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Amer. Legijonas prieš sovietų pripažinimą
REIKALAUJA, KAD BOTU IŠTREMTI
SVETIMSALlfll KOMUNISTAI

JUBILIEJINIS “DRAUGO" VAJUS

DRĄSUS LIETUVI3

Šio spalių mėn. 16 d. prasidės naujas dienraščio “ Drau

go” vajus. Tai bus, taip vadinamas jubiliejinis vajus — 25

e

motų • Draugo” Įsteigimo sukaktuvių paminėjimui.

Smerkia hltlerizmą ir prieši
nas tarptautiniam teismui

Apie ši vajų teks šioj vietoj daugiau parašyti. O šiandien
gerb. skaitytojus prašome atkreipti domę į didelį vajaus skel
bi..:r ši ’:ne numeryje.

Amerikos Legijonas suvožia sus, kurie šiame, krašte liitleviine Chicagoj padarė eilę svar rizmui pataikauja.
Nenori, kad J. Valstybės
bių rezoliucijų, kurios krašto
santvarkoje turės didelės reiks prisijungtų prie tarptautinio
! teismo Hagoje.
mės.
Reikalauja, kad iš šio kraš
Legijonas yra griežtai prie
šingas, kad krašto vyriausybė to būti} deportuo-ti visi svetim
pripažintų sovietų vyriausy šaliai komunistai — trečiojo
bę, kuri nėra to užsitarnavu intemacijonalo skleidėjai. Kad
juos išgaudžius yra reikalinga
si.
Priešingas, kad sovietų Ru visus svetimšalius suregistruo
sijai būtų pripažintas liet koks ti.
Vyriausiuoju Am. Legijono
šiame krašte kreditas.
vadu
išrinktas
Ed\vard A.
Smerkia Vokietijos hitleriz
mų ir aštriai nupeikia tuos vi Hayes iš Decatur, III.

A/IENYBt NUGALĖS, PAREIŠKIA
PREZ. RŪOSEVELTAS

NEVY YORK, spal. 5. — Va aukojimas ir visupirma artimo
kar vakarų prez. Rooseveltas meilė.
sakė prakalbų krašto Katali
Tai krikščioniškoji dvasia,
kų Labdarybių suvažiavime. sakė prezidentas. T r ši dvasia
Prezidentų gausi ngan katali tarpsta ir Dievas teikia žmo
kų susirinkiman įlvdėjo Jo E- nėms savo pagalbų.
minencija kardinolas Hayes,
Aukštino katalikų labdarinJo Eksc. arkiv. A. Cicognani, gųjį darbų, nes per vienerius
•Tonas Vaišvila šokinėja nuo vieno lėktuvo sparno ant kito. Tuos jo daromus drąsius
apaštališkas delegatas J. V., metus katalikų labdarybės nuo
ir nepaprastus šposus pamatysime Lietuvių Aviacijos šventėje, kuri bus sekmadieni,
ir kiti aukštieji prelatai.
lat šelpė daugiau kaip 150,000
spalių 8 d., Harlem aerodrome, prie Harlem avė., ir 87 str.
Prezidentas su didžiausiu su vargšų šeimynų.
sirinkusiųjų raliavimu pasitik
Prezidentas sakė, kau kraš
MISS PERKINS REMIA DI ILLINOISO ANGLIAKASIŲ
tas ir sveikintas.
to gerovei jau daug kas nu
DESNI DARBININKAMS
KAUTYNES
Kalbėdamas prezidentas pa veikta. Tačiau ateityje laukia
ATLYGINIMĄ
reiškė, kad šio krašto gyven>to- dar milžiniški darbiai. Kvietė
HARRISBURG, Ilk, spalių
Angliakasiai kaujasi; 15 as
PIENAS
BUS
KRAŠTO
VY

VVASHINGTON, spal. 5. — 6. — Kilo tarpusavė angliakajai šiandien yra persiėmę pi* Tad- visus talkon, pažvmėdamenų
RIAUSYBĖS
ŽINIOJE
Am. Darbo federacijos suva-iBįų kova. 15 asmenų pašauta,
jonierių dvasia, o ta dvasia, mas, kad vienybėje veikiant
tai teisingumas, talka, pasi- visos kliūtys btus nugalėtos.
žiavimų aplankė darbo depar-i Angliakasių malšinti • vakar
PANAIKINTA SPAUDOS JAM NIEKAS NEGELBĖJO
Praneša,
kad
Chicagoj
ir
atamento sekretorė Miss Per-! prisiųsta valstybės kariuomeLAISVĖ
RIEŠUTAI J UŽSIENI
SUVAŽIAVIMO KAŠTAI
kins. Sakydama prakalbtų ji nė. Kai kur kariaujančios pu- pylinkėse pieno gamybų ir išLEIPCIGAS, Vokietija, spa
pareiškė, kad nebus apsistota
sprogdina dinamitines bom vežiojimų savo išimtinon ži
BERLYNAS, spal. 6. — Vo Hų 5. — Tęsiama byla parlaAm. Legijono suvažiavimas
su šiandieninėmis darbo valan- j bas, apgriauja savo priešų nion paims krašto vyriausy- Šiemet Lietuvoje užaugo laministerių
'
mento
rūmų
Berlyne
padegė
kietijos (reicho)
bė.
Tai
būsianti
vyriausybės
bai
daug
riešutų.
Riešutai
esą
domis ir skirtu mažiausiuoju namus.
Chicagoj kaštuos šiai organika
jarrs. Kaltinamasis ir išpaži
monopolija.
'sveiki
ir
dideli.
Dėl
to
keletas
kabinetas patvirtino naujų įsuž darbų atlyginimu. Su šian-__________
cijai apie 150,090 dolerių, ži
, .
. nęs parlamenta padegęs olan
prekybininkų
riešutus
pasiry

tatvma, kuriuo panaikinama1
noma, neskaičiuojant legijonin
dien mokamu darbininkams SUŠAUKTA KONFERENdas komunistas Marinus van
žo
supirkti
ir
didesniais
kieCIJON
NAUJAS PROJEKTAS
kų pragyvertimo ir kelionės
spaudos laisvė. Nuo šiol žur- der Lubbe pareiškia, kad) jam atlyginimu negalima padidinti I
kias
eksportuoti
į
užsienį.
Su
pirkimo jėgos. Ji remia rei
kaštų. Šių. pastarųjų kaštų pa
nalizmas bus viešoji funkcija J niekas negalbėjo šiame piktaSuomija ir Estija jau susitar- sidaro daug milijonų dolerių.
Chicagos
miesto
advokatas
kalavimų, kad į pramonę būtų
HARRISBURG, Ilk, spal.
ir visų laikraščių redaktoriai me darbe.
įvesta 30 valandų savaitės dar r, — Pietų Illinoiso anglių rengia įstatymo projektų, kad ta, ir keletas centnerių riešu
priklausys nuo valstvbės ir
bas.
Al Smith atvyks Chicagos
kasyklose vis dar nėra tvar ant parduodamo alaus stiklų tų bus išsiųsta mėginimui.
šiai tarnaus.
PRIEŠ KARĄ STREIKAS
būtų
įrėžtos
žymės,
kiek
unci

parodon šio spalių mėn. 21 d.
kos. Tarpusavė kova vyksta
Už nusikaltimus vra numa
VAKARINĖS
MOKYKLOS
jų
alaus
parduodama.
Tuo
bū

PARKO UŽVAIZDAI
tarp operatorių ir dviejų skir
tytos aštrios bausmės, neišskiHASTINGS, Anglija, spaKALTINAMI
du norima apsaugoti alaus
Į Chicagos viešąsias vakari Pinigų kainos —
tingi) unijų.
riant mirties hanamėa.
Ih| 5- “ Anglijo, darbo partivartotojus.
nes mokyklas įsiregistravo ir
jos suvažiavime nutarta, kad
mainyba
Valstybės gubernatorius
«tad
LOS ANGELES, Cal., spal.
a
lanko 32,835 asmenys.
ateity
organizuoti
darbininkai
ISPANIJA BE KABINETO
| 5. — Už žmonių žuvimų Gri- sušaukia taikos konferencijon
DIDELIS APSIRIKIMAS
NEVY YORK, spalių 6. —
prieš karus kovos streiku.
ffith parko gaisre kaltinami P? visU
«akll atstovus.'
LIETUVIŲ IŠKILMES ,
Vakar užsienio mainyboje do
MADRIDAS, spalių 6. —
parko užvaizdai, kurių prie- Norima būtinai grąžinti taikų.(
Plėšikas S. Ksiazkiewiič, 18
DETROITE
leris kiek
sustiprėjo. Ivritų
Kelinta diena Ispanija yra be ANGLŲ REIKALAVIMAS žiūroje buvo darbininkai. Kai 1
m. amž., labai apsiriko. Jis su
sterlingų svaras vakar neteko
ministerių kabineto. Senasis
kurie užvaizdų sakoma, nepro VOS IŠVENGTA LĖKTUVŲ kitu sėbru užpuolė automobi Sekmadienį, spalių mėn. 8
daugiau kaip 3 centų. Prancū
ŽENEVA, spal. 15. — T. Sų tingai pasielgę pasiųsdami bū
VAIRININKŲ STREIKO
atsistatydino, o naujojo suda
liu važiavusi policmona, kuris d., Detroite (West Side) nau
zų frankas nupuolė žemiau 6c.
ryti niekam nepavyksta. Šian jungos suvažiavime Anglijos rį darbininkų, kur jiems grėsė
buvo be uniformos.
jai
dažais
išpuoštoj
Šv,
Anta

Užsienio pinigų kaina vakar
WASHINGT()N, spal. 5. —
dien kabineto sudarymo ėmėsi atstovai atkakliai kovoja už pavojus. t
no
bažnyčioj,
kur
klebonauja
buvo:
tai, kad visose valstybėse žy
Vakar vos nesustreikavo lėk Ksiazkiewič sunkiai pašau
M. Pedregal.
gerbę
kun.
I.
Boreišis,
10:30
Pranešta,
kad
iki
vakar
va

Britų sterl. svaras
$4.73
dus pripažinti tautinėmis ma
tuvų vairininkai ant penkių di tas. Jo sėbras paspruko.
bus
laikomos
gedulo
šv.
Mi

karo
rasta
2b
darbininkų
la

Prancūzų 100 frankų 6.00
džiųjų linijų. Streiko išvengta
KALĖJIMAS IR 15 KIRČIŲ žumomis. Vokiečiai ir kiti prie
šios,
Vilniaus
užgrobimo
13
vonai.
Vienas
sužeistųjų
mirė.
BALIONAS
PARENGTAS
Vokietijos 100 markių 36.50
šinasi.
»
įsikišus krašto darbo boardo
metų sukaktuvėmis. Per Mišias
Nėra galimybės lavonus identi pirmininkui VVagneriui. Suda
Šveicarijos 100 frankų 29.75
HAMTLTON, Ont., Kanada,
giedos
(Vyčių
choras,
vadovan
fikuoti.
Meksikos 100 sidabro
pe
Chicagon atvežtas ir į dau
rytas komitetas ištirti dalykų.
spal. 5. — Už banko apiplėši SĄJŪDIS UŽ DIKTATŪRĄ
Daug darbininkų nesuranda Einasi apie atlyginimo klau sas (strotoeferų) pakilti pa- jant muzikui J. A. Blažiui, o sų
28.47
mų amerikietis Martin Faura
ma.
Vyksta
ieškojimas.
Par

<tenoras
p.
J.
Vasiliauskas
gie
J. V. doleriu kaina Europo
I rengtas sutaisytas balionas.
simų.
teismo nubaustas 7 metus ka 'VIENA, Austrija, spal. 6.~
kas užima daugiau kaip 1,000
dos
solo.
Čekoslovakijoj
iškilo
sąjūdis
je, imant prancūzų aukso fran
Kaip tik bus atitinkamas oras,
lėti ir 15 kirčių į plikų nugarų.
akrų plotų. Vienos kalvos ir
Vakare
lietuvių
svetainėje
už diktatūros įvedimų.
ko pagrindu, vakar buvo 65,33
ŠIANDIEN LAIKAS PIRKTI leitenantas komandierius Seslėniai.
bus
surengta
vakarienė
su
pra
centai.
ttle antrukart mėgins pakilti į
GRIŪVA NUSIGINKLA
kalbomis,
dainomis
ir
kt.
Vil

PRAHA, spal. 5. — Čekoslo
WASHINGTON, spal. 5. — dausas iš šimtmečio pažangos
Vakar naujo gryno aukso
VIMO KONFERENCIJA
PARAGINO
GRĮŽTI
niaus
reikale.
vakijos vyriausybės dekretu
NRA administratorius John parodos srities.
vienai uncijai J. V. mokėta
DARBAN
Visi
lietuviai
tėvinainiai.
yson visus krašto gyventojus
$3145.
ŽENEVA, spal. 5. — Kalba nuteisėta fašistų (hitlerinin
ra
kviečiami
gausingai
daly

ma, kad pradeda irti dar ne kų) organizacija. Įsakyta or DETROIT, Mich., spal. 5.— ragina pirkimo didinimo kam VALO UPĖS PAKRAŠČIUS
ORO STOVIS
vauti kiek bažnytinėse iškilmė
Automobilių įrankių fabrikų panijom remiantis “Šiandien
atnaujinta nusiginklavimo kon ganizacijai susiardyti.
Valstybės lėšomis šelpiamųjų se, tiek vakarienėje. Sekma
streikuojantiems
darbinin laikas pirkti” šūkiu.
ferencija. .Vadovaujantis šiai
150 darbininkų pastatyta va dienį turi būt lietuvių kupina CHIOAGO IR APYLINKRR
LOS ANGELES, Cal., spal. kams pranešta, kad jie rytoj
konferencijai komitetas šaukia
— Šiandien giedra; kiek šil
Marconi iš Chioago išvyko lyti Desplaines upės pakraš Šv. Antano bažnyčia ir vakare
mas nepaprastan sknbotan su 5. — Čia ir apylinkėse siaučia besąlyginiai grįžtų darban. Jei
čiau.
svetainė.
į Niagara Falls, N. Y.
čius ir krantus.
sirinkiman.
ne, bus pašalinti iš darbo.
1 nepaprastai dideli karščiai.
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PRISIRENGK

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

Vieninteli autorizuoti
pardavėjai
CONSOLIDATION
MILLERS CREEK

CIEVEUKO, OHIO

Chicagoje ir Apielinkėse

SOUTH SIDE:
TAI ILGAI ŠALTAI ŽIEMAI, KURI YRA JAU NE
TOLI. PRIPILDYK SAVO ARUODĄ ŠIANDIEN
UŽT1KIMAIS IR EKONOMIŠKAIS
ANGLIMIS
JOSU PINIGAI GALI NUPIRKTI - KURAS BE YDOS—

Consolidation

ATLAK FUEL CO.,
4923 Su. Paulina St.
Tcl. Proapcct 7969
JOHN B1GANE and SONS.
3396 Aiclier Avė.
Teleianas Lafayette 0690
CHICAUO LAWN COAL CO.,2
3605 W. 59th St.
Tcl. Prospect 8944
DAMEN FUEL CO.
1828 W. 43rd St.
Telefonas Boulevard 9029

VILIJA CO.,
3700 So. Spaulding Avė.
Tel. Laf. 25S4
WESTEftN COAL and SVPPLY CO.
4916 So. Westeni Avė.
Tel. Prospcct 3400
\VHITE EAGLE COAL CO.
4919 So. Robey St.
Tel. Prospect 0613

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO.,
2105 So. Albany Avė.
Tel. Crawi'ord 3501
BOHEM1AN COAL CO.,
934 W. 18th St.
Tėl. Canal 0315
CAL1FORN1A 1CE and COAL CO.,
3334 W. 22nd Street
Tcl. Lawndale 0667
3200 So. Central Park Avė.
Lawndale 2060

Millers Creek
Vienas Karštis. Išėmus Vienį Bušelį Pelenų ant vieno To

no Anglių — Be Šilerio, be akmens, be šiukšlių ir be kli-

nkerių.

Rengtas spalių 1 d. pikni
kas Birutės darže gražiai pavyko. Kalbėjo kleb. kun. J.
Čižauskas, Councilraan Mr.
Martin, adv. U viekas ir Dr.
Jonikaitis. Be kalbėtojų, dalyvavo ir šie profesijonalai
do meno jėgos. Programoj dar
lyvaus daili. S. Greičienė, A.
pp, Petrėnai, Molis, Dr. Pet
Kavaliauskienė, A. ir M. Sarauskas su žmona, '“uz. J. (ČiVILNIAUS
GEDULO
lasevičiūtės, Miliauskutė, muz.
žauskas. Taipgi suvažiavo bi
VAKARAS
[Adomaitis, broliai Skirbantui
znierių iš visų trijų kolonijų
Linksniui praleista diena ir
ir kiti. Kalbės žymūs kalbė
Lietuvių
Kultūrinis
Darže

išsiskirstyta su gražiais įspū
tojai. •
lis
rengia
Vilniaus
Gedulo
vaMūsų duosnūs biznieriai ’.ar
džiais.
________
j karų spalių 13 dienų, Sv.» Jur- da visus valgomus daiktus suŠĮ sekmadienį Spaudos Rėparapijos salėj, 6 valandų aukoti, kad daugiau liktų pė
mėjų Dr-ja rengia paskutinį vak. Kleb. kun., V. V ilkutai-|jno Kultūriniam Darželiui,
rudeninį piknikų seserų nau tis laukia svečių ir visus kvie- j visi prašomi bilietus iš an
dai. '
e* čių kuoskaitlingiausiai atsila- Įksto įsigyti ir skaitlingai daVisi širdingai kviečiami pa-lakyti ir paremti kilnų darbų.1 lyVaUti. Bilietų galima gauti
remti seseris už jų darbuotę, j V akaras rengiamas Spalių 9 pas komisijos ir valdybos naTik savo atsilankymu i šį pi- ’d- paminėti ir Dr. Basanavi- ,rjus, taip pat kiekvienoj lieknikų parodysime savo gerų
pagerbti. Tų pačių dienų Į tuvių įstaigoj.
Komisijoj darbuojasi P. Glu
širdį ir linksniai laikų pralei 3 vai. popiet vakaro rengimo
komisija lydima lietuvaičių godienė, J. Salasevičienė, A
sime.
X. di
i uždės vainikų ant Dr. Basa- Grigienė, M. Mišeikienė. Pen
Rugs.'oO d. surengta “sur- navičiaus biusto. Tai pirma ktas komisijos narys J. Bra
prise shower” Emilijai šidiš- programos dalis,
zauskas staiga susirgo; pada
kiūtei ir Pranui Mikalauskui.' Vakare 6 valandų bus iškil- ryta operacijų apt apendikso.
Daug buvo suprašyta jauni- i niingoji vakarienė, o vėliau Dabar jau sveiksta ir tikimos
mo, gražiai visų vakarų link- 'seks programaįkurių sutrau- pasimatyti bankiete.
sminosi.
'kta visosžymesnėsClevelanP. Glu-nė, Koresp.
Jaunai porelei sunešta daug ; —
gražių dovanų.
|

EASTMAN COAL CO.,
3930 W. 17tli Street
Telefonas Canal 1380
FIRST NATIONAL COAL CO.
1814 So. Westem Avė.
Tel. Canal 2660
GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So. Morgan St. Telefonas Canal 4136
LANVNDALE COAL CO.
2614 So. Whipplc Street Tel. LawdaJe 3068
MONARCH COAL and SUPPLY CO.
2229 So. Crawford Avė. Tel. Lawndale 7072

2.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

Pavojingai serga Pranciška
Norkienė, gyv. Haruion gat
vėje. Pažįstamieji prašomi at
junkyti ligonę.
>

PER VIENĄ MITINGĄ
54 RINKĖJAI

Valdyba padarė šiuos nuta
rimus: atsikreipti prie biznioCICERO:
_
-iii- rių ir šiaip geros valios žmoSIDUOK APGAUTI PIGIOMIS ANGLIMIS. PIRK
Dariaus-Gireno paminklo fo .
, ‘,
A. BOBYSUD and SONS.
3
.
.
..
imu, kad patarnautų su auto50l!i Court and 33rd St.
Tel. Cicero 1703
ndas jau pradėtas. Kaip žino- I
, ... .
...
TIKRĄ ŠILUMĄ, KOMFORTĄ IR SAUGUMĄ IR
,
. .
[mobiliais tag dienoj. Šie vy
. °
CICERO FUEL CO.,
Muz. J. Čižauskas mokina nui, praėjusi antradieni buvo . .
rai organizuos 'automobilius:
Austin Blvd. and 31st St.
Tel. Cicero 29
chorų giedoti naujas Mišias, pirmas susirinkimas. Apie ši
TAUPYK PINIGUS
Tel. L*wndale 0609
M Dambrauskas, A. Janušau
kurias pats parašė. Tikimės mtas žmonių — vyrų ir moto
,
CLYDE COAL CO.,
skas, A. Olbikas ir F. Stanisneužilgo išgirsti chorų gieda irų — susirinko parapijos svo
5901 W. 28tli St.
Telefonas Cicero 902
lovaitis. Moterų draugijas už
MORTON PARK COAL CO..
r.t
šias
gražias
mišias.
,
Muz.
tainėn.
Gerb.
klebonas
paaiš2100 So. 52nd Avenue
Tel. Cicero 89
prašys Sriubienė ir P. Zaka
NOVAK BROS. COAL CO.,
J. čižauskas yra parašęs daug kino susirinkimo tikslų. Visi
rauskienė; mergaites organi
Cicero and Ogden Avės. Tel. Lavudalc 6706
naujų
veikalų.
Muzikos
mylo'su
entuziazmu
pritarė
ir
čia
SU
AUTHORIZED
,
ir Cicero 120
zuos klebonas ir Mondeika.
• ii !,«■
. * ' t
lojai, turėdami balsus, prašo pat užsiregistravo 32 moteriš_ U'KĘEFE BROS CO.
> - - • i-lios
• • • ir .».»
j j eiti
-i- r-i.. „C’ent Kaliniam komitete koloninu........
įsirašyti j parap. chorų.
22 vyrai
Chicagai,.
(hYcft/Ave.
Tel. Cicero 5700
[jos komitetų atstovaus valdy
Repeticijos laikomos ka3 į' pagalbų spalių 28 d. tag day.
Tel. Lttwndule 0637
ba (pirm., rast. ir. ižd.). Se
Tai tik pradžia. Pirmas su
penktadienį 8 vai. vakare.
kantis susirinkimas įvyks taip
sirinkimas. Be abejonės, Cice
BERWYN:
greit, kaip bus reikalas.
BIG LUMP
BIG EGG
BIG NUT
Visų spalių mėnesį, trečia ro pastatys apie porų šimtų
Kas norite prisidėti prie to
C. M. MOLINE
dieniais ir penktadieniais lai darbuotojų, nes visų ūpas ge
Stanley ir Oak Tark Avės. TeY. Berwyn530
kilnaus darbo kreipkitės prie,
komos panialdos, kalbama rą ras, visi supranta svarbų. Mft
bile vieno iš valdybos arba į
žančius. Dabartiniai laikai yra sų tauta neteko drąsuolių, la
aukštesnes,« lietuvių kalbų. Ji gražiai |»fcaw»H.; Wk«- Ta, 1 turint lai kūnų, tat nors tinkamų pamin parapijos ofisų. Raštininkas
Vyresnieji lanko
lietuviškai atrašo tėveliams
reikia lankėti bažnyčių ir klų turime jiems pastatyti. O BUŠAI NUVES Į AVIACI
mokyklas.
A
laiškuėius. Tėveliai džiaugiasau
»»1<> tai lengvai padarysime, jei
JOS ŠVENTĘ
visi su atsidėjimu dirbsime h
si.
Bet
Verutė,
sakos,'
labai
n
’
«s
i>
ražančiaus,
K. Petrokas daug darbuoprisidėsime kas kiek išgali.
T . .
.
. .
įjasi parapijai, ypatingai ka- pasiilgus mylimųjų tėvelių ir nl*neai.
Neturintieji savo automobi"
i . ..
,
jAeiuriuueji
aut
Laimingo jauniesiems gyve-1I tftlikiškom8 dl.
Svarbiausiai
išnaudoti
progų
bi|
.
y
;
Aviacijo8
6ventę
augijoms. Jis broliuko Juozuko; mano neužnimo!
tag day. Jaunos moterys ii lėni avė. ir 87 str.) galės
LIETUVOS DUKTERŲ
ul’lJ
savo automobiliu yra nekartų į ilgo grįžti atgal,
patarnavęs draugijoms ir pa Verutė su savo giminėmis,1 DRAUGIJOS BUNCO IR mergaitės —- tat jūsų darbas! važiuoti busais. Bušai lauka
PINOCHLE PARTY
Stokit visos, kaip viena, o vy
, Neseniai pas pp. Čižauskus rapijai.
ŽINELĖS
j kurie Lietuvoje užima aukš
žmonių prie So. AVestem avc.
rai jums gelbės.
i lankėsi muzikos leidėjas X. Pp. Petrokai taip pat auk
ir 75 str. (South West liightas vietas, apvažinėjo visus Ketvirtadienį, spalių l2 d.,
Rugsėjo 27 d. I). šuorienė Strumskis su žmona iš Broo- lėja pavyzdingų šeimynėlę. Vj
Tam pirmam susirinkime way). Jų bus net 16. Pradės
Lietuvos kraštus. Lietuva ji įv Jurgio mokyklos svetaisu M. Novikiene surengė gra-klyn, N. Y.
sudaryta
kolonijos komiteto žmones vežioti nuo 11 vai. iš
Marytė la-. ,džiaugiasi, gėrisi ir be galo dė nėj 7;30 vaL vftkare 5i drau.
' riansia
.
, jų
.. dukrelė...
žų suprizų D. Šnarienės dūk- '
nko aukštesnę
mokyklų, pri(ki
tėveliams kad dan . a rengia
...
r valdyba: garbės pirm. kun. II. ryto. Kainuos 15 centų į vio
oi.i
sa\o ie\Liiams, kmo. ua>.
yrazin pramogų, frelei Elenutei. Puota suruoš-1 petrcit’e viešėjusi dainininj. i,,
J. Vaičūnas, susirinkimų ve- nų pusę, 25 į abi. Žmonės į
[ klauso S\. J u gio paiap. cho- ,v<- progos visa tai pamatyti
ta priešvestuviniu tikslu. Su- kas A. Kaminskas su žtnona','"7'Marvtė\u7i'"«rr7ž\?som-L'VV
tttl Pa,,,tttyu‘ žangu 25c. Į komisijų įeina: dejas A. Mondeika, padėjėjas aviacijos šventės vietų vežios
kviesta daug moterų, kurios Domicėlė iŠ Cbieago, Illinois. no
jį yra nekartų gie
'2^ i^'
Kulikauskie
A. Valančius, jr., rašt. Kaz. įr p. V. Bagdonas (3358 So.
sudovanojo gražių dovanų. Iš Svečiui viešėjo pas D. Kamin- dojUsį so|o įr dalyvavusi ope- nf, pavyzdingomis ir laimu* ,„ė) A jJarSlytė, M. Kranai-, Deveikis, ižd. — K. Sriubie Raisteli str. Telefonas Y’ard.i
tienė; joms pagelbės Barkaus-1
kilinėse dalyvavo Elenutės bū- skienės tėvelius ir jms muz. ,.e£įų perstatyme. Tikimasi iš gomis šeimomis.
Parapija
turi
ir
Jaugiau
gekienė ir čekotienė. Bus gra- nė, trustisai F. Stanislovaitis, 3408). Kas su juo susižinos
simojo vyro mamytė ir sesu- čižauskus. Paviešėk svečiai į lMarytės susilaukti rimtos so
iš anksto, paims iš namų. Brirų veikėjų ir rėmėjų, bet nė
dovanŲ ir door priz<? ,,ra. K. Zakarauskienė.
te iš Kv. Petro parapijos.
grįžo Vhicagon.
'listės
dgeportiečiai galės susirinkti
ra galimumo visus čia sužy- some kuodaugiausiui atsilanriu
ačiū!
Lai
Dievas
laimina
Rengėjos moteris skaniai pri
prie jo ofiso virš nurodytu uKapsų* Aguona kytk
J. Ūsorius yra vienas iš uo (mėti.
Liudmila visus geros širdies mano drau
vaišino keptai- viščiukai- ir1
«>-*• Al
dresu.
liausiu
apijus komitetų ir
.jTdT“paaižvmSjų
t
kilai- -kanė-iai-. Buvo ir šal- K“ C,’n,''° P1™; ''“''J“™
gus ir drauges 1
veikėjų,
liaug
darbuojasi
so
L
iof|
5i(M
ko|onij
„
s
vgik
y
w
sį
PADĖKA
t„ alučio. Elvnutė priklauso
«vyko j Clcvrland.
Su pagarba,
snūų
I-raav,skiečių
naudai.
M
f,Pienei
“
SurOhio.
Kun. J. čižauskas BMSMUTĖS "MW
prie ftv. Jurgio parap. choro,
Kartais jis vienas surengia;
Birth(lav T)inncr„. JaI Turiu didelę priedermę iš
Būtų smagu, kad ir josios bū
kokų pramogėlę sesučių nan nkko nesitikė> nusivežė j reikšti širdingų padėkų šeimi
si masis Jonelis ateityje pri Mv. Jurgio parapija turi ge
dai ir jo parengimai visuomet puoSni„ ,.kklst(,rn star c),j. ninkams, darbininkams-ėms,
BALSUOKITE UŽ
klausytų tam jiačiam chorui. trų rėmėjų ir nenuilstančių dakur |,„v„ i5 anks komitetui, profesijonalams, bi
Irbuotojų. Yra tokių ši'imynų, būna sėkmingi, nes pp. l'»» n,.(.sp
Rugsėjo 28 <1., Wv. Jurgio kurios nuo pat susitvėrimo pa ria, yra Imksmo būdo žmonės, t to „ssakvti
znieriams ir visiems, kurie da
Juos
visi
žino,
pažįsta
ir
pri,
,,
ri
„
gra
..
iai
,
8ta|#
bažnyčioje kleb. kun. J. Ci- rupijos darbuojasi ir jų remiu.
rbavosi, arba prisidėjo gera
taria
jų
darbams.
£ žaliukus surišo moterystės rv- Ravyz., kaip pp. Tamelių, Rė
kelta taurės linkėjimų gvvuo Mavo širdilni ir užuojauta prie
šiu R. Bujaiiskienę su J. Žiu trokų Ir Ūsorių seimoftPp. Ūsoriai yra dideli pat- Ii ilgiausius metus ir dirbti vi pikniko, surengto praeitų sek
riu.
1 R. Tumelis yra nuolatinis {išjotai — savo tautos ir tiky- suomenės labui. Jteikta ir gra imui., Birutės darže. Netikė
jau ir nesitikėjau turėti taip
uoktuvės įvyko 9 vai. rylšios parapijos komiteto narys bos mylėtojai. Jie savo dūk- ži dovana.
ant
Sutuol
skaitlingą
minių
geraširdžių
Paskui
šokta
ir
linksminta

įžnv'ia
buvo
gražiai
pair
-didelis
veikėjas.
Pp.
T*amerelę
\
erulę,
kuri
baigė
auksto. Bažny:
COUNCILMAN
puošta. Rer šliūbą giedojo lioi auklėja gražių šeimynėlę ite snįjį mokslų, čia Amerikoje, si iki vėlumos. Grįštant namo žmonių, kurie parodė man to
p. Čižauskienė pasikvietė vi je dienoje tikrų draugiškumą,
muz. J. M. Čižauskai. Muzika
du sūnus ir dvi dukteris išleido Lietuvon mokintis,
Teisingas asmuo valdžios darbe stovi už
ii giesmės išpildytos labai jau Visi lankė parapijos mokyklų.
Verutė luhai myli Lietuvo- sas pas save, dėkojo visoms prielankumų ir savo meilę.
darbo žmones.
Tad šimtų kartų visiems ta
triai.
Pats jaunasis ir dabar lanko, jc mokintis ir gerai pramoku- ir gražiai priėmė.
1
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“DRAUGAS

TMlna kasdien, Aakyrua Mkmadlentua
PRENUMERATOS KAINA: Matams — |«.M. Pu
sei meti} — $3.60: Trims mėnesiams — XX.00: Vienam
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
ti) — $4.00. Kopija .Ola.
Bendradarbiams Ir korespondentams rastų nume
ti n*. Jei neprašoma tai padaryti ir neprMunčlama tam
tiksint palto •""e’1*]

BBSttgSOl
raštj, tada jokių vajų nereiktų daryti. Ka
dangi taip nėra, mūsų šventa pareiga yra
nuolat klabinti katalikų duris, kad jie įsi
leistų j savo namus katalikų dienraštį. Ne
mes vieni dažnai kontestus rengiame. Paim
kime bile kuri, kad ir didžiausį, didmiesčio
anglų dienraštį, pamatysite, kad jie beveik
nuolat jei ne vienu tai kitu būdu daro kon
testus.
Taigi, pradedame kontestininkų registra
cijų, pasitikėdami, kad visose llietuvių kolo
nijose ne tik Cbieagoj, bet ir kituose Ameri
kos miestuose surasime talkininkų, kurie
drauge su mumis per keletu mėnesių padirbės
kilnų tautiškos ir katalikiškos spaudos plati- J
nimo darbų.

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: J|u vienuolikti metai, kal'mudlenraAty dr. Rustus veda BvrtUtoi Skyrių. Jis
telkia profestjooallus patariama skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja t Mausimus sveikatos dalykuose. Vld
kvteėtaml naudotla SvptkaUM Skyrių. Taisyklės yra

SUSIRŪPINKIME AMERI- £
auklėjama apie 11,000
KOS LIETUVAITĖMIS jose
jaunuomenės. Tai didelė mū

Spaudoje ir seimuose nuo sų pajėga. Reikia būtinai
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 10:00 vai.
lat nusiskundžiama apie mūsų mums savo veikimų išplėsti ir
kasdien.
Skelbimu kainos prisiūtiMamoa pareikalavus
Uosi
jaunuomenės likimų religijos už mokyklos sienų. Darbas di
Skelbimai sekančiai dienai priimami ik)
ir lietuvybės atžvilgiais; tuo delis, bet ir darbininkų turi
1) Klausimus galima siųsti “Draugo" redakcijai,
arba tiesiog Dr. Balkui, 3001 W. 43rd SL, Cblcagu.
5 vai. po piet.
reikalu jau išnešta daug Viso me užtektinai. Sesutės moky
Illinois.
ckiu rezoliucijų. Iš tų visų re tojos, kurios pašvenčia savo
3) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
zoliucijų ir pageidavimų pra gyvenimų jaunuomenės aukl<>
“DRAUGAS”
vo vardų, pavarde Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.
ktikoje mažai matome teigia- jimui religijos ir lietuvybės
12THUANIAN DAILY FRIEND
dvasioje, noriai pasiryžusios
1) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
DR.A.M. raukus mų sėkmių. Reikia organizuo3051 W. 4Srd St.
Puhltsbed Daily, Kzcept Sundty.
ti | Ulkražtl, tada klausėjui bus atsakyta laišku,
tai ir vieningai pradėti dirb apaštalauti jų tarpe ir toliCblcago
8UBSCRIPTION8: One Tear — 00.00: Blz Montke
t'l
tat
visada
reik
pridėti
pašto
lenkeli
ui
S
centus.
Tel. Lafayette 3057
— 01.60; Tbree Months — 11.00: One Montb — TOo.
ti darbas. Mes turime organi- '(• mesniame jų ugdyme.
■urope - One Tear — 07.00: Blz MontkO — 04.00:
Copy — .01c.
Prieš keletu mėnesių iškė
STRĖNŲ OSLĄ
rsvėjas randasi, galima gauti zuoti berniukus ir mergaites
Advertlslna In “DRAUGAS" brtngs best reeulta.
Adventai n* rate* on apnilnattoa.
*
skyrium. Gyvenimas įrodė, liau klausimų', kad seserys Ka
strėnų gėlų.
A. A. KUN. MYKOLAS RUDZIS
“ęRAUGAS” 2334 S. Oakley Ava, Chicago
zimierietės ir Pranciškietės iš
Kas niekad neturėjo strėnų
Arterioselerozas, kraujospu- kad abiejų lyčių organiz. ne- jzn
gėlos, tas gali tik džiaugtis. dis, tūlos • širdies ligos, blogi gali pasekmingai veikti. Šia- viien leistų ir redaguotų merRūgs. mėn. 11d. atsiskyrė su šiuo pasau___
r______ ____
o ____
T__ dantys, blogi tonsilai, auto- 'me straipsnelyje apie vaikinų ginoms sodalietėms skiriamų
vbu dar
j vienas
.
va• veikėjas,
-i -•
Neapsakomai
daug
lietuvių visuomenes
. .
” žmonių* ka
DIENOS KLAUSIMAI
muojasi su skaudančiu krvž- intoksikacija, plokščios pėdos, organizavimo reikalų nekalbė-1 žurnalų. Į tų mano pasiūlymą
Kalesnykų klebonas kun. Mykolas Rudzis.
' netikusi avalinė, ilio-sakralio siu; čia iškelsiu tik apie lietu-J j°s atsiliepė labai palankiai;
kauliu.
Velionis kun. Rudzis gimė 1871 metais
rUBILIEJINIS ‘ DRAUGO” VAJUS
Žmonės yra įsitikinę, kad kaulo sužeidimas ir daugybė vaičių katalikių organizavimo i seserys Kazimierietės net dvi
gruodžio 11 d. Gailiašilių sodžiuje, Tverečiaus
I seseris praeitų vasarų pasiun
jei strėnas gelia, tai jau esan- j kitokių priežasčių gali strė- j reikalų ir būdus,
vals. Jis 1807 metais stojo į Vilniaus kunigų
I
Šiandien dienraščio ketvirtame puslapy
iti “inkstų liga”. Tai yra kl&i- nas sugeldinti. .Pačiam žmoMergaites privalome organi tė į Wisconsino universitetą
seminarijų, kurių pabaigė 1901 m.
je rasite •‘Draugo” jubiliejinio vajaus — koda. Ne nuo kiekvienos inkstų gui nesuprantant kūno fizijo- zuotai auklėti religijos, doros studijuoti žurnalistikų; viena
1904 metais kun. M. Rudzis atvažiavo į j
ntesto skelbimų. Visas kontesto sųlygas ir
Įligos strėnas gelia ir ne kiek- logijos, surasti ligos priežastį ir lietuvybės pagrindais; jose, iš seserų Pranciškiečių lankė
Kalesnvkus klebonauti.
viena strėnų gėla reiškia inkš-(yra nelengva; taigi nežinant ka,Į jj- baigusiose parapijines Fordham universitetų New Yo
visas smulkmenas rasite time skelbime. Apie
tai mes čia ir ntrašvsim*
Šalia visų rūpesčių, susijusių su bažny- |tų ligų. Dar didesnę klaidų kaip tinkamai gydytis, paten-j n-okykjas, jei toliau nebfma rke. Abu vienuolynai pasiry
Šis kontestus, kurį netrukus pradėsime, čios statymu, kan. Rudzis atkreipė ypatingų 'daro tie, kurie dėl skaudančių jtuotais humbukais gelbėtis y- ugdoma tie kilnūs principai, žę darbuotis tam kilniam tik
r“ pavojinga ir no«n«imnVo
neapsimoka ri kuriuos sesutės mokytojos į slui. Jos laukia tiktai Kunigų
bus penktas iš eilės. Trys buvusieji kontes- dėmesį į dvasini savo parapijiečių stovį, ėmė strėnų perka ir geria įvairius ra
. ,
... .. . * , -i • .Vienybės ir visuomenės orgatai įvyko paskutiniausiais trejais metais. Jie rūpintis jų švietimu, skleisdamas laikraščius patentuotus “kidney pilis”. zikuoti.
jų sielas {skiepijo, tos kilnios ’ .
...
,
visi gerai pavyko. Davė daug naujų skaity ir knygas. Pirmoj eilėj rūpėjo jam lietuviai Šie abejotinos vertės paten Jei strėnės skauda tik nuo idėjos palengva pradeda ny nizuoto pritarimo ir pagalbos,
toji}, skelbimų ir svarbiausia — naujų talki gyventojai, kas, žinoma, vietos šlėktoms atro tuoti vaistai dažnai gali ligo paprastos myalgijos, tai gali kti ir taip, laikui bėgant, po kad tas sumanymas taptų rea
ninkų, bendradarbių, kurie, tikimės, ir į šį dė nedovanotinu prasikaltimu.
niui pakenkti, gali širdį suža ma mėginti dėti ant strėnų metų, kitų visai išdyla lietu lybe.
Ten, kur yra parapijinės
vajų noriai įstos ir, turėdami tame darbe
karštus kompresus, masažuoti vybės sąmonė ir pamiršta nėt
Užėmus vokiečiams Lietuvą, kun. Rudzis loti.
patyrimo, daug naudos katalikiškai spaudai į pasirūpino įsteigti Kalesnykuose lietuviškų
Strėnų gėlos priežastis, ku strėnas su kampariniu spiri lietuviškai kalbėti. Labai gai mokyklos, seserų lietuvaičių
vedamos, vienuolės mokytojos
padarys.
mokyklų, į kurių pateko aplinkinių lietuvių rios nieko bendro su inkstų tu, arba su anodiniu linimen- la, ir skaudu, matyti katali tose parapijose galės organi
Paskelbtojo kontesto svarba, mūsų many ūkininkų gerokas mokinių būrys.
ligomis neturi, yra sekančios: tu, galima kaitinti prieš sau kiškose mokyklose išauklėtas
mu, yra didesnė, negi* buvusiųjų, nes jis
1) Paprasta mvalgia nuo pa lę, paliuosinti vidurius, tai mergaites abejingas tikėjimo zuoti sodaliečių draugijas ir
1918 metais pirrpas kun. Rudžio įsteig tempimo strėninių raumenų ir viskas. Ir jei taip darant iš dalykuose ir užmiršusias lie jose veikti; be to, seserys ga
įvyksta ypatingai sunkiais laikais ir pava
tos mokyklos mokinių būrys pėsti iškeliavo darbe.
strėnų skausmas neišeina, ir tuviškai kalbėti. Jei taip atsi lės vadovauti merginoms so
dinamas jubiliejiniu.
Senesnieji mūsų skaitytojai žino, kad į Vilnių “mokytis būti žmonėmis”.
2) Jei viduriuose auga koks tas dažnai pasikartoja, tai ge tinka su kai kuriomis mergai- dalietėms kalbėti bažnyčioje jų
,. .
, .
officium, taip kaip jau vra
“Draugas” pradėjo eiti 1909 metais, liepos
’
f
‘
1920—1923 metais kun. Rudzis daug per nore guzas (tumor) ir spau riausia yra nueiti pas gydy tonus, baigusiomis lietuviškų
tojų. Tik gydytojas gali ser parapijinę mokyklų, tai kų be kai kuriose lietuviškose paramėnesį, IVilkes Barre, Pa. mieste. Pirmuoju gyveno. Pergyveno tai, ko nieks nežino, iš džia ant nugarkaulio.
redaktorium buvo a. a. Antanas Kaupas, pa skyrus jį patį ir vienų kitų jo artimų. Visa
3) Sukietėjęs mėšlas žarno gantį žmogų mokslo priemo kalbėt apie tas, kurios yra pijose. Toksai seserų mokyto
jų veikimas, esu tikras, bus
sižymėjęs žurnalistas ir sociologas. 1912 me tai teko jam pergyventi ne už kų kitų, tik se dažnai duoda skausmų strė nėmis sėkmingai pagydyti.
išėjusios tik viešas (public)
labai sėkmingas, nes jos ge
tais persikėlė į Chicagų ir už kelių metų už darbuotę lietuvių gyvenime.
noms. i
mokyklas. Mes visas pastan*
D-ro Račkaus atsakymai
riau
supranta mergaičių reika-’
virto dienraščiu. Vadinasi, kitais metais mi
4) Hemorrhoidai (pilės) Įri
gas privalome įdėti, kad ne tik
Po kiek laiko gyvenimas buvo lyg ir ap tuojanti grobų taipgi sudaro
Atsakymas K. S. Indiana: (baigusiose lietuviškas parapi- lūs, negu kunigas, ir todėl tu
nėsime “Draugo” sidabrinį jubiliejų. Įvykis
IS minimos ligos, kantriai gy-, jineg mokyklas palaikyti reli- rės gerų pasisekimų. Žinoma,
bus svarbus. Ir pasitikima, kad mūsų organi miręs. Bet 1927—1928 metais piktos valios skausmo strėnoms.
zuotoji lietuvių katalikų visuomenė mokės , žmonės vėl puolė sergantį kun. Rudzį, vėl
5) Fistula, plyšis ir kitokie danties ir pildant visus gy<Iy-.gijos ir lietuvybės dvasią bet seserys mokytojos organizuos
tinkamai įvertinti “Draugo” padarytus nuo- | prasidėjo tardymai, kurie silpnai jo sveikatai grobo gale nenormalumai, sil tojo nurodymus, galima pasi- 'privalom(, i5aukW ,okioj p, ir veiks sodaliečių reikalais po
gydyti. Nenusimink jei po tri- kraipoj jr tas raitės, k» vadovyste vietos klebono. Se
pelnus ir nuošhdžiai dėsis prie jubiliejaus i buvo didelis smūgis, o juo labiau, kad tie pnina ir geldina strėnas.
tardymai buvo padaryti, remiantis piktos va 6) Lytiškas ekscesas taipgi jų mėnesių gydymosi dar ii-1 r;os neturėjo laimės lankyti serims paėmus sodaliečių va
paminėjimo.
lios žmonių skundais.
ga neišnyko; kartais tikram lietuvaičių seserų vedamų mo dovybę žymiai palengvintų ku
blogai
veikia
į
strėnas.
Praktiškiausias jubiliejaus minėjimas bus,
nigų darbuotę, nes jiems ir
mPS
Savaime suprantama, kad ir šiuo žygiu 7) Moterims kai kada sopa pasigydymui ima apie metus kvkllJ. T(į
jei pasistengsime padidinti ‘^Draugo” skai
tiktai išvien taip yra labai daug darbo, ystrėnas, jei ysčius pavirtęs ar laiko. Tamsta klausi kokį spe-■ n|e lengvai>
tytojų armijų. Kad tai sėkmingai padaryti, Velioniui teko nukentėti ne dėl ko kito, tik
pač šventadieniais, dirbant įoijalistų rekomenduočiau. Gai- v— dirbsime.
reikalinga šaukti talka. Dėl to tai mes ir dėl lietuvybės. Bet jisai niekados nesiskun ba paslinkęs žemyn, jei balto la, kad negaliu tamstos praSiais laikais i5taut5jimo ba. vairiose parapijos draugijose.
sios vargina, jei mėnesinės su
darome. Skelbiame kontestų, į kurį prašome dė, keršto nesigriebė, jis šventai tikėjo, kad
nkios, arba jei vėžys ysčių šymo patenkinti, nes savo lai nga eina visu smarkumu, bet Ten,' kur nėra lietuvaičių se
įstoti visus tuos, kurie supranta tautiško ir teisybė anksčiau ar vėliau paims viršų.
ške nepasakai pas kų dabar ir atsilaikyti tiems pavojams serų, žinoma, reikės pačiam
ėda.
katalikiško dienraščio reikšmę, kurie įverti
Be veikimo vietoje, be švietimo platini
klebonui, ar jo pavaduotojui
8) Vyrams dažnai .strėnas gydaisi, o gal ię jis yra spe- jyra dabar daug lengviau, ne
na tų vaidmenį, kokį “Draugas” vaidina
mūmo
lietuvių
tarpe
per
spaudų
ir
knygas,
kun.
t
gu seniau. Mes, ačiū Dievui, organizuoti sodalietes ir joms
skauda jei prostatinės liaukos cijalistas.
sų visuomeniniame, tautiniame ir kultūrinia Rudzis nesibaidė ir plunksnos. Dar prieš ka
vadovauti. Toje jų darbuotėj
yra išburkusios.
Atsakymas A. 0. — Neap turime dabar 46 lietuvaičių
me gyvenime.
rų pradėjo rašinėti į Vilniaus lietuvių laik
mergaitėms palengvina skiria
9) Šnapselis ir stipri kava simoka vartoti “vieby” ar ki seserų vedamas parapijines
mes žurnalas nes jl« bus pri
Gal kas padalys priekaištų, kad “Dran- raščius.
taipgi kai kada “pamogliuo- tokias tam panašias druska’ mokyklas ir tris akademijas.
taikintas jų gyvenimo reiku
■” per dažnai daro kontestus ir “lenda”
Tegu jam bus lengva Lietuvos žemelė ir ja” žmogaus strėnas.
kūno sul lesini mui, nes nuolat
pomenei į akis. Jei nebūtų reikalo, jei vi- tegū Aukščiausias Viešpats nepagaili jam sa 10) Drėgnose vietose ir fial- geriant tas druskas galima durius. Tuo reikalu verčiau lams ir įdomus. Į tų žurnalų
katalikai prenumeruotų katalikiškų laik- vo malonių.
(Tąsa ant 4-to gusi.)
tose dirbtuvėse, ypač kur ske- 'gauti colitis ir pagadinti vi pasitark su gydytoju.
•

bažnytėlę tokioje svarbioje miesto vieto
Taip sau vienas pagalvojau — ir tiek.
je, nes pačiame centre, pataiko laikyti Aš nepažinojau nei tos kuftigaikštienės,
dveji metai uždarytų, tai nėra ko apie nei girdėjęs apie kokių ten Grochovkų.
jų ir svajoti! Negauna aristokratai — tuo Pagalios, kas man galvoje, kad lenkų aris
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.
labiau negausime mes! — nutarėme ir tokratija pati nežino kų daro?
baigėme vakarienę.
Tuo būtų visap dalykas ir baigęsis,
(Tęsinys)
Įdomi žinia
bet štai po kiek laiko atvyksta pas man*
Kelerius metus, kaip atsimenate, čio
Vienų dienų, parėjęs po pamaldų iš mano senas pažįstamas ir geras prietelius
nai buvo aristokratų bažnytėlė. Kur di bažnyčios, pasiėmiau, neatmenu dabar ku- Londono klebonas — kun. Kazimieras Ma
džiausi ir brangiausi šliūbai, tai vis toje rį dienraštį, rodos, ar tik nebus: “Kurjer tulaitis. Apsistoja kuriam laikui pas ma
būdavo bažnytėlėje. Kun. Karsokas, ku niustrovani”. Skaitau ir netikiu savoms ne. Besišnekėdami su juo apie įvairius
ris tuomet buvo kunigaikštienės kapelio akims. Laikraštis aprašinėja apie tai, kaip dalykus, išsišnekame apie lietuvių padėtį
nu prie jos paskirtas, padarė jų visos viena Radvilienė kunigaikštienė priėmė į Izmdone. Jis man nupasakoja apie londo- j
Varšuvos aristokratų bažnyčia. Kaip jis savo dvarų Grochovkų, Minsko guberni niškių lietuvių vargus. Jiems taip pat
jų gražiai išdabino! Elektra gausiai ap joje, pravoslavų arkierėjų iškilmingai, ta labiausiai sunkino ta aplinkybė, kad ne- I
švietė!
rsi katalikų vyskupų, ir pati tose iškil turėjo savos bažnyčios ir reikdavo naudo- |
Nežinau, už kų, ar kunigaikštienei mėse dalyvavusi. Dienraštis be galo pik tis svetimų pagalba. Kurį laikų buvo jie ,
Radvilienei kun. Karsokas nepatiko, ar tinasi, kad prie to priėjusi lenkų aristo prisiglaudę prie lenkų. Negalėjo tačiau
kun. Karsokui Radvilienė — tik tiek, kad kratijai
sugyventi. Kilo įvairiausi kivirčai. Pasi
kun. Karsokas apleido bažnytėlę, o kuni
Ši žinia mane labai sudomino. Kaip statė savų bažnytėlę, bet labai nepatogio
gaikštienė ruo to meto laiko jų uždary tai) Lenkai, kurie taip labai pravoslavų je vietoje — prie pat gelžkelio tilto. Utų, nieko neįsileisdama.
nekenčia, ir dabar iškilmingai savo dva žesys, trenksmas baisiausias I Negalima
Jei kunigaikštienė pataikė išsivyti
ruose jų šventikus priimdinėjai Nesu žmogui nei dienų nei naktį turėti valan
kun. Karsokų ir prieš bažnyčios valių prantamas įvykis 1...
dėlės poilsio.

PRAEITIES PABYROS

Pavargę taip kelerius metus, paga
lios susilaukę dabartinio klebono — kun. '
K. Matulaičio, susitarė ieškotis naujos i
bažnyčiai vietos ir statytis sau žmoniš
kesnę prieglaudų. Kaip tik tuo metu, kai ,
brangus svetys pas mane lankėsi, jų su
manymas buvo jau bebaigiamas vykdinti.
Bažnyčių pasistatyti tokiame didžiu
lyje mieste, kaip Londonas, tai ne Juo
kai! Reikalingi pinigai ir nemaža jų! O
iš kur juos paimsi? Lietuviai ateiviai
dažniausiai ]>aprasti darbininkai, dirban
tieji fabrikėliuose, kur ne per daugiau
sia galima buvo uždirbti. Reikėjo užsi
traukti ir skolos nemaža...
— “Buvau jau gerokai susirūpinęs,
kaip reikės pradėtąjį tų sunkų bažnyčios
statymo darbų, užbaigti? Kaip pataiky
siu iškopti iš tiekos skolų, į kurias įlin
dęs buvau ligi ausų?” — pasakojo ener
gingas mano svečias. — “Iš tikrųjų, koks
mūsų Dievulis yra geras! Kiek kartų man
pradėdavo kvaršinti šitokios desperatiš
kos mintys, susyk ateidavo į pagalbų šv.

•

• i

.

•

Evangelijos žodžiai: “Nebūkite tat baiUai susirūpinę rytojumi, nes rytdiena pati savimi rūpinsis” (Mat. 6, 24). Abejo
jimai visi bematant išsisklaidydavo, mintys nušvisdavo ir kažkokia skaisti viltis
perimdavo mane visų: Bene aš sau dir
bu — Dievui! Jei mano drfrbas Jam pa
tinka, neapleis manęs ir neduos gražiam
sumanytam darbui pranykti. “Tavimi,
Viešpatie, pasitikėjau, ir nebūsiu sugėdin
tas!” — Tokiais atvejais ramino save ka
ralius Dovidas, tais pačiais žodžiais ir aš
save raminau. Ir neapsivvliau. Dievo akis budėjo ir sekė mano reikalus. Kada
nebuvo, rodos, iš kur skatikas paimti,
gi štai vienų dienų užeina pas mane į
klebonijų nepažįstama man ponia. Pasi
sako esanti kunigaikštienė Radvilienė iš
Varšuvos, lietuvė. Norinti arčiau apsipažinti su vietos lietuvių išeivių reikalais
ir norėtų paaukoti jiems nuo savęs ko
kių aukų”. —
(Daugiau bus)

I
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Penktadienis, spalių 6 d., 1933

Piknikas ir Šokiu Kontestas
— ĮVYKS —

Šokių konteste gali dalyvauti visi seni ir jauni, kas tik moka lietuviškų polkų. Trys pri
zui bus duodami toms parotus, kurios pagal teisėjų sprendimų pašoks gražiausia lietuviškų
polką: PIRMAS PRIZAS — $2.30; ANTRAS PRIZAS — $1.50; TRECIAS PRIZAS — $1.00.

SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OCTOBER) 8 D., 1933

Kviečia visus,

PRADŽIA 4 VAU POPIET.

Aušros Vartų Parapijos RŪTOS PARKE

RENGIMO KOMISIJA

--------------------------------- ——tt
Bielskis savo aptiekoj pra
.dėjęs sirgti. Pašauktas dr. Va
šką ir dr. Strikolis. NelaiminLaiminga nelaimė. Paėmęs nuodų apt. Bielskis gasis nustojęs žado. Jis Vbuvo
Sveiksta. J vykis sujudino visų apylinkę.
išgėręs nuodų. Įpylus vaistų,
{nuvežtas į ligoninę, kur išplau
Jau daug lietuvių giidėjo, ir p. A. Dargis. Priėjęs prie ta viduriai ir Bielskis sveikskas įvyko trečiadienio ryte p. cigarų pardavimo skyriaus, p. “*•
A. Dalgio aptiekoj prie Mar- Bielskis piktai prabilęs, kad
Apt. Bielskis dabar yra po
ouette Road ir So. Artesian užbaigt tų viskų ir pradėjęs
licijos saugojamas, vadinasi,
avė. Apie tų įvykį smulkme* šaudyti. Dargis pabėgęs aptieareštuotas. Kaimynai ir visi
niškiau papasakojo pats p. Da-1 kos užpakalin, o Juozaitytė
lietuviai stebisi dėl to įvykio
rgis, kurio gyvybė kai ant ant kelių atsiklaupus prašiuir apgailestauja.
plauko kybojo. Jis papasakojo, si, kad nešautų, pasigailėtų,
kad apt. p. Bielskis kada nors • paliktų jų gyvų. Bet jis dar
seniau jam grųsinęs. Bet ant porų šūvių paleidęs, tik laiinP, SUSIRŪPINKIME AMERI
KOS LIETUVAITĖMIS
radienio vakare, apie 11 vai., kad nepataikė. Dargis’užsida
atėjęs pas jį prie aptiekos iries kambarėlin, į kurį Biels(Tųsa iš 3 puslapio)
pradėjęs nervingai klausti, kų kis norėjo įsiveržti. Kaip jis
manus daryti, nes gretimais( išėjęs iš to kambario, bėgęs rašys seserys mokytojos, ku
dvi aptiekos negali laikytis, per duris lauk, Bielskis mėgi- nigai ir pačios mergaitės.
Jis rinitai apie tai kalbus. Bet nęs jį šauti, tačiau revolveImkimės tat visi išvien ta
atėjęs kaimynas jų kalbų nu !ris neveikęs. Dargis įbėgęs į
kilnaus
darbo kol dar nepertraukė ir išsiskirstę.
į šalę esančių krautuvę, kur
Trečiadienio rytų apie 8;30 Bielskis jį nusivijęs ir dar mė- vėlu, nes sustabdžius emigraval. p. Dargio aptiekon į ėja f ginęs šauti tik vėl revolveri* (
i Amerikų, visiškas išt&u*
p. Bielskis, kurio aptieka yra ’ neveikęs. Norėjęs jį užtaisyti, it6Jin,as gal įvykH s**"*”*
skersai gatvės. Aptiekoj bu- j bet nesisekę. Tada jis grįžęs mūsų išeivijos kartoje.
vo p-lė Juozaitytė, aptiekorė, į savo aptiekų.
Kun. Dr. J. B. Končius

ARTIMUS JOVĖ Į APTIEKORIŲ

.1

.... .fe.-------

to durbo — viešosios rinklia nas Miller dabar groja su viĮvos prisidėti.
įsu benu pasaulinėj parodoj.
Susidariusiųjų kolonijų ko Į ■
-.......... .......
initetų ir viso centralinio Da
riaus-Girėuo paminklo fonde
bendras susirinkimas įvyks a
Aštuoniese Chicagos kolonijose susidarė komi- ntradienio vakare, Aušros Va
< tetai. Šiandien susirinkimai įvyksta North irtų parap. salėj. Nepamirški|te. Susirinkimas bus labai
Sidėj ir Marųuette Parke. Rinkėjos jau re
svarbus.

RINKLIAVOS KOMITETU 0RGAN1ZA
VIMO DARBAS ETNA PIRMYN

KAM LIGONINĖS VAR-,
TOJA SKYSTI
LIUOSUOTOJO

gistruojasi.

Ir gydytojai' visados vartoliuosuotojus. Ir visuonn;grįžta prie liuosuotojų
skystoje lomioje. Ar jus žinote prie
žastis?

KAS NAUJO ŠV. MYKOLO
greltaJ
PARAPIJOJ
1 nė grSu)

Jau astuoniose kolonijose silikti. Nusistatyta kiekvienoj
Chicagoje susidarė viešosios kolonijoj sumobilizuoti bent po
Ėmiruas skysto liuosuotojo grali bū
rinkliavos komitetai, į kuriuos du šimtu moterų ir mergaičių
Masinis mitingas
ti inleruojauias. Akcija galima val
įėjo darbštūs visuomenės vei ir po 50 vyrų, taip pat po ko i Šį vakarų po pamaldų, Šv. dyti. Neda.ro jokio pripratimo; ne
reikia imti "dubeltava porcija” die
kėjai. Vakar vakare įvyko net liolikų automobilių.
nų arba dvi vėliau. M&outr- skystas
i Mykolo parap. salėj,vbus ma* UuoMiotoJas
ueeniu* inkstų.
keturi masinįai susirinkimai Šiandien, S vai. vakare, į* J sinis susirinkimas viešos rink.
Pritaikintas
skystas
liuosuotojus
svarbūs rinkliavos rei- 1 liavos reikalais ir sudarymui priveda gerą virškln’iuų ir nepadaro
Šv. Jurgio, Šv. Kryžiaus, Dit> I vvksta
•
, tokią nesmagumų tuo laiku, ar vė
vo Apvaizdas ir Nekalto Pra kaluis susiririkimai Šv. Myko j tam tikslui komiteto.
Visi liau.
sidėjimo parapijose * ir visur lo parap., North Side, ir šv. ' kviečiami.
Negeras liuosuotojus gali laikyti
I jūsų vidurius užkietėjusius tol. kol
a
.
suorganizuoti komitetai, kurie Panties Gimimo parap., Mar
I j( vartosite! Ir tankus vartojimus
piktinančių druskų, ar stiprių gy
visų rinkliavos darbų savose <juette parke. Į šiuos susirinduolių labai koncentruotų tabletų -r
RETAS SVEČIAS
pillsų gali labai kenkti sveikatai.
kolonijose paims į savo ran ;kimus yra kviečiami visi —
Chicagoje lankosi p. James I Savaitės- vartojimas gerai sutaisvkas. Kai kuriose kolonijose :moterys ir vyrai, taip pat dr- Miller (Varakojis), kuris yra įto skysto liuosuotojo kaip Dr. CaMI well's Syrup Pcpųin daugelį jums
jau ir rinkėjų registracija pra 'gijų ir kuopų valdybos. į)an garsaus marinėlių beno narys. parodys. Kelių savaiči'ų laiko, ir jū
sų viduriai gali būti ".reguleriški kaip
sidėjo. Ciceroj jau užsirašė po Ims yra didelis. Darbininkų Tas benas yra skaitomas ofi- laikrodis". Dr. Caldiveli’s Pepsin Sy
rup yra priimtas skystas iiuosuotonkįos dešimts rinkėjų. Kitos teikia daug. Tikslas svarbus. ’cialis Jungtinių Valstybių pr? .ias, kur) vaistininkai laiko dėl rei> kalų. Geras visai Šeimynai; veikla
kolonijos taip pat nemano at Dėl to visi yra prašomi prie {zidento benas Vašingtone., P- ; visiems amžiams, ir galima duoti

AŲŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE
2323 W. 23rd PI., Chicago, III.

DOVANOS
Už 5,000,000 Balsų

$400.00

Už 4,000,000 Balsų

$250.00

Už 3,000,000 Balsų

$150.00

Už 2,000,000 Balsų

.. $75.00

Už 1,000,000 Balsų

.. $25.00

Už 500,000 Balsu ..

. $10.00

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame
Vajaus Konteste.

■ jauniausiam vaikučiui. Narys N.R.A.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose.
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.
•

1

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotes Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje ji skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.
“Draugas” kviečia širdingai visus senus kontestininkus ir naujus susirinkti pirmadienį, spalių 16 d. 8
vai. vakare į Aušros Vartų parapijos salę. Čia gausite
instrukcijas ir nurodymus kaip laimėti įvairias “Drau
go” Sidabrinio Vajaus dovanas.
Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atidarymo susi
rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor-

REIKALINGA 250 KONTESTININKŲ - 25,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

Penkiadienis, spalių 6 d., 1933

D R T tr

$2.50 teko Onai Drumstaitei
ir Jonui Rubenui, antra $1.50
Pilipavičienei ir Staršinai).

popiet visi suvažiuos su gra
žiais automobiliais prie Rūtos
daržo, kur bus didelis bizniolenkas pagrobė Lietuvos sos-Įr,ll paradas. Žurkauskų sūnus
tinę Vilnių. Toms liūdnoms donas ir grnb. Lachavieius su
sukaktuvėms paminėti Fede- jSuna’s pakviesti tvarkos žiūracijos skyrius rengia vaka-.11^1,
rų, parap. salėj, spalių 9 d.l X l’arap. talkininkai dabai
(pirmadienį) po ražančiaus pasa^J daro naujus, gražius ka-

C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP,, NORTH SIDE
BAZARAS

Visos rėmėjos prašomos su
sirinkti penktadienio vakare,
spalių ti d., po ražančiaus, j
mokyklos kambarį, kur įvyks
mėnesinis susirinkimas. Visos
prašomos atsilankyti, nes bus
svarstoma daug svarbių rei
kalų.
i i ė <
M. Dobrovolskienė, pirm.

Parapijos bazaras prasius ",ald,>- ProSra,,,°j bus kalbos ^barius,
spali* 8 d., parap. salfj. Ba-

deklamacija..

Įžanga

GXS

PADpgA

LIETUVIAI DAKTARAI:

- DR.A.RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.
(Prlo Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vukaro
Seredoiula lr nedėllomis pagal
sutarti

Ofiso: Tcl. CALumet 4030
Ras.; Tel. HEMlock 0280

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

DR, A, P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

DR. J. SZUK1EWICZ

Seniausia ir Didžiausia

J. F. RADŽIUS

DR, A. 6. RAKAUSKAS

Kubų

ANTANAS PETKUS

patarnavimas

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE
MINĖSIME VILNIAUS
GEDULĄ

p X Spalių 9 d. sukanka 13
metų, kaip klastingas priešas

skyrių.

4830 WEST 15th STREET

Nauja, graži ko

Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

plyčia dykai.

I.J.ZOLP

•

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDEJA*

1646 WEST 46th STREET

Patarnavimas geras lr nebrangus

Ofiso valandos: 1-4 lr (-8 vai. vak.

RertdunciJtM Ofisas: 2050 W. «9(Jh SL'

Tcl. LAl-'ayctlc 7050

GABRIELIS
JURŠĖNAS
Mirė spalių 5 d.. 1933 m,,
12:15 vai. ryto, sulaukęs pu
sės dnižlaus. Amerikoje išgy
veno IX metų.
Paliko
didpllaiue nuliūdime
pusbroli Hylvcstrų. Nalivaiką ir
gimines.
Kimus pašarvotus 4 4 47 Koulh

Fai’rflcld Avenue. laitdoluvės |-,
vyks š.-štadlen), simlių 7 d., iš
Eudelklo koplyčios S vai. bua
atlydėtas ) Nekalto Prasidėji
mo parapijos bažnyčių, kurioje
Jv.vks gedulingos pamaldos u*
velionio sielų. • l’o pamaldų ims
nulydėtus J šv. Kasliulero ka
pines.
N'uoši'rdėjai
kviečiame visus
gimines, draiigus-ges Ir pužystamussnias dalyvauti šiom- luldotuvėse.

Vai.; 2 iki 5 popiet. 7 iki * vak.

DR. F. C. WINSKUNAS

Offioe. 4459 S. California Avė.

4605-07 South Hertnitage Avenue

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Of. TeL REPublic 7006
Kės. Tel. GROvebUl 0017
0017 S. WASHTENAW AVĖ.

Vai.; 2-4 lr 7—0 vaL vakar*

Bes. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL CANal 0402
Office Phone
PROspect 1028

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2423 W. MARQUKITE ROAD
Kės. and Offi'ce
2350 So. Lcavitt SL Vai.; 2-5 tr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlloj susitarus
CANAL 0700

DR. J. J. KŪWARSKAS

Phone CANal 0122

PHYSICIAN and SURGEON

DR. S, BIEŽ1S

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
♦ Valandos 1—3

ir 7—8 vak.

SeredomiB ir Nedėliotais pagal sutarti

DR, M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. CalUonua Avė.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Telefonas REPubUc 7808

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Tcl. GAN m 0257
Bes. PROspect

Nedėliutnis pagal KUtartį
OlibU telef. BOLIcvard 7»20

60X

DR.P. Z, ZALA10R1S

Namų tcl. PKOspcct 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tcl. BOLIcvard 7042

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 0000 So. Artcslan Avė.

DR. G. Z. VEZEL1S

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

C iki' 8:30 vakare

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Serudoj pagal sutarti

Tel. GROvchiU 1595

UR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėidiemaų
tik apsitarus

TeL CANal 6122

. DR. G. I. RLOŽIS

2422 W. MAKVCETAE ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.)

tov.

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 i*ki 8 vakare

TcL

Seredoj pagal sutarti

ĮVAIRŪS

VUtginia 0030

DAKTARAI;

Rea. Phone
Office Phone
ENGievvood 0041 . ,WENtworth 8900

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

vai.

ROOM 210
2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL

Tcl. LAJPayette 3572

J. Uulevldua
Gra bortus

Ralnamuotojas
Patarnauja Chlcagojs lr aplenakOJa.

Didelė It grali
Koplyčia dykai

Oionro. Dl

Nedėlioję pagal sutarti

i

Ofiso TeL VICtory 0898
Rea TeL DllEael 9191

. DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specijalistas odos ligų ir
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.

4091 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS

Parkelė savo ofisų po nuinsrlu

SENIAUSI LETUViy GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkltončius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,
elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

LAIDOTUVĖMS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

patarnauja

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

MANDAGIAI

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

SIMPATIŠKAI

Kampas Pist Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėh'omls lr šventadieniais 10— -12

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
t

DR. MAURICE KAHN

SPECLJAL1STAS

Dilo.
Moterų lr Vyrų Ligų
YsL: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 go
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėllomis 10 iki 18

Telefonas MIDway 2880
Office:

GYDYTOJAS,ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YARds 0»0*
Rea: Tel. PLAsa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 lr 7-9 v. v.
Nedoidicniais nuo 10 Iki 12 dienų

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

platinkite
Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dienraštį “Draugę” ii
2355 We«3t 63rd Street
remkite v:sus tuos pro
VaL: I tn 4 ir 7 U> I P. M.
Ketv. Ir Sskonad. pagal sutarti
fesionalus ir biznierius,
Ryto vai. tv. Kryiiaus Ligoninėj
Chicago. Uikurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

t

ir

LABAI PIGIAI.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 lr aug.

Liūdnoje valandoje

PAVLAVICIA UNDERTAKINfi GO:

pašaukite:
REPublic 3100

INCORPORATMD

Nuliūdę; l’u-bro is Ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grabortus J. F Eudelkls. Telefo-J
nūs Yarda 1741.

DR. A. J. JAVOIš

i

•/ooO £>o. HazStea btreet

Didysis Ofisas

Td. MONroe 8377

lr

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas nž (86.00
KOPLYČIA DYKAI

ToL LAFayette 47M

Serėdomls lr Nedėllomis pagal sutarti

718 W. 18th St.

Tel. CICERO 204

1344 R. ROtb

i

GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJA8

Tcl. BOUIevard 5203—8413

SYREWICZE

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

SIMON M. SKUDAS

3307 Auburn Avenne

*147 SO. HALSTED ST., CHICAGŪ
Paned., Sered. lr Bubat 2—0 vai.

3147 So. Halsted St.

sitės kur kitur.

GRABORIUS
Koplyčia Dykai

me Išlaidu ažlalkymul

DENTtSTAS
1440 SO. 49tli CT., CICERO, ILL
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

A. MASALSKIS

visuomet Jgžiningaa Ir
nebrangua nes neturi

DR. P. ATKOČIŪNAS

Valandos: 10—12 ryto

Pitone GROvebUl 0027

DR. j. W, KADZEWICK

Lankęs Misijas

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Dsaugijos Nariu

Tel. LAFėyette 3057

zai*as šiemet žada būti vienai • *
______ _
sėkmingiausių, nes visi jo lauX
7 d-; « /ai. vak.
Raz Akade
]()
kia ir visi prie jo ruošiasi. Br‘tob darže ^ejai darys
gurengęg
Ramygalos Aido klubas lai Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
6850 SO. WESTERN AVĖ.
Daugelis jau gražina pinigus bandymų pile naujos n geros
d Dalyvavo labai kys savo susirinkimų J. Ba
Chloago, 111.
uz tiKietus (po ųoj. ± numos,
daug £monių lr Vlfel gel-ai pa. rausko svetainėje (buv. M.
UOVlevard 7580
kad ir visi tų patį padarys. wnKy“silinksmino.
Meldažio) penktadienį, spalių
Kez. HEMlock 7801
Pinigus už tikietus reikia gra-1 X Pne talkininkų pietų pn6 d., 8 vai. vakare. Kviečia- Į
žinti ne vėliau kaip spalių 8 d. sidėjo dovanomis biznieriai. P. Rėmėjos dėkoja mbkyklos nie visus susirinkti.
Bazare visos mūsų draugi- Kraujalis, J. Jablonskis, Zig. !mokytojoms seserinis už pa
DENTISTAS
Ramygalietis
jos turės savo būdas, kuriose Dobrovolskis, o Morta Sabasti-, gąlbų bunco tikietų pardayi4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 Dakaro
bus gražių ir naudingų daly- Jonienė viena planuoja iškelti, nėjime. Ačiū visiems biznie
PRANEŠIMAS
riams
ir
šiaip
žmonėms,
ku

kų. Kiekvieno parapijono pa- skanius pietus
Tcl. Ofiso BOLIcvard 5013—14
^iga dalyvauti bazare ir pa-1 X Šokėjų kontestan užsira- rie vienu ar kitu būdu prisi
Kcz. VICtory 2343
Ryt
8
vai.
vakare
didžiulio
lemti parapijos reikalus.
šė Cisero vengras, B. Nerto- dėjo — aukojo piknikui it choro praktika ir pasitarimas
Bazaras šiemet bus trumpas', n*s> laikrodininkas, R. Andre- bunco palty.
apie bunco party, bažnyčios
756 W. 35th Street
tesis tik p'*r tris sekmadio liūnas, restorano sav. P. Mu- Ačiū komisijai, darbininka- dažymo fondam ^Taipgi vaka
nius: spalių 8, 15, o 25 bu3 red<u, d- d- Bagdonas, St. Sta- Jms ir komitetui už pasidar- re bus išbandyti nauji spike- Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
užbai’^a.
niulis, K. Būras, J. Lebežins- (buvimų.
,
c.
. ~
-i
....
riai ir niuzika “Rūtos” dar-.
Phone ltes. 6107 S. Francisco
Tat, parapijonai, nepamini kas- V. Stancikas, A. Bacevi-] Ac.ū b. Dr.ggot, Bottlmg įe praSolne skait|in , olsi. Office
° rospect
2230
Phone Grov. 0951
kitę bazaro.
Komisija Mus- K- Sriubienė, O. Aleliu- ,Works Swan Brand savininkui lflnkyti įr pasįkiausyD
Eep /
__________
nienė. J ui. Šliogeris savo vie-Įuž paaukojimų socos (pop);
'
_________
KATATim '
PHY8IC1AN and SURGEON
MISIJOS
ton pakvietė A. Liubertų ir.Thomas Higgins už pagelbėREMKITB KAlALIMb* | 5058 KO. ASHLAND AVĖ., Clilcugo
_______
duonos kepyklos sav. Pov.Įjinių gauti alaus piknikui; šoHours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
RAJA SPAUDA
Sunday by Appointmcnt
Po atlaikytų Misijų visi ka- Stankų.
!kių (valso) teisėjams: A. Va
X Mūsų biznieriai subruzdo(rdauskui, J. Baškiui ir P. Šlio
tulikai džiaugiasi sustiprėję
GRABORIAI:
Dievo malonėje. Per Misijas re,nti parapijos reikalus. Sek- geliui, taipgi aukotojams dėl j
misijonierius kun. J. Bružikas'madi«ni, sPaliU 8 d., 4 vai. to kontesto. (Pirma dovana
sakė gražius pamokslus, ku
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
riais daugelį atšalusių nuo ti
GRABORIAI:
kėjimo patraukė prie Motinos
Bažnyčios, išvesdamas juos
Telefonas, VARtls. 1138
LACHAVICH
nuo paklydimo kelio. Per vi»
sus dienas žmonės skaitlingai
IR SŪNŪS
LIETUVIŲ
lankė bažnyčių ir ėjo prie Šv.
Graborius ir Balsamuotojas
GRABORIŲĮSTAIGA
LIETUVIS GEABOBIUS
Sakramento ir darė pasižadė,■
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. Toriu automobilius visokiems
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
JURU gyventi tikru kataliko i Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
gyvenimu.
TeL CANal 2515 arba 2510
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
3319 AUBURN AVENUE
2314 W. 23rd PU Chicago
Baigdamas Misijas misijo
no į mūsų įstaigų, iš bile kokios miesto dalies.
Chicago, IIL
norius visiems suteikė palai
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
minimų. Pagyrė mūsų parap. 1439 & 49th Conrt, Cicero, HL
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
TEL. CICERO 0927
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
chorų, kuris per Misijas gra
lac.
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
žiai bažnyčioje giedojo.
LIETUVIŲ GRABORIUS
rhone BOllc«trd 4139
rint
į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
Duok Dieve, kad tos Misi
Palaidoja už $2 5.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
jos ir .gražūs misijonorio pa
008 W. 18lh M.
Tel. CANal 6174
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Chicago. III.
mokslai niekad neišdiltų iš
GRAB0B1US
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
mūsų širdžių. •
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI

Htury W. Ibvker

2506 W. 63rd St.

( Llcensad Kmbalmer )

3238 S. HALSTED ST.
l Ml 11 >

■■

CHICAGO, ILL.

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

G

WISSIG,
Specialistas U

Rusijos

GY1»O VI8AS LIGAS VYRŲ IR MGTERU
oro PF.R 29 METUS MKSILIUVY
KAIP l’tMSENfcJl'KI<>8
Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
fUi
Speclallikal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų lr purtės, užnuodljtmg krau
jo, odos, ligas, lalsdaa reumatlsmn, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti n»
galėjo jus IšgydytL ateikit* čia Ir persitikrinkite kų Jis jums MA gMS
ryti. Praktikuoja per daugeli (ristų lr Mgydė tūkstančius UgoolU Patailmas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdis nuo 19 valandos ryto Iki Į
▼RlandAt ir nuo B— t vaModRl vakare. KodėlIomAf nuo 11 ryto iki 1 vai.
4900 WK8T 90th 9T.
tampau Kgotar Avė.
ToL CRAutord 55Tf

tt ft litais

Penktadienis, spalių 6 d., 1933

EKSKURSIJA IR PIKNIKAS SU VISOKIAIS ISLAIMEJIMAIS
PRADŽIA 11 VAL. RYTO

RENGIA ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJA

ĮŽANGA DYKAI

Dovanas gaus tik tie, kurie bus prie traukinio, ir laikys laimėjanČiug tikietus. Taipgi bus viso
kių žaidimų, pasilinksminimų, geros muzikos, gardžių valgių ir skanių gėrimų.
Kviečia visus KLEBONAS ir KOMITETAI

SEKMADIENĮ, SPALIŲ (OCTOBER) 8 D., 1
Vytauto Darže, U5th St. tarpe Crawford ir Cicero Avės.

gins mūsų x\ikagieeius. Jų drau žiams pažymėtas amžinuoju • kaip jūs gerbiat šių lakūnų Moterų »Sųjungos 21 kuopoš JEIGU GALVA SVAIGSTA
P: Jurgėla susirinkimas įvyko spalių 1 «L SUSTABDYKIT SVAIGULĮ
gai lakūnai rizikingu savo da ženklu — vertingu matomu ir žygiri!
rbu pagerbs juos. O mes gi- 'didingu paminklu. Mūsų, eika
Atsilankė nemažas skaičiui
BU NUGA TONE
narių. Re to, įsirašė nauja na. Nuodai, kurie susikaupia Jūsų orliau susikaupsim savo dvasia Į gioeių, pareigu yra įvykdyti
paeina nuo to, kad jisai
rė Aleksandra Millerienė. Įjį I ganiame
if labiau įvertinsim tų dideli tų darbų, kuriam pritaria, di
ganėtinai nelftslvalo ir todėl prapla
e
~
. įnuostolj mūsų tautai; juk mes desnė mūsų patriotiškosios viklausytas raportas iš rengto tina bakterijas kurios užkrečia jus
ligomis, susilpninu jūsų organizmų,
Spalių 8 d. bus didelis Chicagos ir apylinkės lie-1 netekom dviejų didžių savo suomenės ''dalis. Ir toks pami
bunco party, kuris davė gra ir jus kenčiate nuo svaigulio, galvos
Ir 1.1.
tuvių sąjūdis. Lietuviai pasakys “Ei, pasauli, :Jaknnų-gaiiūnų... Kartu prisi- nklas Cliicagoje tikrai išaugs, Lalai. Sųjungos 1 kp. sus- žaus pelno. Rengimo komisija skaudėjimo
NI'GA-TONE iftvaro visus nuodus
ir kitf} dideli lenkų nepaisant jokių kliūčių! Rei mas įvytfo rugsėjo 28 d., pa Idėkojo M. Paukštienei už u^ ift jūsų sistemos. Yra mi'.ijonat mo
mes be Vilniaus nenurimsim!” ir pagerbs iminsiu)
minshn ir
terų Ir vyrų, kurie atgavo savo spė
(leidimų namo ir už vaišingu- kas ir pataisė savo sveikatų su šiuo
padarytų mūsų tautai nuosto kšminga pradžia jau padary- rap. mok. kamb.
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia
Dariaus-Girėno atmintį.
h - Vilniuus atplėšimų! To-j ta. Tik reikia tas darbas iš-j Nauja nare įsirašė Bikienė. 'n»ų, ko tame vakare netrūko, tės pavargęs arba nesveikas, pamė
NI'GA-TONE.
dėl dvigubas nuostolis turi plėsti ir gražiai užbaigti. O J- Razbadauskaitė padarė pra Toliau išklausyta kitas ra- | ginkite
Reikalaukite
tikro Nl'dA-TONE.
Dariaus-Girėno
paminklo jojome, kad tie du drųsrts mūiš rengiamo vakaro. , Paduodamas vteoee atsakomlngose
sustiprinti ihūsų dvasių: turi čikagiečiai sau gėdos tikrai nešimų iš išvažiavimo. Numa Portas
1
°
,
valstlnyčiose.
statymo komitetas savo posė- sų eikagiečiai laimingai įveiks
nepasidarys:
parodys,
kaip
jieityta
gražaus
pelno
—
$76.00.
Naujoms
narėms
pagerbti.
Vame
ryžtis
naujiems
kilniems
dy spalių m. 3 d. nutarė Lie-Į Ątlantiko audras, vėjus, rūdarbams. Sustiprinkirn savo moka savo tautos didvyrius' Iš Marijonų Kol. Rėmėjų karas įvyks lapkričio 15 d., ANT PARDAVIMO ARBA
tuvių Aviacijos Dienai spalių kus iv kitokias kliūtis bei pa(seimo, raportų išdavė Razba Šv. Kryžiaus parapijos sve- j
MAINOS
m. 8 d. suteikti vlaugiau reikš- (vojus. Ir tikrai neapsivylėnr. dvasių, kad ji priverstų mūsų gerbti.
tautų greičiau vieningai ryž
dauskaitė, o iš Centro sus-mo tainėj, 6 vai. vakare. Bus gra Parsiduoda moderniškas 3
Geriausia proga tokių pareimės. Ten, gražiam aeroporte, Darius ir Girėnas pirmi iŠ liepirm. M. Sudeikienė. Nutarta ži programa ir užkandžiai. Vi aukštų viešbutis, kampinis,
tis Vilniaus kraštų atvaduoti,
^,gų atlikti —- ateinantį sekmą
bus pagerbtas Dariaus ir Gi- ,tuvių laimingai perskrido A t(),...
,
, j. ,
. surengti vakarėli parap. nan soms naujoms narėms bus įtei priešais Kauno stotį, Lietuvoj.
j Tai bus ateities tikslas,
dieni pirmų valandų didėlėmis , - 7 ,
...
...
zT - . leno žygis ir kartu bus pakar- lanto vandenynų ir pramynė
,
<*»»• I komisijų jejo Ogintai- kta po dovanėlę. Visos sųjun- Arba mainysiu ant namo Ašiandien turim vieningai ryž .. .
totas lietuvių tautos reikalą- oro kelių iš Amerikos į Lie
miniomis suplaukti j Dariem1,,,
___if.l-,!.
fė, Razbadauskaitė, Mažeikio gietės nutarė vykti į Šv. Kry merikoje. Atsišaukite pas sa
tis įvykdyti vienų svarbų da
aeroportų (87 Str. ir Dariem
vilnas savosios sostinės Vii- ,h«vų. Jie laimėjo Lietuvai dinė, Ogintienė, Gedvilienė, Na žiaus parapijos išvažiavimų vininkų:
rbų, ’ kurio iš mūsų reikalau
Avė.) ir, žiūrint į besišvais
niaus. Taigi, tas įvykis turės dėlės garbės laurus ir įsigijo
eakaitienė, Bagdonienė, Kai- spalių 8 d., Vytauto parke.
ja gerųjų tautos sūnų parei1724 WEST 47th ST.,
didelės dvigubos reikšmės.
amžinos pagarbos dėl savo ne
tančius padangėje lėktuvus it
vaite.
Bravo, sųjungietės! Ir to
v .
...
..
,£»: turim greičiau pastatyti
z m • ,
ant pirmų lubų
Pernai tam pačiam aeropor hketo žuvrno netoli mylimos )tinkamą pamink|^ chi<>agoj, besiklausant įdomių kalbų, pn Bunco party nutarta rengti liau nenuleiskite rankų! Vei
te mes visi gėrėjomės Dariaus Tėvynes... Spalių S dienų mes 4viem savo didvyriams-pasiry* siminti Darių ir Girėnų JT spalių 22 d. 3 vai. popiet, pi- kite, lai ir kitos kuopos iš jūs
.• *
ir Girėno gabumais padanga visi drauge prisiminsim juos, (žėliams Dariui ir Girėnui. Ga iPavergtųjį Vilniaus kraštų. Ci nn. Sudeikienės name.
pavyzdį ima.
SąjunSietė
Geriausios Anglys Už
je. Tai matydami, mes neabe- tuos savo didvyrius — brau Įrbingas jų kapas turi būti am- Įkagiečiai, parodykit vienybę ir
Onytė

L'ETUVtŲ AVIACIJOS IR VILNIAUS
DIENA

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

Žemiausias Kaulas

DETROITO LIETUVIŲ
ŽINIOS
Spalių 12 d. Moterų Sųjunjgos 64 kp. įvyks mėnesinis suj sirinkimas 7 vai. vakare, Šv,
Antano parap. mokykloj.
i

Spalių 10 d. įvyksta nomi

nacijų rinkimai. Balsuokime
, už
tinkamus
kandidatus,
j“Drauge” skelbiasi FLOYD
SCHWART5^ ant councilma»n’o. Yra darbo žmogus, arti
mas ateiviams.

TUMONIS GOAL 00.
12132 UNION AVĖ.

'

Cbicago, III.

*

‘

Phone PULLman 2316

Dabar laikas prisipirkti
anglių dęl žiemos
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

SKAITYKITE TE PLATIN
KITĘ “DRAIKIA”

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kalnas. taip aukštai, kad tino.
L.ėtns -sunku be|plrktl,
o
lietuviu
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kalnu dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuoklt tuojaua,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Rakandus. Planus Ir pr!- Telefonas

OKSASEXPRESS '

Krnuntau
•tofni, pnrll, n* pigiausi n r k-lr-":

REPVBLIC 8402

Black Band 87.50: Hacking >8.09
MP'cra fiwk SS. 75.
Paiaiil-'t LAFarcttc 8S8C.

J. O K S A S
2649 West 43rd Street

J. P. WAITGHES
štai kodėl

Luckies traukiasi

ADVOKATAS
R/Mcland: 2 E. lOOrd Plnce,
prie Stata Street
Tcl. PPL man 5950

pastebėję

ir įvertinę

švelnų, vienodą degimą, kuris yra

taip daug Luckies pobūdžio dalimi

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark
I

Telefoną. HTAtc 7SSO
Valandos S ryte Iki I popiet

2201 W. Cerm&k Road

. . . Apvalūs ir gryni — pasaulio

Panedėlto. Seredoe fr Pėtnyčloc
rakarals « Iki •
Telefonas CANal 8122

parinkėiausiu turkų ir naminiu

Namai: 6459 S. Rockwell St.

tabaku pilnai prikimšti—ir be

Utamlnko, Ketverto Ir Rubato*
Vakarais 7 Iki •
* Telefonas RKPnKtc 8800

liuosų galų.

12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5517

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Pochy
Kent.
laimn

I, 2. nr
4 tona
3 ton. nr ntorc
M.R............. 27.75
87.25
M.R............ 85.75
85.45
............... 88.75
88.25

lllm-k Band

Egg ....................... 88.50
I.limp
............... 88.75

88.00
88.25

Štai kodčl Luckies

traukiasi taip lengvai, dega taip
vienodai.

Yardas ir ofisas:

West Pullman, III.

JOHN B. BOROEN
esate

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą voga.

*240.7 VV. 83rd R(.: SSril ir Westcm av.
Tcl. PROapcct 113.7

taip lengvai
Jūs

PEGPLES GOAL GO.

INSURANCE
N0TARY

Lietuviškur

PUBLIC

BONUS

PERKAM

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVA
LAITAIORCIŲ

it’s toasted ”
ptL

APSAUGOS— BfcL GERESNIO SKONIO

AOIITCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKTSnrOUMR PAMATUOTAI BIZNIS

2608 W.ST 47th STR.

TeL LAPayette 1083

