
paskui
dar
visos
su

rio įsakymu nuo rugsėjo mėn. seimas. Draugija tikisi savo' šventoji Dvasia ITI todų. Visų nei neišpasakosi. Ale* “K
Kauno stajerių (angliškai laikais užlaikyti savo tikėjisijungusios. Taip pat turėtų 1 d. paskirtas ypatingiems rei šiam uždaviniui išsirūpinti 'nia.s ................................ $1.25
vieną bėdą velta papasakoti, stayer — sulaikytojas) prof.liną. Mažai ką galima išmokti
.
Tą bėdą turi vienas Detroito Kamp.) ir moterų sprinto (au-Įper vieną valandą į savaitę. *ni^1 .ll P*raPlJ°i,e- remti, sti
'
kalams valdininku prie švie Lietuvos vyriausybės paskolą* Kreipkitės į
printi
savo
parapiją,
o
pas
ui
tįmo jjjinjjjterijos. Jam paves- ir šiaip visuomenėje lėšų su-! “Draugo” Kn
gyvenantis žmogelis, Bostono giiškai Sprint —- greitas bėgi-[Nors iki keturiolikos metų viKnygyne.
kad
visos
vienos
kito
remtų.
,a ,
4 ir prižiarėti
linkti. Susidarius) daugiau ]{■•
Maikių nužemintas sluga. Jani imis — prof. Kamp.) pirmeny-'si vaikai turi lankyti katekiz2334 S. Oakley Avė.
ir. o pamokas, nes kitaip, bile Iš b) iSeis vienybė iMietuviu j.°s jarl)^ Lietuvoje ir vesti .šų, ltruugiju stengsis užpirkti
gyva smeitis yra gerųjų Šv. bės.
katalikų stiprybė. Bet kai Lietuvos filharmonijos simfo- didesnius žemės plotus, liuJurgio parapijos parapijiečių
Atrodo, kad už metų kitų kam pasijuokus iš tikėjimo,
koks mažas dalykas pas sa ui jos koncertus.
riuose gell>ės įsikurti tiems
šventoriuje priešais bažnyčią mes, amerikiečiai lietuviai A tuojau jo gėdisi ir pradeda at
5, tO p
vus nepatinka, arba kaip iš
Stasys Šimkus yra gerai ži Pietų Amerikos lietuviams, kn
pastatytos Liurdo grota ir Šv. menkoje čiačiau spikinsime lie šalti. Tągul tėvai iš jaunų dieJurgio statula. Jis smulkiai j tuviškai,. negu mūsų broliai, rų savo vaikams parodo tikė-P*4raP‘jos kalbina į sa\o nolnas jr Amerikos lietuviams rie miestuose nepajėgė .sikurtehin
apžiūrėjęs tas statulas rašo ir (seserys pačioje Lietuvoje, ba jimu svarbą, jie niekados jo draugijas, viena.-, ar kitas pa jis gyveno Amerikoje didžio- Į ti ir labai vargsta. Žemės plo
sitraukia iš savos ir nueina J jo karo metu ir lankėsi ten tus bus stengiamasi pirkti tokartoja lietuviškųjų maikiųjpas mus dar niekur neteko nesigėdys.
Skin
kitą, galima suprasti, kad ne 1927 metais. Kai kurios Sta kiose vietose, kur mūsų žmogazietoj, kad jos iš molio pa- girdėti kalbant, priklodui:
gali būt vienybės.
darytos, kad ant kamino pa-va, koks stajeris”, arba: “ašio Šimkaus sukomponuotos nėms tinkamos gamtos sąlyMergaičių sodalicijos mėne
Iryniks, ^rll-tnaa Žemo austa|
statytos ir ypatingai kad ska- na, kokia sprintas”,
Pirmiausiai
reikia
stiprinti
liaudies dainos Amerikos lie- gOs. Tokiu vietų esą lengviau
niežėjime odos i penkias evkvj
sinė Komunija pripuola rūgs.
— lt- puKelhlngaa prla Ecz. f
purkų, dedervinės, ir lAbėrlirų [
b;a rasti Argentinoje,
rbonkos skylė per maža: tik t'
---- :-----17 d. Visos narės, be atsisaky savas draugijas, o paskui žiū- tuvių yra labai mėgiamos.
ne. bevelk stebuklingai pr«
visokias odos iritarijas, kad
pinigėliui įmesti, o ne jo ran-' Surinktomis Amerikos eko- mo, turi dalyvauti, nes tai sva rėt platesnės vienybės. Kur y'o gydymo ypatybės retai ranTTt
ntos kitose gyduolėse. Visos valsitkai įkišti.
Įnomista John Flynn’o žinio- rbiausia dr-jos pareiga. Neiš- ra traukimas iš vienos vietos KOLONIZUOS PIETŲ Anyėlo.i' užlaiko—35c, 60c, 31, Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk ga
MERIKOJ LIETUVIUS
rezultatai 51.35,
Kad žmogelis iš tos bėdos mis, žinomas
milijonierius pildžius tos pareigos, narė ne- i kitą, ten nėra ir negali būt
sukatų negautų, Šv. Jurgio Rokfeleris esąs irgi dėl pa- gali būti geram stovy. Moti- j užtikrinimo, kad pasitraukęs
parapijiečiai turėtų bent skar- saulinio krizio nukentėjęs. Iš inėlė, prižiūrėk, kad mergaitė i saviškius remtų. Tat, vienybės Pernai' įsikūrusi užsienio lie Tikrasis TONIKAS —— tonikas, kuris
SK?N i&aiTATlOt'aS
remti
sten ial
eatvina
jūsų
Jeigu
jus
bonką pakeisti su jo rankos Į šimto milijonų dolerių, kuriuos bendrai eitų prie šv. Komuni 'dėliai reikia remti savas pa tuviams
luviaiiip n
iiiii drautriia
uiuugiju ,wn
lCsate
t|k p
U8iauor«ani«m*.
žjnogus arba
nioteiriflK ispiesu
išnlišti savo
s«vn veiKimą.
vpikinin o\u
Svi !'jųa
ris' pamėginkite
NUOA-TONE.
Jeigu
rupijas ir savas draugijas.
gus
ne bu8lte uifęanė(
jinti gautomis
saizo skyle.
j jis turėjęs 1929 metais,
jam jos.
į pasekmėmis, dolerį, kurį jus užmo
'vos tielike 30 milijonų”. ,
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
žintas. — Nl 'G A -TONE ima visą. at
Lietuvos gazietos va kaip
(“L. b.”
Šv. Petro draugijos sus-mas
sakomybę. Nelaukite nei dienos arba
neslkankinkite
nei vienos nakties,
perkeltas; įvyks rugsėjo 17 d.
gaukite butelį DABAR — jus geriau
valgysite — geriau miegosite — ir
kelį, lipo per judančius vago- po paskutinių Mišių. Perkėli
busite pilnai sveikas ir normališkas
■ nūs. Tuo taipu vaikai nuo va- mas įvyko tik šį mėnesį dėl Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi........................... $0.75
Buy gloves with whot
! gonų anglis vogė. Jie suriko, parapijos pikniko.
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė
it savus
K. Binkis, 230 pusi................................................. $1.00
Petras išsigando, nupuolė po
Nerelk mokėti SOc. ui
i
dantų mostį. Usterine To■
ratais. Sutrinta pėda vienos Ona Kančiūtė iš Clevelando Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.
oth Pašte gaunama po 15o.
Gira,
190
pusi.
..
......................................................
$0.50
kojos. Nugabentas į Delrav
Tėmykr kaip gerai ji vei1*- '
lankės pas savo gimines Mar- Rudens Aidai, Adomo Jakšto, 100 pusi. ........................ $O.GO ’ Pasitarkit su Dr. Ross, dykai \
kla. Jg vartotadamaa per *
(Tąsa iš 3 puslapio)
[ligoninę. Iš ten tuojau nuvežapie savo ligą ar silpnumą.
metus sutaupai |100.
1
ksus. Ta~ proga dalyvavo ir Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88
pat švogerį Daškų ir kitus tas į Reeeiving ligoninę, kur parapijos piknike. Grįžo na * pusi............................................................................... $0.45
Vėliausi ir geriausią
gydymai išgydymai z
USTERINE Padangėse, J. Sakalo ir Dasaičio, 128 pusi.................... $0.30
pažįstamuosius. Visur buvau norėta jam koją nupiauti, bet mo kupina gražių įspūdžių.
(vairių krauju ligų.
reumatizmo,
inkstų,
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi........................... $0.30
gražiai priimtas ir vaišinamas, j tėvai nesutiko ir perkėlė į HaTOOTH PAŠTE
pūsles, urniaiių
ir
Tėvynės
Keliais,
Liūdo
Giros,
64
pusi
........................
$0.25
visų
užkrečiamųjų*
Šiuo noriu padėkoti pp. Aukš-’ rPer ligoninę. Gydytojai apligų. Taipgi speciali <
Parapijos piknikas labai ge Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi............................................. $0.15
gi aymai
sugrųziųi-'
kalniams ir Daškams už vai-' žiūrėję turi vilties išgelbėti
mui energijos ir ati-t
rai nusisekė. Už tai visiems Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi. .-................. $0.10
pruiuo be laiko nušes, taip pat Šv. Antano pa-lRoją, nors keli pirštai nupiau priklauso padėka. Komiteto Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi........................... $0.10 > silpusieins asmenims
ir lytimai *
silpniems vyrama
ti
ir
padas
sutrintas.
rap. kleb. kun. I. Boreišiui, P.
tvarka buvo gera.
Sergantys žmonės yra kviečiami
* ateiti dėl sveikatai naudingų in- *
GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE
Moliui, su kuriąis turėjau ma
formacijų.
kurios bus suteiktos <
Parapija dėkinga kun. Čidykai be jokių pareigų.
lonumo susipažinti ir pasikal Vincas Zimniekas, nuo LaAteikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.
Dr. Ross kainos yra žemos ir'
fayette St., sirgęs suvirs sa žauskui ir Šv. Jurgio parapi
visiems prieinamos. Oallma susi-(
bėti. Visiems ačiū.
tarti dėl lengvų išmokėjunų, kad
vaitę eina geryn. Jam prade jai už paramą. Be to, muz.
Full Paek
1 kiekvienam nesveikam žmogui duot
I. Aukškalnis,
Lti progos išsigydyti ir tapti sveiku.
Čižauskų
vadovaujamos
mer

No SJack Fillinq
}
1354 Harrison St., jo ant blauzdos rodytis kaž
AU JOS DAINOS
gaitės
pašoko
įvairių
šokių
ir
koks
augimas.
Gydytojas
perGary, Ind.
pjovęs vieną, po to-tuojau pa padainavo lietuviškų dainų.
SAMEMUCEMy
DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO
ŲflTKIMAS SrECIAI.lSTrVS
sirodė kitas. Ir taip vienas po .Smagu *r linksma, kaip artiAS42YIARSAGO
35
South
Dearborn
Street
STASYS NAVICKAS
kampas Monroe Str.. Cbieago, 111.
kito jį kankino. Nors liga ne-!n>os parapijos viena kitą re
25ounces for254
’ bukite ele\ .-.tūrių iki penkto aukš
mia.
Piknike
buvo
matvt
žinoTai
aukštas,
aukštas-Oi,
geso
užgeso
(Mišram
Chorui)
30c
to.
Priėmimo
kainb.
506
dėl
vyrų,
baisi, bet pavojinga ir skaudi.
dcl moterų. Valandos: 10 a.
nių ir iš artimesnių apylinkių. !2- Kur 8iria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c ’ irm. 508
iki 5 p. m. Nedėiiomis 10 a.
Žmogus
negauna
reikalingo
.po
Rūgs. 9 d. Petras Dubickuiki 18 vai. Panedėliais, Seredo3. Ko liūdi mergužėlė I-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c tm.
Visiems esame dėkingi.
mts Ir Subatomi* nuo 10 a. m. iki
ilsio
ir
negali
dirbti.
tis, nuo Chamberlain Avė., jau
p. m. Ofisas 30 metų tame pa- <
M LLION5 Oi POUNDS U5ED
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c .>8člame
name.
BV OUB COVtRNMINT
Pikniko
šeimininkas
gerą
nikaitis devyniolikos metų su
__ .
j. „ .
. r
L Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
pamokos jau pra tvarką vedė.
vede. Prie vartųvartų Lu- rt
. , .,
.
_
....
A .. ' r
..
. ....
tiko didelę nelaimę. Norėda • Katekizmo
i,.
v
»
2. Atskrido poviale-Ir sukliko antele (Chorui) ............. JOc
Pamokos būna pirma- bekis ir Masevičius žmones ■
.
’
mas skubiai pereiti per gelž- sidejo.
Janiui
„„n
L-nf.-tz.
k
...................
»>
i
i
3.
Oi,
žalia,
žalia-Augau
pas
mčiutę,
(Chorui)
........ ... 30c i
dieniais nuo keri irtos lig pe- gražiai pneine. Bekampis sūi
4
,
...
...
.
nktoK valandos ir šeStadienta ipagalba Stanfelovaitienės iri4’ ** “ero ^n^-Atvacauoja p.ralya (Choru,) .. 30c.
nuo antros iki trečios.
> [tetilienės skanių valgių pri- 5' Oi> tu d^ d^edėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ............. 30c
Visų tėvų, kurių vaikučiai statė. Vasiliauskas ir ApolsAr myli Mariją? Ar nori a- nelanko katalikiškos mokyk kis dirbo prie saldainių. Bra- [ 7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, "(Chorui) ................ 30c
Gini* TRutoa Genijus. Drama 2-sc dalyse. Purašė Kun.
pie Ją pasiskaityti gražių los, pareiga siųsti vaikučius į zinskas, Zimniekas, Lenkaitis,'
sako geros šeiminink^
skaitymų? — Jei myE ir no katekizmo painokas. Tai svar Gedvilą ir Adomaitis vdarba- I. Vaieiekauskas. Dalyvauja 14 ypatų. Pusi. 56. 1919.
Kaina .......................................................................................... 30c.
ri apie Ją daug — daug gra biausias vaikučių mokslas. Ką vos prie baro.
Tūkstančiai sutinka! Kraft's Miracln Whlp Salutl DrCssing yra
žių dalykų išgirsti, tai būti jaunystėj išmoksta, tas ilgiau
Daugiau perkant duodame nuošimtį.
visiškai naujas — ne per daug
nai pasiskaityk ką tik išėju i šiai pasilieka.
aštrus, ne per daug švelnus, ne
Ona Jetkevičienė iš New
per daug aliejuotas. Padarytas -.fi
Reikalaukite
tuojau
sią iš spaudos knygą, vardu
rinktini'tusių sudėtinių, išplaktas
: Yorko atlankė savo dukrelę
nauju
Kruft Miracle Whip bu<lu.
SVEIKA MARIJA!
j^aį fcurje tėvai 'mano, kad Marę, kurį jau keli metai kai
‘ DRAUGAS” PUB. CQ.,
Iš kun. A. Stolz o raštų lie !j.aįp
vaikutis .prieina prie j Detroite gyvena pas tetą Zetf/čA/j
fC t I
UI
Chicago, III.
tuviškai parašė Kun. Antanas • pjrniOs Komunijos, katekizmo nienę. Praleidus sav aitę laiko. * 2334 So. Oakley Avė.,

Prašau Į Mano Kampelį . ||

j

N

Nusa-Tone

EILIŲ

DETROITO
ŽINIOS

F

leliui

žemo

MĖGĖJAMS

AR NESVEIKAS?

25‘

UAUDIBS

DR. B. M. ROSS

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

“Tastes better than
mayonnaise!”

SVEIKA MARIU!

Petrauskas, M. I. C.
Knyga turi 200 puslapių
rašto, 8 didelius ant gražiom
popieros’ švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.
Knygos kaina, imant po vie
ną, 35 centai.

Radvay's Pilis
For Constipatios
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Penktadienis, rugsėjo lf), 1933

PESUGZS

PRAGYVENIMO BRAN
250 litų.
Geležinkeliais pervežimai už
Pragyvenimus provincijoje
GUMAS LIETUVOJE
slėnių piliečių ir prekių davė
yra ko ne perpus pigesnis, o
•1 mil. 300 tūkst. litų, o išmo
(Talkos biuras)
Pragyvenimas Lieuvoje ne- vietomis dar ir daugiau. Duokėta 7 mik 800 tūkst. litų
KONTRABANDA LIETU reikėtų sumokėti muito, ir pro Draudimo operacijos davė pa .vienodas — Kaune branges- nos klg. tenai po 20 cnt., mė
kės konfiskuojamos.
ijunių apie 5 mik litų ir išlai- nis, provincijos miesteliuose sos klgr. |>o 50—75 cnt., kam
VOS — VOKIETIJOS
dų — 6 mik 000 tūkst. litų. pigesnis ir kaimuose visai pi- barį mėnesiui galima gauti už
• PASIENY
Šitokių pavyzdžių, kaij» ko
Be to, užsieniuose gyvenantie gus. Tačiau bendrai paėmus, 10 20 litų, butų už 50 lt. I*rontrabandininkai mėgina apeiti ji lietuviai atsiuntė Lietuvon pragyvenimas Lietuvoje yri Įvincijoje mėnesį galima pm
Visu bietuvos-Vokiet.jos
yra
29 mil.
600 tūkst.
litų. (Per-‘žymiai pigesnis negu Vokie-[gyventi už 100—150 litų. Kai
pasieniu, kuris tęsiasi apie'^j
kolrtrabill.l
,
,
„
kilo-etrų (nuo Nidos p», ’ vm (|a
K#.
c. na, Ue.uvon buvo ,,»rvyK_f pa tijoje, Latvijoje ar kur norš me drųsiai galima pragyventi
Kurki, niūria., toliau Neniu-!„/ įvi„n (i|< ;> kon. vi,..et, ar apa,gyven t 1272 a kitur. Lietuvoje ypač pigūs y- mėnesį už 30 litų.
- —«iki Smalininkų ir iš čia į'..... £.... , ..
.menkiem, hetuvm,). Lietu ra maisto produktui, nebrar.
trabandos ir gyvena.
I vos piliečiai išvežė ir išsiuntė gus rūbai, pagaliau ir butų LIETUVIAI DAKTARAI:
pietus iki Vištyčio ežero), jau
nuo seniau gana plačiai va .LIETUVOS MOKAMASIS į užsienius — 22 mil. litų. Be kainos nėra perdaug jau aukšTel. LAFayette 3057
ntlrai už įvairius patarnavi- tos.
lomu įvairių prekių kontra
BALANSAS UŽ 1932
mus užsieniui gauta 56 mil Tilo tarpu Kaune reikia mo
banda. Kontrabanda ypač pa
METUS
litų, išleista — 40 mil. lt.
keti už duonos kilogramų 40
didėjo paskutiniais metais, po
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
to kaip teisėta prekyba buvo Mokamasis balansas apima Procentų už Lietuvoje įdė- 'centų, sviesto — 3—3,50 lit.,
tus
užsienio
kapitalus
ir
pa
'pieno
literis
20
centų,
mėsos
suvaržyta aukštais muitais ir ! Lietuvos iždo, visokių įstaigų
• 3051 West 43rd Str.
skolas, išmokėta arti 10 mil. klg. 1,20 lt.—1,50 lt. Pietūs ge- (Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
kontingentais.
ir atskirų piliečių pajamas iš
nuo 2 iki 8 vai. vakaro
litų, o procentų iš užsienio ram restorane kaštuoja 1,50Į Valandos:
Seredomis ir nedaliomis pagal
Iš Lietuvos į Vokietijų kon- užsienio ir išmokėjimus užsiesutarti
gauta apie 2 mik litų. Šiaip į lito.- Maistui vienas žmogus 1
trabandos keliu gabenami į- ,niuį# Todėl jo apskaitymas yvairūs gyvuliai ir maisto pro ra sunkokas. Tasai balansas įvairių mokėjimų užsieniui pa Iper mėnesį privalo skirti ne ' Phone GROveliill 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
dūktai, kurie Vokietijoje dėl už 1932 metus tik dabar su- daryta arti 60 mik litų, o gan daugiau kaip 60—80 litų.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
ta apie 20 mik litų.
Kambariai Kaune išduoda
aukštų muitų yra daug bran idarvtas.
Iš
viso,
1932
metais
iš
užmi mėnesiui po 40—1(X) litų,
gesni, negu Lietuvoje. Pavyz
1932.
metais
už
parduotas
už;
[sienio
gauta
apie
268
mik
Ii
žiūrint kokie kambariai ir ku Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
džiui, kilogramas sviesto Lie
6869 SO. UESTEKN AVĖ.
sienini
įvairias
prekes
gauta
tų, o išmokėta apie 282 miL Irioje vietoje. Butų nuomos
Chicago, Iii.
tuvoj kaštuoja apie 2 lt. 50
190
mil.
litų;
už
pirktus
už
litų.
Tuo
bildu
Lietuva
gavo'taip
p
a
t
nevienodos.
Centre,
et. — 3 lit., o Vokietijoj —
BOUlevard 7389
Kez. HEMlock 7691
sieniuose
prekes
sumokėta
172
is
užsienių
apie
14
mil.
litų
arba
arčiau
centro
trijų
kam-'
apie 6 litai; kiaušinių dešim
tis Lietuvoj kaštuoja 70—80 mik litų. Įvežimas pernai bu mažiau, negu užsieniams iš-,barių butukas mėnesiui kas- DRi
* ’
et., o Vokietijoj — 2 lt. 50 et. vo mažesnis už išvežimų 18 mokėjo. Sumažėjo 1932 m. a-1 tuoju 200—300 litų, didesnis
pie
18
mil.
litų
sumai
Lietu-'brangiau.
Toliau
nuo
centro
dentistas
mil. litų, nes Lietuva irgi nuo
— 3 lit. ir t.t.
i • ,
.ko- užsienio .prekių
apsidrau
Is Vokietijos į• Lietuvų
1 .
* yra
♦
... vos banko užsienio valiutos ir butai žymiai pigesni. Medžią- 4712 So. Asnland Avenuc
1__ •___ __________
m
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
dusi muitais, o gyventojai vis aukso fondas.
gų kostiumams kaštuoja 10
—
ntrabanda eina svaigalai, šil
'18_3°
Žif'rint r°8ie8' B“'l Td' o.l» l.oLl,..rd 3913—14
kiniai išdirbiniai ir kitos pre daugiau ima vartoti savo kra
što
gaminius.
“
DR
PLATINKITE
ALGĄ
{tai
parduodami
po 20—30 Ii- , Re*. vietory 2343
kės, kurios dėl palyginti aukš
tų. Bendrai imant, žmogus
tų muitų Lietuvoje yra bran
Kaune gali pragyventi, išleis
gesnės.
GRABORIAI:
756 W. 35th Street
damas kas mėnesį apie 150— Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
Daugiausia kontrabandinių
prekių iš Vokietijos į Lietu
Telefonas YARds 1138
GRABORIAI:
LACHAVICH
vų patenka per Klaipėdos kra
štų, užtat čia muitinių valdi
IR SONOS
ninkams ir pasienio, sargybo
Tel. REPuhlic 8340
Graborius ir Balsamuotojas
ms tenka nuolat budėti, juo LIETUVIS GRABORIUS
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE
laidotuvėse kuopigtauata. Toriu automobilius visokiem*
labiau, kad šmugelninkai — Patarnauja
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. Nežiūrint
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
kur gyvenate mūsų ypatiškas, ištikimas patarnavimas
kontrabandininkai stengiasi įTel. CANai 2616 arba 2518
3319
AUBURN
AVENUE
visuomet
prieinamas už Naują Žemesnę Kainą. Kiekvie
vairiausiais būdais apeiti' mui 2314 W. 23rd Fk, Chicago
nam
pagrabui
mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
Chicago, UI.
tininkų budrumų.
liūdimo valandoje nepamirškite mus pušaukti. Republic
Štai, pavyzdžiui, į Klaipė- L439 S. 49th Court, Cioero, IU.
8340, mūsų patarnavimu būsite patenkinti.
Ifk
CICERO
IMT
*
dų vienai stambiai firmai iš
fnc.
Vokietijos buvo prisiųstas va
LIETUVIŲ GRABORIUS
Plionc BOUlevard 4138
5340 SO. KEDZIE AVĖ.
gonas koklių. Rodos, nieko yPalaidoja už 125.06 ir aukščiau
(Ne.turims
sąryšių su firma tuo pačiu vardu)
Moderniška koplyčia dykai.
patingo. Bet muitinės valdini
668 W. 18th St.
Tel. CANui 6174
Chicago, Iii.
nkai, padarę siuntinio apžiūGRABORIUS
1 ėjimų, po kokiomis rado tris
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtcry 4088
Musų patarnavimas
dėžes vyno, už kurį reikia mo rlsuomet yųžiningas ir
GRABORIUS
Pilnas Laldotuvly Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
usbrsngua nks neturi
kėti po 9 litus kilogramui mui nt* lėlaldų o/lalkymal
Koplyčia Dykai
to. Kontrabanda, žinoma, bu
<830 WEST 18th STREET
Nauja, graži ko
vo sulaikyta, ir firmos savi
Cicero, Ulinoia
INCORPORATHD
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
ninkai, kuriems koklės buvo plyčia dykai.
siiįstos, turės sumokėti apie
Henry W. Becket
3307 Auburn Avenue
(Licensed
Embalmer)
7,000 litų pabaudos. Pabauda
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
CHICAGO, ILL.
3238 S. HALSTED ST.
imama 5 kartus didesnė, negu
Patarnavimas geras Ir nebrangus

LIETUVOS GYVENIMAS

LIETUVIAI
Ofiso: Tel. CAI.umct 4039
Rea.: Tel. HKMloek 8286

Valandos: 10—12 ryto

GYDYTOJAS kr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St.

|

CANAL 0708

DR. J. J. ICOWARSKAS

Laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. P. Mažeika. Telefo
nas Ya»rds 1138.

Ava.

I

6917 S. WA8HTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2423 W. .MAltyUE.TM ItO VD

DR. M. T. STRIKOL'iS

Vai.: 2-4 i'r 7-8 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.

Phune CANai 6122

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofi.Mj ic.cf.

Namų

bui.curil

<820

tel. PROspcct 1930

lž

Dsl—ss—4ojas
Patarnauja Chi
cagoJe Ir aplellaMJe.
Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

Dinaro, Tll.

40*2 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

e
patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir
LABAI PIGLVL

Liūdnoje valandoje
pašaukite:
REPublic 3100

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

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

Eudeikis
*

j

ir 7—8 vak.

REZIDENCIJA

6631 8. Caniorma Avė.
Telefonas HE Public

4645 So. Ashland Avė.
arti 47lh Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutart)

7088

Tel. CAN'a. 0257
ŠMM. PROspcet 6659

TeL CANai 6122

DR. P. Z. ZALATORIS

; DR. G. I. BLOŽIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DENTISTAS

1821 SOUTH HALSTED STREET

2201 W. Cermak Road
(Kumpas Lcavitt St.)

Itezidcn.ija 6800 So. ArteMan Avė.
Valandos: II ryto iki 4 popiet

Valandos: “Nuo 9 iki 12 ryto

6 iki' 8:30 vakare

Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. GKOvubill 1595

.. UK. A. L. YUŠKA

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJ.YS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nede.diemaia
tik susitarus

4142 ARCHER AVENUE
TeL

VlRglnia

2422 W. aAbųtanlS ROAD

0036

J V AIR® 8

DAKTARAI;

Rea Phone
Office Phone
ENGicyvuud 8841 . . M EA tvvortli 3900

.DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7tt50 So. Halsted Street
ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

i

_

SPECUAUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

' —-________________________
Kės.:

Office;

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 3 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj

Cbtcano. IiL

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kars

Ofiso Tel. VlCtory 6893
Rcz. Tet. DKEaeJ 0191

. DR.A.A.ROTH
Rusus Gydytojas Ir Chirurgas

Specijalistas odos Ligų ir
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st StrBet
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y UUls 0994
Ros.: Tel. PI.Aaa 3260
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v. v
Nedėldlenials nuo 10 Iki 12 dienų

Pilone PROspect 1021

DR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:
1—4 Ir 7—9 vai. vakare
Nedėlioję

G

pagal

sutartį

WISSIG
Specialistas iŠ
Rusijos

JŪ3Ų GRABORIUS

GYDO VIHAH LIGAN VYltC IR M<nlfc.fW PFR 28 METUS NFMURINT
KAIP IltSIHKNMUHIGR Ir N E IŠGYDOMOS JOS YRA

Didysis Ofisas

Spectaltškal gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslėe. nfnuodijlmų krao
Jo. odos. Ilgua. žaizdas, reumatizmų, galvoe akausraus. skausmus nn»aroje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų tr paslaptingas Ilgas Jeigu kiti negalėjo Jus Ikgydytl, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Jums
pada

4605-07 South Hermitage Avenue

2506 W. 63rd St.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Seredomis ir Nedėli<5.uis pagal sutarti

DENTISTAS

vai.:

LIETUVIŲ

į

Valandos 1—3

DR. C. Z. VEZEL1S

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Seniausia ir Didžiausia

DR. S. BIEŽIS
2201 W. Cermak Road

Tel. BOLTevaų-d 7042

Tel. LAFayette 3672
Graborius

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Of. Ir Res. GROvehU 0817

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

Tel. MONroe 3377

Tel. CICERO 284

1344 R. ftOth

Office. 4459 S. California Avė?

2403 W. 63rd St., Chicago
i,

718 W. 18th St.

J. Liulevičius

DR. A. J. JAVOIš
Val.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

PHYS1CIAN and SURGEON

SIMON M. SKUDAS

Mirė rugsėjo 14 d., 1933 m.,
12:02 vai. ryto. 41 'metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio aps
kričio, Jurbarko parap., 1-abgirlų kaimo.
Paliko
dideliame nubudime
Lietuvoje moterj Muzanų,
po
tėvais Dacikę, sūnų Vincentų
7 metų, dukter) Aldonų 1 me
tų, o Amerikoje, motinų Elenų,
tris seseris Ir švogon'us: An
taniną
Petrauskienę, švoger)
Mykolų; Onų Paukštis, švoger)
Vincų; Zofiją l^sčiauski, ftvoger) Juozapų: tris brolius ir
dvi brolienes, Juozapų, brolie
nę Marijonų; Benediktų, bro
lienę Marcelę; brolj Mtanlslov,.
pusbrol) Jonų Sanioškų, dvi šv<T"
gerkas.
Juozafų Slavinskienę,
Konstancijų Vekertenę Ir gimi
nes.
Kūnas pašarvotas 4024 Montgcjmory Kt. I^Motuvi's (vyks
šeštadien), rugsėjo 1# d., i’š na
mų 8 vųl. bus atlydėtas ) Ne
kalto
Prasidėjimo
parapijos
bažnyčių, kurtoje jvyks gedu
lingos pamaldos už velionio Min
ių. Po pamaldų bus nulydėtas
i ftv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges Ir pažyntamus-rnaa dalyvauti šios.- lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, tinus. Du
ktė. Seserys ftiogrlsl, Brolių.',
Brolienės Ir Giminė-..

Res. and Offi'ce
'
2330 So. Leuvltt St.

Office I’hono

PROspect 1028

PAVLAVICIA UNDMG CO:

GRABO RfUB
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ai ftl.M
KOPLT0IA DYKAI

Tel. LAFcycttc 5783

TcL CANai 0402

ANTANAS PETKUS

SYREVVICZE

(Naryauckaij)
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
8420 W. MARiųlElTK HOAD
Valandos:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
. Utarn. ir Ketv. vak. pagal puturtį
Bes. 8438 S. MAl’LEttOOD AVĖ.

DR. F. C. WINSKUNAS

A. MASALSKIS

VINCENTAS
SAM08KA
I

DR. V. S. NARES

Tcj, LAl-'uyctlc 7030

STANLEY P. MAŽEIKA

Tel. BOUlevard 6203—8413

Tel. HEMlock 8151

Seredouiis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. A. J. BERTASH

1646 WEST 46th STREET

Utar., Kc.tv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 1

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
I‘aned., Sered. ir Subat. 2—9 vaL

3147 So. Halsted St.

Ai Pi KAZLAUSKAS

VEDRJA8

DKNTI8TA8
1418 so. rutii ęr„ cicero, ill

| Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.
.ltezklciuljuts Ofisas:
W. UUlIi St.

DR. J. W. KADZEWICK

GRABOItnifl IR LAIDOTUVIŲ

DR. P. ATKOČIŪNAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Į

I.J.ZOLP

,

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR, A. RAČIUS

J. F. KADŽIUS

DAKTARAI:

Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

lė sa

ryti. Praktikuoja per daugeli metų b Išgydė tūkstantius ligonių. Paiso
mas dykaL
GF1NO VALAKIMDl Kaadle nuo
landot
IU 1
. ......... ■ i r
4.2GA WShI

* .ai»<i-lai veaar- Ned-li-.a.la nu,. .1 rv-n iki 1 vsl
ar.
Hrr-r** Kaaėag Ava
Tel, CllAwford AėTS

b

Baik

Pftirgjg

fl

ŠI VAKAR A {VYKS SHARKEY-LEVINSKY

—

SEKMINOAS BIZNIERIUS reigą organizuoti visus lietu*

Penktadienis, rugsėjo 15, 1933

Knygos

---------|vius lakūnus ir' mechanikus,
Kuomet lietuviai pradėjo ei-į kad tuo būdu ir lietuviai gati j biznius, tai tikėjosi biznį l^tų pasirodyti aviacijoj, kaip
1JAMA. KAD SUTRAUKS Buer ateinančią vasarą. Nuga- daryti iš saviškių. Todėl sa ir kitų tautų lakūnai.
SUVIRS 40,000 ŽMONIŲ
Įėjęs King Levinsky šį vaka ve biznius steigė lietuvių ap Lietuviai, norintieji mokytis
rą, Tommy Loughran Phila- gyventose vietose. Bet yra lie skraidymo, kad nepatektų į
[SVENČIAUSIAS1S SAKRAMENTAS, par. kun. V. Šeške
Ši vakarą, jei oras bus pa delphijoj, Max Baer ir, gal, tuvių tarpe ir tokių drąsių ir bile kokias mokyklas, nebūtų
vičius, kaina.......................................................... .... 20c.
lukus, įvyks kumštynės tar- Schmeling, tuomet vėl galės sumanių vyrų, kurie steigėsi išnaudojami, prieš pradėsiant
GARBINGA BŪTI TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis
Jack Sharkey ir King Le- susiremti su milžinu Carner.i biznius svetimtaučių tarpe ir mokytis, dėl informacijų kvie
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra
iinsky. Abu baigė savo treni- dėl pasaulinio čempijonato, jei kai kurie jų varo labai sėk čiami atsilankyti į Amerikos
platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina......... 80c.
Lietuvių Aero klūbą. Čia vis
ivimosi ir abu šiandien yra kas kitas Carneros prieš ta mingą biznį.
PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c.
St. Yužka yra vienas tokių ką sužinos. •
ęeriausiame fiziniam stovyje. laiką nenugalės.
kaina................................................................................. 10c.
lietuvių biznierių, kurie sėk Klubas suorganizuotas »
Daug apie ubu kumštiniiiDaug lietuvių važiuos į
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis,
mingą biznį varo svetimtau pelnui, bet lietuvių naudai, »
sus rašyta visuose laikraščiuo
kumštynes
kaina ................................................................................... 75c.
Prieš porą savaičių į klūbą
se. Vieni rašė, kad Levinsky, Per Sharkey pagerbimo bn- čių tarpe. Jisai įsisteigė aludę
j KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks
būdamas jaunesnis 8 metais, nkietą, Midland klūbe, pirma 6241 So. State st. Teko ten'įsirašė naujas narys, labai aumų drama, kaina........................................................ 25c.
o Sharkey jau pasenęs ir silp dienio vakare, gavom patirti, atsilankyti. Vieta besanti pui- • kštai stovįs J. A. V. kariuo
J.
V.
vidaus
reikalų
sekre

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun.
nesnis, nugalėsiąs Sharkey. Ki kad daugelis lietuvių vyks į kiai ištaisyta. Kostumerių be menėj, kap. T. Truckis. Jis da
toriaus
Ickeso,
taip
tarius,
dePranas Jakštas, kaina................................................ 50c.
ti rašo, kad Sharkey šiandien, Sharkey-Levinsky kumštynes. są gausiai. Tvarka besanti ko bar yra Chicagoj. Išgirdęs ašinėji
ranka
—
pulk.
H.
M.
GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. L C. 496 pusla
su daugelio metų patyriam Mat, tai pirma proga Chica- geriausia. Pats p. Yuška ir jo pie klūbą atsilankė ir tapo na
IVhite.
pių knygos formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.00
j
prieš stipriausius oponentus, gos lietuviams pamatyti Sha žmona labai tinkamai ir ap riu.
TEOLOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS, parašė kun.
Kap. T. Truckis yra pasi
ir su geru prisirengimu Levin- rkey kumštynėse, nes tai pir sukriai aptarnauja kostumetės
ir
Budaitės,
vadovaujant
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius,
sky suplieks. Prieš kovą vi mos jo kumštynės Chicagoje. riams. Malonu pasidarė, kad žymėjęs aviacijoj ir navigaci
pačiai
Jasnauskaitei
padaina

246 puslapių kaina .................................. . ............ $1.75
lietuvis galėjo įsikurti geroje joj.
suomet du laimėtojai. Po kuKo Sharkey nebijo
vo
keletą
gražių
dainelių.
f TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Būčys, M. I. C.
Už poros savaičių žada grį
U.štynių tik vienas. Pamatysi Įvykusiame Sharkey bankie- miesto dalyje ir kad jis gali
P.
Čepulienei
kalbomis
gra

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trečioji pat. laida 75c.
me, ar Levinsky Sharkey nu te Chicagos lietuviai turėjo biznį varyti inteligentiškų žmo žti atgal į kariuomenę, bet žių linkėjimų sudėjo Navickai
Nelaimės ir Laimė, arba tas nelaimingas Buick’kas, 3 veiks
žadėjo laiškais daug padėtu
galės.
geros progos susipažinti su bu nių tarpe.
tė,
Paukštienė,
Stugienė,
vie

mų 4 atidengimų komedija. Lošime dalyvauja 7 asmenys.
Toliau reikia priminti, kad
Šiuo klubas kviečia visus,
Žiūrint į praėjusius įvykius, vusiu čempijonu ir jo žmona.
šnios
O.
Dobrovolskienė,
M.
Chicago 1922. Pusi. 59. Kaina..................................... 15c.
matome kad nuo 1924 n^etų Kalbos daugiausiai ėjo lietu p. Yuška apsigyvenęs svetim- kurie interesnojatės aviacija, Jasnauskienė, S. Sakaliene,
Sharkey turėjęs 46 kumšty vių kalboj; pats garbės svečias taurių tarpe, nenutolo nuo lie- atsilankyti į susirinkimą ir su- Centro raštininkė M. Vaičū- Nebuvo Vietos Užeigoje. Sulietuvino Žibuoklė Ir Lietuvos
Atgijimas. Misterija. Parašė P. Miknevičaitė. Pusi. 48.
nes, o Levinsky nuo 1928 mc- Jack Sharkey irgi kalbėjo lie tuvių. Jisai dalyvauja lietuvių j gjpažinti su klubu,
nienė ir p. Čepulis. Be to, įtei Kaina.......................................................... ................... 15c.
tų turėjęs 71 kumštynę. Abu; tuviškai. Kalgėjo labai nuo- judėjime ir remia lietuvių vi- Visi lietuviai lakūnai, me- kta nuo sąjungiečių graži do
Pasiilgę Aušros Vartų. Parašė K. Inčiura. Drama. Kaina 25c.
Rep. (chanikai bei dirbantieji kokioj
yra laimėję po 22. Bet žiūrint J širdžiai ir gana ilgai. Tarp suomeniškus darbus.
vana.
Paklydėlio Kelias. Keturių aktų sceniškas vaizdelis. Parašė
kitoj srity, kviečiami įsirašyti,
toliau, matome, kad Levinsky kitko jis pasakė šiuos reikšLIETUVIŠKA UŽEIGA
Vystanti šakelė. Dalyvauja 7 ypatos. Kaina ................ 15c.
į klūbą. Adresas: Lithuanian
buvo susirėmęs su daug men- mingus ir įsidėmėtinus žodAnt galo J. Čepulienė nuo
Aero Club of America, 814 W.
kesniais oponentais, negu Sha-'žius.
širdžiai dėkojo visoms už šias
A.
Saldukas
ir
S.
Juraška,
33rd st., Chicago, III.
“Turėjau daug kumštynių.
rkey, kuris nuo 1926 meti} yra
I netikėtas jai pagerbtuves. Sy
Pranas Areška
stojęs tik prieš pirmeilius ir Kumščiavaus su žymiausiais šiomis dienomis atidarė naują
kiu pasižadėjo daug širdies įadresu
daugelį jų nugalėjęs. Todėl ir boksininkais. Įvairūs laikraš modemišką užeigą
dėti į kuopos taip ir visos M.
2334 South Oakley Avenue.,
šį vakarą mes laukiame Shar čiai rašė, kad vienų boksinin 4941 S. Ashland avė. Pereitų
Są-gos
peikimą.
Reikia
tikėti.:,
key laimėjimo.
kų bijojau, kitų ne. Bet aš ži šeštad., rūgs. 9 d., įvyko iškil
CHICAGO, ILLINOIS
ji savo ištesės.
Buvusi
mingas
atidarymas
(grand
onau vieną dalyką, kurio aš nis
Ar Sharkey daugiau
MASKVA, rūgs. 14. — Mi
kumščiuosis?
kados nebijojau ir nebijosiu, pening). Lietuviams verta ap
lankyti
šioji
užeiga.
rė Aleksandras Grauat, kuris
Statoma daug kiaušinių, ar būtent — prisipažinti, kad esu
P-nia A. Nausėdienė ir jos
ADVOKATAS
A.
Saldukas
yra
žinomas
,
...
_
..
..
x
.
,
prieš 40 mėtų įsteigė rusų en
Sharkey dar ir toliau kumš- lietuvis.”
,
.....
duktė Felicija išvažiavo dviem
2
E.
103rd
PI. prie State St.
Justino Kulio namo morgi- ciklopediją ir per visą laiką ją
Brighton
Park
realestate
bizn.
Tei.
PlfLLman
5950
čiuosis? Mes manome, kad Ir bankietui pasibaigus ausavaitėm atostogų į Micliigan čių savininkų susirinkimas įKetverge vakarais nuo 7 iki* 9
S.
Juraška
yra
buvęs
kontratobulino
ir
leido.
Išleido
36
4600 8. Wood St.
LAFsyette 6383
Sharkey dar per keletą metų tografų medžiotojai per kelias
valstybę.
vyks rūgs. 15 d., 7 vai. vak, tomus.
ktorius.
Rep.
bus vienas iš smarkiausių ku valandas nepaleido Sharkey ir
Chicago Lietuvių auditorijoj.
mštininkų. Šį mėnesį jis susi- jo žmonos.
Kurie turite morgičius i:
NEPRALEISKITE PROGOS
IS LIETUVIŲ AERO
Ant pardavimo restaurantas su aAr Sharkey laimės, ar pra
rems su Tommy Loughran
dar
nebuvote
UZbireglbiravę , lauš bizniu. Biznis labai geras ir seADVOKATAS
KLŪBO
Į niat išdirbtas, esu priverstas apleis
Philadelphijoj. Jau yra pada- laimės, jis vis dar bus mūsų
komitete,
kviečiami
atsilanky105
W.
Monroe St.. prie Clark
tu Prieiastj patirsite ant vi'etos.
I
AtsmaukiteTelefonas RTAte 7660
rę? sutartį susitikti su Max čempijonas.
M. C. P.
ti į šį susirinkimą.
.1457 SO. HAI.STED STREET
Valandos 9 rvte Iki t popiet
Prieš mėnesį suorganizuotas
2201 W. Cermak Road
Komitetas:
naujas klubas, kuris dar lie NETIKĖTAI UŽKLUPTA
Panedėllo,
Seredos fr PėtnyCIos
J. Balchunas, pirm.
SAVO NAMUOSE
vakarais 6 iki 9
tuviams mažai žinomas. To
Telefonas CANal 6129
M. Emelis, rast.
dėl noriu čia nors trumpai paNamai: 6459 S. Rockwell St.
Utanitnko, Ketverge Ir Substos
Moterų Są-gos 21 kuopos
; brėžti jo tikslą.
Vakarais 7 Iki 9
PAGERBS PRAL. J. MACI
Telefonas REPubJlc 9600
Klubas Antano Kielos ir ke jungietės, norėdamos parody
Parsiduoda labai pigiai, ar
JAUSKĄ
lių jo draugų iniciatyva su ti savo dėkingumą pirminin ba mainysiu ant Chicagos proorganizuotas tikslu: 1) suįdo kei, o ir kartu pagerbti naują perty, farmą, Michigan valsti Vlsos anglių kompanijos pakėlė an
Mūsų prašė pranešti, kad minti lietuvių jaunimą bei vi M. S. Centro iždininkę bei bu joje, dvi mylios nuo Hart, Mi glių kainas, taip aukštai, kad žmo- Kraustau Rakandus, Planus Ir prisa=T^arw=B i..?;;:
švėkšniškiai ir kiti rengia ge- sus lietuvius, kuris interesuo- vusią 16 seime M. S. Ch. aps- chigan. Geri budinkai, naujas
Pašaukit LAFayeUe 8980
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
rb. praloto J. Macijausko, Švė jusi aviacija.
namas
7
kambarių.
Galima
pi

reikia
anglių,
telefonuoklt
tuojaua,
krities atstovę J. Čepulienę,
J. OKSAS
daug pigiau negu kur kitur —
rkti su gyvuliais f įrankiais, gausit
kšnos
klebonų,
pagerbimo
va

Telefonas
EKSKURSIJAI VADOVAUS
‘ 2) padėti jiems visuose re:- TU^Jo 9 d. netikėtai užklupo
2649
West 43rd St.
REPVBI.IC 8402
ar be jų. Galima išnuomuoti
karienę
ketvirtad.,
rugsėjo
21
kainose, būtent skraidyme, mcnamuose surenkdainas gra- iki penkių metų arba ir il
PRAL. J. MACIJAUSKAS
d., Krenciaus salėje, 7:30 vai
žią
puotelę.
chaniškam dalyke, navigaci
giau. Parsiduoda iš priežas
vakare. Įžanga 50 centų. Bus
PERKAM
Šeimininkaujant M. Paukš ties vyro mirties. Tki 19 d. šio INSURANCE
Šiomis dienomis susitarta >u | Įjnj<nrna -;aį progai progrn- joj ir konstrukcijoj.
mėnesio
atsišaukite:
Veronika
3) pagelbėti jiems gauti la tienei, J. Stugienei ir Onutei
Lietuviškus
N0TAR7
Prancuzų laivų linija organi-|,na švėkšniškiai ir kiti gerb.
Misevičienė, 3143 So. Iowe av.
BONUS
PUBLIC
znoti rudeninę ekskursiją į praloto draugai ir pažįstamic- kūnų leidimus ir t.t. Vienu žo Navickaitei, prie suruoštos ska Po to kreipkitės: V. Misevic,
nios
vakarienės
kalbėtasi
ir
iš
džiu,
padėti
visame
kame.
Route
1,
Hart,
Michigan.
Lietuvą. Pasirinkta didžiau-j jį prašomi susirinkti, kad pa••
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
pildyta graži programa.
sias šios kompanijos laivas :simatyti su gerb. svečiu, nes
Kadangi šiais laikais avia
LAIVAKORČIŲ AGBVTURA
“Ile De France ’. Ekskursija .jjs neilgai čia pasiliks ir ne cija lošia svarbią rolę ir lie West Sidės M. S. 55 k p. me
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
šino laivu išplauks lapkričio gali.s visus asmeniškai aplan- tuviai jau prie jos dedasi, tat rgaičių kvartetas iš KlikūnaiTEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
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Visais ekskursijos reikalais
tuojau prašome kreiptis į die
nraščio “Draugo” laivakorčių
skyrių — 2334 So. Oakley avė.,
Chicago, 111., arba telefonuoti
— Canal 7790.

