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Saaro teritorijoj komisija suvaržo hitlerininkams veikimą
RYTDIENOS, lapkričio 4 d.,
dienraščio ‘Draugo9 numeris yra skiriamas Bridgeporto kolo
nijai - Šv. Jurgio parapijai, kur
vyksta ‘Draugo9 vajus. Rytdie
nos numeris bus visais žvilgs
niais įdomus ne vien Bridgepor
tuL bet ir kitoms lietuvių kolo
nijoms. Visi įsigykite lapkr. 4 d.
‘Draugo9 numerį.

KUBOJE NUMATOMAS DAR
VIENAS PERVERSMAS
Vokietijoj žydai ir iš spekuliatorių tarpo pašalinami

HITLERININKAI VĖL IŠJUNDA
AUSTRIJOJ
SUVARŽOMAS HITLERI
NINKŲ VEIKIMAS

NUMATOMAS NAUJAS
PERVERSMAS

ŽUDIKAS PASPRUKO

CH1CAGOJE

SAARBRUCKEN, Saar, laHAVANA, lapkr. 3. — Kupkričio 3. — T. Sąjungos, vai- bos saloje numatomas naujas
(lomos Saar teritorijos komi- politinis perversmas,
Iškilmingai atidaroma Schiff skautų betniukų organizacijos rezervacija Mendham N. J.
sija paskelbė griežtus vokiečių p šį kartą į priešakį
iškyla Mortimer L. Schiff buvo šio krašto skautų prezidentu. Jis mirė prieš du metus. Jis šią re
hitlerininkų veikimui suvaržy- kubiečių nacionalistų vadas ve zervaciją skautų organizacijai dovanojo.
mus. Sakoma, Prancūzija bijo- teranas Carlos Mendieta. Vi
RASTA NUŽUDYTA
jus, kad šioj teritorijoj nepa- • sį į jį tėmijasi. Visi
laukia
4 NEGRAI
sireikštų vokiečių sukilimai perversmo ir tvarkos, nes saprieš Prancūziją.
Joje gyvenimas
nepakenčiaARCADIA, Ela., lapkr. 2.— •<
Po karo ši teritorija įVersa- mas.
Už 5 mylių rytų link krūmuo- į y™L“.K^P.,D.A“.
lio taikos sutartimi pripažin-j Krašto kariuomenė be vadų.
TAS NOBELIO PREMIJAI

I

SUIMTI KLEBONIJOS
PLĖŠIKAI

-

“

Sv. Kolumbano

..

parapijos į

Federaliniai agentai užtaisė
spąstus pagrobėjui žudikui V.
C. Milleriui, kuris priklausė
Bailey’ ir Kelly’ vadovaujamai
grabėjų gaujai.

klebonijos visi penki plėšikai į
susektas vienam apartažiemių
' areštuoti ir identifikuoti. .Juos mentiniam viešbuty
KURŠĖNAI. — 1927 me-1 identifikavo patys
kunigai, miesto daly. Tačiau jis apaitais Kuršėnų miestely kleboSuimtieji yra: J. Rocco, 28 šaudydamas automobiliu pas
nas V. Dambrauskas pradėjo m.rT. Mucerino, 21 m., J. Air- pruko. Spėjama, kad jis tu< įs
statyti didelę gražią bažnyčią. do, 19 m., A. Ferreri, 21 m., ir tas.
ta Prancūzijai, kad ji per 15' Ji skaidosi i dalis ir tarpui
ras,a trij,f "‘*"'1
,
Bažnyčia yra 50 metrų ilgio
ntch, galėt,, čia naudotis vogiai kovoja. Vyksta areStavi.
Šiomis dienomis
Vytauto į ir arti 30 metrų pločio. Bažny P. Frosolone, 20 m. amž. Vi
ATŠAUKĖ STREIKĄ
Nužudyta peršovimais. Matyt,
si italai.
kiečių anglių kasyklomis.
’ mai.
Didžiojo universiteto medici čios pastatymas, be vidaus į! lavonai išmestti iš automobiJie visi suimti, kada jų vy
1935 metais šioj teritorijoj , Kaip čia, taip kituose Kubos I
nos fakulteto prof. Buinevi- rengimo,
Atmatų išvežiotojai pirmuo
kaštavo
daugiau resnysis vadas — Rocco, už
[lio.
Jie
visi
dingo
pereitą
šešturės įvykti plebiscitas. Gvven miestuose vyksta darbininkų
.
čius gavo iš Stokholmo Nebe- kaip 250,000 lit.
siose keturiuose varduose attojai turėit pasisakyti, nr~jie streikai, sprogdinamos bom-į (henb
nuomuoiama
kambarį
užmokė
i
» .
.....
lio komiteto pakvietimą staty
, v. . . . .
.... . i saukė savo streiką ir tai paMeniškąjį bažnyčios pagra jo dešimtukais
ir
nikeliais. . . . .
. .
J
nori prisijungti, atgal Vokieti- bos.
ti savo kandidatūrą Nobelio žinimą atliko menininkai Bi
.
......
. 'diktuotomis miesto valdvhos
NESUSITAIKO
SU
jon, ar Prancūzijon, ar pasi-l Kalbama, kad minėtas Men- Į
Tuojau susidomėta tais amui.
premijai gauti už darbus medi čiūnas, Pundžius ir Mikšys. ............................
salvgomis.
DARBININKAIS
ikiais pinigais ir pranešta po
likti T. Sąjungos globoje.
dieta ne labai norėtų
užimti
cinas srityje.
Rugsėjo 29 d. bažnyčia bu- licijai.
prezidento vietos. Jis yra lin
Nobelio premijos lai gana V() paSventi„ta. šventini,'no n
IMA PASKOLĄ
ETIOEAVATER, N*. J., lapAUSTRIJOJ IŠJUNDA
kęs grąžinti de Cespedes.
žymios
sumos,
sudarančios
iš
;
peigas atliko J. E. Telšių vys
• kričio 2. Vietos Fordo automo
Oooko apskrities
boardas
ADVOKATUI BAUSMĖ
HITLERININKAI
nuošimčių,
duodamų
kapitalo,
kūpąs
J.
Staugaitis.
ibilių fabrike vis dar streikuo
į daugumu balsų nusprendė pri
ANGLĄ RAŠYTOJĄ
kurį
paliko
dinamito
išradęja apie 1,500 darbininkų. FabTeisėjo Green
teismo rū imti iš vyriausybės 2,040,500
VIENA, Austrija, lapkr. 3.
IŠTREMIA
' riko' vedėjas nepripažįsta dar > Nobelis moksl° ir m<,n0
VYKSTA PREKYBOS
skiriama
muose advokatas McDonnell, dol. paskolą, kuri
— Austrijoj ir vėl išjudo Vo
KOVA
Įbininkų reikalavimo - našta- ,,kslama- Premijos yra skirskurs gina apiplėšusius
Šv. slaugių namų statiniui.
kietijos nacionalsocialistų par
BiERLYNAS, lapkr. 2. —
toruos kasmet daugiausia pa
tyti
mažiausiąjį
atlyginimą.
KolumkĮano parapijos kleboni
tijos agitatoriai prieš austrų Vokietijos vyriausybė nuspren
sidarbavusiems žmonėms lite PARYŽIUS, lapkričio 2.—
ją plėšikus, pradėjo triukšmin SKAITYKITE “DRAUGĄ”
vyriausybę.
; Hė ištremti jš krašto anglų raratūros, fizikos, chemijos, tai Tarp Prancūzijos ir Brazilijos
RINKIMŲ
DIENĄ
UŽDA

gai ir sarkastiškai atsiliepti į
Kai kur sprogdinamos bom-! šytoją N. D. Panterą,
kuris
kos ir medicinos srityse.
pasireiškė smarki prekybos ko
RYS
ALUDES
teisėją. Nubaustas 5 dol. pa Pinigų vertė *bos, kitur iškabinamas bitleri- nesenai areštuotas Bavarijoj
va.
bauda.
mainyba
ninku papartis
“svastikas”. jr kaltinamas espionažu.
NEW YORK, lapkr. 2. — |
SMARKIAI VEIKIA
Nesenai Prancūzija žymini
pavyko'
įtariami agitatoriai areštuoja-[
T • Sausiesiems kažkaip
apribavo prekių
importą iš
NEW YORK, lapkr. 3. —
mi ir siunčiami į koncentraci
įasti seną Ne\\ \ oi ko valsty-j MERKINE, Alytaus aps. —j Brazilijos ir paskelbė visą ei NEPAVYKO PASPRUKTI
cige pranešė,
kad jis neturi
Svetimų kraštų pinigų verjos stovyklas.
konkrečiu pagrindo
kaltinti bes įstatymą, kad rinkimų die Merkinės inteligentija: vietos | lę kitų varžymu. Brazilija į
Žudikas J. Seheck vakar ir tė vietos mninyboje daro paną visos aludės turi būt uždą- mokytojai, pašto įstaigos vir-,'tai atsakydama padvigubino
areštuotąjį.
ŽYDAI VEJAMI IR Iš
lytos. Šis įstatymas bus vyk- čjnjnkas, savivaldybos tarnau- muitus prancūzų prekėms. Da vėl mėgino iš kriminališko teis žangą.
BIRŽOS
(. imas per ateinančius rinki- fojai ^aug yra nuveikusi. Pra bar gi Prancūzija patrigubino mo ]>asprukti. Paspruko į vie-1 Amerikoniško dolerio vertė
125 KOMUNISTAI AREŠ
ną keltuvą, kuriuo norėjo nu- nupuolė iki 64.57 c. prancūzų
mus.
vedė su pasisekimu Vilniaus muitą už Brazilijos kavos imTUOTA
sileisti žemyn. Tačiau nežino- aukso pagrindu.
BERLYNAS, lapkr. 3. —Į
Dieną, Tautos šventę ir Da- portą.
jo kaip keltuvą operuoti ir su
Vokietijos fašistų vyriausylo Į
Vakar pinigų vertė buvo:
rians ir Oirėno aikštės atida->
-------- ------ —
BERLYNAS, lapkr. 2. — PAKEISTAS MIESTELIO
'gautas.
pagaliau ėmė nuo žydų “va
Anglų svaras
$4.83
VARDAS
rymą, surengė keletą vakarų1
Esseno distrikte policija užti
PRIEŠINAS BONŲ
lyti” ir vietos birža. Vakar
Kanados doleris
.9925
ROOSEVELTOAYN, N. Y., ir nuveikė daug kitų kilnių Į
ko vokiečių komunistų orgaLAIDAI
4 NUBAUSTI KALĖTI
pašalinta 51 žydas spekuliaPrancūzų frankas
.0610
nizaciją ir 125 jos narius areš lapkr. 2. — Iki vakar šis mies- darbų,
SPRINGEIELD,
Ilk,
lapkr.
torius. Norima, kad
biržoje
Italų liras
.0819
tavo. Komunistų organizaci- telis vadinosi Nyando. Vakar',
■
2.
—
Žemesnieji
legislatūros
Policijos
sugauti
keturi
plė

spekuliacija būtų išimtinai vo
Belgų belgas
.2178
jos Vokietijoj yrą uždraustos., jis pakeistas Rooseveltoįvnu. PERVEDĖ SAVO PAREI
rūmai
vakar
antru
kartu
bal

šikai,
kurie
ant
vieškelių
už

kiška.
Vokiečių markė
.3725
GAS
suojant nepatvirtino 30 milijo puldinėjo automobilininkus tei
Šveicarų frankas
’ .3020
PRANCŪZIJOJ IMTA ŠELP- pramonės turės mokėti skirtos
nų
dol.
bonų
laidos
bedarbių
smo
nubausti
kalėti.
BeleasAustrų šilingas
.1745
TURKIJOJ PASKELBTA
sumas nunetan fondan.
! Spalių 1? d., valstybes teat- _ . .
. _ ..
a - . , ,
.
.
TI DIDELĖS ŠEIMOS
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A
šelpimui.
Truko
septynių
bal-itro
ir
Eucciolo
gavo
po
10
fne
EKONOMINE PROGRAMA
Graikų drachma
.0088
Darbininkas už
kiekviena ro direktorius
A. Oleka-Žu-,
, ,
.
....
, . I
„
.
. ,
........
.
.
, .
. sų, kad gauti reikalinga dvie-.tū, Pape — 5 metus ir Tam
Suomių markė
.0216
PARYŽIUS, lapkr. 2. — savo vaiką iki 16 meti} am- kauskas perdavė savo parei-L
___
L j \
__ •
jų
trečdalių
atstovų
balsų
i
bardo
6
mėnesius.
Lenkų
zlotas
.1755
1RTANBUT.AR, lapkr. 2. -:Perejt^ >palių m,,neaj Pranpfl. žiaus gaus iš to fondo para- gas švietimo ministerijos refeSovietų červonecas 5.1450
Turkija, re,publika, praziden ijoj j8iga|iojo va,atvWa įata. mą. Skiriama pašalpos suma rentai V. Kasakaičiui. Kokios ( skaičių.
ATVYKS JOHNSON
lūs diktatorius Mustafa Ke tymas, pagal kurį yra šelpia
Meksikos sid. pesas
.2825
yra įvairi, žiūriut darbininko pareigos bus teatre pavestos1 3 B|L|j0N(JS Dou pRARA.
rnai pašas paskelbė dešimties mos didelės
Lietnvos litas ’
.0645
Ateinantį pirmadienį Chieadarbininkų šei gaunamo atlyginimo
ir kitų'A. Olekui-Žukauskui, dar ne-:
•L Mn|rręA,i *ic
metų krašto
ekonominio ir
1,0
Naujo aukso vienai uncijai
gon atvyksta NRA administra
mos. Šelpimas įvestas dėl to, aplinkybių. Tačiau, imant ben aišku.
saugos programą.
WASHINGTON, lapkr. 2.- torius Johnson. Čia jis sakys vakar Washingtone buvo skir
kad darbininkai mažai atlygi

nami ir jie negali mažais už
darbiais užlaikyti savo šeimų.
Didelių šeimų šelpimo fon
HAVANA, lapkr. 2. — Ku- dą sudaro darbdaviai, Šį karMORATORIUMAS
SKOLOMS

bos vyriausybė paskelbė 'mora tą į fondą moka tik svarbiotoriumą visoms savo skoloms sios krašto pramonės. Sakoma,
užsieniuose. Nėra iš ko mokėti.1 kad ateinančiais metais visos

drai, už pirmąjį vaiką bus mo
karna 30 frankų per mėnesį.
Keturių vaikų tėvas, pavyz
džiui, per mėnesį gaus
nuo
150 iki 200 frankų pašalpos.
Visuose krašto
pramonės
centrHORe įsteigti šio šelpimo
reikalams ofisai.

PAŠVENTINO BAŽNYČIĄ

Apskaičiuota, kad per trylika prakalbą verslininkų 'susirin ta $32.36.
prohibicijos metų krašto vy- kime.
Spalių 18, rytą. Pranciškonų ^riausybė prarado daugiau
ORO STOVIS
vienuolyne staiga mirė vienuo kaip tris bilijonus dol. mokes Ryšium su pieno brangini
tis kun. I. Kasparavičius. Ve- čių, kas būtų buvę surinkta mu Chieagoje, pranešama, kad emOAOO IR APYLTNK HS
lionis dar atlaikė mišias ir poiuž svaigiuosius gėrimus ne- čia taip pat ir duona brangė- -L šiandien iŠ dalies debe
suota; Šalta.
sant prohibicijai.
•ja.
jų mirė.
STAIGA MIRĖ

X
Penktadienis, lnpkr. 3 d., 1933

B8xn^xs
sišokiniuj prieš įspaudų. Būtent, reikalauta,

“DRAUGAS”

kad laikraščiai mažiau rašytų apie streikus,

U»ln* kasdien, jttekyrua aekmadlenlna

Prenumeratos kaina: Metama — »«••. Pu*
•et matų — *3.60; Trims mioealama — *3.00; Vienam
mAnealul — 76c. Europoje — Metama *7.00; pusei mė
lt — ><-00. Kopija .01c.
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Redaktorius pi

— nuo UtM Iki 11:00 eaL
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DIENOS KLAUSIMAI
SPAUDOS LAISVE

Spaudos laisvė šiame krašte skaitosi bra
ngiausias žmogui turtas. Štai praėjusio spa
lių mėu. 28 d. Eastcliestery, N. Y., nepapras
tai iškilmingai minėtos spaudos laisvės 200
metų sukaktuvės. Visa eilė prakalbų pasa !
kyta per radijų.
Prieš 200 metų, kada šiandieninių J.
Valstybių rytinius plotus valdė Anglija, John
Peter Zenger buvo patrauktas teisman dėl
paskelbtos savo laikrašty tikros teisybės,
kurioje įžiūrėti smei/tai. Jis tačiau išteisin
tas.
•
,
>
1733 metais St. Paul’s daneli Green mie
stely turėjo įvykti rinkimai. New Yorko laik
raštis “Weekly Gazette” pasiuntė Zengerį,
kad jis“ asmeniškai matytų ir aprašytų tuos
linkimus. Zengeris tų darbų atliko. Jis su
karčiausia ironija aprašė gubernatoriaus W.
Uosby -smerktinų per -lipkinius panaudotą ta
ktikų. Minėtas laikraštis ne tik nepaskelbė
jo to rašto, bet dar jį pati paleido iš darbo.
1
Tada Zengeris įsisteigė nuosavų laikraš
tį ir aprašė apie tuos rinkimus. Už tai jis
buvo areštuotas ir patrauktas teisman. Teis
me jį gynė Aleksandras Hamiltonas. Teismas
išteisino kaltinamąjį ir Hamiltonas pirmuti
nis tuo būdu paskelbė spaudai laisvę, jei
spauda apie įvykius rašo teisybę.
Tokiu būdu spaudos laisvė šiame krašte
buvo pripažinta dar tolokai prieš revoliucijų

—•prieš J. Valstybių įsisteigimų. Ir iki šiol

spaudos laisvės teisės niekas nedrįsta griauti.

Tik štai šiemet kai kurie laikraščiai pra

dėjo aimanuoti ir šaukti, kad spaudos lai.>
vei eina pavojus. Tas įvyko, kada krašto
laikraščiams pagamintas kodas. Sakyta, kad
tas laikraščių kodas via ne kas kita, kaip
tik piruisis žingsnis spaudos laisvės varžv-,
mui. šį pavojų dar daugiau padidino kai ku
rių krašto veršininkų ir agentų netaktingi iš
&un. Antanas Petrauskas

PRAEITIES PABIROS
'i'9

(Tęsinys iš 247 No.)
Bendras lietuvių sugyvenimas nuolat

gyvija

• Nėtrpkus susilaukėme gegužės mėne
sio. Visose Varšuvos bažnyčiose, kaip ir
visame katalikiškame jiasuulyje, šį mė
nesį švč. Marijos garbei laikomos iškil
mingos pumaldos, sakomi kuo jausmin
giausi Jos garbei pamokslai, giedamos
giesmės ir Litanijų. Katalikai be galo mė
gsta šias* pamaldas. Jauni ir seni skuba,
kur kas atitrukdamas, į bažnyčių savo
dangiškosios Motinėlės pusveikinti, padėkoti Jai už ganiusias per. Jos užtarymų
Dievo malones ir dar daugiau jų išsipra
šyti. Viešpatie! Kas jų nėra gavęs ir kas
nėra jų reikalingas f — Taigi visi ir sku
tai į Marijos pamaldas..
Šias pamaldus itin ^iškilmingai moka
laikyti lenkai, kurie Marijai daug už kų
turėtų būti dėk ingi. J f jiems juk tiek
bos ranka!
kartų padavusi yra pagalbos
rankų! Jei

lovos GYVENIMAS

Sveikata - Brangus Turtas

apie darbininkų nepasitenkinimus, bet dau
giau remtų vyriausybę.

RED. PASTABA: Juu vienuolikti metai, kai mu
sų dienrašty dr. įtaikus veda Sveikatos Skyrių. 41e
telkia profesiJuuaJus patarimus skaitytojams Ir mie
lai atsakinga J klausimus sveikatos dalykuose. VIS
kviečiau! naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra

, rbtinai nebūtų keliamos kal
iuos. Taip pat bus aštriau koKOMISARAS
Tačiau pats prezidentas Rooseveltas tų
----------'vejama su viešais ir sluptais
prieš spaudų keliamų žygį sutrėiuė. Vienam
Ekonominė krizė Lietuvoje pramonininkų ir pirklių sindilaikraštininkų susirinkime jis pareiškė, kad
J
sunkiausitii
jialietė ūkininkus, kutais, sudaromais tikslu pakrašto vyriausybė su savo vykdoma milžini
1) Klausimus galima slųsd “Draugo” redukcijai,
Nes ka ūkininkas turi parduo- laikyti aukštesnes kainus praarba tiesiog Dr. Kaėkui, 3US1 W. 43rd St., ClUeugo.
ška progrania gali padaryti klaidų ir spau
/Z
ti — labai pigu, o jam reika- monės guminiams. Jeigu pū
dos pareiga tai patėmyti.
S) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
lingi pirkiniui gana brangūs, vyktų ūkininkams reikalingų
“Jei jūs matysite klaidų, iš tikrųjų, ga vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori 41Užsienio pramonės gaminiams dalykų kainas pažeminti tiek,
lite viskų apie tai išgiedoti laikraščiuose”, noti su kuo reikalų turi. Pat ardė nebus skelbiama.
DK.A.1L KAOttl'S yra uždėti aukšti muitai, kad kiek yra atpigę žemės ūkio
Jei klausimo ir atsakymo negulima butų dė
sakė prezidentas.Aš noriu lygiai jūsų kri ti S)J lalkruštj,
SUSI W. 43rd Si. jų nebūtų daug įvežama
tada klausėjui bus atsakyta (aišku.
ir produktai, tai ūkininkai kriCldeago
tikos ir jūsų paramos”. Tik reikalinga, kad
Ui tat visada reik pridėti pašto šeukell ui 3 ceutus. Tel. Lalayette 3057 kad tuo būdu neišplauktų į z.ę taip skaudžiai nejaustų,
visados būtų teisybė skelbiama”.
Tsb.VANDUO IR SVEIKATA no nemazgotų. Prausianties ir užsienius Lietuvos litukai, ku- į
Šis prezidento pareiškimas ir išsklaųlo
rių
taip
nedaug
yra.
Tuo
nau

'maudanties, nuo odos nuplau
visų tų pramanytų baimę, kad spaudos lais Jokia gyvybė be vandens nama visokios srutos bei tok dojasi kai kurie Lietuvos fa ‘ • LITUANICA ’ ’ — VYTAU
vei nėra pavojaus. Teisingai spaudai nėra pa negali gyvuoti. Kur nėra van sinai išsisunkę ant viršaus o- brikantai. Jie susimeta į sin TO DIDŽIOJO MUZIEJUJE
vojaus, Gali bijotis tik tie, kurie, išpasalų vei dens, ten nei žolelė auga, nei dos, taipgi nuplaunama viso- dikatus ir dirbtinai palaiko sa
Pirmomis nepriklausomybės
kia prieš gyvuojančių krašte tvarkų.
medžiai veisiasi, nei žvėrys kie ligų perai, kurie susėda1'0 gaminiams ankstas kainas,
laikosi, nei žmogus gyvenu. ant žmogaus kūno. Siaučiantį Vadinasi, tarpusayę konkuie- dienomis pradėto organizuoti
PAS T ABĖ L t S
P“5“1"'“ susitarimais, o Karo Muziejaus turtas buvo
Kur nėr vandens, ten viešpa- limpamoms ligoms, ypatingai
svarbu dažnai rankas mazgoti, ,n»° užsienio konkurencijos y išdėliotas senose, vos bestovi
tauja mirtina dykuma.
ra apsaugoti unkštais muitais, nčiose medinėse patalpose, ku
“Keturių vėjų” poetas Tysliava, šiaip
i dažnai maudytis.
Žmogui
sveikatos
atžvili
okiu būdu susidaro palankios riose rusų laikais kariuomenė
taip dar'atsigavusioj “Vienybėj” isteriškai
nepateisinamiems laikė arklius. Teko jas atre
montuoti, pritaikinti muzie__ _____ o. pramonininkai .!UUs reikalams, pristatyti bonuošimčiųvandens.
Nuolatos
Į
nėra
tyro
vandans.
Suterštas
u
.
pirkliai, žemėg ūkio „aini. Į kštą. ir tenkintis jomis ištisus
Įsikarščiavęs p. Tysliava ir pastatęs katali
kai’as (lįrbtįnai nUlnu. ! penkiolika metų.
kus ant vienos papėdės su bolševikais, tur- per plaučius ir per odų iš žmo; puvėsiais ir srutomis vanduo
kais ir budistais, tikisi susilaukti paramos. gaus. kūno garuoja vanduo. J užkrečia žmones įvairiomis vi š(lainU o praJuouė . dirbiuianis , Per tų laikų muziejus labai
Bent katalikai nerems to laikraščio, kuris Tat būtinai reikalinga kūno'durių ligomis. Rusijoj ir kito- jas pakeklanip sunkina vis0 išaugo, prisirinko jame daug
temperatūrai reguliuoti. 0 pa- se mažai kultūringose šalyse, kražto, o ypu(, ūkinjnku
J medžiagos, kuri jau negali sujuos žemina ir šmeižia.
‘
I tilpti. Čia rado vietos mūsų
laikymui vandens balanso kū tukstančių tūstančiai žmonių dėtį
•
#
•
išmirė nuo choleros, tyfuoo, •
k#)|
' istorinės liekanos, dūktai iš
ne
žmogus
normaliai
turi
per
Tautininkų valdžia Lietuvoje uždėjo ka
lėjimo bausmę kun. Karsokui, kuli. Sarapai, parų išgerti apie 5 stiklus va- diainterijos ir tūkstančiai už- siąs paskirtas kainų regulia kevų už laisvę.
sikrėtė parazitais. Užtat nauSenai jau buvo iškilęs rei
kun. Daukantui, dr. P. ^Karveliui, kun. Ado ndens.
vimui komisaras. Jis tyrinės
Vanduo
ištarpina
maistą
ir
j
jakuliams,
kasant
savo
ūky
maičiui, Baniui, stud. J. Gratkauskui, adv.
pramonės ir prekybos įmones, kalas pastatyti muziejui tin
]K*r
kraujų
tas
ištarpintas
mai
į Sulinį, reik žiūrėti, kad iš tvaSt. Gabaliaufckui, Pr. Hardžiui, kun. Šalčiui,
gamybos ir prekybos pajamas kamus rūmus. 1930 metais bu
stas
išdalinamus
kiekvienam
J
'lų
ir
nuo
tręšiamų
mėšlų
dirV. Kulakauskui ir Ascilai. Šid veikėjai nu
bei išlaidas, ir žiūrės, kad di- vo pradėta statyba didelių rū
kūno
narveliui.
Tokiu
būdu
volių
j
šulinį
nesisunktų
siu

mų, Vytauto Didžiojo vardo
bausti, neva už platininių “Laisvės kovoto-,
erklę kutena. Atsikosėt ne- i muziejui. Rūmų sienos išaugo
jų” lapelių. Jei taip ir būt buvę, tai men- (,nUs*V kūnas maitinasi, auga, ( 8
kas nusikaltimas. Bet svarbiausia priežastis PaE*SU gauna ii atsijaunina, lyras vanduo teikia žmogui > galiu. Pečius, kaulus labai nie i gana greitai, lada buvo gedėl ko katalikų veikėjai yra baudžiami ir nualintos eelčk.
^veikalą, o suterštas ligų. Kaiižti, net saldu darosi; labai per resni laikai, ir žmonės buvo
piniginėmis ir kalėjimo bausmėmis slepiasi
anduo utskiedžia kūne su-'epidemijos siaučia, saugiausia | ausis duria, kai su adata, ir duosnesni. Užėjus sunkesnieknr nors giliau. NeteisėtalvalĄ Hafni kraštą Į įdariusius numlus (toksinus),-gerti tik virintų vandenį. Va-į dažnai Šaltį pagaunu, nosį už- j njją laikais statyba apsistojo.
tautininkai patys savo šešėlio bijo. Apstatė I van^uo Padeda išplauti iš kū- ndenį su ledais gerti, ypač kai gula, negaliu nei dūsuoti; la-j Yra tuo tarpu tiktai sienos
visų Lietuvų šnipais ir visokiais provokato-•110
visokias srutas.
žmogus yra išprakaitavęs, ne Lai gomurį niežti ir kaip at- ir stogas, o viso kito jrengiriais, kurie, norėdami savo vietose išsilaiky-j Etoka vandens kiekybės kū-i sveika ir gan pavojinga. \ a- sigulu ant pečių, tai negaliu mo dar trūksta.
mlenį reik išlėto gerti ir ma gulėti — kosulys dusina. Viti, ir visai nekalbiems žmonėms “sugalvoja į 110 žmogų susargdina,
Šiais metais, surinkus naujų
• ' sudus turiu ant šono gulėti,
nusikaltimų”, sufabrikuoja įrodymus. Apie j ^as ger*a užtektinai van žomis porcijomis.
,
, . įdėti
- .... langu;-,
,
.
®
Laukų,
numatyta
tai jau nekartų buvo girdėta. Tokie tautinin- dens. tam valgis tinkamiau “Beje, kas geria vandeni pi o gerklėj tai groja visokiais
ištinkuoti ir įtaruošti dalį rū
lių valdžios pasielgimai nei jiems, nei val susivirškina,' to kraujas yra rm pusryčių bent porų stiklų, balsais. Esu 43 metų.
mų visiškai, į kurių netrukus
švaresnis ir sveikesnis, kope
Atsakymas
V.
J.
—
Tamstos
stybei garbės nedaro.
tai užkietinti viduriai tampa
Ims perkeltas Karo Muziejaus
nys veiklesnės ir gaivesnės ir
liuosesni. Kiokvienam verta laiške aprašyti simptomai pa turtas. Be to, būsiųs įrengtas
„ . . ...
r,
t
: i geresnė kraujo
cirkuliacija.
sireiškia net kelelių ligų rū
Rytoj išleidžiame Sv. Jurgio parapijai, i
’
gerti užtektinai vandens.
Muziejaus užjūrio lietuvių skv
.
*
.
...
w.
•
m ; i, lŽmonių kalba, kad tvras vanšyse. Nežinia, ar tamstos tonClncagoje, skirtų dienraščio numerį, lai da/
J
rius, į kurį bus padėtas, pir
D-ro Račkaus atsakymai
,,
. _________ _
l
„ duo
širdį1 atgaivina,
vra
tikra
šilai yra geri, ar nėra rliinirome “Draugo vajaus proga. Mat, rytoj ir
,
°
J
miausia, brangiausias ekspona
(Gerb. daktare Račkau!
to, ar širdis yra'sveika, ar in
vajus prasideda šioj seniausioj lietuvių pa- teisybė.
tas — “Lituanicos” griuvė
Šiame pasaulyje nėra svare-1 Aš, V. J., prašau daktaro kstai normalūs, ar nesiranda siai.
rap. Chicagoj. Tai bus gera proga pažinti
?
tos kolonijos įstaigas, biznius, „draugijas ir snio dalyko, kai tyras vande-; atsakymo į mano klausinių, kokie nenormalumai ysčiuje ir
Muziejaus statybos komite
apie pačių parapijų gauti smulkmeniškesnių nelis. Vanduo viską švarina, j Briezastis ligos tokia. Jau 2 j Lt. ra net 18 astmatinių-rūšvarina ir mūsų kūnų. Žmonės | metai, kaip sergu tokia liga. šių. Tik* gydytojas asmeniškai tas tuo tarpu savo kasoje turi
žinių.
baisiai suskręstų ir sušvinktų, Vasarų mano gerklė labai sau-, lamstų išegzaminavęs gali su apie 220,(KM) litų, su kuriais
baisiai nušaštų ir spuogais ap są ir darosi kartu, o žiemų la- rasti ligos priežastį ir nuro- čia paminėtus darbus būsiu ga
Įima įvykdyti.
Tsb.augtų, jei vandeniu savo kū- bai sunku, kosulys dusina ir ■ dyti, kaip privalai gydytis.
KAINOMS REGULIUOTI

BARS1NKITĖS “OMflfiP

ne Marija, šiandie gal Lenkų žemę vai- i tu dar tiek elektros neturėjo. Tai viena, 1 tokios vienybės. Geresnieji giedoriui nors
dytų švedai, ar turkai, ar kitoki netiko- I o antra: jiems elektros šviesa labai brau- Į vis dar nebuvo visiškai patenkinti mūsų
nui. Mūrija reikale atėjo jiems į pagalbų ; giai atsiėjo, o mums visų elektrų, kiek giesmėmis, bet mes nelabai paisėme, ko
ir ties Choriniu, ir ties Vienna, ir ties tik mes jos suvartodavome, apmokėdavo kios kas nuomonės apie mūs giesmes. Ge
Čenstakavu, ir kitur. Jie tai gerai atjau kunigaikštienė. Taigi įier duug nebuvo ko rui njes atsiminėme senųjų patarlę: “tas
čia. Todėl Marijos šventės Lenkuose šven šykštėtis. Juo labiau, kad pačios 'mūsų dur nėra gimęs, kuris visiems įtiktų”,
čiamos yra ne tik iškilmingai, bet itin geradarės buvo aiftkus noras — kuo iškil- taigi pasidrųsindumi vieni kitus taip pat
jausmingai. Kam teko dalyvauti kuomet mingiau daryti pamaldus, elektros nesi senelių žodžiais: “kas rėkia — tegul rė
kiu, o mudu, boba, važiuokime”, giedo
tokiose jiamuldose, kiekvienas pritars ma gailėti !
Tuo būdu mūsų bažnytėlėje geguži jome net viskas skambėjo. Išmintingas
no nuomonei.
Lietuviai nors taip pat Marijų lubai nės pamaldos tikrai buvo iškilmingai lai juk supras mūsų širdies troškimus ir nemyli ir noringai lankosi į Jos pamaldas, komos. Rinkomės gausiai. Kiek tiek vargo papciks už nuoširdų,'kad ir ne visai skla
vis gi nepareiškia tokio jausmingumo, turėjome, kol susigiedojome. Mat, mano ndų, giedojimų, o neišmanėlis nesupras!
Ekskursija į užumiestį
kaip lenkai. Lietuvis yru iš prigimties “parapija”, jei galimu jų taip jiavadinti,
Rinkdamiesi nuolat į gegužines pa
duugiuių šaltas ir lėtas. Jo meilė daugiau buvo laimi marga. Čionai galima buvo ra
širdyje verda, o jausmais į viršų neprasi- sti žmonių iš visų Lietuvos kampų, guli maldas, pradėjome tartis, ar nevertėtų pa
muša, arba bent labai retai ir nepapras ma išgirsti įvairių įvairinusių tarmių ir daryti mums bendra ir ekskursija į užtais atvejais. Gyvendami tučiau viduryje akcentų. Čia maišėsi ir žemaičiai rasei umiestį pasaulio pasižiūrėti ir grynu oru
lenkų, negulėjome nuo jų atsilikti ir ne- niškiai, ir žemaičiui telšiškiui, ir aukštai pakvėpuoti, inteligentui ir unksčiau pusisurenglį Marijos garbei iškilmingų pamal čiui rytiečiai, ir vakurtečiai, ir šiokį ir darydavo sau ekskursijų kur į laukus, bet
dų, panašiai kaip šalimose bažnyčiose da kitoki, kuriems ij- vardų pritruktų, no būdavo jos greičiau tik privačios, negau
romos. Mes pasistengėme padaryti jas n
rint visus juos tinkamai pavadinti pagal sios, tarnaitėms ir varguomenei paprastai
iškilmingiau už tankus. Mums tai gana jų kampo kalbos bei papročių ypatumus. neprieinamos ar dėl brangumo, ur dėl ne
lengvai pavyko, jies mūsų bažnytėlė bu Taigi ir giesmės buvo be gulo įvairiai jų atitinkamos joms draugystės. Dabar mes
vo puikiai išpuošta visokiais Įtapųošalai:, giedamos ir žodžiai tariami. Daug turė norime ypač biednuomeuei daugiau tai
1 ° ypač gausiai buvo apšviesta elektros jome pasidarbuoti, kol pagalios visoš tos kyti šių ekskursiją ir taip jų sutvarkyti,
iĮ šviesa. Kitos Varšuvos bažnyčios tuo me- tarinės išsilygino ir priėjome prie šiokios kad visi joje galėtų dalyvauti.

I

Pritariančių ekskursijai atsirado la
bai daugelis. Mat lietuviai augę kaime —
prie girių ir upių, mieste nerimauja. Jie
ilgisi kaimo oro, miško ošimo bei žaliųjų
pievų kvapsnies. Juo labiau, kad netolie
se nuo Varšuvos (3 lietuviškos mylios)
Chiliekų Mergaičių Ckio Mokyklos mo
kinės —- lietuvaitės kartu su savo moky
tojomis, kurių tarpe taip pat buvo kelios
lietuvaitės, pasisiūlė suieškoti mūsų eks
kursijai patogių vietų netolimame nuo ją
mokyklos šile.
Sutartą sekmadienį pasiskubinau utsilaikyti šv. Mišias, kad ir aš galėčiau
dalyvauti toje ekskursijoje. Visi susirin
kome Mokotovo priemiestyje į siaurojo
gelžkeluko stotį, iš kurios keliuose vago
nuose Įiasileidome į siūlomųjų mums vie
tą. Kiek džiaugsmo, kiek linksmybės!..
Tarsi maži vaikai išbėgę iš namą pasi
bėgioti! Tik juokiasi kiekvienas, pats ne
žinodamas nei ko, nei kam. Per išilgus
metus, o kitas gal ir per kelerius metus
išsisėdėjęs mięsto supuvusiame ore, dabar
nežino nė kaip tą džiaugsmą pureikšti,
kurio jis jaučiasi kupinas....
(Daugiau bus)

Penktadienis, Iapkr. 3 d., 1933

Lietuvių
Pradėjus “Draugo” jubilie-'l
jinj vajų, pradžia pasirodė ge-'
ra. Nėra abejonės, kad, padir
bėjus, bus geros sėkmės. Pora
veiklių merginų pasižadėjo konleste pasidarbuoti. Be abejo
nės, atsiras ir daugiau veik
lesnių merginų, kurios prisi
lies prie šio kilnaus darbo.
Pageidautina, kati dr-jų susi-,
t

linkimuose būtų pakelta klau
simas spaudos reikalu ir kati
draugija išrinktų
komisiją
spaudai platinti ir žinioms ra
šyti iš draugijos darbuotės,
kas ir pačiai dr-jai padėtų
gauti naujų narių. Kas kuo
prisidės, vėliau pasidalinsime
su “Draugo”
skaitytojais.
Šiuo metu
pasidarbavimas
daug reiškia, nes Šventųjų Me
tų darbuotės pasiliks ilgai at
minčiai. Kad ir po mažą gė
lelę ipinsime į šviesos vainiką,
amžinai jos žydės. Kas galite,
užsiprenumeruokite dienraštį,
arba užsisakykite, kad atneš
tų į namus, ar sekmadieniais
prie bažnyčios pasiimkite.
Anastazija Milius, šv. An
tano mokyklai paaukojo gra
žų stalą, kuris seserims moky
tojoms buvo labai reikalinga

TOLO8EFAT
Mln M. Kstner at Brseklyn, N. T.
vritesi 'H»„ aaed Kruiehen for the
pait 4 montho and bare not only įeit SS
pounds bnt feel m mnch better In ešery
way. Eren for people «he den't eare te
rednee. Kruiehen ie wonderful to keep
the vetem hraltly.
I belng a nnne
ehonld knoe fer Ten trled ee many
thlngs bnt enly Kruehen answered all
purpoiei." (May U, IMS).
TO lou fot 8AFELY and RARMLESSLY. take a hnlf teaapoontul of Kruiehen
Saite In a (Įsu of hot water In the
mornlng befort breskfait—don't mlu a
mornlnf—a bottle thst Įeiti 4 neeka
eoiti būt s trlfle—(et Kruiehen Balti at
any drugitore In Amsrlea. If not Joyfully satlifled after the flrst bottle—
money bsek.

Radway9s Pilis

tijonai dėkingi už dovn- “Draugas”. Begėdžiai prime-i
BALSAVIMAI
magu pažymėti, kad A. ta, kad telegramomis marijo-į
sūnus Tomas yra artis- nai varė priešingą agitaciją.! Lapkr. 7 d. įvyksta bnlsavi- vičienė) tupėd
ošėjas. Dabar gyvena Visiems žinoma, kad socialis- mas išrinkimui miestui valdi- cery) ir būda
ington, D.
ir ten dir- tai “Naujienų” skaitytojai pt ninku. Neprošalį būtų aprašy- ir aukotoju j.
ie vieno laikraščio kaipojlni nuolatinių neteisybių. Tai ti visus kandidatus, bet maža lams, į balių i
as. Tomas mokslo me-jir šiame atsitikime jomis va- iš to naudose Todėl, čia pažy-jvo kostumeriv
iru nusipelnęs daug me-'duojasi.
. mesime tik kandidatą į mie-jparap. svetair
už pavyzdingą mokini-j Detroito lietuvių parapijų Įsto konsilmąnus Clyde V. Fe- dalyvavo kuri
ir sporte (plaukime). Te-,klebonai ir katalikai iš anks—nner, kuris yra katalikas, išė-jmuz. J. ir M.
fttyti keli jo piešiniui. Iš-!* to žinojo, kad socialistų nau-ijęs
ankštus
mokslus ir yra pi-1ji
Abiem por»
'
,
yra kuomi pasigerėti, j jieniečių rengiama aviacijos i rmininku Focgotten Man’s'mės naujame
ilienė yra artisto K. Čiu-jdiena .Juozui .Janušauskui nė- Club.
o pusseserė, taigi sūnus;ra bendras visą darbas, o tik
Ilgą laiką sirgusi mirė a. a.
giminės tnlentn. Garbė'socialistų. Tat ir l»e jokių te
Marcelė Vasilienė.
legramų jie stovėjo nuošaliai
Vasilių šeima yra labai su
---------j ir nerėmė netaktingo darbo.
vargusi. Neturint už ką palai
tanas Šinkonis dar ’pada-, Dabar, kuomet labiau imama
doti, keletas geraširdžių mote
»rą tinkamų stalų mokyk-' užgaulioti katalikus, būsime
rėlių sumanė pakolektuoti. Su
r sustatė suolus. Už pa- priversti daugiau kreipti dėrinkta $21.
ivimą dykai, visi taria mesio ir dažniau visuomenei
Šį sekmadienį sodalicija e.is
ačiū.
»
parodyti, kad katalikai nere•
• •
• •
*
in corpore prie šv. Komunijos.
------. mia ir nerems socialistų nausularbavus P. Padolskm, jiemecių
...».,komiteto
.. . darbuotes
, , ,. .it
Susirinkimas bus tuoj po
;anizuota lietuvių bovle- ,
.
, .
. .
Mišių. Visos narės prašomos
’
... kurie katalikų nueis į sociayga. Tarpe įžymesnių įsi- ĮjgĮų eįjes jiems darbuotis, židalyvauti ir atsivesti daugiau
P. Padolskas, adv. A. Ku- nogįme gn ]<uo tHrįme reikanaujų narių.
Tylutė

apie katalikiškąją akcija, To

ledo, <)., vyskupas K. J. Altei
Visos narės League of Catbolic Women maloniai kvie
čiamos dalyvauti iškilmėse.
Lietuviai, kurie norės daly
vauti iškilmėse ir pietuose, iš
anksto prašomi rezervuoti vie-

ių,

SpahlJ~16 d' Lietuvių Svetai- sa tai pervaryti
nėj buvo sušauktas J. Janu- naudal yigų mf
Saikui remti komitetas ‘Nau- halguoti už Clyde
jienų’ gizelis bandė aiškinti, konsilnianuP< Tr j
-ad į komitetą įeina katalikų Ralus jis gerfli
žmonės. Tks netiesa. Juk ir
Forgotten Mau’s
D®troite, randasi keli sus_____ u
smukę, kurie bando sėdėti ant
_ _ __ _
ų” žino- dviejų kėdžių ir mano, kad
iems ne- abiiems gali būti. geri; kitaip
“ purvais sakant, jie yra x vilkai avies
--------katalikai kaily. Su tokiais reikia kiŠiltam orui pra
Iš tokių taip elgtis.
ir linksmi piknik;
os nieko
Dabar dažnai pasitaiko, kad salus, veikimas pr
>tis.
katalikų parengimuose mato- pijus svetainėj.
si ir laisvamanių, kurie dalyPraeitą sektnadi
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MASKINIS BALIUS

MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Spalių 26 d., Šv. .Jurgio po
bažnytinėje salėje įvyko niaskinis balius, kurį surengė Šv.
Jurgio parap. choras.
Publikos didžiumą sudarė
jaunieji. Buvo ir gražiai apsi
taisiusių. Už gražiausius ir idomiausius kostiumus duotos
dovanos.

Diocesanary Lea'gue (kata
likių motėrų) ir lietuvių mo
terų kuopos susirinkimas įvyks ketvirtadienį, lapkričio 9
d., 11 vai. ryto, Aktivities
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LAMBERT

PHARMACAT,

St. LouIb, Mo.

Bus įvairūs pranešimai. Pa
skui pietūs ir programa. Kal
bės J. E. vyskupas Gallagber.

LISTERINE

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
Amerikos žinias if politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;
1
2. Kasdien įdomias vvr. redaktoriaus diskusijas apie dienosi
klausinius;
Žinių skVrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
0. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
1. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojnms kiek skai
tytojams:
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės
ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.

3.
4.
5.
6.
7.
B.

(packaged, pasteurizad)

2334 S. OAKLEY AVENUE
Chicaeo, Illinois

BOS MIMS0ME
RAT BISCUITS
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CAN’T E.AT THE
SCfcAPS PROtA MM
LUNCH HE CAN GO

< HUNGR'f

vegeohle

wt»D

Thlnk of lt—how thls old world
does make progresu—now comes a
preacriptlon whlch is knnwn to pharmaclsts as Allenru and within 48
hours after you start to take thls
swift ketinu formula pnin, agrony and
lnflamma.tir>n caused by excess urio
orld haa started to depart.
Allenru does Just what thls notlee
says lt will do—it is gruaranteed. You
can get one generous bottle at leading drugstores everywhetfe for 85
renta and If lt doesn't brlng the Joyous results you expeet—your money
whols heartedly returned.

1
American Cheese

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c j sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.01).

'A RKT—!•

Pain—Agony Starta To Leave in
24 Hours
Happy Days Ahead for You

ERAFT

UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

Wtat They Arei

mlld relieble
wWrh doee

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo*
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tq. gali pašalinti.
Gargaliuok su Llsterine Ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

Bldg., 120 Parsons St.

For Constipation

A

VISADA
UŽMIRŠTA

promptly ends odors ordlnary
antlseptics can’t hide In 4 dayi

UV OUR OFFICE
LANDSAKE5
VIHAA ARE
DON' RED

Sekantį antradienį, lapkričio m. 7 d. papuola D. K. S.
R. dr-jos susirinkimas. Visi
dr-jų atstovai malonėkite da
lyvauti susirinkime. Valdyba

y

has full, natūrai
flavor!
xAw

*

y

'

V

'
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Penktadienis, lupkr. 3 d., 1933
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DETROITO
ŽINIOS

rara

jciuškos tautybė,, kad* juunoji j Elsė Apulskytė, jauna dūk‘Amerikos karta žipotų, kas įelė P. ir O. Apolskių staiga
j buvo tasai daug Amerikai nu- susirgus uppendicitis išvesta j
jsjpęlnęs vyras.
ligoninę operacijai, kuri gerui
Detroito Žiedas • I nusisekė. Mergaitė sveiksta.

(Tusu iš 3 puslapio)

Lupki-. S d. jaunimo draugija rengia pinocble ir bunco
j lošimus parapijos naudai. Visi
Petro' piašomi paremti šį vakarėlį,

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

tas (kaina 75c) pus M. Čižun
skiciię, ik s ji yra lietuviu sky '
riaus pirm. L. C. W. Vakare'

Spalių LIS

Šnekama, kad Novemberio S šiais kišenių susiraukimo čėd. (pirmiau, rods, šnekėta > a- sais nei miestas neturi dotepie Nov. 12 d.) Čikagos eks-'nų, nei doneišmų nepramato-!

požišine
vizitoriaius bus duo-jina, tat tas klausimas ilgokai
••
T . ••
<
1
! ’
°
• priimamos. JstojiŲio mokesčio
daina Iri alus ir luiiciun. Mat,; kabėjo ant mėnulio. Uabar:$LŪ0 metinio mokoskaip .okuoja.ua, rytoj bus pa- jau pranešama, kad bliuros su- j-j
„ Akaoma.iti.no
skutinis Unkulio Šamo žemėj , likusios išmesti'2,000 bačkų. I

,,,,i,„ brolis ir
vyko
t-iiii ,» Penna.
negalėjo atvykt, uos jam peri
! ilga kelionė.

Palaidotas §v. i

probišininio sporto žaidimas.. Vadinas, atsirado žmogus, ku-:
Spalių 26 d. League of Cat- j Kryžiaus kapuose.
Iki šiol skolas buvo 33 prieš‘ jis atmezgė ilgai neatinezgia, liolic Women buvo suruošus Į
0 slapiųjų naudai. Visi šneka, ■ mų mazgų, ale kas užmokės
pramogėlę'Activities Building,
ir mano delnas aiškiai viro- guvermanui taksus — taip ir
Žija, kad ryt slapieji sausie nepasako. Greičiausiai turėsit 120 Parsons st. Komisijos nų- • Km '
siems įvarys į kelnes pasku padaryti jūs, miesto sitizinai, įė E. McLauglilin, pakvietė';
M. C’ižauskienę išpildyti vo- !
tinį golą ir su prcbišinu bus ba tai lengviausias būdas mū
atliktas kriukis. Dėl to, slapie sų politikierių ulevonių bilus kalę programų. Čižauskienė,
ji ir nori mus patrityti su fri apmokėti ir jų kiauras kišenes dainavo solo; pianu akomp. 1
J. „čižauskas. Be to, solo dai
byr ir fri lunč. Tai bus šla-;]opyti Mano razumu, rokunpiųjų pergalės celebreišinas.
Ja išeis tokia: ateinančių ne- navo Mis. A. Marentette. Dai
X
nininkės visus žavėjo.
Miesto kolektorius ir vienas dėlių World’> Fare fri byr
Jaunoji karta irgi rodė' saaldermonas nesykį ašarotais gers ir fri lunč valgys vieni, vo gabumus, Busirinkusius
o
taksus mokės ... -.
žodžiais apeliavo į Illinois o
džiugino 8 lietuvaitės, kurios :
Bliurių Sųjungų, kad ir ji pri kiti.
lietuviškai dainavo ir šoko lie
sidėtų prie to slapiųjų džiau
tuviškus šokius. Programų su- |
gsmo ir celebreišinui išmestų Jonas Padas anų dicn išpy maniai vedė M. Čižauskienė. j
lė savo vaikui kailį. Verkda
nemažiau 2,000 bačkų bvro.
Po programos buvo šokiai i
Biznjo propozišinu, alaus mas vaikas, ateina pas motiną Crvstal Bali Ęoom.
bliurėms išmesti 2,000 bačkų ii klausia:
Detroito žiedas ,
byro lai k nating. Tik ilgai .jos — Mamyte, pasakyk man, ar
negalėjo
sukrimsti riešuto, tiesa, kad našlės neturi vyrų. . Tado Kosciuškos tautybė
kas už tas bačkas užmokės — Tiesa, mano vaikeli.
Lnkulio Šamo guvermanui ta U, u, u, Dievulėliau mano,
Visuose angliškuose Detroi
ksus, kurių už 2,000 bačkų su- kodėl mane garnys neatnešė te laikraščiuose telpa ilgos
sidaro apie $11,000. Kadangi ,kokiai nors našlei.
korespondencijos iš lenkų vei
’ • •

— I-—

•— <

*

Federal Meat Markei
>>» J .

•

.

J. SPAITIS, savininkas

2119 fet Cnk Road
’

«

WEST SIDEJ
f

Netirpytu Tauku.................................... 5^C

Veršiena nuo kulšies..................... “I O1//2C

Dėl zupės, mėsa.............................

1O1/2C

Round Steak........... . .........................1

Namie Darytų Kilbasų..................... 10c
Šviežios Peštos Vištos........................ 121/2C

KITOS KRAUTUVES
Bridgeporte

Ant 18-tos

1949 S. HALSTEO ST. 3631 S. HALSTED ST.

“Tastes better than
mayonnaise!”
sako geros šeimininkės

.—-i'

Tiilcstunčiul nullnkul Kruft'g Mirucle Whlp Hulurl IirfcMjiIng yra
vteltkal nauja* — ne per dun<
afttruM. ne per du u g Švelnus, ne
per daug aliejuotus. Padarytus IA
rinktiniu ūmių sudėtinių, išplaktas
nauju Kraft Mlracle Whlp būdu.

//imi

kalauti, kad visuose Ameri
kos istorijos vadovėliuose bū
tų aiškiai pažymėta T. Kos-

•-

. -.

kėti.

.» c

• ■

Ar. v.

Bazarus parapijai davė pu- pastatytas 1913 metais ten. kur
sėtinai pelno. Šiuo norim pa- buvo Tautų Kautynės 1813 me
REMKITE KATALIKIŠ
dėkot vardu klebono visiems, tais, (šimtmečiui paminėti), KĄJĄ SPAUDĄ

•

___ v, ■

.7.

u-y-3. ■

DRAUGO

!

kimo, ypač daug rašyta spa- >
lių 13 d., kada išleįsta J. A. •
V. pašto ženklai su Tado Kosciuškos atvaizdu.
Tų dienų 1,500 organizuotų į
lenkų dalyvavo C'ass Teclinical lligli scliool paminėdami
T. Kosciuškų. Lenkai nuo se
niai rašė ir mitingavo, kad
pagerbus didv.yrį Kosciuškų.
Lietuviai taip pat neturi ty
lėti. Jei lenkai gali, kodėl lie
tuviai neturi liesos. Dėl mū
sų tylėjimo lenkai galėjo ir
Darių-Girėnų lenkais apšauk
ti.
Tadas Kosciuškas pasižy
mėjęs Amerikos revoliucijoj,
dalyvavęs kovose prieš ang
lus, vaidinęs labai svarbių ro
lę \Vashingtono strategiškuose
mūšiuose. Jo vardas Amerikos
kiekvienas amerikonas nuo pat
kūdikystės dienų žino gen. T.
Kosciuškų, kaip lęnkų, o ne
' lietuvį dėl to, kad lenkai tų
žinių paskelbė. Lietuviai tvlė- į
jo ir dabar tyli. Ir dabar, iš- '
leidus pašto ženklus T. Kos- j
ciuškai pagerbti, Lenkai varo
propagandų ir tuo būdu re
klamuoja savo tautų.
Mano nuomone, jei 'Tadas
Kosciuška, kaip rašytojas Mi
ckevičius sako, kad būdamas
rusų nelaisvėje pats carienei
Katarinai prisipažino esųs ne
: lenkas, bet lietuvis, todėl Tai do Kosciuškos tautybė ir kil
mė turi būti išaiškinta Ame
rikoj ir turi būti atitaisytos
Amerikos istorijoje klaidos.
Lenkų uždėta T. Kosciuškai
maska reikia nutraukti.
Jo
tautybė Amerikoj turi būti
žinoma.
Visose kolonijose lictuviums ;
reiktų susiorganizuoti ir rei

f

kurie buzarų parėmė. Buzurui; anf kaulų 28 tūkstančių rusų
nusisekus, girdėt, kad vyrai karių, kulių liekanos yra po
rengia keno pal ty šio' mėnesio' cerkve.
pabaigoj, (ieriausio pasiseki
.Savo dailės architektūra tai
mo.
vienas iš geriausių rusų cerk
vinio meno paminklų. Cerkvė
Komiteto sus-mas bus lupk.
debeturi 5000 markių skolos už
5 «l. vakare. Visi parapijos kopastatymų ir dėl tos skolos
miteto nariai prašomi susiriI rusai ne tik negalėjo pradėti
akli. Po gaisro yra daug iš- ibūti tos cerkvės savininkais,
Komiteto dalykus vis- j bet jai gresia būti nugriautai.
kud paskui ne- Dalį tos skolos reikia įmokėti
alingu klausiniu. šį rudenį, ir statybos komiteto
I
i vardu mitropolitas Eylogijus
| Paryžiuje kreipiasi j rusus (oLEIPCIGO CERKVĖ
migrantus) padėti skolų išmo
PAMINKLAS

A

DOVANOS
Už 5,000,000 Balsų.............................. £400.00
Už 4,000,000 Balsų............................... £250.00
Už 3,000,000 Balsų............................... £150.00
Už 2,000/300 Balsų .,............................ £75.00
Už 1,000,000 Balsu................................... £25.00
Už 500,000 Balsų....................................... £10.00
Visiems kitiems kontestininkam3 bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame
Vajaus Konteste.

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.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juotni pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.
*

Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūsų mokyk
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejinį
“Draugo” vajų ir pasidarbuokite katalikybei^ ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl
informacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY,
2334 SOUTH' OAKLEY AYE.,
Chicago, Illinois

p m pn i s

Penktadienis, Inpkr. 3 d., 1933

5

ro nariams mainosi nuo $25 jis galėjo gauti oficialų leidi-,
A. V.
mų iš Tokio.
iki $35 j savaitę.

LAIKINOJI LIETUVOS
SOSTINĖ

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CALumet 4083
lies.: Tel. HEMiock 8288

LIETUVIAI DAKTARAI:

KOKIE JAPONAI
Amerikiet.is, niekuomet ne
matęs Lietuvos sostinės, vi
saip spėlioja, kokia ji, ištikrųjų, yra. Spėliodamas ir su
klysta.
Greitasis Berlyno traukinys
dumia į Virbalį. Virbaly su
stoja muito revizijai. Lietuviš
ka stotis. Viskas lietuviška.
Neilgai stovėjęs vėl lekia to
liu į Kauni}.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
X—iSUlN DU L1A1

3051 West 43rd Str.

DENTISTAS
1448 60. 4»th CT., CICERO, II.|
Utar., Ketv. ir l'ėtn. 10—9 vai.
8147 60. HALSTED ST., C1UCAG4,
Paned., Sered. ir 8ubat. 2—9 vaL

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak,
Rezidencijų* Ofisas: 2850 W. 6#lh 6L------------------------------------------------

Valandos: 10 12 ryto
Dienoms Tel. LAl’ayclte 3703
Seredomis Ir Nedėllomis pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

(Prie Archer Avė. netoli Kcdzle)
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro
Serudouiis Ir nedėlioutia pagal
sutarti
Fbone GKOvekUl 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sckiuad. susitarus

ĮVAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

UR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. G. RAKAUSKAS

Tel. LAFayctte 3057

Japone kraštutiniame laips
nyje ištobulintas drausmės jau
Kilias. Jis aklai klauso įsaky
mo ir tas kartais atinia*ijr jo
iniciatyvų. Taip, per baisųjį
žemės drebėjimų 1923 metais,
i
kai Jokebamo gatvės buvo ap J
verstos layonais ir mirštan
čiais ir gydytojai dirbo diena
ir naktį griuvėsių tarpe, nu
statytomis valandomis kariška
Kas tai praneša, kad jau ne
dalis, darė aikštėje pratimus
toli ir Kaunas. Žiūri į kai
Hockey
žaidimas
tarp
J.
A.
V.
ir
Valijos
(Anglijos)
mer

su šautuvu pagal visus statu
mietiškų regini. Laukai, kal
ginų tymų. Amerikietės žaidimų pralaimėjo.
to reikalavimus.
nai marguliuoja žalumu. Ne
munas. Vienoj pusėj matyt
Kai medicinos viršininkai
raudoni namų stogai.
kreipėsi į dalių viršininkų pra

DAKTARAI:

LIETUVIAI

X DR. A. J. JAVŪ1Š

Tel. LAl ayetle 7850

DR. F. G. WINSKUNAS
'

Of. Tel. REPub.ic 7800
Res. Tek GKOvekUl 0810
8017 6. WASUTENAW AVĖ.

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

Lietuvis Gydytojus ir Chirurgas
085# SU. \VEbTKItN A VAL
Chicago, 111.

TeL CANal’ 0402

Sydami pagalbos (pačiain jam
Išlipi moderniškoje stotyje.
Mini utiuu o alpus ir valandos 48 valandos (šešioms dieno
tas net neatėjo į galvų), šis.
Ji skiriasi nuo amerikietiškų
ms) kiekvienų savaitę.
plieno industrijoj
DENTISTAS
stočių savotiškumu. Laiptais:
sutiko išsiųsti kareivių gelbė- !
Artistu kodas.
4712 So. Ashland Avenue
KLAUSIMAS. Kokios v ra
leidies žemyn ir išeini j laukų.
jimo darbams tik po to, kai;
artis- buvo pataisytas telefonas ir I Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
Vieta pilna taksių. įsėdi ir minimumo algos darbininkams Į KLAUSIMAS. Ar
važiuoji grįstomis gatvėmis. ir maksimumo valandos gele-į tams ir chorų dainininkams y.
Tel. Ofiso UOUlcvard 51)13—14
Truputį pavažiavus graži, au- žies ir plieno industrijose su-i ra kodas! Kokios jų minimu
i llcz. VICtcry 234.3
NUGA-TONE SUTEIKS
mo algos ?
kšta įgulos bažnyčia sveikina lig NRA kodu?
JUMS NAUJĄ SVEI
tave.
ATSAKYMAS. Kodas nus
KATĄ •
ATSAKYMAS. Įvairios mi
756 W. 35th Street
Laisvėj Alėja. Svarbiausia
nimumo algos Įsteigtos dvide tato kelias minimumo algas
NUGA-TONE BUtvlrtlna
visokius | ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
gatvė. Kuklios krautuvės. Grai
organus žmogaus sistemoje, pataiso
šimts vienam distrikte, nuo 25 teatrams. Minimumo algos apetitų,
sui-eguli'uoju virškinimo apo-1
'
žus namai. Lietuviškos įska. ,
, ,
ir vidurius. Suteikia naujų epė- ofticc rhone Rea 6107 g F-rancisCo
,
-T. .
.
, .
pietuose iki 40 centu va artistams mainosi todėl, j-og !.ratą
kij raumenims, nervų sistėrnai ir pa...
____
bos. Viduryje plati pasivaiks-1. , ..... .
.
..
ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 1 fospect 2-30
1 lione Grov. OJul
v. .. ...
,
r
į landa Pittsburgho,
Yaungs- nevisi miestai vienodo didumo, .da.ro
vaisiai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
eioti alėja, viskas ceiiientuoz„
, rų vaistų pasirodys tiktai j keletu ;
Detroito, j ir visi veikalai nustato įvųi- dienų
....
...
- |towne, Clevelanue,
po vartojimui.
Ui. Dažnai matai tarpus za-'
. . /(1.
. . „ .
, i .
. ... t .
PHYSICiAN and SURGEON
..
„ ,
.. ... .
.. . 1 Loletlo, Chicago ir Kolorado rias bilietų kainas, MinimuNl.'GA-TONE parduodamas visose
bos žoles. Medžiui per istisa: ....
.
..
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautu 5058 60. ASHLAND AVĖ., CliiiagO
turin mėte tikrų NUGA-TONE, nepriimki
...
'distnktuose. 1.) nuošimčių pa- įiio algos artistams
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
alejų. Kaunas? Netiketumet.!, .
.
,
,
te pavaduotojų.
»
Sunday by Appointuient
tiems
daugiau
kai
du
metus
.. .
,
■
.kelta tiems darbininkams, kuKaip dera sostinei.
rie liepos 14 d., 1933 m., jau patyrimo, mainosi nuo 40 iki
GRABORIAI:
Eini iki keltuvo. Užkelia
,
gavo ratas paprastam darbe, 50 dolerių į savaitę. Pastaro
tave ant kalno. Eini sau per M
.
•.
ji alga mokama, jei
bilieto
Telefonas YAIlds 1138
pussalygatves. Savotiška. Nė
LACHAVICH
ta iki 40
valafnlų į savaitę.' aukščiausia kaina yra $4.50 ar
ra triukšmo. Tik kur-ne-kur
IR SOMOS
aidi stiprūs kareivių balsai. per šešių mėnesių laikų, arba i daugiau. Minimumo alga choGraborius ir Bakamuotojas
į LIETUVIS GRABORIUS
VaikšČioji. Iš kitos pusės vėl j
G R A B O R 1 A I:
i Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala. Turiu automubilins visokiems
sveikina tave kareiviai dainoReikale meldžiu atalAauktl, o mano
darbu busite užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
Ims.
Tel. CANal 2815 arba 2518
3319 AUBUBN AVENU1
Lipi nuo kalno. Jų daug
8314 W. 23rd PI., Chicago
Chi?«gp, Iii.
Kaune. įeini į kitų gatvę, ak
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
| 1439 S. 49th Court, Cicero, III.
menimis grįsta. Stebina tavoj
'AEL. CICERO 8827
Kauno švara.
x
Ine.
Vaikštai Laisvės alėjoje. Gi
LIETUVIŲ GRABORIUS
Phone BOUlevard 4130
rdi Imlių. Lietuviška muzika. j
Palaidoja už 225.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
Paskui kareivių eilės. Džiugi
888 W. 18th St.
Tel. CANal 8174
GRABORIŲĮSTAIGA
Chicago. III.
na gerai išmokslintu Lietuvos
GRABORIUS
LIETUVIŲ
kariuomenė.
EUDEIKIS ir vėl įsistebino publiką su savo nupigin
Musų patarnavimas
Kalba daugiausiai lietuvis-ij
visuomet aųžintngas Ir
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
GRABORIUS
nebrangus, nes neturi
kai. Bet kartais lietuviškų at
me lžlnldij ažlaikymul
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Koplyčia Dykai
skyrių.
mosferų sudrumsčia žydų, vo
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
4830 WEST 15th S'fREET
Nauja, graži ko
kiečių ar rusų kalba.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Cicero, Illinois
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
Bendrai, Kaunas daro gero
Tel.
CICERO
2109 ir 859-J.
plyčia dyku.
didžiausį
pasirinkimą
grabų
ir
kitų
reikmenų
ir
už
tą
įspūdžio amerikiečiams. Dan- 1
3307 Aubura Avenue
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
goraižių nėra. Gražu be jų. į
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAH
Drųsiai žengi laisvos Lietu- Į
Patarnavimas geras Ir nebrangus
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
vos respublikos Kauno gatvė
718 W. 18th St.
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Tel. MOHroe #877
mis. Didžiausias malonumas. !
ORABORHl IR LAIDOTUVIU
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Tel. LATayette S572
Reikia matyti miestų, kad pa
Dėl šermenų. Pašaukite EUDBlkĮ pirm negu kreip
1646 WEST 46tb STREET
jutus jo lietuviškų gražumų.
J. Liulevičios
sitės kur kitur.
Tel. BOUlevard 8203—8411
G ra bortas
Kazys Adna
1»

Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak.
Nedėliojo pūgai sutartį

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DR. J. W. KADZEVVICK
BOUlevard 7580
llcz. HEMiock 7001

Office: 2643 W. 47th Street

Res. 2130 W. 24th St.

Olfice Phone
PROspect 1028

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2423 W. llAKŲUEt'I’E HOAI)
Res. aud Office
vai.; 2-6 ir 7-9 vak. Ketv. 0-12 ryki
2350 6o. Lcavut 64.
NedėlioJ susitarus
CANAL 0708

DR. A. P. KAZLAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS

J DR. A. J. BERTASH

DR. J. SZUK1EWICZ

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. RADZ1US

Didžiausia ir Seniausia

A. MASALSKIS

PHYSICIAN and 6URGEON

LIZDU’
▼EUajAS

Eudeikis

GRABORIUS

Laidotuvėms
uvėma pilnas patarnavtaaaa
gallmaa ■* *26.88

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

AlA

ioFLTOIA DTKAJ
1344 R. fiOth Ava, Ci«wrn. Iii.

GYDYTOJAa įr CH'^UROAY

OFFICE HOtJRS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. Cahlornia Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telefonas IlEFubUc 7868

4$45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Tel. CANa. 0257

Nedėliotais pagal sutartį

lies. FliOspcct 665t.

Oltao lulef. BOUlevard 7820

DR. P. Z. ZALAT ORIS

Narnų tel. FHOspect 1030

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 6«:;T« HALSILD ST-iLKI

Tel. BOUlevard 7042

kaczideuctja 8030 6o. Arte-sla., - ve.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki 8:30 vakare

DR. G. Z. YEZEL1S
DENTISTAS

/

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

Tel. GROvchiU 1505

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

„

Tel. CANal 6122

DR. 6.1. aflŽIS
2201 W. Cermak Road

BR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Nuo 1 (ki 8 vakare

ToL

SeredoJ pagal sutartį

IVAIJtūS

SENIAUSI LIETUVIO GRABORIAICHIGA60JE

Tel. REP. 3100

EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas.
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų. ,
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas
yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,
elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.
Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa, šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

J.J.BAGDONAS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

Graborius

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

2506 W. 63rd St.
MII u

■ a. . rJ.4

>.

VUlginiu

0036

DAKTARAI;

Rea Phone
Office Phone
ENUlewood 6641 . . M’ENtworlU #000

DR. A. R. McCRADIE l
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VooU bu. Hidsiea btreet
ROOM 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakAre

Ofiso Tel. VIClory 0808
Rei. Tek DREiel 9191

DD.A.A.RDTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ūį
visų chroniškų ligų. .
Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė save ofisų po numeriu

Kampas 81st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 y. v.
Nedėliomis ir šventadieniais 10— -12

4729 SO. ASHDAND AVĖ.

DR. MAURIGE KAHN

SPECUAUSTAS

Telefonas MIDway 2880
Offioe;

M

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedeidleuiai,
tik susitarus
2422 W. MARŲ C KPA E ROAD

DENTISTAS

Patarnauja ChlDžiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
cagoje ir aplellaMJa
VaL; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakaro
Didelė tr graži
Koplyčia dykai
Nedėllomis 10 Iki 1#
4082 Archer Avė.

vak.

Seredomis ir Nedėliottuls pagal sutor{

4605-07 South Hermitage Avenue

VINCENTAS GRYBAS
.Mirė lapkričio 2 d., 1933 m.,
6:15 vai. ryto, suiauKęs 40 mo
tų amžiaus. Kilo
sakių apakriėij, Kalnelių parapijos, Šiu
rpų kulmo. Amerikoje išgyve
nu 20 metų.
Paliko dideliame nuliūdime
moterį .Marijonų, dukterį Ade
lę. posūnį SVallvrj, du pusbro
lius Krank ir Jurgį Duini'itus,
jų žmonų* ir gimines; o Lie
tuvoje motinų, brolį Juozų, bro
lienę ir giminus.
Kūnas pašarvotos 3403 Ko.
\Vulluce SI. Laidotuvės įvyks
pirmadienį, lupkričlo 6 d., 16
namų I) vai. bus atlydėtus į
8v. Jurgio pu rupijos bažnyčių,
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Kv. Ka
zimiero kupinės.
Nuoširdžiai
kviečiu tirt- visus
gimines, d.ruugus-ges ir pužystamus-mas dalyvauti' šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: MiHerK. Ilirtė. !*<>•
sOmžm, Pueforobal, jų žmonos Ir
gimini-h.
laidotuvėms patarnauja grabortus J. J. Bagdonas. Telefo
nas REPublIc 2100.

Balsam uotoJas

Tel. CICERO 284

DR. S. BEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

ANTANAS PETKUS

S1M0N M. SKUČAS

Phone CANal 6122

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS ’

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. YARds 000 4
Re>.:

Tel. PLAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. i/to; 2-3 ir 7-9 v. r.
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dienų

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite «r platinkite
lienrašų “Draugę” it
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd btreet
retnkite i~sus tuos pro
VaL: I to 4 ir 7 t» I P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartį
fesionaius ir biznierius,
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj
CbicoAo. UI.
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMiock 6700

Daktaras
Kapitoną*
P&Mulini&me kare

G WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

MFTI’S NESIURUTf
r MoTI' RC'
GYDO VISAS PIGAS vi nv TTl
KAIP UA8I6ENĖJŪHIO8
206 YRA
falirĖJUSIOS Ir NEIflGYDOMOS
NEftGYI
Bpeclallėkal gydo ligas pilvo., plaučių. Inkstų ir nuelės. užnuodtjlmų krau
jo, odos, Ugus, žalsdas, renmatlsmų. galvos skrfustnua, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės ritami ujimų ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Ilg-djAI. ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
rytu Praktikuoja per daiselį metų Ir tSgydė tūkstančius ligonių. Patari- ’
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 8—t valandai vakare. Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 vai
4200 WK8T ŽSLb 8T.
kampas Koeiar Avė.
TeL CRAerford #87»

Penktadienis, lapkr. 3 d., 1933
■■ ■

■■■■■■..................... ..

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN, PARAPIJOJ,
MARQUETTE PARK

talkininkai Rūtos darže ren
gia pramogų. Bus muzika ir
visokių įvairenybių, taip pat
sportus. Pelnas eis bažnyčios
dažymo fondan.

X Biznieriaus Kimino auko
X Šiandie, rytoj ir sekma-1 ti 5 gal. Rimbo uiskrimo bu
dienį paskutinės dienas užre žu rui visiems patiko. Sekma
gistruoti mažas
mergaites dienį taip pat bus to aiskri(nuo 4 iki 6 metų) populeriš- nio.
liumo kontestui. Sekmadieni
X S pūlių 29 d. pa ra p. ba
vakare užregistravusios mer zare šv. Kaz. Akad. rėmėjų
gaitės salėj padarys paradų būdui aukojo: E. Karluvičieir kiekvienas atsilankęs j ba- nė, Masalskienė, V. Karpa uszarų turės teisės balsuoti už kienė, M. Jasnauskienė, F.
populei iškiausių.
1 laimėtoja Šliogerienė, O. Dačiolienė (au
gaus gražių 10 dol. vertės do kojo kalakutų), A. Laurnatovani).
vich ($1.00). Bingo dovanai
.aukojo
L. Kiršienė gražių leX Antaninos Vaitkevičienės
duonos ir keksų kepyklos Į lupų, VI. Ivanauskas didelį
(230(5 W. 24 St.) vedėjos au laikrodį.
koti baza/ui du dideli, gražūs
GRAŽIAI PAVYKO
keksai davė pelno $12.00; vie
nas teko kun. Skruodeniui, ki
Sųjungiečių rengta pramotus biznieriui J. Atroškevičiui.
X Į šaudymo kontestų dar ' gėlė pp. .Jasnauskų namuose
įstojo: R. Statkus, P. Palionis, puikiai pavyko. Nei pati ren
M. Kaminskas, J. Atroškevi- gimo komisija nesitikėjo to
čius, S. Rokas, M. Ulis, A. Du- kių sėkmių. Be pačiij sųjun
lskis politiškos užeigos vedė. giečių, pramogoje daug buvo
jas, J. Beleišis, Ig. Aukštulis, svečių: kaip vietinių, taip ki
M. Miškinis, S. Fabijonas, J. tų kolonijų, būtent iš BrighRaila, P. Labanauskas, J. Do lon Park ir Marąuette Park.
brovolskis, N. Karlavičius, K. Atsilankusiejį visi buvo pate
Varna, A. Vaznonis, P. Krau- I nkinti, nes kiekvienas lošėjas
jnlis, A. Aitutis, S. Butkus, įgavo po dovanų.
Į
V. Duoba, J. Vilniškis ir kiti. į Rengiant pramogų ypatingai
X Pi*. Balčiūnas, kurs ati daug dirbo ir pasišventimo įdarė parapijos bazarų sekma (dėjo komisijos narė J. Klikūdienį,
lapkričio, 5 dienų, nienė: daug pardavė bilietų ir
bazare su poliemonu K. Zaura davė net keletu dovanų. Taip
j pat daug prisidėjo prie pasižiūrės tvarkos.
X Jei oras neatšals, šešta ■ sekimo šios pramogos pati na
dienį, lapkr. 4 d., parapijos mų šeimininkė M. Jasnauskie-

■-*

nustatyta 12,000,000 metų a-, New York’as per 100 metų riuop galėtų prasiveržti liepmžiaus, kuris rastas 150 pėdų nusileidžia į jūrų 5 colius ir, \snn.
žemiau Vakima upės, YVashin- jeigu tas puolimas nesustos,
Kad taip Lietuvos ūkiniu
Įgton vagos, Jungtinių Valsty už 1,000,000 metų visas New kai turėtų tokių medžių girai
bių Miškų Produktų Labora- York’as būsiąs jau po vande- čių, — jų medinės trobelės neįtorijos medžių pažinimo spe- niu. Betrūksta, kad jau dabar besudegtų!
Ar. V.
Kas yra tos alumnietės? Tai 'eialisto Arthur Koehler buvo indų kraustytis daug gyventomergaitės baigusios nkndemi- Įpripažintas esųs Setpioia veis-Į jai.
PL ATINKITE “DRAUGĄ”
Tuo tarpu: Portlando mies
jų, kurios neužmiršta mokyk-1 lės medžiu.
los ir karts nuo karto jų ap-1 Tas senas medis buvo išlau- tas Main’o valstybėj per 100
Nuo Pečių Skaudėjimo
lanko. Sykį į mėnesį alumnie-|žtas, kai United States Reela- metų pakyla 7 colius.
Greičiausia* būdas prašalinimui pečiu
tai paprašyti ko nors, kad
tfs suvažiuoja į savo Alma'mation Service darė tunelį po
Charlestonas, South Caroli- j skaudėjimo,
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Exprlleriu skaudama vietą — kur pats
Mater pasitarti, kaip atlygin- upe, ir buvo kietame bazalte. uos valstybėj, per 100 metų * skausmas yra. Pain-Eapellrria greitai
persisunks j pačias nesmagumų šaknis
t i jai už tai, ką ji joms davė Manoma, jog jis ten pateko pakyla net 15 colių.
ir palaimintas palengvinimas netrukus
r.t is.
Visuomet laikykite bonkutę Pain Exper visus keturis mokslo me iš vieno iš Columbia Platean
Philadelpbia nusileidžia 3*X;
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant
kuomet tik pajaučiat skausmą.
tus. Jos surengia įvairias pra-į ugniakalnių prieš 12,000,000 colių per vienų šimtmetį, BalVisose vaistinėse ka;ns 35c. ir 70c.—
skirtingo didumo bonkutės.
mogas. Viena tų pramogų bus metų.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaHbaženklį.
timore 5 colius, o Atlantic Cišokių vakaras, kuris ruošia Koehler sako, kad medis per ty b'/, colių.
mas sykį į metus viename vie daug trupa, kad jį būtų gali
plonius dalykas, sako pro!
šbučių.
ma taip plonai nupiauti, kad ■ Cheney, kad tas kilimas ir
Šiemet
šo botu Dilimu ištirti nn mik™.
ili(‘l toks
loKs alumniečių
..
kil)r>i(‘vakaras
bushlumniedU
tepk,iria šoZri'kop,, W vi£tvrimT, ?T
Pa’’‘°V”S "
'

PAIN-EXPELLER

Lakūnas Ad. Vydiins. kurio

lėktuvas sudaužytas „rašius,

, sllor(.land

Cos? ^teij’ZdHteamTik’ Z"a‘

Rū()m (prf<> M

,

•

»

JOHN B. BORDEN

B<"

ADVOKATAS
rton.^ kun, dabar e,na ie- 106 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonai, STAte 7660

sekmadienį Harlemo aeropor-1 tzt-io
kranto)
Tai iau bus ke-\ nie(rūs yra visai
• • panašus
x
*I linyn
tarP L34/ ir 1876 ,uetl>
Valandos 9 ryta iki S popiet
kihiuuj. įtu jau nūs kp
j<jjo ’ aukštyn
2201 W. Cermak Road
te. Mūsų tautietis tik lengvai j tv;rtas
ei|ės
Panedėllo, Seredoa fr' Pėtnyčioc
Seąuoia
sempervirens,
siu
dje-1
susižeidė nosį ir paakį.
,
Profesorius linkės manyti,
vakarais 8 iki 9
Kas atsilanko į alumniečių 'mj raudonmedį,
A.V.
Telefonas CANal 6122
kad su tuo reiškiniu turi kų*■ Namai: 6469 S. Rockwell St.
parengimus, uiuauiu'i
eidamas įminu
namo_____
_ .v i .•
i
- —
Ketvergo Ir Subatos
davė daug °dovanų. ' Padėka 1 klausia?. km,a allininiet^ V?1 SMUNKA Į ŽEMĮ! IR KYLĄ n°''s bendra žem5s drebėJiraai- Utarnlnko.
Vakarais 7 Iki 9
Telefoną- FUEPobUc 9600
A. V.
AUKŠTYN MIESTAI
priklauso ir visoms kitoms sų- surengsime panašų vakarų. (
jungietėms, kurios sunešė gra
žiu dovanų, kai kurios net po
kelias.
Naujos sųjungietės.
Šturmienė, ir Volumbergienė
taip pat prisidėjo su gražio
mis ir brangiomis dovanomis.
O R. Maziliauskienė, kad ir
trumpai valandžiukėi užsukus,
gausiai pramogėlę parėmė.*
Džiaugiasi sųjungietės gra
žiomis sėkmėmis, nes šiais lai
kais parduodant bilietus po
25c ir padaryti pelno apie 30
dolerių namuose tai didelis
laimėjimas.
Ta pati

UKSAS EXPRESS

Štai, dabar vėl proga vi-J Atlantic City buvo AmeriNEDEGĄ MEDŽIAI
I.Kraustau Rakandus, Planus Ir prtsiems
alumnietėmis turėti kos mokslininkų suvažiavimas,
anglis už pigiausias kains«:
“good time”. Rezervuokite la- Buvo kalbama įvairiais moks- Ieškota apsisaugojimų nUO ' statau
niack Iland $7.AO: Hacking 68.00,Crcck 60.75.
pkričio 25 d. praleisti gražia- lo klausimais. Tarp kita ko, !nuostolin«'J gaisnJ giriose. tMITers
1 PaAanlUt I Al nyetle 8080.
me kambaryje prie geros mu- prof. Wiiliam Fitch Cheney iš1M<la'° kasami
J. OKSAS
2649 West 43rd Street
zikos ir daugelio draugų, pa- Connecticut Agrieultural kole vairiom,s .kryptimis giriose,
žįstam,).
Alumnietė Igijos padarė įdomų pranešima fir'ovlal’ bet
Rreital
j
'apie tai, kaip kai kurie Ame-i1'“- 1>ahar 1>ra"<'flzi.io.i«“ ir A-j

-------------------

rikes miestai nepastebimai marikoja h“1“10"" nedegi,
1 Geriausios Anglys Už
skęsta į jūrų
,džiai iš Australijos — Kuka-’ Žemiausias Kainas
12000 000 METU SENUMO f ViS° Atla"t0 P“*'™’ «*•'''"‘"t 2lw* “
i8 “k'i
» Z
P™f. t'li.-ney,
galai kv. i"1™" ZV!™)’
”
PUOSe ~
MEDŽIO GABALAS PBI- |a aulMyni 0 pat, yidurv8 le,_ lyg gumos sakai, nebijų ug.
12132 UNION AVĖ.
PAŽINTAS SEQUOIA
džiasi žemyn. Pavyzdžiui, toj nle8' Nl'° kar5fio ti<“ medžiai
Chicago, III.
Amerikos- laikraštis “Dari- vietoj, kur stovi Boston’as,'t,k ,Spnnta-Plvi'sio n6ra- "es.
----------------------[en Revjew” praneša, kad šmo per 100 metų sansžemis nnsi-.'“1*1 s,auri ir »"» ,iesiai ;
Phone PULlman 8296
viršų, nuo liemens. Australi
Dabar laikas prisipirkti
PLATINKITE “DRAUGĄ” įtas (7 pėdų) medžio, kuriam leidžia 11^ colių žemyn.
'joje jie išauga iki penkių tie
anglių dėl žiemos
.šimčių metrų aukštumo, bet i
Res. 10742 S. Wabash Avė.
I Europoje ne.
Phone PULLman 8092
!
Manoma, išvagojus girias'
;tais medžiais gaisrai bus ne-1
bepavojingi. Nuo karščio už-'
sipildys net tarpai, pro kn-

MARGUMYNAI

TUMONIS GOAL GO.

THE BRIDGEPORT
KNITTING SHOP

PILNAI PRIKIMSTA CIGARETA

Neriam ulonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginu ir vaikų.
Neriam vilnones pančiakas
j dėl moterų ir vyrų. Taisom
(senus svederius.
|

Atdara ir šventadieniais.
F

Parinktas tabakas—

VIhos nnglių kompanijos pnkėlė an
glių karnas, taip aukštai, kad imo1.6niM sunku belptrktl,
o
lietuvių
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug piginu negu kur kitur —
Telefonas

504 W. 33rd St.. Chica«ro, IU.
Prie Normai St.
Pitone Yietorv 3486

• ir be liuosų galų—

verčia Luckies degti
REIKALINGAS apšildomus

vienodai

kambarys vedusiai porai, Mni-quelte Parko apylinkėj. Ra
šykite “Draugas” 2334 So.
Daklev Avė. Box 8

Ši panelė yra viena iš mažo
būrio prižiūrėtojų.

Jos darbu

yra peržiūrėti Lucky Strike —
būti tikra, jog jis atatinkft lygiai

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

tam maštabui, kurį mes pasista-

tome. Kiekvienas Lucky Strike,
kurį ji

perleidžia, yra

pilno

svorio, pilnai prikimštas, apva

lus ir kietas — liuosas nuo liuo

sų galų. Ir joks Lucky, kurj ji
peržiūri, neišeina be to
Štai kodėl kiekvienas Lucky

.

i
i
|
I

RBprm.ic 8402

S^T.FMGNA VTČIA

Gružus 7 passcnRcr 1929 Stutz
ieimyninis Liras. Gerame stovyje, j
Lankai kaip nauji.
šildytuvas.'
Projektorius. Visi nukjtos rūšies
įtaisymai. Atrodo ir bėjra kaip
nauja mašina. Kaina tik $400. Telefonuokite flAR. 300d; Rekmsdieniais RAO. 7734.

PEOPLES GOAL GO.
Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų voga

Vardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 551?

West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

J or 4
ton-* or more
Poehy M. R. . .. _ 67.75
67.25
Rcm. M. R. ... . 65.75
65.45
t,unxp . .
68.75
66.25
Bln.-k Itan.t
68.50
e«k .■■■
68.00
Lump . . ............
68.75
68.25
•

I.

3

J

traukiasi taip lengvai — dega

taip vienodai.

VISUOMET pui/dausis tabakas
*
*•
VISUOMET puikiamit apJirbimar

rNSURANCS
NOTARY

PUBLIC

it’s toasted ”
J>EL (.ElfeKLES APSAUGOS — DEL CERESN1O SKONIO

Lietnvišlnu
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
lAIVAIORCIŲ

VISUOMET Luckiespatenkina/.

PERKAM

AOKVTVRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEisrKomru pamatuotas biznir
2608 W.ST 47th STR.
Tel. LAFayette U

