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Chicagos taryba nusprendė bausti nemokančius mokesčių
MEKSIKOJ SUŠAUDYTAS

MUSSOLINI NUMATO, KAD VISA
EUROPA PRISIIMS FAŠIZMĄ

KATALIKŲ KUNIGAS

MAJORAS AUTORIZUOTAS SUDARI
Tl SPECIALE KOMISIJA

MENICO CITY, spal. 20.
(suvėlinta).
Žiniomis iš
Guadalajara, tenai atvykusie
ji
iš Penjaino, Giuanajuato va
MacDONALD’AS RAMINA SUVYKSTANlstybės, žmonės praneša,‘kad NEMOKANTIEJI MOKESČIŲ NEGAUS
ČIUS Į LONDONĄ BEDARBIUS
MIESTO PATARNAVIMŲ
toj srity agrart} gauja sušau
dė katalikų kunigų Angulo.
PREMJERAS RAMINA
MUSSOLINI NUMATO FA
Sakoma, kun. Angulo suimtas Chicagos miesto aldermonų MAJORAS IŠPILDĖ PĄSIŽADĖJIMĄ
BEDARBIUS
EI Sabino, kur jis vedė misi taryba vakar nusprendė imtis
ŠIZMO ĮSIVYRAVIMĄ
griežtųjų priemonių prieš vi
ją
LONDONAS, spal. 27. —
Taip pat pranešta, kad .Ja- sus tuos, kurie kelinti metai Chicagos miesto majorui la
MILANAS, Italija, spal. 26.
lisco valstybės gubernatorių? nemoka mokesčių, priklausan- nkant Austrijos sostinę yię•— Ministeris pirmininkas Mu- Suvykstan’čius čia iš visos Anų, tenai jį užkalbino vienas
kreipėsi į krašto vyriausybę,' čių apskričiai ir miestui,
ssolini čia vakar pareiškė, kad j nglijos dalių alkstančius bedešimties metų laikbtarpiu vi- j darbių prem. MacDonald’as
kad ji ištremtų Guadalajara Tuo tikslu pripažinta rezo vyras. Jis prašė majoro CJiiaikivyskupijos vyskupų page- liucija. Pirmiausia bus imami cagoj surasti jo tėvų; kurs
sa Europa bus fašistų valdo ramina. Jis pareiškia, kad jie
Washingtone įvyko krašto (nacionalė) saugumo konfe- lbininkų J. Garibi Rivera ir
ms demonstracijos nereikalinma.
nagan visi didelių savasčių 1S94 m. atvyko į Cliicagų ir
ferencija.
Žemės
ūkio
departamentas
surengė
delegatams
jgeneralinį vikarų kanonikų savininkai. Majoras autorizuo nuo 1912 m. jis jam, sūnui,
Prieš pasibaigsiant šiam ši- gos. Vyriausybė apsvarstys jų
spūdingų “pramogų.” Parodė, kaip iš susirinkusiųjų galy
nitmečiui, jis sakė, Italijai ir reikalavimų, kad padidinti jie- bės dulkių ištinka dideli sprogimai. Ekspertai susprogdino Alvarado.
tas sudaryti komisijų. Ši ko nieko nerašo.
Guadalajaro arkivyskupas misija ras, ar savininkas tyChicagos policija surado ie
vėl bus lemta civilizacijai va ms šelpimų. Ministeris pirmi dulkes vienuose savo laboratorijos nameliuose ūkio stoty
ninkas
apie
tai
pranešė
parla

dovauti.
Arlingtone. Dulkių sprogimas išvertė laukan langus ir du Orozco y Jimines seniau iš-'ėjomis nemoka nustatytų mo škomų žmogų. Tai J. Wiesbaumento rūmuose.
ris, įgriovė sienas.
tremtas iš Meksikos Jo Eks- • kesčių, t. y. ar išsisukinėja, er, 73 m. amž., kontraktorius,
Jis kalbėjo čia katedros ai
čelencija gyvena J. Valstybė ar gal neturi pinigų. Pastara gyvenantis 1547 Clyboum avė.
r.
■'
ė. i «• • ’ (f;*
kštėje klausant apie pusei mi
se.
APLEIDO KOMISIJĄ
KARDINOLAS
RAGINA
KANADIEČIUS
Senis
žadėjo
savo
sūnui
para
jam
įvykyje
bus
pareikštas
lijono žmonių.
MELSTIS UŽ MEKSIKOS KATALIKUS
pasigailėjimas. Bet išsisukinė šyti laiškų.
LONDONAS, spal. 27. —
VOKIEČIŲ BAŽNYČIOSE tojams tai teks. Jų namams
FILIPINŲ KOMUNISTAI
Iš pasirengimo į tarptautinę QUEBEC, Kanada, spal. 26. vyriausybė už tariamųjį “kiRENKAMOS AUKOS
BEDARBIŲ ŠBLP
bus uždarytas vanduo, panai
TURI EITI KALĖJIMAN
ekonominę kopforencijų komi — Vietos arkivyskupas Ville- šiniųsi” į Meksikos reikalus,
VARGŠAMS
kinti koki noys miesto išduo
sijos Išėjo svarbus Anglijos nerve pasiuntė Šventajam To-! Arkivyskupui atsakydamas
Hlinois’o gubernatorius Edami “laisniai” ir nutraukti
M4NIkA’ sPaL 27-.— 1>r“8' atstovas ekspertas Sir Walter
’
KOELNE,
Vokietija,
spal.
nųnerson
’as reikalauja iš “Re
jas,ars metais 30 komunistų
Jis pareiSkiaj kad ne. vui Pijui XI kablegramų. Bei-l^opieH“u8 valst’'tes sekrc‘»- 26. — Visose Vokietijos baž visoki iniesto patarnavimai.
v, . ..
.
. ,
,riu& Jo Emin. kardinolas PaSavo keliu apskrities teis ccnstruction Finance Corpo
... ,
, ...
rnbausta kalėtu Jie pripaži-1 gaU komisiJoje wikti> nes A. ske gilaus sųjausmo dėl pasration” 6,303,150 dolerių pi*
.
celli tarp kitko ragina Kana- nyčiose kartų per mėnesį da
nti kaltais valstybės išdaviki.! n?,ya ,abai suvaržyta otta. kolbtų šmeižtų, kuriuos Sven- do6 kataliku8 m(,,Btis už sav0 roma kolekta vargšų šelpimui. me bus dedama pastangų pa
skolos bedarbių šelpimui per
štamu. Nenorėdami pasiduoti
konferencijos sutartimis. tajam Tėvui-drėbė Meksikos brolius — Meksikos katalikus. Be to, šv. Mišių metu kalba rduoti savastis, už kurias ne lapkričio mėnesį. Iš tos su
mokėti mokesčiai.
apeliavo į vyriausiųjį salų tei_____ ______
mos specialės maldos už ne
mos Cook’o apskričiai reika
smų. Šis teismas patvirtino jų i DEMOKRATAI SAUKTAS
EKONOMINĖ KONFE
darbo sumažėjimų. Visi kata BAIN’O BYLA BUS NA linga apie pušešto milijono do
nubaudimų.
KANADIEČIŲ
RENCIJA
likai paraginti melstis už kri
lerių.
- 1
GRINĖJAMA GRUODY
kščioniškojo gailestingumo da
STREIKUOJA SIUVAMŲ
MONTREAL, Ont, Kanada, LONDONAS, spal. 27. —
rbo pasisekimų šiais sunkiai Buvusiojo bankininko Bai- NUŠAUTAS ALKOHOLIO
JŲ MAŠINŲ PARDA
spal. 26. — J. Valstybių de Ženevoje susirenka tarptauti SKERDYKLOS STATYBAI siais laikais. Visose parapijo r.’o byla bus imta nagrinėti
PIRKLYS •>
>. ■
,( •
TRŪKSTA MEDŽIAGOS
VĖJAI
mokratų partijos krašto kam nė komisija, kuriai pavesta
se sudaryti šelpimo komitetai. gruodžio mėn. 5 d., pirminin
■
panijos komiteto pirmininkas parengti programų būsimųjai
Nežinomi
du
žmogžudžiai
Baigiamai statyti Šiauliuo ATIDARYTA KATALIKŲ kaujant teisėjui Lynch.
TOKIJO, Japonija, spal. 27. J. A. Farley parašė laiškų vie ekonominei konferencijai, kuvakar ties italų politiniukju-:
■— Amerikos siuvamųjų maši nam kanadiečiui pirkliui. Pra- ri įvyks ateinančių metų pra se “Maisto” skerdyklai, pri
LIGONINĖ KINIJOJ
bu, 1007 So. Wood gat., nn4
PERKA 30 TROKŲ
trūko medžiagos, kuri privalo
nų kompanija padidino maši šo finansinės paramos demo
šovė alkoholio pirklį Jėe Tfonoms kainas. Sustreikavo 8,000 kratų kampanijai.
J. Valstybių atstovas Davis, būti atsiųsta iš Anglijos. Tai SUNNING, Kinija, spal. 26. Chicago miestas nusprendė ranelli.
, ; , ',
yra
šaldytuvų
vamzdžiai
ir
mašinų pardavėjų.
kurs čia turėjo pasitarimų nu
— Kongmoon’o apaštališkasis pirkti 30 trokų atmatų išve
sujungimai.
Todėl
manoma,
NETURI PINIGŲ VYKTI siginklavimo klausimu, išvy
vikaras Jo E. vyskupas Wal- žimui. Iki šioliai tam tikslui
kad
rangovas
savo
sutarties
ko
j
Ženevų,
kad
dalyvauti
mi

Į NEW Y ORKĄ
PRIEŠINGAS KEISTI
s’u’ns čia atidarė naujų kata trokai nuomojami.
išpildyti
negalės,
nes
visa
sta

nėtos
komisijos
darbe.
likų ligoninę. Ligoninės vedė
VALDŽIOS FORMĄ
Du negrai plėšikai apiplė
tyba turi būti baigta iki lap ju paskirtas amerikietis gy
1 SANTJAGO, Čile, spal. 26.
PRIPAŽINO PIRKUS
šė Household Finance bendro
kričio 1 d.
BERLYNAS-, spal. 26. — — Buvusis socializmo vykdy- KOMISIJOS RAPORTAS
dytojas, dr. H. Blaber iš Broo200 ŠĖRŲ
vės ofisų, 736 E. 63 gat. Už
APIE MOONEY’Ą
Buvusiojo kaizerio sūnus Au- tojas šioj respublikoj Davila
klyn, N. Y. Kongmoon’o srity
plėšikų sugavimų skirta 1,000
PILSUDSKIS NEPRIĖMĖ misijonieriauja
, gusfas Wilhelmas, kurs pri- nori išvykti į New Yorkų, bet
Maryknoll ’o Iškelta aikštėn, kad 1929 dol. dovanų. Policija abudu
m. Cook’o apskrities prokuro
PLEČKAIČIO
klauso fašistų partijai, yra neturi pinigų. Jis norėjo ank- NEW. YORK, spal. 26. —
'nu sijom enai.
ras Swanson’as pirko Corpo sugavo. Laimės 1,000 dol.
priešingas keisti Vokietijoje cijonu parduoti savo naminius AVickershamo komisijos rapor
baldus. Pasikvietė talkon bro tas apie Mooney’o bylų Kali Jeronimas Plečkaitis, kaip UŽIMTAS KAMPANIJA ration Securities 200 šėrų. Tai UŽ PRIVAČIŲ MOKSLO
šįandiepipę valdžios formų.
lį. Susirinkusi minia įsiveržė fornijoj čia spauzdinamas kny vokiečių spauda rašo, buvo WASH1NGTOX, sp - — buvo Insull’io finansinė orgaĮSTAIGŲ PARAMĄ
KARO SKOLŲ KLAUSIMAS į namus ir sulaužė baldus, o i gutės formoje. Šis raportas vi nuvykęs į Varšuvų ir ten ta-, — Jau šeštoji savaitė kaip inizacija, kuri dabar yra likvi
duotojo rankose.
Chicagos universiteto presu lenkų žvalgybos vajo brolis apsišaudyme su ne- sų laikų nuo visuomenės buvo iėsi
....
.
, prezidentas Hoover’is neturi
slepiamas Washington’e.
uis, aip perorganizuotų ir vonfereneyq 8U Spauc|Os aį. Apie tai klausiamas proku- zidentas Hutchins paskelbė su
LONDONAS, spal. 26. — pažįstamų sužeistas.
roras pripažino, kad jis pirko manymų, kad krašto vyriauParlamente iškeltas reikalaviRaporte pareiškiama, kad padarytų aktyvesnius liku-1 stovais. Labai užimtas politi
šėrus. Bet pareiškia, kad jis sybė finansiniai paremtų priMooneynubaiieta'Crvni iantia' 8'U8 PIaaai‘i"inl™taip ne kampanija.
mas, kad vyriausybė nemokė DAR VIENA KASYKLA
nčra Insull’io favorizuotųjų vačius universitetus, kuriuos
ATIDARYTA
tik vienomis aplinkybėmis, be Pat nori‘JO gautl.
tų karo skolų J. Valstybėms
.ištiko krizis.
TAYLORVILLE, III., spal. jokių įrodomųjų nusikaltimoj*r ^&8 mar^&.Pilsudskį, bet IŠGAUS Iš BOLŠEVIKŲ asmenų surašė.
be parlamento atsiklausiino.
26. — Čia dar viena Peabody faktų. Tuo būdu peržengta tas 70 naPr’ameLIETUVOS DOKUMENTUS
HOOVER’IS INDIANAPOLY kompanijos anglių kasykla — Kalifornijos įstatymai.
Lietuvos užsienių reikalų
ŠIAULIŲ APSKRITY 250
No. 7, atidaryta. Dabar šioj
“DRAUGO VAJAUS” APLIKACIJOS
ministerija
rūpinasi išgauti iš
PRAD.
MOKYKLŲ
.
WASHINGTON, spal. 26. srity trijose kasyklose dirba BORAH'AS APIE SMITH’O
BLANKA
rusų įvairius senovinius do— Penktadienio vakarų pre- cpie 1,000 angliakasių.
PRAKALBĄ
Šiaulių apskr. dabartiniu kumentus, kurie guli išmėtyti
•
t
’- „
Šiuo pranešu, kad įstoju į “Draugo Vajaus” Kontestų:
zidentas Hoover’is turės pra
metu yra 250 pradžios mokyk- kai kuriuose rusų archyvuose,
kalbų Indianapoly.
ROOSEVELT’AS PRIEŠ
NAMPA, Idaho, spal. 26. — lų su 334 komplektais. Iš to Rusai tų prašymų žada patenVardas ir pavardė........................................................................
PROHIBICIJĄ
Senatorius Borah’as pareiškia, skaičiaus 7 yra apskrities sa-'kinti.
3 VAIKAI ŽUVO GAISRE
BALTTMORE, Md., spal. 28. kad Smith’o prakalba Newar- vi valdybės namuos, 37 šv. mi
Adresas ...........................................................................................
— Demokratų partijos kandi- ke, N. J., pasakyta yra labai nisterijos, 32 valsčių saviv. ir
ORO STOVIS
&COTTSBLUFF, Neb., spa- datas į prezidentus vakar čia j naudinga prezidentui Hoove- 174 mokyklai patalpos yra
lių 26. — Už 4 mylių nuo čia kalbėdamas pareiškė, kad jisjr’iui. Nes, anot šen. Borah’o, nuomojamos iš ūkininkų. Vien
CHICAGO IR AVYIJN“Draugo Vajaus” Kontestas, 2334 So. Oakley Avė.,
sudegė C. Meier’o namai. Žu yra nusistatęs ko veikiau kra-( kraštas yra nusistatęs už pro nuomai
kasmet išleidžiama
— Iš dalies debesuota;
Chicago, III.
vo keturi maži vaikai.
štui grąžinti alų.
uM j į hibicijų.
por 100,000 litų.
maža temperatūros atmaina.

LIETUVOJE

POLICIJA LAIMĖS
1,000 DOL
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DBAUGAS
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Ketvirtadienis, spalių 27, 193i

Fašistams nuolat rėkiant, kad. demokra
kitę atsikreipti į mūsų rašti- palieka trumpesni negu turu!
tizmas — tai kiekybės garbinimas, o fašizmas
ninku Dr. G. Bložį, 2201 W. jo būti. Kadangi dantis ne
22 st., Chicago, III. Supranta- turi mielos, kiek ilgumo aug
— tai gryna kokybė, kyla klausimas, kas gi
ISelna kaadlen, ttskyrua aekm&dleniua
ma, mes tegalėsime patenkin- ti, dėl to jie dygsta poromis
katalikybei artimiau — ar fašistiškoji “ko
PRENUMERATOS KAINA: Metama — *4.0*. Pa
Šį
skyrių
tvarko
ir
prižiūri
tai Metų — *1.(0, Trima Mėnesiams — *2,00, Vienam
ti tik tokius prašymus, kurių vienas viršuje, kitas apačioj*
kybė” ar demokratiškoji “kiekybė”* Įsigili
Mėnesiui — 7(0. Europoje — Metama *7.00, Puael Ma
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
turinys bus bendro pobūdžio* ir auga iki atsiremia į vieni
nę pastebėsime, kad katalikybė turi kitokius
tų — *4.00, kopija .0(0.
BendfttdarblamO ir koreapondentama raitų negir
Grynai asmeninių klausimų kitų, ir tik tada sustoja augti
vertybių kriterijus, negu plika skaičiaus jė
tina, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprialunčlama tam
gsniu.
Gi
medicinos
mokslo
rįįįmo k0Į jjas nenumatoma O jei vaiko žandai yra susilei
tikslui palto lenkių.
ga ar plikas vadi) gudrumas (“kokybė”).
Redaktorlua priima — nuo 11:0* iki 12:00 vai.
pastangos .aukštume nuošimty ‘ Taipgi savo raštais nebandy- dę, augdami dantys atsiremk
Katalikybei kiekvieno žmogaus t siela,
Skelbimų kalnoa prtalunčlamue pareikalavus.
liekasi visai bergždžiosIsime gydyti, pilnoj to žodžio Į viens kitų nelaiku ir pasili
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 kaipo nemirtingoji bfltybė, sudaro absoliu
vai. po piet*
ka trumpesni. Trumpus ir kre
tiškų vertybę, jei tik ji atitinka wo tikslų Amerikos Lietuvių Daktarų Čia noriu pabrėžti, kad kol' prasmėj.
— Dievų, todėl katalikybei masės, tos fašiz Draugija šiuonii pradeda visų liaudis laikysis gana atokiai! pagaliau noriu išreikšti pa vus dantis sunkiau yra švt
“D RAUGAS”
mo paniekintos masės, sudaro tikrų apašta serijų straipsnių įvairiais svei nuo medicinos ir kol neįvyks Jgkos žodį Amerikos Lietuvių riai užlaikyti, dėl tos priežas
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
lavimu objektų: Kat. Bažnyčiai svarbu kuo katos reikalais. Šis darbas nu tamprus .bei nuoširdus sūsibe- Daktarų Draugijos vardu vi ties jie greičiau kirmija ir te
Publlabed Daily, Ezcept Sunday.
daugiausia sielų laimėti amžinajam gyveni matomas gana rimto pobūdžio ndravimas, tai iki tol negali- siems tiems laikraščiams, ku kits dantis daug sunkiau yr
SUBSCRIPTIONS: Onė Tear — *4.00. Slz Montba
— *2.(0. Tbree MonflB — *2.00. One Montb — 7(0.
mui Dievo karalystėje. Nėra abejojimo, jog bei apimųs plačių dirvų. Su rna bus tikėtis našių vaisių iš rie maloniai sutiko talpinti pataisyti. Be to, nėra tiek tvi
Europa — One Tear — *7.00. Slz Montba — *4.00.
svarbiau į dapgų Įvesti du prasčiokėlius, ne prantama,. šiais raštais tebus medicinos /nokslo pusės liau-!mūSų raštus. Mat, tūlų laikų rti, kaip tiesūs ir ilgi dantvf
Copy — .0*0.
AdvertlalnS ln "DRAUGAS” brlngs best reaulta
Kaip galima sužinoti, kuri
gu vienų ponų, todėl fašistų noras (kad jis galima apibudinti ir įsigilinti dies naudai. Čia iš esmės gal J buvo atsiklausta visų Ameri
Advertlstng ratea on appllcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey A v., Chicago ir būtų tikrai nuoširdus) padaryti tautos eli tik Į bendrus sveikatos klau negalima kaltinti nė vienos,! kos lietuvių laikraščių ar jie yra šeštų metų krūminis, ai
tų ypatingu K. Bažnyčios rūpesčio Objektu ir simus, kurie paliečia didelę nė kitos/pusės. Greičiausia vie sutiktų duoti vietos savo laik- ba tikras, dantis. Vaikas la
valstybės vadams daugiau tarnauti, negu pla daugumų , mūsų skaitytojų. nas kito nesupranta, taip sa rašty mūsų raštams. Su džiau kinių dantų žanduose turi i
DIENOS KLAUSIMAI
čiosioms masėms — negali būti patenkintas. Taipgi nemažai dėmesio bus kant, tinkamai nesusikalba. gsmu noriu pareikšti, kad di viso 20; 10 viršuje ir 10 apg
Katalikų religija yra par excelenee ma-1 kreipiama į tai, kad straips- Mat medicina yra gana pai džiulė dauguma redakcijų la Čioje. Tat 5 dantys vienoj
GRASUS DARBAS
šių religija, nes ji pripažįsta tai, kas masėms niai turėtų praktiškos yertės* nus dalykas, o liaudis bend bai entuziastingai sutiko mū pusėje žando ir 5 kitoje pi
brangu — dorų laisvę, lygybę ir broliškumų. Posakis, kad sveikata yra rai dar permažai tuortii įdo- sų pasiūlymų kaipo labai nau sėje, viršuje ir apačioje y r
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
Ir laisvė, ir lygybė ir broliškumas kaip tik brangiausias žmogaus tūrtas, maujasi. Čia tai ir pasilieka Į dingų ir kultūringų sumany- tikras krūminis. Reikia nu
gražiai pradėjo darbuotis. Prieš porų savai
yra fašistų pasmerkti idealai. Antra vertus, nėra nė kiek perdėtas. Tačiau didelė spraga, kuria medici mų. Berods viena redakcija vidurio skaityti į vienų pus*,
čių Chicagoje ji buvo suorganizavusi sveika
Bažnyčios doktrina turi tokių reikalavimų, praktiškame gyvenime visai nos mokslas pastaruoju laiku nemalonėjo atsako duoti, b dvi jei suskaitysi penkis, jie yi
tos savaitę su naudingomis ir pamokinančio
kurie nėra plebėjiški: ji reikalauja šventumo mažai tesiranda tokiij žmonių, deda itin žymias pastangas pastatė gana keistas ir mūsų laikiniai dantys, o jei suska
mis paskaitomis, kuriij išklausė keli tūks
ir tuo griežčidusiu būdu akcentuoja morali kurie tai pilnai įvertintų ir pašalinti, Įvairiais būdais su draugijai visai nepriimtinas tysi šeši'Sj šeštas bus tikrž
tančiai lietuvių. Dažnai girdime lietuvius gy
nę kokybę. Vienas iš svarbiausių empiriškų stengtųsi1 Įgyvendinti. Užtat pažindinant visuomenę su rei sųlygas. Taigi pastariesiems arba šeštų metų krūminis di
dytojus kalbant apie sveikatos dalykus per
Į Bažnyčios uždavinių žemėje — tai nuolat per nėrat* ko. stebėtis,
kad tiek da- kalingiausiais medicinos mo laikraščiams, mes, deja, nega Utis; įis daugiau hekris ir
•
radijo. Tos naudingos kalbos daug žmonių
lėsinie bendradarbiauti. Gi vi 'reikia prižiūrėti, kad neiki;
dirbinėti plebėjiškų vulgariškumų i moralinį ug išvehgiamų susirgimų kas- kslo bendrais dėsniais.
pasiekia.
aristokratiškumų. Šiuo atžvilgiu katalikybė dienų matome, ir kad stebėti Šioj linkmėj Amerikos Lie si kiti laikraščiai gaus mūši) mvtų. Pasirodo, kad ir un
Ši draugija sumanė dar vienų pagirtinų
yra ne skaičiaus, bet kokybės religija, kurjni nai aukštas skaičius belaikių tuvių Daktarų Draugija pra raštus reguliariai. Pasitikime, žiausia skylutė, tuoj ko gre
dalykų. Ji įveda į mūsų laikraščius nūolavienas šventasis yra brangesnis Už milijonus mirčių mus paliečia. Medici deda gana rinitų darbų sklei kad šis mūsų darbas atneš tei čiausiai reikia Užtaisyti. T
tinį sveikatos skyrių, kuris mūsų dienraštyje
kia priežiūra palaikys žand
išdykėlių, jei šie pastarieji neturi noro pasi nos mokslas jau gana aukštai sti žinias iš medicinos ir den- giamų rezultatų.
eis ketvirtadieniais. Pirmų straipsnį dedame taisyti.
Dr. S. Biežis ramsčius; jie bus savo viet
1
•
pažengė savo sparčioj eigoj ir tisterijos mūsų plačiojoj vi
šiandien. Daktarų draugijos skyrių dėsime
je; kiti dantys išdygs tiesu
gali pilnai kontroliuoti ir net suomenėj per Amerikos lietu
Jei pažvelgsime į istorijos lapus, tfti pa
ketvirtadieniais, nes norime, kad juo naudo
visai pašalinti iš žmonijos ta vių įvairius laikraščius. Nors SVARBIAUSIEJI DANTYS pilno ilgumo ir vaiko veid:
tus Pittsburgh’o ir apylinkių “Draugo” skai matysime, jog katalikybės išdavimai — hereBURNOJE
neptrsimainys.
rpo labai didelį skaičių viso jau nuo seniai tūli darbštesni
tytojai, taip kaip Detroit’o lietuviai naudo zijos ir apostazijos — daugiausia eina iš “e- kių ligų. Vienok tam reika
gydytojai ir dentistai rašinė
Paprastas yra išsireiškiau
jasi dr. A. Račkaus raštais apie sveikatų į lito”, kuris neretai ir liaudį patraukia eiti jo
Svarbiausieji dantys burno “Mano kūdikis buVo labai gi
lingos tinkamos aplinkybės, ku ja naudingus straipsnius į nepenktadieniais.
I pėdomis. Liaudis, kaipo tokia, pasižymi nuorios netrukdbmdi leistų prak kuriuos laikraščius, bet tai je yra krūminiai, kurie išdyg žus, o kai užaugo, gražuliu
Kalbos salėse ar per radijų yra geras 1 širdumu ir paprastumu; tuo ji jau patiko tiškai įgyvendinti savo žino
tik atskirų asmenų gražus da sta vaikams šešių metų amž. pranyko.” Netiesa, kūdik
dalykas. Tačiau kalbas sunkiau yra įsitėmy- pačiam Kristui, Kuris daugiau meilės rodė jimų.
.
rbfts dirbamas. Siuomi prade Jie vadinami šešių metų krū neišauga gražumo, tiktai n
in -ntiošifdnnlui, neti, atminti, pasimokinti. Spausdintas žodis liaudiškam• paprastumui
1 '
dame ant'plačios skalės orga miniai dantys. Jie yra tikrie prižiūrėti šeštų metų krūm
daugiau žmonių pasiekia. Jei kartų- perskaL gū pariziejiškam bei poniškam suktumui ir Vis dėlto praktiškame gyve
nizuotu būdu darbų, kuris iki ji dantys: keturi iš viso — niai dantys žandui suleid
tęs nesupratai, gali perskaityti ir kitų kartų jų rafinubtam gudrumui. Kat. Bažnyčia seka nime matome visai kų kitų
vienas viršuje ir apačioje air savo artimui patarnauti, duodant ir jani savo Įkūrėjų ir labiau orientuojasi i liaudį, Ligomis, kuriomis sulig medi-lSio! Pas mus d«>-“buvo bau bejose žandų pusėse, užpaka arba sukraipė, ir dėl to ki
dytas. Tvarkymui šio viso rei
dikio veidas persimainė.
laikraštį perskaityti. Tų suprato ir Daktarų riegu į rafinuotų, suktų ir išdidžių ponijų cinos mokslo supratimo, visai
lyje laikinų dantų, nes tuo
kalo
draugija
paskyrė
seka
Draugija, kuri pasiryžo per mūsų laikraščius Tas visuomenės elementas, kurį fašistai va mažas skaičius teturėtų sirg mus daktarus: J. Poškų, K laiku laikiniai dantys prade Tat prižiūrėkit vaikų šeši
plačiai ir sistematingai informuoti apie svar dina “elitu” ir “kokybe”, turi dvi stiprias ti, o mirtingumas veik visai
Kliaugų, T. Duttdūlj, K. Dfa da dygti' ir šeštų metų krū metų krūminius dantis, nelei
bų žmogaus turtų — sveikatų.
pagundas: arba neapkęsti ir kovoti su katali neturėtų pasireikšti, ištiktųjų
upelį, G. Bložį ir S. Biežį. Ba miniai dantys laiko vaiko ža kit jiems iškirmyti. Vaiki
gi
jomis
serga
šimtais
tūksta
kybe
arba
stengtis
tapti
K.
Bažnyčios
dome

Dienraštis “Draugas” Į tų sritį visada
ndysime rašyti suprantamu bū ndus vietoje ir vaikas* jais kaip buvo, taip ir bus graži
nčių
ir
miršta
desėtkais
tūkssio
centru
ir
priversti
Jų
tarnauti
jo
žemiš

daug dėmesio kreipė. Būvo daromos pastan
Dr. C. Z. Vežei
J du ir paprasta kalba, kad ir kramto maistų, iki daugiau
tančių
žmonių.
Kodėl
gi
oia
kiems,
miesčioniškiems
interesams.
gos, kad tltiolat sveikatos skyrių palaikyti.
reiški-1^^8 prasilenkdami su kai dantų išdygsta.
tokis
nesuderinamas
_______
Ir palaikėme. Visa eilė gydytojų dienraščiui
Daugelis tėvų daro klaidų Šventasis Raštas, Seno,
Aplamai imant, katalikybei nepakeliui su nys? Štai kur randamas atsa-^0^3
bendrftdafbiavo. Dr. A. Račkus per suvirš de fašizmu, niekinančiu mases ir per daug gar
riausias tikslas sveikatos klau manydami, kad tie krūminiai Naujojo Įstatymo, su Vulgi
šimts metų sistematingai mūsų skaitytojus binančiu “Vadus”, nes Į kiekybę ir į koky kas. Dauguma žmonių mažai Simus gvildenti. Kartas nuo dantys yta laikiniai ir leidžia tos tekstu, Antras Tomas, pi
apie sveikatų iflforinavo. Dėl to mes esame bę Kat Bažnyčia žiūri kitokiomis akimis, ne arba ir visai neturi tikslių ži karto gal pasirodys tūlų ne jietns iškirmyti. Vaikui netek- nais popieriniais aptaist
patenkinti, kad ir visa Daktarų Draugija pri gu šio pasaulio galingieji, negu idėjinių se nių apie menamas ligas. Už tikslumų užvadinimuose, bet ti tų dantų reiškia tų patį, kaina $3.00.
tat jie neturi tinkamų galimy
sideda prie to svarbaus, kultūringo darbo. zonų kūrėjai.
kaip išgriauti tiltui ramsčius; šventasis Raštas, Seno,
bių apsisaugoti nuo Įvairių tai bus daroma sti tikslu su
Reikia tik palinkėti, kad tos draugijos na
tiltas susikraipys arba susi- Testamento Iii. Psalmių km
susirgimų arba kad ir apsir- prastinti apkalbamų dalykų
riai, gražų darbų pradėję, ištesėtų.
leis. Tas pats pasidaro ir su ga, patarlių knyga, Eklezia
PABTAfiALRŠ
gus neturi pakankamų žiniųiTikimes> kad uS
ir
.kaip geriausia gydytis.
ir’ “MM®* žiauriai smerkia vaiko žandais. Jei vaikas ne- tikas, Izajo pranašystė. Ver
KATALIKYBE IR MASES
Visi, be išimties, liberalų laikraščiai kaž
•
Imi. Iš kitos pusės, noriu at> teko šeštų metų krūminių da- ir Komentorių pridėjo Vy
kokiais sumetimais virto nezaležnihkų orga Iš to tįk plačioji liaudis si kreipi i į skaitytojus: Jei ntų, jo žandai susikraipo ar kupas Juozapas Skvireckt
Šiuo klausiniu įdomiai rašo p. G. U
nais. Net ir sočiai estiškieji juos pradeda pa skaudžiai nukenčia kaip svei-' kas norėtumėt kokiuo klausi- ba susileidžia, kiti dantys iš- plonais popieriniais aptaisai
B.” 41 nr. Jis sako:
sekti. Kur nors čia šuniukas yra pakastas. katos, taip ir finansinių žvil- j hm raštų matyti, tai malonė ' dygsta ne vietoje, kreivi ir kaina $3.00,

“D R A U G A S”

SVEIKATOS SKYRIUS

Data Pnfahnt

Driteists Penktq Meti
SAsktufts
. Rašo Tautietis

(Tęsinys)
Gyventojų skaičius

^Kiekvienas miestas nori pasidžiaugti
gyvenimo namais. Ypač Omaha gali pasi

džiaugti puikiausiais namais ir savo gy
ventojų skaičiumi, čia yta du šimtai dvi
dešimts penki tūkstančiai (225,000) gy
ventojų ir daugiau negu penkiasdešimts
du tdkstančiai (52,000) Šeimynų, baugiau
negu pusė šių šeimynų turi savo namus.
Bevėik kiekviena lietuvių šeimyna turi
savo namų. Omahos namai taip greit iš
dygo, kaip grybai po lietaus. Seni namai
nuolat taisomi ir vis naujai rengiami. Omahoje namų nuomos labai pigios. Už 15
dolerių galima puikų namų išnuomoti stt
vandenimi, šviesa, šiluma ir kitais pato-

Kur dingot šviesos, drųsios
34 katalikų bažnyčios. Visų puikiausia los išaugo1 didelis ir garsus universitėtas.
Mano mintysi
Omahoje yra labai daug linksmumo. yra katedra. Ji yra ispanų stiliaus, visa Jis taipgi pakvietė pranciškonus ir kitus
Čia yra daug teatrų, žaidimų ir kitų pra iš marmuro. Dėl stokos lėšų dar ir dabar vienuolius darbuotis jo diocezijoje.
Ar su vėtromis nuskridot
mogų. Geriausieji artistai keliaudami iš nėra visai užbaigta viduje.
Kur dangintis?
Kitas vyskupas buvo R. Scannell. Jo
New Yorko, Cbicagos ir kilų didelių mies
Ar su dūmais išsisklaidėt laikais dioeezija labai paaugo. Atsirado
It Omahos katalikų ptaeitis
tų į vakarus, visados sustoja Omahoje ir
Po tuos plotus?
daug pasaulionių kunigų ir vienuolių. AKai vyskupas J. 0. Gorman 1859 me pie tų laikų ir mūsų broliai lietuviai pri
dalyvauja įvairiose pramogose. Omahos
Ar pas vargdienius be duonos
simfonijos orkestfa yta geriausia Visose tais atvyko į Omahų, jis rado čia tik tris buvo į Chnahų.
Ašarotus?
valstybėse.
šimtus šeimynų. Jais rūpinosi tik du pa
Gal kraujuose kur paskendot
III Lietuviai Omahoje
sauliniai kunigai ir vienas jėzuitas. Tas
Mūs laukuose?
t
Omahos ateitis
vyskupas
čia
buvo
15
mėtų
it
stehgėsi
Snnku
pasakyti,
kada
pirmas
lietuvis
O gal gulit pašarvotos
Ateitis daug žada Omahpš miestui.
paskirti
kunigus
į
dideshes
žmonių
ap

atvyko
Į
Offlohų.
Pirmiausiai
dėl
to,
kad
Ten, kapuose?...
Jau dabai yra 225,000 gyventojų. Tačiau
gyventas
vietas.
Jo
laikais
atsirado
dahg'
nėra
jokių
užrašų,
o
ahtra
tais
laikais
dar daug žhionių atvažiuoja iš kitų mies
Kur jūs dingot mano mintys
tų ir čia apsigyvena. Galima tikėtis, kad pasaulionių kunigų ir Įvairių vienuolių. labai mažai buvo susipratusių lietuvių.
Dažnai
jie
Vadindavosi
lenkais,
rusais
ir
Svajonėlės?
Kitas vyskupas Jokūbas O*Connor
ateityje Oihaha bus Vienas iš didžiausių
Jūs mahe raminot, kėlėt
miestų, čia žmogus gali pigiai, ilgai it buvo paskirtas 1876 metais. Jo laikais kitais.
Vienintelės.
Putini
linksmai gyventi.
Omaha labai padidėjo. Mat, dvi kompani
Tačiau mes tikrai galime tvirtinti,
‘Tikėjimas Omahoje
jos pravedė savo geležinkelių linijas. Tai kad jau 1901 metais buvo keletas šeimy
Tikroji dorybė niekuomet nežiūri a
Omahoje yra labai daug tikėjimų. De davė žmonėms progos važiuoti į Omdhų nų lietuvių, nes tada jau buvo sutverta
veik kiekviena didesnė sekta čia turi sa ir čia apsigyventi, kaip amerikonų vadi net šv. Antano draugija, kuri davė pra gal, nežiūrint j savo šešėlį — į garbę.
Goetl
vo šaknis, čia taip pat yra daug bažny nama “magic” (burtų) mieste. Creightb- džių Šv. Antnho parapijai ir buvo jos
k . **
čių. Galima sakyti, kad kiekvienam tūks nų šeimyna buvo labai duosni katalikų stipriausias pamatas per 25 metus. Duok
Vyriausias gyvenimo tikslas yra: gi
įstaigoms. Su jos pagalba būvo Įsteigta Dieve, kad ir toliau taip būtų!
tančiui žmonių yra viena bažnyčia.
lvoti
apie teisybę, atjausti grožę ir troi
Iš visų tikėjimų, katalikų tikėjimas katalikiškoji kolegija, kurių vyskupas pa
b«e)
f
dMgUREttll toH savo
U via© yra skyrė jMUsft. lUadbft tl tor mokjkOmahoje linksma gyventi

-

i
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•

ITs'ol virtndienis, spalių 27, 1932
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!parvirto ir numirė nuo širdiesiten nusprendžia, karir
cune taip pat gyveno ant že- gija taptų didelės organizaci liftu atvažiavusių, pav. Kas
*
pašalpų
ir
kas
jos
vertas.
Tat
f ligos.
mes, kaip ir mes, kadangi jie jos dalimi. Šis sumanymas pri tas Vaišnoras, “ Pittsburgh ’o
ir tai šeimynėlei patarė dabar užsitarnavo ant amžinos lai imtas tik vienam pasiprieši Lietuvių Žinių” generalis aJi buvo iaip pat pavyzdin
eiti į bažnyčių, o po sumos a- mės danguje, tad ir mes, sek nus. Taip pat gana ilgokai di- g<‘ntas, kurs atlankė savo subga motina dviejų sūnų ir dvie
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, reduktorius
teiti į mokyklų į šv. Vincento dami jųjų pavyzdį, irgi gali skusuota apie suradimų būdų . agentų Andriulį. Paskui majų dukterų, kurių viena yra
2128 Karkins Way, Pittsburgh, Pa.
draugijos susirinkimų. Žmoge me tapti šventais. Tad seki pasauliečių apaštalavimui, ku-tčiau Dr. Godliauskų iš Pittsšv. Pranciškaus Vienuolyne,
Telephone HEmlock 1490
lis susiraukė ir labai nepaten me mūsų pirmtakūnų, pavyz rio reikalauja šv. Tėvas Pijus jburgh, Pa., L. Woshner iš
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
Mt. Providence vardu Sesuo
kintas apleido klebonijų. Išė dį, eikime jų pėdomis, tai ir XI. Tuo reikalu sekančiame iBrentwood, Pa., Marijonų Zi
1921 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
Marija Cecilija. Ji šiais me
jęs iš klebonijos tuojau prar mes, atlikę šios žemės vargin susirinkime plačiau referuos Įjiluūtę iš Coverdale, Pa., ir JuTelephone Hemlock 2204
tais mokina vaikus šv. Juo
'dėjo kolektuoti pasakodamas gų kelionę, susivienysime sų kun. J. Misius tam tikra-spe zę Masaičifltę iš (Bridgeville,
zapo parapijinėje mokykloje
tų pačių istorijų atėjimo iŠ Visais Šventaisiais danguje. cialiai paruošta paskaita.
Pa., Zosę iš McKeesRocks, Pa.
“Vaikai, eikime arčiau namų, DuBois, Pa., kame klebonau
Californijos. Ir kaip bemata Nepamirškite pasimelsti prie
Šv. Pranciškaus Vienuolyno Šios pastarosios taipgi aplan
kad labiau nepradėtų lyti.” ja kun. Urbonas. Todėliai liū
nt iš lengvatikių žmonelių su- savo globėjo. Reikia įsidėmė
kė ir savo draugę Mikalinų
Paėjus apie 30 pėdų, perkū di tretininkai ir šv. Rožan sikolektavo, spėjama, apie pe ti ir tai, kad prieš Visų Šven knygos pardavinėjimų užgirta
Gelažaitę.
Tai labai gražus ir
čiaus draugija netekę darbš
vienbalsiai sulig Seimelyje pa
Dievas, sutverdamas žmogų, nas trenkė į eglę, po kuria
nkinę. Kuomet varpai suskam- tųjų šventę' vigilija su pasni
girtinas dalykas, kad pamal
čios savo narės. Liūdi šv. Ka
tiekto plano.
paskyrė jam Angelų Sargų, mes stovėjome. Eglė suskilo
““*7.’
bėjo gjmkdnnū žmones į baž- nku — pirmadienį negalima
dūs žm o ne Ii ai net iš tolimų
parapija uolios veikė’
. x. ..
* ,,
,
“ Pittsburgh’o Lietuvių Ži
id jį saugotų ir globotų, o į šmotelius. Jeigu nebūtumėm zimiero
3os ir
ir Davvrdmeo.
pavyzdingos katalikės
katalikes. ">'«>» sum,13‘s “pavargėlis”, mėsos valgyti ir reikia pasnin- nių” redaktoriui kun. Kazė vietų važiuoja į atlaidus, tik
)ač, kad vestų j amžinąjį gy- išėję iš ten, visi būtumėm žu
gaila, kad mes čia šalia baž
nui ųusiskundus, kad per šį
vę. Kas mus išvedė? Angelas Liūdi taip pat ir šv. Pranciš ėias a|ėjęs iš Californijos, įsi
fenimų.
nyčios gyvendami ant vietos
kaus seserys netekusios dos
Sargas.
mėnęsį mažai gavęs nuo kuni
sėdo
į
puikiausių
“
limozinų
”
X
Trečiadienį,
lapkričio
2
nesugebame
ateiti ir pasinau
Dėlko Dievas taip rūpinas
Prisimena ir kitas stebuk nios savo rėmėjos ir už tad automobilį stovėjusį skersai d. Vėlinių Diena. Tų dienų vi- gų žinių ir raštų, nors pasku doti Dievo malonėmis.
ogumi? Dėl to, kad jis yra lingas įvykis. Žmogus dirbo reiškia gilios užuojautos visai
tiniame susirinkime entuzias
gatvės nuo bažnyčios, tik su-fsas katalikiškas pasaulis mePaldininkas
tvertas sulig paties Dievo ka;yklo^' Baig7an^s'
Medžių šeimynai. Galop liūdi
tiškai
visi
buvo
pasižadėję pa
veikslu ir panašumu. Jis tu- darbų, norėjo prirengti anglių sūnūs-dukterys netekę savo kriokė ir turbūt “pėsčiomis” ldžiasi už mirusius. Kiekvie remti, vėl visi vienbalsiai šį
protų ir liuosų valių. O dar dėl rytojaus. Susidėjo visus į- mylimos motutės, bet .labiau nuvažiavo, o lengvatikiai tįk nam kunigui yra leista laiky pasižadėjimų iškilmingai pa XSpalių 15 d. buvo išparda
arbesnis dalykas, kad Die- rankius skylei gręžti, kad at siai liūdi jos vyras Gabrielius apsilaižę savo sumestų kvote- ti net trejas šv. Mišias už mi- kartojo ir dabar jau tikrai vimas a. a. Gramo krautuvės
as — V. Jėzus jį atpirko sa- šautų anglies. Kaž-kų užsimųs- netekęs ištikimos savo gyve rių “pavargėliui” ir nuleidę į rusi us, o pasauliečiams atlan- pasižadėjo visi rašinėti į valgomųjų daiktų, kad paden
šv. Krauju ir kad žmogus, tęs pasitraukė iš tos vietos ir nimo draugės-žmonos — šei- galvas visi suėjo į bažnyčių kantiems bažnyčių nuo lapkri- “Pgho Liet. Žinias.” Ant ga gtų laidotuvių lėšas. Tuo rei
gal savo prigimti, yra su- : tuojau krito labai didelis ak mininfcės... Lindi visi! Visi PasimelfitV už “vargdienius. ” ,Įio 1 d. nuo piety iki lapkr. lo kun. Misius ir kiti kunigai kalu buvo pavesta vietiniam
ertas dėl dangaus. Todėl muo, kuris sutrupino visus jo mes jos netekome
žiauri ir Čia turėtų žmonės būti bis-Į2 d* 12 valandos nakties su sveikino kun. Kazėnų už sėk klebonui kun. J. Misiui pasi
ngelo Sargo pareiga yra sau įrankius. Žmogelis pažiūrėjo i taip netikėta mirtis išplėšė jų kutį atsargesni su nepažįsta- iviauohniai atlaidai tiek mingų ir taip gyvų vedimų darbuoti.
X Spalių 16 d. S. L. R. K.
ti žmogų nuo viso blogo ir savo nelaimės vietų ir taip iš mūsų tarpo. Mes jos pasi roais, kurie dažniausiai prisi-la'k’vY’ k^ek syk‘y atlankys ba- “Pgho Liet. Žinių.” Paskui
sti jį į amžinųj i gyvenimų. persigando, kad prakaitu ap gendame, bet jos jau nėr su dengę vargdienių dangtimi, iS-Įznycl? lr,^kal^s kentf “Te- u£gimokėję mėnesines duokles A. 92 kuopa laikė mėnesinį
Apgailestavo,
ir paskyrę ateinančiam susiri- susirinkimų.
Tiesa, Angelas Sargas glo- sipylė, ir pasakė: “Tai čia tik mumis. Te Aukščiausias jai a- naudoją ir apgaudinėja geros te“US’’. n.
kad
iš
priežasties
bedarbės
„
ir
dosnios
širdies
žmones.
Šia-j?.
Ga
jJ
)
®
\
r
6
A
,
m
*
nkimui
vietų
lapkr.
29
d.,
3
ja žmogų tik tada, kada jis Angelas Sargas mane išvedė tJygina amžina laime už jos
siduoda po Jo valdžia. Jeigu iš tos vietos. Kitaip būčiau visus gerus darbus. Mes gi ne . ndien teisingų žmogų labai le-^>n^ atilsį. Šv. Kazimiero ba vai. popiet, pas kun. Kazėnų, daug narių turės apleisti suogus nepildo Dievo Įsaky- žuvęs. ’ ’
užmirškime jos savo maldose. ngva apgauti. Mat teisingas žnyčioje kas met būna tokioje Pittsburgh, Pa., malda užbai sivienyjimų, nes neišgali už
simokėti mėnesinių duoklių.
ų ir gyvena nuodėmėse, taAmžinų atilsį duok jai, Vieš žmogus mano, kad visi taip tvarkoje pamaldos už miru gė susirinkimų
Jei pradėtumem peržiūrėti patie, o šviesybė amžina tegul teisingi, kaip ir jis pats. Tad sius: Visų Šventųjų šventės
jis nėra Angelo Sargo gloX Atrodo, kad naujas mū
Kalbant apie “Pgho. Liet.
savo
gyvenimą, atrastumėm, jų apšviečia.
vakare
7
:30
vai.
gedulingi
mi

je dėl to, kad jis pasidaro
bv kas jį lengvai išnaudoja ir
Žinių” reikalus, dalyvavo ta sų biznierius “Draugo” Dran
daug tokių atsitikimų, kad
apgauna.
CSa
pas
mus
labai'
Sp
''
’
ai
ūž
.
P^inėpriešas.
Nuliūdusi Tretininkė
me posėdyje ir Kastas Vaiš gas turės bankrūtyti, nes jo
nesuprantamu būdu tapome iš
jimai,
pamokslas,
procesija
ir
gla ziai suorganizuotas pavarnoras, kurs nusiskundė, kad biznis visai “švak,” nes vos
Angelas Sargas visuomet pa gelbėti iš daug nelaimių.
Libera
pne
parengto
grabo.
,,
, .
X Šv. Kazimiero parapijos gėlių šelpimas prie šv. Vince\
® ®
iNorth Side Pittsburgh labai tik 4 “ Pittsburgh’o Lietuvių
oda žmogui gerų minčių, vekad klebo-1
,. . .
® A
Tat gi Angelas Sargas ap bazaras gana triukšmingas, to draugijos, kurios tikslas via yra paprotys,
• y TT-v .
I sunkiai eina “Pgho Liet. Ži Žinių” numerius teparduoda.
amas jį prie gero. Pav., Krines savaitę pnes Vėlimų Dieui gimus, angelas pranešė saugoja mus ir nuo nuodėmių gal, ne taip skaitlingas, kaip yra ištirti, kas vertas snšelpi- nų įteikia vokus, kuriuose ra nių” platinimas. Raporteris Turbūt neužilgo, jei kostumekįtais metais kad būdavo. Spa mo, o kas ne. Todėl kas tūri
rių neatsiras daugiau, įvyks
emenėliams: “Apsakau jums ir jų pavojų.
nda
atsakantį
lapelį,
ant
kū

dį džiaugsmų, kurs bus viTodėl, dažnai pasiveskime lių 27 d. iškilmingai užsibai- Lokį atliekamų centų kitų sa no surašoma už kų norima be Kasmet du syk visos Pitts- “šarap sel”. Reiktų paskirti
j burgh’o Vyskupijos visų tau “resyverį,” gal, patį klebonų,
ems žmonėms, jog užgimė Angelo Sargo globai. Melski gė kaziriavimu ir paskutiniais šelpimui pavargėlių, paaukoki
ndrai
irielstis,
arba
padaryti
tų kunigui laiko taip vadina nes kitaip tai bus kaput.
s šiandien Išganytojas (Lu mės prie Jo. Tuo būdu išve laimėjimais. Kiek bazare už- te juos į šv. Vincento draugipaminėjimus.
Tai
labai
gražus
o
ji
gi
prižiūrės,
kad
tavo
Koresp. A. A.
mas konferencijas. Kai kam
II, 10, 11). Kristui prisi- ngsime kūno nelaimių ir sie dirbta, dar neteko sužinoti,
paprotys bendrai melstis už
auka
pakliūtų
ten,
kokiam
tu
nes
mūsų
biznieriai
privačiai
gal įdomu, kų ten kunigai kal
lus iš mirusiųjų, Marija Ma los nelaimių — nuodėmės.
mirusius. Nes kokiu saiku saitikslui
aukavai.
Ausis
savo
namuose
dar
tebelaiko
basi, kas ten dar per pasita
elena ir kitos Jos draugės
Kun. J. V. S.
kuosit, tokiu tau bus atsaikuo“
card
parties,
”
kurios
jau
bu
rimai. Nieko čia jau tokio sla
aplankyti Viešpaties grata. Jei dabar .melsimės už mi
X'
Sekmadienį
spalių
23
d.
vo.
pas
Marculaičius
(Ą.
L.
ptingo. Susirenka visi (virš
štai, Angelas pasirodė jorusiuosius, tai po mūsų mir
Spalių 19 d. per Bridgeville
mūsų
kunigai
paskelbė
baž

Wenslovas
Undertaking
Esta500 kunigų) į ruimingų prie
ir tarė: “Jūs nesibijokities
neužmirš
ir
mūs
mūsiš

pervažiavo automobiliu demo
blishment) ir pas p-lę Agotų nyčioje, kad šį metų Kristaus
Katedros svetainę “Chancery
ne's žinau, jog ieškote Jėkiai.
Čia
pirmosios
šv.
Mišios
kratų kandidatas į preziden
Sutkaičiūtę (Polithania State Karaliaus šveūtė bus apvaikš
MIRt A. A. MARIJONA
liall” lygiai 2 vai. popiet. Ge
us, kuris buvo nukryžiuotas.
MEDŽIENĖ
P.ank Cashier). Abiejose vie čiojama kitų sekmadienį, spa prasidės Vėlinių Dienų lygiai neralvikaras atkalba maldų ir tus F. D. Roosevelt. Gatvėse
Jo čionai, nes prisikėlė”
tose uždirbta apie $50.00. La lių 30 d. taip pat iškilmingai, 7 vai. ryto, po tų tuojau ant atidaro konferencijas. Paskui buvo pilna žmonių, net moky
at. XXVIII 5-etc.). Ir daug
Spalių 18 d. vakare staiga bai gerai pasisekė. Dar teko kaip ir praėjusį metų. švč. ros, o prieš trečias bus gieda eina eilė paskaitų iš teologi klų vaikai išėjo pasitiktų ga
tų pavyzdžių turime, kur Ama egzekvijos ir šv. Mišios.
limų’ šalies valdovų. Minia, ūjos, dogmatikos, moralės ir
elas pataria žmogui. Tie pasimirė a. a. Marijona Me- nugirsti, kad panašios “card Sakramentas bus išstatytas vi
po pagauta, džiūgavo, rėkė;
Vakare 7:30 Rožančius šv. už
si patarimai yra mūsų kaip džienė, 60 metų amžiaus. Pa parties” rengiamos pas Simo- sų dienų, specialiai pritaikin
pastoralės ir Kanonų (Bažny
laidota spalių 21 d. iškilmin navičius, Stravinskus, Pakro ti pamokslai bus sakomi per mirusius, paminėjimai ir Li čios Teisių). Pasibaigus pas visiems įkirėjo dabartinė būk
ino taip ir sielos laimei.
gomis pamaldomis iš šv. Ka snius, Čubius, Vaišnorus ir ki kiekvienas Mišias šv.; 3 va bera. Taip pat už mirusius vi kaitoms eina diskusijos iškel lė. Daugelis tiki, kad, pakei
Angelas Sargas dažnai gei
zimiero R K. Bažnyčios šv. tus. Jie žada visus “subytin- landų po piet bus ypatingos sų tų, kurie prisidėjo prie pa tais klausimais. Paskui pasi tus Baltųjų Rūmų šeimininkų,
mus nuo pavojų. Kuomet
Kazimiero kapinių šeimyni ti.” Bravo, nepasiduokite. Bus Kristaus Karaliaus permalda maldų už mirusius kasmet per tariama apie vietinius bend krašte stebuklas įvyks: pra
. Petras buvo kalėjime, atėvimo pamaldos ir Suplikaci visų oktavų laikoma šv. Mi rus reikalus. Šiais metais ko monė atgis, uždarbiai padidės,
niame lote. Be vietinio klebo daugiau parapijai naudos.
pas jį Angelas ir išvedė iš
darbo našta pasidarys lengve
Akis
Akis ir Ausis jos. Vakare 7:30 vėl pamal šios su egzekvijomis.
no, kun. Kazėno, šv. Mišias
nferencijose laikytose spalių
Įėjimo. (Apšt. Darb. XII,
X Anądien pas mūs klebo 19 d. ypatingas dėmesis J>uvo snė. Kol kapitalizmas nebus
dos, pamokslas, procesija su
laikė už mirusią Marijonų kun.
Kada pranašas Danielius
X Šiais blogais laikais la Švč. Sakramentu, kurioj Var nų kun. Kazėnų vėl lankėsi kreiptas į katalikiškųjų akci suvaržytas išmintingais, visuo
Skripkus, šv. Pranciškaus se
vo įmestas į liūtų duobę suserų kapelionas, Mt. Provide bai daug priviso visokių val do Jėzaus, ir bendrai vyrai, Congressman Guy E. Camp ja ir bendrai į pasauliečių a- menei naudingais įstatymais,
skymui, priešingai, išalkę
nce, ir kun. Kopera iš Cecil, katų, perėjūnų, žmonių išnau dalyvaus su žvakėmis. Užbai bell ir kiti žymūs svečiai iš paštalavimų. Ant galo patsai — Šalies gerovė vargiai bus
tai priėjo prie Danieliaus
Pa. Kadangi velionė buvo vei dotojų, kurie labai sumaniai ga palaiminimu Švč. Sakra Vasliington, D. C. Mūsų kle- je e, vyskupas padaro pasta- atstatyta. Kapitalizmo neri>jų ir atsigulę jas laižė ir
kli tretininkė ir šv. Rožančiaus ir mikliai moka geros širdies mentu. Taipgi ragino, kad tų btonas turi labai gerų vardų bas įr vg| malda baigiama buota laisvė suardė pusiausvy
Idė. Angelas Sargas sulaikė
Rap. konferencija. Šiose konferen rų tarp gamybos ir suvarto
draugijos narė, už tad abi dr- žmones išnaudoti ir apgauti. dienų ko daugiausiai prieitų Wasliingtone.
os žvėris ir išgelbėjo Daniejimu, atnešė nepastovumų, pa
jos dalyvavo laidotuvėse. Ly Mūsų klebonas jau nekartų iš prie šv. Komunijos. Tai dide
cijose J. E. Vyskupas ypatin
I, kad jis galėtų pildyti Diedint į bažnyčių patiko su žva sakyklos persergėjo, kad ap lių malonių diena — visi tu PITTSBURGH’O PROVIN gai pabriežė iškilmingai ap darė neužtikrintų rytojų, pa
> valių. (Dan. V, 22).
didino visuomenę į dvi kovoCIJOS KUNIGŲ SUSI
kėmis ir po Mišių palydėjo sisaugotų ir kad nesiduotų by rėtų pasinaudoti.
vaikščioti visose vyskupijos
jarčias tarp savęs klases. Ar
Skaitome atsitikimų, kad taip pat visi nariai ir narės kokiems sukčiams perėjūnams
RINKIMAS
bažnyčiose Kristaus karaliaus
demokratų partija paėmus vays jaunikaičiai buvo įmesti su žvakėmis. Per šv. Mišias apgauti. Štai, anų sekmadie X Lapkričio 1 d. antradie
šventę.
Kunigą*
(Tęsinys 4 pusi.)
degantį pečių; vaikštinėda- abi draugijos priėjo prie Ko nį prieš pat Sumų ateina pas nį įsakyta nuo Bažnyčios šv. Šis mėnesinis susirinkimas
i po pečių jie linksmai gie- munijos šv. ir paaukojo už sa klebonų žmogus su pačia ir šventė, kurioje privalo kiek įvyko Bentleyville, Pa., pas
)jo. Ugnis jų nedegino, nes vo mirusių narę.
vaiku. Gana visi trys švariai vienas katalikas išklausyti šv. kun. Jonų Mišių, Federacijos
ngelo ranka pridengė lieps Velionė per keletu metų pi pasirėdę ir neblogai atrodo. Mišių. Šv. Kazimiero R. K. vicepirmininkų. Dalyvavo be
Spalių 18 d. šv. Luko baž
ią.
rmininkavo šv. Rožančiaus dr- Bet iš akių matyti kažin kas Bažnyčioje šv. Mišios bus an veik visi Pittsbargh’o provinPažiūrėkime patys į savo jai ir buvo uoli platintoja šv. neaišku... Prašo klebono, kad kstybos ’6 valandų, paskui ki «ijos kunigai. Labai buvo įdo nyčios globėjo atlaidai pas
1426 Juniata St.,
^veninių, o daug rasime pa Rožančiaus pamaldų ir Treti duotų du doleriu, nes girdi ei tos 8 vai., o suma 10 vai. ir mius ir gyvas suririnkimas. A- mus buvo labai iškilmingi. Iš
N. S. Pittsburgh, Pa.
lšių dalykų, kada mes buvo- ninkų draugijos. Taip pat ji na pėsti iš Californijos valsti tuojau palaiminimas Švč. Sa puri teologiškų ir kanoniškų vakaro suvažiavo daug kuni
Gaminu sveikiausių ir ska
e išgelbėti nuo didžiausių buvo veikli ir šv. Kazimiero jos į New York “darbo” ieš kramentu. Viena iš pavyzdin pasitarimų, svarstyta labai a- gų. Mišparus laikė kun. Vasi niausių duonų. Reikalaukite
avojų. Aš pats savo gyveni- parapijos narė; ji prie kiek kotų ir čia visai subankruti- giausių švenčių, šventė Visų ktualieji šių dienų klausimai, liauskas iš Donorą, Pa., šv. mano duonos nuo savo krauie turėjau stebuklingų atsiti- vieno parapijos naudai darbo jo, kad toliau nebegali savo Šventųjų, nes kiekvienas, ap kaip antai, kad visi klebonai Juozapo parapijos klebonas, o tuvninko.
imų.
visuomet prisidėdavo visa ši kelionės tęsti. Visai pailsę. mąstydamas Visų Šventųjų pasirūpintų parapijas ir drau- i sumų kun. Steigmanas, šv. Pra
Gyvendamas Lietuvoj, aš, rdimi. Galima įsakyti beveik Klebonas atsakė, kad turįs už gyvenimus, lengvai gali sau gijas palengvintomis sulygo- Įnciškaus paraniįos klebonas,
tano motinėlė ir dvi sesutės parapijos darbe ir mirė. Spa tektinai savo vietinių pavar atrasti bent vienų kurį nors mis prirašyti prie FederacijoB, Youngstown, Ghio. Daugelis
įėjome grybauti. Užėjus ma lių 18 d. vakare uoliai darba gėlių, kuriuos šelpiąs peT vie šventųjį, kad sau pasiimtų už kuri nesenai tapo priimta ir pasinaudojo tais atlaidais, at- VALGOMŲ DAIKTŲ KRAUTUVĖ,
• 14 CHEATAU 8T.,
uti lietui sustojome po dide- vosi šv. Kazimiero parapijos tinę Šv. Vincento draugijų. Ši pavyzdį ir sektų jo gyvenimų. prijungta prie “Catholic Wel- liko išpažintį ir priėjo prie šv
N. S. PITTSBURGH. PA.
Užlaikau pirmos riiftlas valgomų
! egle. Už valandėlės lietūs bazare ir grįžusi namon vos gi draugija laiko po sumos Šventųjų tarpe rasime visų fare Conferen.ee,” kad tuo bū Komunijo8. Tuose atlaiduose
daiktų krautuvę.
matėsi
daug
maldininkų
iš
to(
,
do
kiekviena
parapija
ir
drauamžių,
luomų,
lyčių,
kilmės,
umažėjo, o motinėlė sako: tik spėjo įeiti į savo stabų, kas sekmadienis mitingus ir
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Pat mes, visos mergaitės pergalėjo visas kliūtis ir su vyzdį, bet geriau būtų, kad basi tarp savęs. — "Kai
prašomo gailestingojo Dievo didžiausiu obuolių vežimu pa- mergaitės duotų pavyzdį visie-įkas darosi!”
]

savo sesutei gausių malonių, rvažiavo namo visas išsipurvi- ms, kadangi Dievas išrinko
kad ištvermingai tęstų kilnų nes ir išalkęs. Tai buvo "pa moteriškę, kuri duotų pavyz — Ar nežinote, kad kai
rios mamytės pasišventusi
darbų dėl Dievo, Vienuolyno šėliškas trubelis. ”
di kitiems ir būtų Bažnyčios
verda “Apple-butter! K J
ir žmonijos labo.
Car-slmp’ėje beveik visi ka- ’l»P«ošalas
Vaišnoras su Mr. Plikiu pj
Tai yra mūsų visų mergai minai rūksta ir beveik VHl
Kaip gražu yra matyti jau vežė 15 bušelių obuolių iš
(Tęsinys nuu 3-čio pusi.)
čių širdingi linkėjimai sesutei duba. Geros naujienos.
J. nimų užsilaikant savo tikėji urento Ambražio ūkio. MĮ
j Istybės vadeles į savo rankas Uršulei jos vaido dienų.
me. Gerai išauklėtas jaunikai gaitės iš septintojo ir aštJ
panorės pagrindiniai pertvar
Mergaitė No. 27
tis, arba mergaitė, nesibijos tojo skyrių po mokyklos t
kyti krašto ūki, — tai dide
pasirodyti jog yra katalikais, j Lipa obuolius, kad Jonas )|
lis klausimas. Mes žinome, kad
\ isi pagalvokite, "Ar esu ka- raška
su Kazimieru Glo|
.praeityje abi partijos (respuŠvento Vincento Lyceum vai tulikas vien tik iš vardo!” nespėja nešti. Mūsų aštud
jbiikonų ir demokratų) buvo
(McKEESROCKS)
kinai nesenai susitvėrę labai Jeigu taip, tai jau laikas pa
sis skyrius susideda iš ketu
šalininkės individualizmo, kupavyzdingai dirba parapijos sitaisyti ir tapti tikru katali
bernaičių, bet tikėkit, m|
riuomi remiasi šiandienų ka
Mūsų klebonas buvo išva ir jaunuomenės naudai. Jų li
ku žodžiuose, mintyse ir pa jie padaro darbų 10 vaikų,
pitalizmas.
Vilimas
žiavęs obuoliautų kaziriavimo nksmas laiko praleidimas pa
sielgime, nes "Tikėjimas be sų mergaitės ir bernaičiai
vakarams ir priubagavęs di traukė daug vaikinų, kurie pi
gerų darbų yra tuščias” (Jas. ba “kaip iš pypkės,” kad
X Mūsų farmeriai, Juozas delį vežimų, kad jo “Jennie” rmiau būdavo ant kampų val
2, 14. 26).
dėtų Seselėms teikti valgį
Be liekis ir Kazimieras Stan- i nei pavešti nebegalėjo ir įvir kiojos. Dažnai matyt juos prie
turčių vaikučiams.
'kus, bėda voja, kad niekas šie to į grabę. Farmeriai turėjo šv. Sakramentų einant. Šį pa
— O, kaip skaniai kvepia SKAITYKITE IR PLAC
met neužaugo. Sausa vasara daug “funių” kol užvilko ant vyzdį privalėtų pasekti jaunos
išdegino pievas ir daržus. Ne kito kelio. Bet visgi klebonas merginos; sakau sekti jų pa- mūsų mokykloje, — visi kalKITĘ “DRAFGV”
busiu kuom maitinti gyvulius
Iper žiemų.

t
*«
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Ketvirtadienis, spalių 27, 19i

Tickets on Sale Now!

ESPLEN PGH. PA.

Tickets for the Preliminaiies and Finais are
now on sale at the Draugas Publisliing Conipany.
General Admission $0.55 and ringside seats
$1.10.

WEST END PITTSBIJRGH

Get your tickets early by applying direet
or mailing in your reąuest together ivith
check.

Drangas Pnirlishing Canrpany
2334 So. Oakley Avenue
CHICAGO, ILLINOIS

.

X Jonas Dar įskevičius, va-

THE DRAUGAS B0XING TOURNAMENT ENTREES
HAVE BEEN DIVIDED INTO TW0 DIVISIONS, THE rgo prispaustas, buvo išvažia
CHICAGO DIVISION AND THE OUT OF CHICAGO DI- vęs į kitų "pleisų” uždarbiau
VISION.
ti. Savaitę, kitų padirbėjęs, su

CHICAGO DIVISION ĘNTRIES
!

112 lbs.

.

Markevičius, ................................. :. St. George’s, Bridgeport
A. Žostautas, ..................... Our Lady of Vilna, West Side
Žilinskas, ................................................ Ali Saints, Roseland

118 lbs.
1
Blunias, ..................... .'..................... St.'George’s, Bridgeport
Petrutis.................................... Our Lady o’f Vilna, West Side
Čepulonis, ................................. Providenee of God, 18th St.

126 lbs.
)
Shedwill, ................................................. Ali Saints, Roselaud
Martišauskas,........ % lmmaculate Conception, Brighton Bark
Sanders, ................. Inunaculate Gonception, Brighton Park
Raudis, .............. lmmaculate Conception, Brighton Phrk
Astrauskas,...................................... St. George’s, Bridgeport
Dačiolis, ............................. Our Lady of Vilna, West Side
Buginnis, ........................... ................ Ali Saints, Roseland
Antonitis, ..................................... St. Joseph’s, So. Chicago
135 lbs.
f
John Grimelis, ................... .. Our Lady of Vilna, West Side
Stuparas, ......................................... St. George’s, Bridgeport
Zalatoris, ............................. Our Lady of Vilna, West Side
RubinS, ................................. Our Lady of Vilna, West Side
St. Buginnis,.......... „.................... ........... Ali Saints, Roseland
147 lbs.
I
Mockus, ................... lmmaculate Conception, Brighton Park
Rainis, .................. lmmaculate Gonception, Brighton Park
Norusis, ....... .......... lmmaculate Cpncėption, Brighton Park
Albcrtauskas..................................... St. George’s, Bridgeport
St. Grimelis ......................... Our Lady of |Vilna, West Side
Daniniunas, ..................................... St. Joseph’s, So. Chicago
John Millcr, ............................. Providenee of God, 18th St.
160 lbs.
I
Kczis, ..................................... . ............. Ali Saints, Roseland
Bcnckaitis, .......... Imrtiaculatd Conception, Brighton Park
Lindžius, .............. lmmaculate Conception, Brighton, Park
Kiscellus, ......................................... St. Miehael’s, North Side
Ranis, ............................................. St, George’s, Bridgeport
K. Žostautas, .,.................. Our Lady of Vilna, West Side
Joselanas, ..................... Nativity B. V. Mv Marąuette Park
Vaidaika, .............. lmmaculate Conception, Brighton, Park
Kukcckus, ................................. .... St. George’s, Bridgeport
Jakimskis, .............. lmmaculate Conception, Brighton Park
F. Norkus, .......... lmmaculate Conception, Brighton Park
F. Gelažius, ................................. Providenee of God, 18th St.
175 lbs. 1
John Specdwillis, ......... Nativity B. V. M., Marąuette Park
Rasiunas, ..................... Nativity B. V. M., Marąuette Park
Barauskas, ......................................... St. George’s, Bridgeport
Žukas, ................................. L Our Lady of Vilna, West Side
Tankas, ............’........................... *. . St. George’s, Bridgeport
Ed. Rudelis, ............................. Providenee of God, 18th St.

.
IIcavyweights
Joe Spcedivjilis,......... Nativity B. V. M., Marąuette Park
Grybas, .................. lmmaculate Conception, Brighton Park
Bakutis, .................................................St. George’s, Bridgeport
Keturakis, ............................. Our Lady of Vilna, West Side
Sakalauskas, ............................. Holy Cross, Town of Lake
)

OUT OF CHICAGO DIVISION ENTRIES

112 lbs.
Zareckis, ................... '................ St. Anthony’s, Cicero,
118 lbs. I
Ališauskas, ................................. St. Joseph’s, Roekdale,
Gresmanauskas............................. St. Anthony’s, Cicero,
Gailis, ............................................. St. Anthony’s, Cicero,

III.

III.
111.
111.

126 lbs.
Stuporas, ..................................... St. Anthony’s, Cicero, III.

135 lbs.
De Jule......................................... St. Joseph’s, Roekdale, III.
Johnson, ..................................... St. Anthony’s, Cicero, III.
1
147 lbs.
Sedeikis, ..................................... St. Joseph’s, Roekdale, 111.
Yuknis, ......................................... St. Anthony’s, Cicero, III.
Vaičiūnas, ................................. St. Anthony’s, Cicero, III.
Bagdonas, ................................. St. Peter’s, Kenosha, \Vis.
Jesky, ............................................................ Detroit, Michigan
Litvanavičius................................. St. Anthony’s, Cicero, III.
160 lbs.
;
Žemaitaitis............................. ...................... Detroit, Michigan
Petkus, ............................... .
St. Anthony’s, Cicero, III.
Mockus, ....................................... ’• St. Anthony’s, Cicero, III.
175 lbs.
Rungaitis, ..................................... St. Joseph’s, Roekdale, III.

*

Heavyvreights

Rabzmskas,

Žilvitis, .................. ............. .

, .
Detroit, ^liehigan

St. ^Anthony’s, Cicero, 111.

grįžo į namus be ūpo ir be
dolerių. Nabagas, iš savo ‘‘pro
ces” tik išmisti tegalėjo, ir
tai dar skurdžiai. Savo šei
mynėlei neįstengė nė ant duo
nos plūtos centelių prisiųsti.
X Martynas Mickūnas su
Antanu Klasausku niekur da
rbo negauna. Jau visi metai
viltimi gyvena. Kur nenueina,
visur išgirsta — come next
week.
O varge, varge, kada mes
tave išvargsime. Jei Dievas
negelbės, perniek žmogaus pa
stangos. Kreipkime savo šir
dis ir mintis pas Tų, Kuris
yn. šaltinis visokio gėrio.
X Vincas Juškevičius ypa
tingai gerai nusiteikęs. Po il
go "vekeišino” sūnus iškau
lino jam. darbų Hill’s Station.
X Antanas Saunoras vis dar
jteberaišas. Sulaužyta koja, su
nkiau padirbėjus sutinsta ir
pradeda skaudėti.
“Šokit panos, kad ir basos,
čia ne purvai, čia ne rasos.”
Tokie aidai skambės parapi
jos salėje lapkričio 5 dienų.
Trypsime, ūšime, kad padalkos rūks. Senai jaunieji be
turėjo progos savo kojas pa
miklinti. Ačiū sodalietėms vi
sų laukiama valanda jau čia
pat. Mergaitės dirba išsijuo
sę. Visos įsitikinę, kad para•
ipija laimės Fifty Dollars, at
, least. Tat, jauni ir žilo plau
ko sulaukę skubėkite į para! pi jos salę lapkričio 5 dienų.
.Simfonijos orkestrai griežiant,
tripsiine, šoksime, linksmi, bū
sime... iki gaidžiai pragys. Kas
dar nenusipirko ztikieto, krei
pkitės į panelę Onų Klausauskiūtę. Ji, mergaitė, mandagi,
gražiai jums patarnaus.
X Spalių 17 d. klebonas bu
vo nuvažiavęs pas kun. J. Mi
šių į Bentlevville, Pa., į šv.
Luko atlaidus.
Vilimas

AUGAS
FIRST

TOURNAMENT
SANCTIONED BY THE C. A. A. U.

AT

ST. AGNĖS GYNI.
3926 ARCHER AVĖ.

MT. PROVIDENCE, PA.
Spalių 21 iškilmingai šven
tėme šventos Uršulės šventę.
Gerb. Sesuo M. Uršulė yra perdėtinė, arba vedėja Naujoky
no. Po jos globa yra trisde
šimts penkios jaunuolės, ku
rios rengias prie švento pašau
kimo arba vienuoliškojo gyve
nimo. Tiesa, atsakomybė yra
labai didelė, nes turi prireng
ti prie ateinančių atsakomingų darbų.

THUR. NOV. 3.
GENERAL ADMISSION 55c Tax Ine.

RESERVED SECTION £1.10 Tax Ine.

M
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Ketvirtadienis, spalių 27, 1932
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Mužeikaitė, P. Madzijauskie- skyrius turėdamas dauginu
DAKTARAI:
kaip dešimts, siunčia po vieną
nė, P. M. Sudeikienė.
Bridgeville, Pa.: Marijos so- atstovą nuo kiekvieno dėsite
Į Office Phone
Tel. Cicero 6756
lies. and Office
Tel. Ganai 6764
dabečių: E. Kasputytė, M. Pa- ties narių.
Prospect 1028
2 359 So. Leavitt St.
peikytė, E. Jociūtė, M. Šar 12. Visuotinas rėmėjų sei
Canal 0706
ki ūtė.
/ mas įvyksta syki į metus eenGYDYTOJAS, CHIRURGAS
DENTISTAS
Detroit, Mieli.: Astrauskie- tro paskirtoj vietoj ir paskirX—SPINDULIAI
1446 S. 49tb CT., CICERO
PHYSICIAN AND SURGEON
tu laiku.
nė, DaumantieUė, Vilionė.
Ofisas:
2130 W. 22nd St.
Vai.: 10-17 ryto: 2-6 ir 7-9 vakare
2403
W. 63rd St., Cbicago
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro
Hartford, Corin.: Sesuo M. 13. Konstitucijos paragrafą,
’
OFFICE HOURS:
Rez.: 3051 W. 43rd St.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Regina.
ar skyrių, pridėti, ar patai Phone Boulevard 7042
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Sunday by Appointrnent
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. rytb
Iš šv. Kazimiero parapijos, syti, gali vien tik seimas.
Tel. LAFAYETTE 3067
Pittsburgb, Pa.:
14. Centro valdyba renka
Ofisas Tsl. Grovehill 9617
DENTISTAS
Šv. Vincento draugijos: P. ma seime vieniems hietams, t.
Rea. 67 87 S. Artesian Avė.
TeL Grovehill 0617
4645 So. Ashland Avė.
Žemaitis.
y. iki ateinančio seimo.
4729 WEST 12th PLACE
Arti 47th Street
Šv. Vardo Jėzaus draugijos:
15. Į centro valdybą įeina
Vai.: 7 iki 9 v. ▼. išskiriant SeVedos
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis
A. Jaškflnas, A. Sikorskis.
pirmininkas, vicepirmininkas,
343* West Marąuetts Road
bus.
Marijos Vaikelių draugijos: raštininkas, iždininkas ir dva Tel. Canal 6122
VaL: 1-6 ir 7-9 P. M. Ket. 9-18 A.M.
2924 W. WASHINGTON BLVD.
Nedalioj nudtaras
Kitos vai. ant Waahington Blvd.
sios vadas.
E. Jaškūnaitė.
4:89 — 6:80 kasdien
Telefonai:
Kedzie 2460 — 2461, arba
TEL.
LAFAYETTE
4650
Kun. Magnus Kazėnas, kun.
16. Centro dvasios vadu yra
DENTISTAS
Cicero <62. Rez. teL Cicero 2888
Aloyzas Jurgutis, kun. Jonas šv. Pranciškaus Seserų vie
2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)
TsL Lafayetts 6798
Vaišnoras, kun. S. J. Oepana- nuolyno kapelionas, arba ki
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
tas kunigas tam tikslui pas
nis.
4140 Archer Avė.
Seredoj pagal sutartį
Į Dangų Įžengimo parapi kirtas. Centro iždininku yra
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 rak.
jos, Pittsburgh, Pa.: M. Ra šv. Pranciškaus Seserų virši Boulevard 7689
Office: 4459 S. California Avė.
Res. 2136 W. 24th St.
Rez. Hemlocjc 7691
kauskienė.
ninkė, arba jos paskirtas aoNedėlioję pagal sutarti
Viešnia: E. Švetk'atiškienė niuo. Kiti centro valdybos naTel. Canal 0257 Res. Prospect 6639
Ofiso: Tel. Victory 6893
ir virš šimto svečių iš įvairių rišti yra seimo renkami.
DENTISTAS
Rez.: Tel. l)rexel 9191
kolonijų.
17. Centro valdyba visos or
4712 So. Ashland Avenue
Jei neatsiliepia šaukite Central 7464
Seimo vedėjais išrinkta: p- ganizacijos vardu, reikalui eVai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Gydytojas ir Chirurgas
lė Agota Sutkaičiūtė, pirmi sant, atsiliepia į visuomenę ir
1821 SOUTH HALSTEO STREET
X—RAY
ninke; p. Juozas Bulevičius, veda visus organizacijos rei Tel. Cicero 1260
Residenclja 6600 So. Artesian Avė.
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
raštininku. Į Rezoliucijų ko kalus, užprotokoluodama vi
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Specialistas odos ligų ir
6 iki 8:30 vakare
misiją: -Sesuo M. Aloyza, kun. sus savo nutarimus.
LIETUVIS DENTISTAS
veneriškų ligų
nuo 10 v. ryto iki 9
J. Skripkus ir p. A. Onaitis.
18. Centras metinę pilną fi- Vai.; kasdien
valandai vakare
Pilone Canal 6122
Ofisas 3102 So, Halsted SV
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Pirmiausia kun. Skripkus nansinę organizacijos atskaitą 4847
Kampas 31st Street
W. 14tb St. Cicero, 111. DR. S. BIE2IS
aiškina seimelio svarbą, pažy-1 paskelbia per laikraščius,
Vai.:
10
—
11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
Nedėliomis
Ir Šventadieniais 10—12
GRABORIA1:
mėdamas, kad tarpe šio susi 19. Skyriaus susirinkimas y2201
West
22nd
Street
rinkimo užduočių yra: davi ra teisėtas, kuomet dalyvauja Dp. C.K. Kliauga
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
.. .
.
.
. .
DENTISTAS
Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį
LACHAVICH mas šiai organizacijai vardo, i nors
penki to skyriaus nariai. Utarninkals, Ketvergais ir Subatomie
on m i
i
12420 W. ftlarauette Kd. arti Westeri>
REZIDENCIJA:
tinkamas sunaudojimas Sese -D- lrys ar daugiau
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kuopų
Avė.
Phone Hemlock 7028
Ifc SŪNUS
Pigiausias liet. graborius
6628
So.
Richmond Street
Panedėllals, Seredomis ir ,PėtnyčiomlS
CHICAGOJE
rų leidžiamos dešimts metų turi teisę sutverti apskritį.
4142 ARCHER AVENUE
1821 So. Halsted Street
Telefonas Republic 7868
Lietuvis geabobius sukakties minėjimui istorinės 21. Apskritys turi teisę .
Laidotuvėm® paTel. Virginia 0036
tarnauju
geriausia Į Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla.
Reikale
meldžiu
atuifiauktl,
o
mano
knygos
ir
nustatymas
tolesnio
seimą
siųsti
du
atstovus.
Ir pigiau negu kiti
Tel. Republic 2266
dkrbu busit* užganėdinti.
todėl, kad prlklauveikimo.
22.
Mirus
rėmėjui,
skyrius
'
Tel. Roosevelt >616 arba 1614
sau prie grabų 12Moterų ir Vaikų ligų
dirbyatės.
9314 W. 23rd PL, Chicago
Pasiūlyta ir vienbalsiai pri- pasimeldžia susirinkime už jo
OFISAS
Specialistė
Gydytojas ir Chirurgas
DENTISTAS
imta organizacijai sekantis sielą, o nariai, leidžiant apli- ’
<88 West 18 Street
4145
ARCHER
AVĖ.
TeleL Canal (174 1489 S. 49 Court, Cicero, BĮ
3243 So. Halsted Street
vardas: ^Šv. Pranciškaus Se- nkybėms, atiduoda jam pasku2403 W. 63rd STREET
SKYRIUBr S>9< s.
iHu CICERO 6927
Ofiso TeL LAFAYETTE 7327
Office Tel. Victory 7188
Halsted Street. TeL
serų Vienuolyno Rėmėjai.”
tinį patarnavimą, dalyvaudaOfiso vai. kiekvieną dieną, nuo * iki
Victory «»*•.
Res. Tel. Hemlock 2615
Toliau svarstyta organizavi- mi laidotuvėse. Skyriaus raš- Phone Hemlock 2061
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
Telefonas Yards 1138
nuo
4
iki
8
vai.
vakare
Utarninkals
masis ir tolimesnis veikimas tiriinkas praneša apie mirusį
TeL Grovehill 1696
ir Ketvergais,
Phone fcoūlevard 4139
ir padaryta sekantieji nutari-1 rėmėją centrui, kad ir Sese
Rėš. Tel. Hyde Park 8395
DENTISTAS
A. MASALSKIS
rys galėtų pasimelsti už jo
mai: i
GAS EKTRACTION
GUaborius ir Balgaibtiotojąa
Valandos: 9-9.
Nedėliomis 9-12
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1. Organizacijos tikslas yra sielą.
GRASOMUS
6558 SO. WESTEHN AVĖ.
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak.
Tūriu automobilius visokiems — remti Šv. Pranciškaus Se
23. Neturtingoms, bet tin
Seredomis po pietų ir Nedėldieniali
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Husų patarnavimus
tik susitarus
OFISAS
reikalams. Kaina prieinama. serų darbą, ieškant būdų jų kančioms, mergaitėms į kan
visuomet sųiliilnias Ir
DR.
J.
MOCKUS
>422 W. MARQUETTE ROAD
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
nebrangus, nėa neturi
3319 AUBUBN AVENUE planams, suteikti kiek galint didates į Šv. Pranciškaus vw
me Nttaldų užlaikymai
Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 ir nuo
DENTISTAS
įkyrių.
Rea Phone
I iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
Chicago, BĮ.
moralės ir medžiaginės para nuolyną skyrius rūpinasi su
3401 S. Halsted Street
Englewood 6641
sutartį
Office Ptaoni
Nauja, graži ko
mos.
rasti reikalingą sumą pinigų
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Wsntworth 2000
Wentworth 8001
Telefonas Yards 3557
Nainy Tei.: Prospect 1930
2. Į organizaciją gali pri joms šelpti.
plyčia dykai.
X-SP1NDŲLIAI
___
24. Rėmėjų mokesty^ yra
klausyti tik praktikuojantieji
Tel. Lafayette 1016
1807 Aabun Amu
graborius ir laidotuvių
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
katalikai, abiejų lyčių: mote trijų rūšių: narys mokėdamas
amy stoyrojaii
TBDBJAI
6558 S. HALSTED STREET
1850 WEST 4flth BTKEET rys ir vyrai, merginos ir vai nors vieną dolerį ($1.00) me
Vai.: 8-4 Ir 7-9 vai. vakare
Gydytojas ir Chirurgas
tams, skaitosi metinis rėmė
kinai lygiomis teisėmis.
Kampas 4tth Ir Pžultnfc ttk
1800 WEST 47tb STREET
3. Centras, ar centro įgalio jas; įmokėjęs $25.00 lieka Am
TU. Boulevard 62*2-8411
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai
Nuliudlmo
valandoje
kreipkitės ti asmenys, steigia parapijose žinąs rėmėjas; įmokėjęs nema
PHONE GROVEHILL 0027
4910 SO. MICHIGAN AVENUE
718 WĖŠT 18th STREET prie manęs, patarnausiu simpatlš- rėmėjų skyrius, kurie vado žiau šimto dolerių ($100.00)
Valandos: 2-4; 7-9 1’. M.
Tel. Kenwood 6107
' kai,, tnandaglal, gerai ir pigiau negu
Trečiadieniais ir eekmad. susitarus
Valandos:
Tel. Roosevelt 7532
kitur. Koplyčia dėl Šermenų dykai. vaujasi veikime Centro ir sei lieka Garbės rėmėjas. Amži
Nuo 9 iki 11 valandai ryte.
Nuo 6 iki 8 valaldai»vttkare
nieji ir Garbės rėmėjai yra
mų nustatyta tvarka.
apart šventadienio zlr ketvirtadienio
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
4. Skyrių galima tverti iš Ii uosi nuo metinių mokesčių.
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Oflko Tel. Vicltry 8687
LIETUVIS AKIŲ
Chicago, 111.
Toliau* Sesuo M. Aloyza pa
nemažiau penkių asmenų.
Of. ir Rez. TeL Hemlofck 887
SPECIALISTAS
Į 5. Skyriai veda savo reika- aiškino apie jau spausdinamą
Palengvins akių įtempimų, kuris
L lūs mėnesiniais susirinkimais. Šv. Pranciškaus Seserų deši- Sati priežastim galvos skaudėjimo,
*vaigimo, akių aptemmlo, nervuotu3133 S. HALSTED STREE1
6. Vienoje parapijoje negali mts metų sukakties minėjime mo.
skaudamų akių karštį. Nuimu • Gydytojas ir Chirurgas
Antras ofisas ir rezidencija
Atitaisau trumpų regystę
LIETUVIŲ
| būti daugiau kaip vienas sky knygą ir kvietė narius ko akai irsataractus.
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 6504 SO. ARTESIAN AVJ
tolimų regystę.
tingiausiai išplatinti. Pelnas Prirengiu teisingai akinius visuos*
rius.
Tel. Yards 0994
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo
GftABORIŲ ĮSTAIGA
atsitikimuose, egzaminavimas daro
vak.
Antro Of. vai.: nuo 8-6
nvo
šios
knygos
skiriamas
7. Vietinis klebonas, arba
mas su elektra, parodančią mažlauRezidencijos Tel. Plaza 3200 plot. Utarn. Ir Subat. nuo S-6 va
nas klaida*.
EUDEIKIS it vėl nustebino publiką su savo nupigin
klebono paskirtas kunigas, y- vienuolynui didinti.
Šventadieniais pagal sutarimų.
Hpeclaiė atyda atkreipiama moky
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
VALANDOS:
klos vaikučiams.
Įnešta
ir
nutarta,
kad
rėmo
ra
skyriaus
dvasios
vadas.
nieko nerokuojame už atvežimu mirusio žmogaus kū
Valandos nuo 14 ryto iki S vakaNuo 10 iki 12 dleng
Tel. .Wentworth 3000
Nedėliomis pagal sutartį.
Nuo 2 iki 8 po pietų
8. Skyriaus raštininko pa- jų skyriai užsiimtų šios knv- fe.
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miešto dalies.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUK
Nuo 7 iki 9 vakare
Rez. Tel. Stevrart 811
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
reiga yra priduoti visų narių gos platinimu. Knygos kaina PA LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
Nedel. nuo 10 iki 12 dienų
Daugelių
atsitikimų
akys
atitaisomos
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
ir valdybos vardus ir adresus {bus $1.00. Pardavėjai dirbs be
b© akinių. Dabar kainos perpus pi
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų
negu tmvo. Musu kainos Bi
centro raštininkui.
jokio atlyginimo. Nutarta da- gesnės,
resnės, kaip kitų.
patarnavimą jums visai nieko neteikęs mokėti, Bežiū
9. Skyrius rūpinasi pritrau- I1! kny«V palikti spaustuvėje,
Gydytojas ir Chirurgai
4719 8. ASHLAND AVI.
rint | tai, ar jūs ką pirkaite, ar ūe.
Perkėlė savo ofisų po numeriu
skyriai
6558 S. HALSTED ST14EJ
kti lietuvių R. Katalikų drau gi pardavinėjimui
BUDRIKIS yra vienatinis lietūvių graborius, kuris
Tel. Boulevard 7589
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
gaus
knygų
iš
vietinių
Seserų,
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vata
teikia ambūlance patarnavimą su ekspertu lietuviu
gijas į skyriaus narių skaičių.
SPECU
AUSTAS
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
10. Skyrius neprivalo pas o kur Seserų nėra, knygos
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Tot Hemlock 8709
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDElKĮ pirm negu kreip
Tel. Yards 1829
save taikyti daugiau kaipibu8
» Vienuolynu
Res. TeL Prospect 91
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
sitės kur kitur.
pietų: 7—2:20 vai. vakaro.
Atstovės
iš
Cbicagos
1
sky$25.00, bet siųsti į centrą.
Nedėliomis 19 iki 12
11. Skyrius, turintis dešimts riaus Šv. Jurgio parapijos
Telefonas Midway 2880
LIETUVIS AKIŲ 8PC1AL1STAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ar mažiau, narių turi teisę į sveikino seimą ir įteikė to sky
Ofisas 6166 South Eedsla
riaus
dovaną
sumoje
$41.65.
HEMLOCK 8181
Res.
<426 So. Californls Avė.
seimą siųsti vieną atstovą;
Vai.: 1-4. 7-9 v. ♦. Išskiriant
Atstovės iš Cbicagos 3 sky
Jūsų graborius
riaus, Šv. Kryžiaus parapijos,
Tel. CICERO 294
Ofiso ir Rez. Tel. Boulgvard •(
Dldyata Ofisą*
(Naryauckas)
Ofisas
Ir
Akinių
Dirbtuvė
Uk
SYREWICZE su sveikinimu įteikė $90.00
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
756 WEST 35tb STREET
4605*07 South Hertnitage Avenue
OkABdRIUS
auką.
'2429 West Marųuette Road
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Kampas Halsted St
Virt Telefonai r YARdB lHl it 1742
VALANDOS:
salimas
».< • nu
Chicagos 2 skyriaus, Nekal756 W. 35th S
Valandos: nuo 19—4; nuo
TOI'hYOlA DYKAI
9 iki 19 ryto, 7 iki 9 vakare

i Šv. Vincento Lyceum: K.
ĮSkrebis, L. Miller.
Šv. Vincento draugijos: J.
Saulis.
šv. Pranciškaus Seserų Vie
šv. Jono draugijos: A. Ka
nuolyno Rėmėjų Pirmojo Sei
činskas.
mo, įvykusio Šv. Pranciškaus į
yl Tretininkų Ordeno: Mrs. E.
Seserų Vienuolyne, spalių
| Kovacli.
d., 1932 m., Pittsburgh, Pa.
Iš šv. Petro ir Povilo para
Motina M. Dovida pakvietė
pijos, Homestead, Pa.:
Šv. Pranciškaus Seserų Vie
Šv. Uršulės Moterų ir Me
nuolyno kapelioną kun. Juozą
rginų draugijos: M. TūrtiasoSkripkų sukalbėti maldą ir
nienė, M. Baliohiebė, K. Milutuo 2 vai. popiet atidaryta sei
nienė.
mas.
A. L. R. K. Motetų Sąjungos
Sesuo M. Dovida padarė į31 kp.: A. Paškevičlenė, M.
žanginę kalbą, sveikindama
Dimšienė, A. Barauskienė.
atstovus ir kviesdama juos, ir
Garbinimo V. Jėzaus Alto
per juos visą visuomenę, į pa
riaus draugijos: R. Kunikausgalbą, sutverti rėmėjų organi
kienė, E. Onaitienė, K. Varazaciją.
nabskienė.
Atstovais užsiregistravo se
Federacijos 6 skyriaus: M.
kantieji :
Jehulevičienė,
R. KašeliomeL. R. K. S. A. 158 kp., Pittsnė) Ji Grėbliūnas.
i
burgli, Pa.: J. B. Tamkevi
tretininkų kp.: O. BuleVieius, P; Blažaitienė, J. Žim
čienė, E. Dumbliauskienė) M.
niekas.
Bukauskas.
Šv. Vincento parapijos, E»
Sodaliečių: K. Onaiciūtė, R.
plen, Pa.: K. Bačkys, A. Pli
Aihbrulevičiūtė.
kys.
Lietuvos Vyčių 11 kp.: J.
L. R. K. S. A. 35 kp.: J. Lukošaitė, A. Onaitis, J. BuG lobis, P. AbramaVičius.
levičius.
Šv. Jurgio Kareivių Drau Cbicagos 1 skyriaus: J. Pugijos: J. Seilius, V. Žukaus kelienė, M. Mazeliauskienė.
Cbicagos 3 skyriaus: P. N.
kas.

Protokolas

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. C. Z. VEZELIS

DR. J. J. KOVVARSKAS

DR. S. A. D0VV1AT

DR. J- J. SIMONAITIS

DR. G. 1. BLOŽIS

DR. F. C, WINSKDNAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. A. ROTH

DR. 6USSEN

DR. T. DUNDULIS

J. F. RADŽIDS

DR. SUZANA A. ŠLAJUS

DR. P. M. ŽILVITIS

DR. K. DRANGELIS

nR. JOSEPH KELLA

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. M. T. STRIKŪL’IS

I. J. ZOLP

, DR. A. L. YUŠKA

DR. A. R. McCRAOlE

DR. F. J. LOWNIK

S. M. SKUDAS

DR. VAITUSH, OPT.

A. L. DAVIDONIS, M. D

DR. J. W. KADZEWIGK

Seniausia ir Didžiausia

IrTmauricekahn

DR. J. P. POŠKA

DR. CHARLES SE6AL

DR. H. BARTON

•

e

DR. 6. SERNER

Eudeikis

DR. B. ARON

DR. V. S. NARES

DR. A. J. BERTAS!

1344 S. 50th Avė., Cicero, lU.

(Tęsiny £ 6 pusi.)

Nedaliomis:

nuo 10

Iki II.

Utaru Ir

Ketv. vak. pakai sutartį

OŪoo vaL: nuo 1-3, nuo 4:1

e

DEXU(US

Ketvirtadienis, spalių 27, 1932
PARSIDUODA 5 kambarių mū
rinis bungalovv, lotas 37 pėdų
pločio ir 125 pėdų ilgio.
Trys metai atgal kainavo pas
tatyti $8,500, o dabar parduosiu
už $4,500.
Atsišaukite
B. R. D R A K E
CICERO STATE BANK
Tel. JLawn. 7173 or Cicero 40

CHICAGOJE
Į*

pigi; pasirūpinkite jų įsigyti
iš anksto, kad nepritrūktų
Koncertas bus labai Įvairus ir
fL Visi kontestininkai smarkiai i įdomus.
■ ■dirba, kad gautų didesnį ,bal Į Visi prašomi nesivėluoti,
tsų skaičių. Ne tik kad įstoję i nes programas prasidės lygiai
kontestininkai dirba, bet ir jų j 4 valandų po pietų. Po konfekaičius kasdien auga. Šių sa- certo bus šokiai.
Ieva Lukošiūtė
vnitę įstojo keturi nauji kon
testininkai. Vieni yra dirbę
praėjusiam vajuj, kitiems bus BRIDGEPORT ŽINELĖS
naujas bandymas.
X P-lė Gurinskaitė vakar
A. J. Sutkus iš Waukegano
spalių 26 d. sėdo Į laivą “La
ir V. Mandraviekas iš Kena
Fayette” grįžti į Ameriką.
shos smarkiausiai dirba. Clii
*cagoj smarkiausiai dirba V. Cliicagoj jos susilauksime apie
1 pradžią lapkričio m. kaip tik
■Stancikas iš To\vn of Lake ir
laiku dalyvaut “Sidabrinėj
S. Stašaitis iš Ciceros.
w. . .
Puotoj” A. R. D.-lapkr. 13 d.
?; Kiti kontestininkai taip gi
Šv, Kazimiero Vienuolyne.
dirba, bet jie, tur būt, nori
X A. R. D. veikliai narei
padaryti “surpraizų” ir vis
2 sk. p. Emilijai Ežerskienei,
ką įnešti vienu sykiu.
2 Penktadienio vakare mes Dr. S. Biežis, šv. Kryžiaus li
Tnanome, kad bus daug atinai- i goninėj padarė labai svarbią
nų balsų skaičiuje kuomet vi- operaciją. Ligonė jaučiasi pu
Td kontestininkai susirinks į sėtinai gerai. Guli kambary
Aušros Vartų parap. salę sva 307. Linkime mūsų brangiai
-ibiam susirinkimui. Spėjama, nariai greit pasveikt.
X P-ni O. Gurinskienė, am
kad daugelis iš jų pasirodys,
žinoji narė A. R. D. vis sun
jog jie įr-gi nemiega.
kiai tebeserga ir nekantriai
laukia grįžtant brangios • duk
DIDELIS KONCERTAS
relės Monikos. Rėmėjos A. R,
CHICAGOJE
D. 2 sk. prašomos pasimelsti
Jau visai netoli lapkr. 6 d., už mūsų ligonių sveikatų.
X Iš šaunių “vekeišinų”
kurioj L. V. “Dainos” choras
visus Chicagos lietuvius skai- ;‘from the Golden Westr grįžo
t’ingai linksmins savo gražiau ' kolegistė, Felcė Nausėdaitė,
siomis, negirdėtomis dainelė B&Jvvaus Sidabro Jub. puotoj
savo “Alma Mater”, Šv. Ka
mis.
X.
Be abejo, Chicagos lietuvių zimiero Akademijoj.
visuomenė ruošiasi dalyvauti
MIRĖ
šiame koncerte-šokiuose, Mel- A>
___ _
dažio svetainėje, nes tai buš
Liudvikas Juško, 26 meti]
vienas iš gražiausių sezonų a- amžiaus, nevedęs, mirė spalių
tidarant koncertų, kokio Chi- 24 dienų, Cook County ligo
cagoje dar nebuvo. Programa ninėj. Kūnas pašarvotas 4605
dalyvauja įžymiausieji Chica» S. Hermitage Avė. laidotu
gos solistai-dainininkai. Dai vės įvyks spalių 27 dienų. Iš
nuos solo, duetas ir kvarta Eudeikio koplyčios 8 vai. bus
tas. Vadovaus muzikas Sau atlydėtas į Šv. Kryžiaus pa
ris Jų gražios dainos ir har rapijos bažnyčių, kurioj įvyks
moningas dainavimas publi gedulingos pamaldos už velio
kai teiks daug malonumo.
nio sielų. Po pamaldų bus nu
Teko girdėti, kad daugelis lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
įdomauja koncertu ir jo lau nes.
kia. Ypatingai laukia pasi
Nuoširdžiai kviečiame visus
klausyti baritono K. Pažers gimines, draugus-ges ir pažvskio dainavimo.
tamus-mas dalyvauti laidotu
Choras didelis ir stropiai vėse. Laidotuvėms patarnauja
ruošiasi prie koncerto. Atsila- giaborius Eudeikis, Telefonas
nkusieji tikrai stebėsis pamatę Yards 1741.
tokį chorų ir jo dainomis.
Chcfro vedėjo p. Saurio ir
choristų nusistatymas pada
ryti šį chorų ^ienų didžiausių
visoje Amerikoje.
DRAUGIJŲ DĖMESIUI
' Tat, lapkr. 6 d., Meldažio Į
svetainė lai būna visiems at-1 Šiandien, 8 vai, vakare, Liemintina. Tikietų kaina visai tuvių Auditorijoj, įvyks drau
“DRAUGO” VAJAUS
ŽINIOS

KAS NORĖS iš Chicagos arba
Cicero parenduoti sau 5 gražius
kambarius su garage arba be,
tnoi atsišaukite

4728 W. 13th St. Cicero, III.
P. OONRAD, Fotografas
Turime 'tokias pat šviesas kaip
Hollywoode musų studijoj ir vaka
rai" Imti paveikslai išeina tokie gra
žus, kaip ir saulėtoj dienoj. Del appoinvnentų ir setnpelių pašaukit mus
telefonu* ENGIEVOOD 5840
Kės. 730 W. 82nd St.

1

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St., Rm. 1005
Kampas Clark St., 10-tu lubų

Telefonas Štate 7660
9 ryte iki

Valandos

5

popiet

Vakare: 6459 S. Rockwell St.*

Telefonas Republic 9600
Valandos

7

9

iki

vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Wash1ngton St.
Room 906
Tel. Dearborn 79««
Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų
Utarnlnkala Ir Ketvergals
— « Iki 9 vai.
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7197

Vakarais:

Luckies nėra žalio tabako
—dėl to jie tokie lengvi

Namu Tek Hyde Park 1196

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS
62

B.

107

Tel.

4600

A4TES perkame puikiausių, patį

džiamas per pagerinamų Lucky

puikiausių tabakų visame

Strike valymo procešų, kuria

pasaulyje, bet tas dar neišaiški

žinomas kaip - “It’s toasted”.
v
\

na kodėl žmonės visur skaito
Ęucky Strike lengviausiu ciga-

rętu. Dalykas tame, kad mes
niekuomet neužmirštame tei
sybės, jog “Gamta savo Žalumoj

Retai Švelni ir Lengva” - todėl

Copr . 1®S1.
The American
Tobacco Co.

169

S.

ST.

prie MICHIGAN AVĖ.

Pullman

6960—6377

WOOD ST.—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393

N J.A RAT.T.E ST—pne-nl entnrtl.

R. ANDRELIUNAS

Štai kodėl kiekvieno miesto,

Užlaikome naujausios ma

miestelio ir sodybos gyventojas

dos žiedus, laikrodžius, radios,

sako, kad Luckies yra tokie

lengvi cigaretai.
*

šis puikus tabakas, jį tinkamai

“It’s toasted”

pasendinus, išnokinus, perlei

Tas pakelis lengvų Luckies

taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projectorius dėl judomų paveikslų
: rodymo. Kainos labai nupigin
Į tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380
Wm. J. Kareiva

gijų atstovų ar jų valdybų $17.40 nuošimčių kuponais, vi
D®1 geriausios rųšles
Ir patarnavimo, šau
susirinkimas pasitarimui dėl so vertės $117.40.
kit
lietuvių dalyvavimo Pasauli Seime padaryta kolekta, ku
nėj Parodoj 1933 m., Chica- rioje surinkta $6685.
OGLESBY, ILL. - Lietu-!
 lyvauty minėtame vakare. Be
goj.
Centro valdyba išrinkta vie vių Politikos Demokratų klu -<kn4Lųč bus ir programas. Va
šu balsavimu ir per akliania bds rengia prakalbas spalių , karas bus vienas įvairiausių
GIM. PAN. Ė. PARAPIJOS ei jų sekančiai: p-lė Agota Su 28 d., 7:30 vai. vakare, Musie , vakarų, kokius čiū esame tu
CHORO SVARBI PRATYBA tkaičiūtė, Pittsburgh, pirmini Hali. Nuoširdžiai kviečia vi- ' rėję. Lietuviškai kalbės A. J.
Įnlcė; p:ni J. Pukelienė, Chica J sus lietuvius, vietinius ir iš Sutkus, iš Waukegan, III., L.
MARQUETTE PARK. — go, vicepirmininkė; p. Juozas [apylinkių kolonijų, taip pat R. K. A. Susivienyjimo pirm.
Ketvirtadienį, spalių 27 d. į- Bulevičius, Homestead, rašti ’Spring Valley’s lietuvius, da
J. R—ga Coal, Wood, Expressing and
vyks svarbi Gim. Pan. Š. pa Įninkąs; Motina M. Dovida ap
Moving
NORTH SIDE, BRADDOCK,
rapijos choro pratyba (repe siėmė būti iždininke; kapelio
2146 So. Hoyne Avenue
ticija). Visi choristai ir cho nas kun. Juozas Skripkus ap
HOMESTEAD, PA.
risfcės kviečiami būtinai atsb siėmė būti dvasios vadu.
NAUJA GASO LINO STOTIS
Fraėjusių savaitę pfo Dono
lankyti. Pratyba įvyks punk Kun. Skripkui sukalbėjus
Jokių žinių. Viskas ramų, • Vartoja Sinclair Produktus
tualiai 8 vai. vakare, para pi- maldų, pirm. p-lė Sutkaičiūtė rų pravažiavo Šv. Pranciškaus visuose frontuose nei šnapšt.
jos svetainėje. Prašomi nesi uždarė seimų. 5:45 vėl. popiet. seserų kapelionas ktfn. J. Skri 'Gal visi sumigo.
Klausau
pkus, kun. Kazėnas iš Pittsvėluoti.
Ieva Lukošiūtė
burglio ir Kastas Vaišnoras.
PILIETYBĖS PAMOKOS
7001 S. WESTERN AVENUE
ašt.
Buvo
sustoję
pas
mūsų
klebo

Republican
S. E. comer
Susipužinkit su šios šalies įstatymais kas link pilietybės. Pamo
kos p-a si d ės Lapkričio (Novmber) 3, 1932, ir kiekvieną, ketvirta
Headquarters
nų kun. Vasiliauskų. Maloniai
Tel. Hemlock 1017
TOKIJO, spal. 26 ~ Kal
dienio vakarą per dešimt) savaičių, pradedant nuo 7:30 valandos
priėmė it 'visi paskui išbaršLietuviu
Divizija
vakare. Prašau ko greičiausiai užsiregistruoti.
Pranas Dargelis, savininkas
bama, kad gal Mandžiurijos
kėijo.į šv. Luko atlaidus BentNATIONAL:
klausimas bus pagaliau tinka
JOSEPH J. GRISH,
ley ville, Pa.
mai išspręstas.
4631 S. Ashland Avenue,
Telefonas: Boulevard 2800
I» t
....
M. Wabol, Chairman,
r
-t
i
Girdėjau,
kad
dar
du
pe

Palmer House,
Vienas Kinijos išdavikas ki
čiai
užkurti,
bet
darbininkų
Room 777.
nas generolas Peipinge orga
naujų
nepaimta
į
darbų.
nizuoja naujų, kinų vyriausy
STATE:
Jei manai pirkti automobll). ateik
bę, kuri valdys žiemių Kini
A.
K.
Valukas,
pu mua pirmiau, nea mea užlaikome
jos dalį ir ši dalis nebus pri
vieną M gertaualų rūšių automobi
Democratic
Chairman
liui — STUDEBAKER, kurie yra
Joseph Baubkus, sav.
klausoma kitoms Kinijos da
pa<ąračJt savo atlprumu Ir gražumu.
Morrison Hotel
(Tųsa nuo 5 pusi.)
Kai vartosite
Taipgi mea turime pilną paalrlnkllims.
Headquarters
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
Room
585
RED CR0WN GEBĄ IR ALYVĄ,
to Prasidėjimo parapijos, at
nebrangia kaina.
Šis generolas bus, vyriausy
jūsų automobilis ar trokas visuomet greičiau važiuos
COOK
COUNTY:
Lithuanian
siųsta sveikinimas ir auka bės priešaky. Kadangi jis yMIDLAND MOTOR SALES
ir visa mašinerija ilgiau laikys. Su kiekvienu iš
B.
R.
Pitkiewicz,
$23.00.
4499 ARCHER AVENUE
ra
japonams
parsidavęs,
tad
mainymu alyvos — išgryiavimaz veltui.
Telepbene Lafayette 7119
Division
Chairman
Šv. Onos draugija, iš šv. japonai prie žiemių Kinijos
Reikalui esant, nepamirškit savo tautiečio. *
Jurgio
parapijos, Chicago, at prijungs Mandžiūrijų, o sau
Metropolitan Bldg.
5854 S. VVestern Avė.
134 N. La Šalie St.
siuntė
sveikinimų
su
Vienuo
pasiliks tik dideles miškų ir
N. W. Comer. TEL. REPUBLIC 7417
134 N. La Šalie St.
lyno paskolos $100.00 bonu ir kasyklų koncesijas.
Chicago
Room 300.
Savininkas

IŠ POLITIKOS LAUKO

VALLEY

GREEN

PRODUCTS

Olsells
nių,

4644

80.

Tol.

Phone

šviežių

sviesto

PAULINA

Boulevard

Roosevelt

STANISLOVAS

Ir

kiauši

sūrių.

STREET

1389

2078

FABIONAS,

Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.

PRANEŠIMAI

DONORĄ, PA,

Agota Sutkaičiūtė, pirm.
Juozas Bulevičius, r

Chicago,

III.

HIGHWAY
SERVICE STATION

Su. Pranciškaus Se
serų Vienuolyno Re-

Standard Oil Station

Notarini

GARSINKINTES
“DRAUGE”

