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visus vienyben

Prez. Rooseveltas
KUBOS KARININKAI PASIDAVĖ
LAIKINA! VYRIAUSYBEI

DIDĖLĖMIS OVACIJOMIS PREZI
DENTAS SVEIKINTAS CHICAGOJ

Ateinančią žiemą J. V. vyriausy
bė šelps bedarbius

Vakar Chicagoj lankėsi pre- tiktas triukšmingiausiomis ozidentas Rooseveltas. Aįiie vfccijomis. Iš La Šalie geležin11:00 prieš pusiaudienį atvv- kelio s‘oties vykstantį prrei-

AMERIKOS DARBO. FEDE
RACIJOS SUVAŽIAVIMAS
475 KARININKAI PASI
DAVĖ

traukiniu. 12.<10 dent* ' t’bica«0
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a
. šimtyg tūkstančių žmonių svei
dieną pasakė prakalbu Amen- ...
,.
m
. ,
ko specialiu

MAISTO PERVIRŠIS TEKS
BEDARBIAMS

1
•
kos Legijono suvažiavime
Chicago stacijume. Iš ten išvyko šimtmečio pažangos paro
don. Parodos vadovybė prezidentą pagerbė ne vien patranle ų saliutu, bet ir pietumis. Iš
parodos prezidentas išvyko į
čekų kapus,' kur pagerbė mirūsį miesto majorą Cermaką.
Prieš 5.*00 vakare apleido Che
cago.
Chicagoj prezidentas pasi- .

kino, jam raliavo. Tas pat bu
vo vykstant .prezidentui į parodos sritį, parodoje ir apleidžiant Chicagą.
Legijoninkų suvažiavime
prezidentas Rooseveltas kalbė
jo krašto gyventojų vienybės
reikalu. Tik krašto vienybe yra galimybės pasiekti gerovę
ir viską, kas kraštui reikalinga. Tad kvietė visus laikytis
vienybės ir remti vyriausybės
žygius.
» - - . ---,

HAVANA, Kuba, spal. 3.— f 1IYDE PARK, N. Y., spal.
Vakar po kelių vai, pertrau-' 2. — Ateinančią žiemą kraškos karininkų kova su kariuo-1 to vyriausybė betarpiškai 1 ims
A. D. FEDERACIJOS SU- NEKALBĖTA APIE PRIPA-;
mene atnaujinta. Neužilgo ant šelpti^ bedarbius.
Taip
nusprendė
prez.
Roose
National viešbučio
pasirodė
VAŽIAVIMAS
i
ŽINIMĄ
veltas. Tam tikslui planuoja
balta vėliava.
475 karininkai pasidavė. Jie ma sudaryti bendrovė ir jos WASHINGTON, spal. 2. —, PARYŽIUS, spal. 2. — iš
KARDINOLAS PRIĖMĖ
visi uždarvti Čabanas tvirto žinion pavesti 330 milijonų do šiandien čia atidarytas meti- Maskvos lėktuvu atvyko J. V.
MARCONIUS
lerių. Bendrovė supirks mais nis Amerikos Darbo lederaci- senatorius MeAdoo.’Jis sakovei!.
Savo keliu mieste per kiau to, 'drabužių, kuro ir kitų gy jos suvažiavimas.
si, kad būdamas Maskvoje nė
Garsus oro bangų tobulintoKATALIKAI RAGINAMI APSI
rą naktį vyko apsišaudymai. venimui reikalingų daiktų ir Pranešta, kad federacija tu žodžiu neprasitaręs lxilševikų jas markizas Marconi vieši
ŠARVOTI gailestingumu
Tai, sakoma, komunistai triuk- tai visa dalins bedarbiams atei rį apie 4 milijonus narių. A- valdžios pripa&nim >• klausi- (Chicagoj. Sekm. jis su žmona
katalikus,
• nančią žiemą.
smavo.
pie vienas milijonas organi- mu. Vis gi jis ten matęs “daug buvo pamaldose Švč. Vardo NEW YORK, spal. 2. — i kalbėtojai ragino
Tie 330 milijonų dol. yra :zuotų darbininkų nepriklauso į įspūdingų dalykų.’
katedroj. Popiet juodu priėmė Pirmoji krašto labdarybių se- kad padidinti labdarybės mi
skirti viešiesiems darbams ir federacijai.
HAVANOJ SKERDYNES
Jo Emin. Kardinolas Munde- sija vakar popiet Metropolitas į kimą taip, kad ateinančią Žie• V
. iauKSsrat^Eo-Slntu.c. Į**“
buvo ucWru,..1n« flpsaugnti žmones nj,P.Tar
įgali- - būt ■ panaudoti- -bedarbi ų ( TarpTsvarbiausiųjęsuvožiatai
gausinga
atstovais ir sve-'.go ir skurdo,
HAVANA, Kuba, spal. 2.— šelpimui, sako prezidentas. Jei vime klausimų bus šie akcijos
čio pažangos parodom
KONSTITUCIJA
čiais. Daugiau kaip 4,000 as-! Mons. Keegan pareiškė, kad
Šiandien rytą čia prasidėjo, suma pasirodytų šelpimui reikalingi klausiniai.*
menų
dalyvavo.
| negerovės krizis palaužtas, bet
galima sakyt, skerdynės. Ap- permaža, kongresas bus para- 30 valandų savaitės darbas
VARŠUVA, spal. 2. — Len- LEGIJONO PAGELBINĖS
Pirmoje sesijoje dalyvavo visam krašte apie 3,300,(XX) šei
gulę National viešbutį, kuria- gintas skirti daugiau.
visose pramonėse.
ORGANIZACIJOS
kijos diktatorius karo ministe
apaštališkas delegatas J. K. mynų šelpiama ir ateinančią
me būklę įsitaisė keli šimtai
Šio žygio tikslas yra dvejo- Kodais nustatyto mažiausio- ris maršalas Pilsudskis nus
juntos pašalintų karininkų, ka pas: pašalinti iŠ bedarbių tar’j° atlyginimo padidinimas..
Amerikos Legijono įvairios arkiv. G. Cicognani, Jo Emin.1 žiemą jos bus reikalingos šelprendė, kad ateinančią žiemą
reiviai neteko kantrybės ir jau po skurdą ir sunaudoti milži Darbininkų reprezentacija seimas turės pertaisyti valsty pagelbinės organizacijos sa-, kardinolas Hayes ir daug ar-; pimą
Katalikai turi
apsišarvoti
iš vakaro, matyt, rengėsi, vieš nišką maisto produktų ir kitų darant kodus.
bės konstituciją taip, kad vy vo suvažiavimą vakar atidarė ^vyskupų ir vyskupų. Tarp
|kitų kalbėjo ir Al Smith. {Visi gailestingumu.
butį pulti. Tačiau
šiandien daiktų perviršį.
Didesnis viešųjų darbų iš riausybė turėtų daugiau autori Auditorium teatre.
------------------.. .......... - ..
anksti rytą patys karininkai
vystymas.
teto krašto valdyme, lygiui
pradėjo puolimą prieš ‘karei
Tūkstančiai maldininkų Šilu
Mokesčiai šelpimui turi būt kaip J. Valstybėse. *
CHICAGOS SAVAITE
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
vius. Pirinktieji karininkai šoimami iš didžiųjų pajamų ir
vos atlaiduose
KALIFORINJOJ
vikai nuo viešbučio stogo pra
Chicago
majoras
Kelly
pas

pelno perviršio.
80 ŽMONIŲ NUSKENDO
Nuo rugsėjo mėn. 8 iki 15 si pilnų Iš tolimos Žemam įjos
dėjo su šautuvais kirsti sar
kelbė Chicago savaitę šimtme d. Šiluvoje vyko garsūs Šili ir apylinkių ėjo pėsčių proce
LOS ANGELES, Cal., spal. Suvažiavimas reikalaus, kad
gyboje stovinčius aplinkui vieš 2. — Šiandien anksti rytą pie lai visa būtų vykdoma.
JUMAMOTO, Japonija, spa čio pažangos parodai nuo nės atlaidai.
sijos. Iš Kauno buvo apie 700
būtį kareivius. Į porą valandų tų Kaliforniją ištiko smarkus
lių 2. — Misumi pakraščiuos spalių mėn. 6 iki spal. 12 d.
jų daug nukauta ir sužeista. žemės drebėjimas. Patirta, kad
Pagarbinti Stebuklingos šv. maldininkų. Šiluva virto kai
audringoj
jūroj
apvirto
eks3 ŽUVO SU LĖKTUVU
tikrasis maldininkų miestas.
Prieš pusiaudienį laikina vy 1 asmuo žuvo ir 4 sužeista.
Panelės Marijos Šiluvoj sup
SUSIRENKA MIESTO
: kursinis laivas, kuriam buvo
Atlaiduos© dalyvavo dau
riausybe, paskelbė, ktid. apie
laukė iŠ visos Lietuvos tūks
TARYBA
LONDONAS, spalių 2. - apie 130 asmenų. Tik 50 asme
giau kaip 50 kunigų. Pamoks
20 kareivių nukauta ir dau
tančiai žmonių. *
Arti Sandhurst per tirštus rfl nų išgelbėta.
20 ŽUVO POTVYNY
lus sakė kun. jėzuitas Paukš
giau kaip 100 sužeista. Tarp
Baigės Chicagos miesto al- Maldininkų procesijos plau
kus skrendant nukrito ir su-1
tys.
. . :
nukautų yra ir vienas civili MONTPELLĮER, Prancūzi dužo lėktuvas. Žuvo 3 asme-1'
PAMINKLAS ŽUVUSIEMS dermonų tarybai atostogos ir kė iki paskutinės atlaidų die
Pamokslininko žodžius maldi
nis amerikietis.
I
rytoj
.taryba
susirenka
P
a
I-1^
Jie
*
ma
atvežti
ig
toliau
va
ja, spal. 2. — Nuolatinis lie nys. Sudužusiu lėktuvu į čia
SU DIRIŽABLIU
ninkai aiškiai girdėjo per gar
Taip pat pranešta, kad; Na tus per kelias dienas
raston rudeninėn sesijon.
pietų buvo vežamos paminklo atida
žiavo specialūs traukiniai, vi- siakalbius.
tional viešbuty žuvę apie 30 Prancūzijoj sukėlė didelius pot rymo Allonne, Prancūzijoj, iš■
. I. ... ■
■■■■..
PARYŽIUS, spal. 2. — Ąkarininkų. Karininkai nuken vynius. 20 asmenų žuvo.
PILIETINĖ
ŠVENTE
• kilmių nuotraukos.
llonne, arti Beauvais, Prancū
PIŪTIES IŠKILMĖS VO
DARIAUS-GIRĖNO
tėjo, kada į viešbutį imta Sau
zijoj, vakar iškilmingai atida
KIETIJOJ
ATVIRUTĖS
dyti patrankomis.
Chicago majoras Kelly pas
TAUTOS ŠVENTĖS IŠKIL- tas. Po pamaldų buvo kariuo- rytas paminklas, kur susikū
Lietuvos Aero klubas ^an iš
Popiet kova kiek apsistojo. J
menės paradas. Paradą pri lė 1930 m. anglų dirižablis kelbė, kad šiandien mieste y- HAMBLN, Vokietija, spal.
MES LIETUVOJE
leido trijų rūšių atvirutės su
ra pilietinė šventė. Tas Ame
Matyt, pasirengiama į naujas
Rugsėjo 8 d. * tautos šventei ėmė respublikoR prezidentas. R-101 ir žuvo 48 asmenys.
2. — VvriauRybės pastango žuvusiųjų mūsų transatlanti
rikos Tjegijono organizacijos
kautynes.
buvo minėta Kauną ir visame Parade buvo du pulkai pėsti
mis čia vakar įvyko -taip vadi nių lakūnų Dariaus ir Girėno
pagarbiai.
ninkų
kariuomenės,
kariūnai
ir
krašte.
.
RAGINA GRJŽTI DARBAN
namos piūties užbaigtuvės iš atvaizdais. Atvirutes platins
asperantai,
artilerijos
kelios
SERBŲ KARALIUS
Kone visos viešosios miesto
Kaune iš vakaro karo muzie
kilmės, kad padėkoti Aukščiau asmenys, turį klubo įgalioji
TURKIJOJ
WASHINGTON, spal. 2. — įstaigos, įėrnus viešąsias mo
jaus sodely buvo pagerbti mi batarejos, gusarų pulkas. Ore
siajam už suteiktą gražų ja mus. Netrukus bus išleisti di
ANKARA, spal. 2 d. — Ry rę dėl; Lietuvos laisvės kariai. skraidė trys karo lėktuvų es NRA administratorius John kyklas, šiandien uždarytos.
delio formato Darians ir Girė
son ragina streikuojančius an Šiandien didelis Legijono pa vams derlių.
toj į Isitaibulą (Konstantino Už jų vėles buvo malda. Lais kadrilės (15 lėktuvų).
no paveikslai.
Pamaldose dalyvavo ir para gliakasius grįžti darban įsiga radas.
polį) atvyksta Jugoslavijos ka vės paminklas buvo apšvies
Tai buvo ūkininkų iškilmės.
ralius Aleksandras. Turės pa tas. J iškilmes atsilankė kraš- do žiūrėjo vyriausybė, užsie liojusio kasyklų kodo sąlygo
Kancleris Hitleris sakė pra
Raseiniuose netrukus pradės
nio
atstovai,
kariuomenės
atsmis.
sitarimų su Turkijos preziden to apsaugos ministeris, vykalbą. Pagerbė krašto ūkinin
ŽUVO LIETUVIS
statyti dviejų ankštų mūrinius
kus. Pareiškė, kad ūkininkai
*tu diktatorium Mustafa Ke- riausiojo štabo viršininkas, ka *ova’» mokyklos ir svečiai,
A. Genzeiba (t), 3325 Au- valstybėje užima pirmąją vie pašto rflmuR.
riuomenės vadovybė, svetimų Be -to, iškilmėse dalyvavo KINUS SMAUGIA NEŽI
-malu.
bum avė., automobilis susikū tą. Jie maisto gamintojai. IŠvalstybių karo atstovai ir daug daug lietuvių svečių iš AmeriNOMA LIGA
žmonių.
1
jkos.
Kauno
miestas
buvo
polė su kitu. Genzeibo automobi tikimiausieji tautos ir valsty ORO STOVIS
TOKIJO, spal. 2. — Išsibai
gė Japonijos prekybos sutar Ant rytojaus Petro Vileišio sipuošęs tautinėmis vėliavoŠANGHAJUS, spal. 2. — ly buvęs P. Paliulis, 50 m. am bės rėmėjai kiek šiandien, tiek
CHIOAOO IR APYLINKĖS
Hunan provincijoj ėmė siaus- žiaus, žuvo, kitas gi vyras su ateity.
tis su Indija. Prasideda pre aikštėje įvyko iškilmingos pa- mis
—Šiandien giedra;
mažas
kybinis japonų karas su Britą maldos. Šv. Mišias laikė Jo* Tautos šventė buvo paminė-' ti nežinoma limpamoji liga. A- žeistas. Kitam automobily du
asmenys sužeista.
temperatūros pakitėjimas.
nija.
Eksc. arkivyskupas metropoli- ta ir Klaipėdoj.
pie 50.000 kinų jau mirė.
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KffiNOS KLAUSIMAI
RAKIETERIAVIMAS

Po karo J. Valstybėse sfiiarkiai ėmė pli
sti rakieteriavimus. Tai nesąžiningų ir pik
tos valios žmonių dalbas. Pirmiausia jis pa
sireiškė darbininkų organizacijose, o paskui
persimetė j kitas šiame krašte didžiai supai
niotas biznio ir gyvenimo sritis.
k
Rakieteriavimų maždaug galima išaiški
nti kai kurių beširdžių ir atkakliųjų žmonių
noru, kad nieko nedirbant turėti sau karališkųjį pelnų — didėles pajamas. Jei šis tiks
las neatsiekiamas gudrybėmis ir apgaulybėmis, tai panaudojama grųsinimai ir smurtas.
Laikui bėgant, rakiėterininkai neįstengė
pavieniui veikti, tud jie susiorganizavo į at
skiras gaujas, ypač miestuose. Kiekviena gau
ja pasiskyrė -sritis, į kurias nevalia įsiveržti
kitai gaujai. Neklausantieji nutveriami ir be
jokio pasigailėjimo žudomi. Dėl to daug tų
gaujų vadų ir narių nužudyta, Dar ir šian
dien tarp gaujų vedamos atkaklios savitarpi
nės kovos.
Susiorganizavusi rakrelerių gauja savo
srity yra tikra valdovė. Gaujos nariai yra
tikrieji žudikai. Jie prieina prie įmoninkų
ir parduotuvininkų. Reikalauja išsipirkmų.
Jei kur nieko nepeša, tai sprogdina bombas.
Daugumoje jie vadovauja ir darbininkų uni
joms. Ne tik darbininkus laiko sužnybę, bet
ir darbdaviams daro daug nemalonumų. To
kiais ir kitokiais išnaudojimais jie susirenka
didelius pinigus, turi įsitaisę puošnius ofi
sus, gyvena karališkai.
Policija ir kiti valdžios oFganai kovoja
prieš rakieterius. ši kova nėra sėkminga, ka
dangi rakieteriai turtingi, turi parinktinuosius advokatus, kurie sugeba juos išsukti
nuo didžiausių jiems pavojų. Kiek daugiau
rakieteriai prisibijo tik federalinių teismų.
Rakieteriavimus šiandien žymiai įsigalė
jęs visur. Jis įsiveržia jau net į krašto vy
riausybės Įstaigas. Štai tomis dienomis laik
raščiai pranešė, kad rakieteriavimas susek
tas pas ketvirtesios klasės paštų viršininkui

6

Ketvirtosios klasės paštų yra daugiau kaip
33,000. šie paštai yra daugiausia mažuose
miesteliuose. Jų viršininkai negauna algų. Jų
pelnas yra tai skiriamas žymus nuošimtis
už ženklelių kanceliavimų. Gauna kiek už
parduodamus purlaidus. Vyriausybė moka
nuomų, už šviesa ir kuru ir už įvairius įtai
symus.
Pašto departamento inspektoriai susekė,
kad šimtai tų paštų viršinirikų rakieteriauja,
daugiausia kanceliuodami pašto ženklelius.
Nes juo daugiau jų kunceliuoja, juo didesnį
pelnų apturi. Kad daugiau ženklelių kaneeliuoti, jie per puštų savo giminėms ir namiš
kiams siunčia sunkiuosius daiktus, kad. tik
daugiau ženklelių sunaudoti. Pašto inspek
toriai patyrė, kad dažnai betiksliai per paštų
siunčiamos plytos, oisterių lukštai, žvyras ir
kitokį menkiausios vertės daiktai. Daugelis
šių pašto viršininkų turi valgomųjų daiktų
parduotuves, tai dažniausia ir valgomuosius
daiktus saviškiams per paštų siunčia.

Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,

Chioago, Ilk.

i Atsakymas Ig. A. — TaiusKROBIM&A8 AKIŲ VOKO kų uždegimuose.'Ligonis nusi-4a labai gerai padarei, kad
MUKOZINAS PLZVZS
skundžia jaučius lyg jo akys- nustojai gerti. -Jei gėrimas alUŽDEGIMAS
na būtų kas nors įkritęs. (Be kriholmių nuodų gal ir nedaug

to jis nuolatos jaučia niežėji-.(.yra prie šios ligos .prisidėjęs,
Praeitų kartų supažindinau mo, degimo, peršėjimo ir lyg bet nuo to nukenčia kai Ji u r ie
su staigiu šios rūšies uždegi ir sausumo akyse. Vokai yra žvarbūs organai. Taigi, negemu akyse. Šiandie pakalbėsi sunkūs lyg miegūsto žmogaus. Irdamas, išvengsi kitų ligų, kume apie kroniškų akių voko \akarop, simptomai pasidaro rios gali būt nemalonesnės ir
pamušalo uždegimų.
aršesni, ir, žinoma, ligoniui už strėnų skaudėjimų.
li. H. Fielder, nauja agri
dėlto
tenka
nemalonių
valan

6i akių liga gali būt stai
Kas link dabartinės ligos,Į kultūros departamento, žuvi
gaus uždegimo pasėka, ypač, dų pergyventi.
mėra abejonės, kad tai -yra ninkystes pramonės sekcijos
jei tik staigi liga nebuvo tin Žiūrint . ligonio akis, paste- rbeumatizmas arba, kitaip ša administratorius. Jo žinyboj
kamai gydoma ir prižiūrima. biama aiškus mukozinės akių kant, kryžkaulio sųnarių kro- tpug kodas žuvininkystės praTarp daugelio kitų šios ligos vokų plėvės raudonumas ir niškas uždegimas. Šios rūšies iminės, kuriai skiriama mili
priežasčių tenka priskaityti jos švelnumas. Senuose Šios ngos labai dažnai paeina nuo jardas dol. Toje pramonėje
dūmus, dulkes, vėjų, štokų po rūšies ligoniuose kartais būva •infekcijos, kuri tamstoje gali dirbs 500,000 darbininkų,
Paštų departamento sektetorius nuspren ilsio, svaigiuosius gėrimus, il įvykę permainų toje plėvelėje, rastis, sugedusiuose tonsiliuodė apie šį rakieteriavimų pranešti kongresui. gas valandas prie netikslios kuri tuomet išrodo turinti ak se, išpuvusiuose dantyse, no
vimų nepatenkino. Nepatenki
Ir štai šiandien čia rakieteriavimų turi- šviesos ir t.t. Žodžiu, kas tik sominę išvaizdų. Iš akių >ro- sies tuštumose bei sinuses arno tų reikalavimų ir keletas
me visose gyvenimo srityse. Visur nesųžinin-.'užgaulioja akių vokų mukozi- dosi • šiek-tiek tekėjimo, ku- ba kitoj kūno daly. Pašalinikomercijos mokyklų. Mūsų
guinas, suktybės. Daug žmonių nutolę nuo nę pievutę, anksčiau ar vėliau riam sudžiūstant nakties mė imas infekcijos, kuri yra šios
prekybininkai aukštojo moka
krikščionybės, netekę doros. Iš jų nė negali- iššaukia tos plėvės uždegimų, tu sulimpa blakstienos, tarp liigOS priežastimi, bus tamstai
mo įgyti turėjo vykti į užsie
ina kų gera laukti. Vyksta krašto pramonės j Liga, paprastai, paliečia a- kad rytais negalima akių at- jitikru sveikatos kaltiniu. Šiam
nį,-daugumoje į Belgiją.
gaivinimas. Žymi šio krašto gyventojų dalis bi akis, tik kai kuriuose atsi- merkti pirm negu pavartoja- [atsitikime patariu atsikreipti
labiau reikalinga dvasios gaivinimo.
'tikimuose — vienų.
Iškilo tad reikalus steigti
ma plovimo priemonė.
įprie gydytojo dabar, nes atiGydant šių ligų, reikia pa-1 dėliojimas vien tik duos -pro- savo aukštųjų prekybos moVOKIEČIŲ SANTYKIAI SU KAIMYNAIS , Kron'Skafi ’ki*
šalinti visos priežastys vedan gos daugiau žalos padaryti jū- .kyklų. Pati mintis buvo pra
x
•
i salo uždegimas yra plačiausia
. dėta svarstyti dar praeitais
pasireiškianti akių liga. Ji pa čios prie uždegimo ir sulig šų sveikatai. .
metais, tačiau dėl įvairių prie
■ “Tr.” sako, kad nacionalsocialistų ka
sitaiko suaugusiuose ir gan kiekvieno ligonio reikalo pri Atsakymas B. K. — Jeigu žasčių
jos įgyvendinimas vis
ringos demontsaracijos sukelia vis didesnio
dažnai senatvės sulaukusiuose. skirti vaistus. Sėkmingas gy gydytojas yra pripažinęs tain buvo atidėliojamas. Šių mėtų
nerimo kaimynuose. Vienas nacionalsoc. va
j Liga tęsiasi ne tik ištisus mė- dymas yra galimas tik po gy štai inkstų ligų, 'nieko dau ■pavasarį pasklido žinia, kad
dų per Saaros srities iškilmes pasakė kalbų, Į nesiūs, bet pas kai kuriuos dytojo priežiūra.
giau 'nereikia daryt kaip tik aukštoji prekybos mokykla
kurioj tvirtino, esu Vokietija turėsianti grei
Klausimai ir atsakymai
j net keletu metų, ypač, jei nėgydytis, gydytis ir dar sykį (Komercijos Institutas) bus atu* laiku apie 90 milijonų gyventojų; ji ne pasirūpinaina
sistematingai Klausia Ig. A. — Gerb. da gydytis. ‘Gi jei abejoji ar tietidarytas Klaipėdoje šių mo
tik atgausianti
atimtas
Versalio
traktatu
že-l
,
..
.
-_y minėtų L
Ar u- paaiškinti ikas„l ga, eik prie
. patikimo
....
, ,
°
..
.
..
I gydytis ir vengti virs
ktare: Meldžiu
gydytokslo
metų -pradžioje. Tačiau
mes, bet dar prijungsianti Austrijų, Liukpriežasčių, kurios ir gydymo galėtų būt do liga mano etrė- jo.
pasiteiravus Švietimo Ministe
seniburgo, Belgijos dalį, vokiečių Sveicarij, laikotar
pnogos pavei- nose. Dabar bus jau du metai
ir net Olandijų.
•
,r kti ant ligotų akių
' neigiamai, kaip jaučiu strėnų skaudėji KLAIPĖDOJ BDS ĮTEIG rijoje pasirodė, kad komerci
jes institutas šiemet dar ne
Anglų ir prancūzų spauda labai seka vi Prie įsisenėjusio akių vokuo mų. Kuomet sėdžiu, tai to
TAS KfiMBROKTOS
bus. atidalytas. Institutas ne
sus vokiečių išsišokimus ir juos iškelia. An- se uždegimo dažnai pasitaiko skausmo nedaug tejaučiu, bet,
OIBTITUTAS
atidaromas šiemet tik dėl -tin
glai ir prancūzai sako, esu v.okiačių kitaip|viendj ar, kit^ Hgos formoj !jd tik kiėk’ padirbu, o ypač
kamų patalpų stokos ir kitu
negalima busiu nuraminti, kaip tik jėga, ir komplikacijų. Tarp šių užde- jeigu priseina lankstytis, tuo- Sukūrus politinę nepriklau
kai kurių priežasčių.
todėl reikia ginkluotis.
(girnas vokų pakraštėlių įvyk- Įmet mane taip įvargina skau- somybę, iškilo reikalas kurti
Anglai seniau nekartų užstodavo vokie- isĮa dažniausia, bet, eezema, y- [smas, kad vos beištveriu. Iš ir kitų, ekonominę. Iš pat pra Komercijos institutas jau ti
čius prieš prancūzus,
prancūzus. Dabar anglai beveik pa£ žemutinio i voko, o taip gi į po nakties irgi jaučiuosi ge- džių tačiau buvo pajusta sa krai bes atidarytas ir pradės
dar labiau nusistatę prieš vokiečius ne kaip didelio laipsnio • nuolątinis a- riau. Be to kuomet tik pasi- vų ekonomistų trūkumas. Tie veikti tik -nuo sekančių moks
prancūzai.
:šarojiniaš ir nėra retenybėmis.! taiko lietingas oras, tai jau sa, prie Vytauto Didžiojo Uni- lo metų pradžios. -Ekonominis
Anksčiau nacionalsocialistai gyrėsi bent Šio pobūdžio uždegimai pa- dienų pirm to pradeda skati- versiteto teisių fakulteto bu skyrius prie teisių fakulteto
Italų nacionalsocialistinei Vokietijai palan sižymi bemaž panašiais simp dėti strėnos. Šiaip ir vaLgyti vo atidarytas ekonominis sky bus uždarytas, nes jo progra
kumu. Dabar ir italai pradeda šalti Vokieti tomais, kurie yra sutinkama turiu neblogų apetitų, ir vi- rius, tačiau jis, ruošdamas tik ma bus įterpta į instituto mo
jos atžvilgiu. Vienas italų fašistų -vadas net slyigiuose šios rūšies akių vo-į durių tvarka kaip reikia. Se- teoretikus, gyvenimo reikala- kslo programų. Klaipėdiečiai
parašė dedikuotų Mussolini -knygų, kurioj ■ ...... -■ ■■ i ■■■ —»
šio įvykio laukia nekantrau
■ ><
■ ■ ■
jis įrodinėja, kad Italija galėjo remti vokie Italija nemananti remti Vokietijos siekimų, šios dvi valstybės parems jo plėtimųsi į ry dami, nes, atsiradus jų tarpe
čių nacionalsocialistus tol, kol jie buvo tik matyti ir iš to, kad Mussolini labai nuošir tus, o Vokietija nekliudys joms plėsti savo studentijai, pagyvės miesto
opozicijos partija, bet dabar patiems nacio džiai priėmė Austrų ministerį pirmininkų viešpatavimų kitose pasaulio dalyse. Bet
gyvenimas. Pagaliau, turint
nalsocialistams paėmus valstybės vairų bū Dollfussų. Taigi Hitlerinė Vokietija užsienių štai, pasirodo, kad anglai darosi ’VdkieČių
tis pasidarė visai kita. Italijos ir Vokietijos pdlitikoj pralaimi visais frontais. Hitleris ma griežti priešai, o italai nors tuo tarpu dar savo komercijos institutų bus
•interesai nesutampa, ir todėl Italijai dėtis' nė, kad jam pavyksią padaryti savo politi- priešai nėra, bet ir remti vokiečių siekimų išspręstas ir savų ekonomistų
Tsb.—
su Vokietija nėsų nėmažiausių sumetimų. Kad ; kos rėmėjais anglus ir Italus. Jis manė, kad nemano.
••
( < i* klausimas.

•Jauniausiojo sveikata tiek vargo neišlai
kė — susirgo ir mirė.
Jau laidojant man kas tui dinktelėjo į galvų: kaip tai? ta šeima iš Rokiškio
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.
dvaro, kur dauguma dvaro darbininkų,
----- ------------- -—
sekdami ponais, kalba lenkiškai, ir pats
(Tęsinys)
Vinclovai tarpusavyje taip pat kalba len
Laidojant šį jaunikaitį, nė į galvų, kiškai, o jauni vaikai, ir dar būdami pa
man neparėjo, kad teks man kada labai čioje Lenkų širdyje — Varšuvoje glau
artimų turėti santykių su mirusiojo šei džiasi ne prie lenkų, o prie lietuvių?! Kų
ma. Buvo štai kaip:
tai reiškia.’ -- tur būt ta šeima išmintin
Vinelovų, rodos, trys ar daugįau bro ga ir verta, kad ja susirūpintumėiŲc.
Po palaidojimo, aš susiradau jų vy
liai .buvo atvykę į Varšuvą iš Rokiškio
dvaro. Senis Vinclovas buvo Przedzieckių resnįjį brolį, kuris mokėsi kurpių amato,
dvare kaip ii kokiu užvaizdą dafbinin-1 ir ’parsikvietęs pas save praliejau arčiau
kams .prižiūiėti, iš lenkų kalbos vadina srr juo draugauti. Pažinau jame nepapras
muoju'“nonriestninku”. Šeima'gyveno pa- tų gabumų vyrukų. Spėjau, būsiant iš jo
vargusįhi, bet dori ir maldingi buvo žmo teisingų ir tikrai duodantį gražios vilties
nės. Vaikučius išmokino gražiai, katali-, ateityje iš jo gabaus meisterio susilaukti,
kiškai. Nežinau gerai, bet 'turbūt ponams kokių mums Lietuvoje kaip tik labui
padedant vaikučius atsiuntė į Vnršnvų, trūksta. Mat, kas ko ieško, tų ir randa.
kad pramoktų kokių amatų ir duonų sau. Kelinti metai aš jau buvau belaužųs gal
pasigamintu. Vienus iš jų — Stanislovas vų, kur čia man surudus tikrai išmokslin
mokėsi kurpių amato, antras sodininkys tų kurpių, kad galėčiau jį padaryti vedėju
tės, o trecia.-, kurį dabar laidojome, ne-, amatų mokyklos, kurių mes buvome su
atmenu kuo nžsiiimlinėjo. Visi buvo jau manę netoli nuo Marijampolės įkurti.
Taigi, Štai man ir radinys. Vaikinas
nučiai. Norėdami pramokti amato, žino
ma, turėjo taupyti kiekvienų atikų, tai .pramokIntas, gabus, katalikas, teisingas,
^ragyveuuuas turėjo būti labai menkai:. norįs dirbti ir suprantąs reikalingumų šio

PRAEITIES PABIROS

SVEKATA - ŪKS SALIUS

niau mėgdavau ‘“naminukės”
pagurkšnoti, bet dabar jau
lioviau gerti; maniau, gal nuo
gėrimo, bet nei kiek ne leng
viau. Esu 47 mėtų.

amato Lietuvoje. Vienu žodžiu, tokis, ko
kio mes nuo seniai ir dairomės. Ilgai ne
laukęs, užsiminiau aš jam apie sumany
mų. Ar jis nenorėtų, baigęs kurpių moks
lų, apsiimti tokių mokyklų imti savo globon? — Vaikinas su mielu noru apsiėmė.
Nuo to laiko mudviejų santykiai vi
sai suartėjo. Jiss pasidarė mano dažnas
svečias. Aš jame mačiau savo idėjų vy
kintojų. Ir, kaip immatysime vėliau, neapsivyliau aš juo. Koks jis man jaunas
atrodė, tokis ir vėliau tikrai buvo.
Lietuviškos vakaruškos

Išgirdęs, kad lietuviai turi savų salę
ir darų joje savo susirinkimus, labai norė
jau ij >a žiū rėti, kaip toji salė atrodo, ir
. kaip mūsiškiai praleidžia savo vakarus.
Tų savo pageidavimų buvau pareiškęs p.
Mikužiui. Nereikėjo ilgai man progos tam
laukti. Vienų pavakarę ateina p. Miku
žis su pakvietimu atsilankyti vakare į jų
susirinkimų, kuris bus savoje salėje prie
Novi Sviat gatvės.
Mielai sutikau dalyvauti, nors Var
šuvos kunigams dalyvauti panašiuose va
karėliuose griežtai buvo draudžiama.
Aš, tiesa, dar tuomet buvaU neži1 nojęs to, o antra, nemaniau, kad lietuvių

vakarai būtų toki, kuriuose kunigui ne
pritiktų dalyvauti. Neapsigavau. Vakarė
lis buvo tikrai rimtas visais atžvilgiais.
Nežinau, ar dėl to buvo rimtos ir gražus,
kad aš jame dalyvavau, ar ir visuomet
lietuviai rimtai mokėdavo savo pasilink
sminimų vakaruose elgtis. Tiek, kad išė
jau iš Vakaro visai patenkintas ir pasi
žadėdamas būti ir kituose vakaruose.
,
Vakarėlyje pasipažinau su -platesne
lietuviška publika. Iš kur tenai neradau
atvykusių! — Iš Mariampolės, nuo Seinų,
nuo Simno, Punsko, Alytaus, nuo Šiau
lių, Rygos, Raseinių, Kauno... Iš visų be
veik Lietuvos apskričių buvo atstovų. Čia
tai geriausia galima būVo lietuviškas tar
mes palyginti ir jas išmokti ėkirti vienas
nuo kitų!
Šiame vakarėlyje pakėlėme klausimų
apie lietuviškų pamaldų reikalingumų. Li-'
gi tol nieks (o nė nėbandė kėlti, nes ne
buvo kas tokias pamaldas būtų galėjęs
laikyti. Tiesa, buvo keletas Varšuvos vys
kupijoje lietuvių kunigų. Net pačioje Var
šuvoje jų buvo: Pandlės Švč. parapijoje
prie Lešno g. — kun. D. Rudzeika (da-|
bartinis Višakio Rūdos klebonas, Vilkav.
v.), kanauninkas Marina prie Dominiko
nų bažnyčios, >kun. 1). Lvnnrtas Dragoje,;

mokyklų prefektas. Lietuviškai mokėjo
ir kun. Kulvietis, Gurskio gimnazijos pre
fektas. Bet jie visi negalėjo ateiti lietu
viams į pagalbų, viena, dėl to, kad kai
kurie iš jų neturėjo savo bažnyčių, kaip
prefektai, ir neturėjo kur laikyti lietu
viams pamaldų. Kiti vėl b^vo pririšti
prie parapijinio darbo ir negalėjo nieko
daryti be jų klebonų leidimo. Klebonai
manydavo, kad Varšuvoje gyvenantieji
visi turi mokėti lenkiškai. Taip tasai da
lykas ir vilkinusi be galo. Kiti lietuviai
bijojosi ir užsiminti apie šį dalykų, nes
tuomet plačiai buvo skleidžiami įvairiau
si paskalai apie lietuvių priešingų len
kams nusistatymų. Pradėti klibinti lietu
vių 'pamaldų klausimų, reiškė tiek pat,
■kiek ir patekti į vietos patriotų nemalo
nių ir persekiojimų. 'Visi todėl tylėjo.
Dabar man atvykus, nebuvo ko per
daug bijotis ir paisyti. Aš nebuvau Var
šuvos vyskupijos kunigas, nepriklauso-*
mos visai nuo Varšuvos visuomenės ir ne-,
patsus, kų kas apie mane manys: girs ar
peiks. Taigi man tas klausimas pajudinti
visui nedarė jokio pavojaus. As jį dabar
susiririkime ir pradėjau aiškinti.

(Dauginu bus)
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AMERIKOS LIETUVIŲ
KATALIKŲ STUDENTŲ
ORGANIZACIJOS 1-SIOS
KUOPOS VEIKIMAS
Visuomenės Sekcijos
susirinkimas

ktas. Tuščias vietas užėmė sekautieji du asmenys: vice-pirįuininko — Stasys MisiukevV
čius ir sekretoriaus — Juozas
Liolia.
Valdybai esant tvarkoj, pra- j
eito seimo dalyviai davė sa,
vo pranešimus.
Kalbėta, kada priimti nau
jus į kuopų narius.
Vėliau pirmininkas pranešė,
kad tai įvyks spalių 3 dienų,
Šv. Teresės Kūdikėlio Jėzaus
dienoje.

rt’o miesto čempijonais. Te-1
i lietuviai pralaimėjo. Too •
d’
!

U Aš GALIU YPATINGA PADARYTI
PER ŠVENTUOSIUS METUS?
Jau viena pusė Šventųjų Metų pra
bėgo amžinai ir nebesugrųžinarni. Bema
tant prabėgs ir likusioji dalis.
Čia gali kilti mintis ir tai visai savo
vietoje, būtent: kų gi aš galiu ypatinga
padaryti per šiuos Šventuosius Metus?
Nejaugi jie ir prabėgs be jokios naudos
mano sielos išganymui?
ši iškelta mintis yra be galo svarbi
ir rimta. Nuo jos vienokio ar kitokio iš
siaiškinimo priklauso visos likusios šven
tųjų Metų dalies praleidimas ir panaudo
jimas savo sielos gerovei.
Norint šių Šventųjų Metu daug tu
rėti sielos išganymui vaisių, reikia prieš
akis turėti šiuo du dalyku: Šventųjų Me
tų vyriausių tikslų ir priemones ji pasiek
ti.
Kas šiandien nemato ir negirdi, kad
pasaulis dejuote dejuoja po krizio našta?
Kodėl? O gi todėl, kad jis atsitraukė nuo
Dievo, laimės Šaltinio. Kitur laimės nesu
rado ir papuolė į skurdų bei vargų. Ir
tol pasaulis dejuos, kol vėl sugrįš prie
Dievo. Šie skaudūs įvykiai žmonijos gy
venime yra Dievo bausmė, nes be Dievo

nieko gero nėr^nė negali būti. Pats Die
vas yra mūsų Gėris, ir nenurims mūsų
širdis, ligi Jį pasieks.
Gali kas pasakyti: “Blogasis pasau
lis nusidėjo, bet kodėl gi mums reika kar
tu su juo kentėti!”
Nėra pasaulyje tokio žmogaus, kuris t
šiuo ar tuo nebūtų Viešpaties Dievo įžeidęs. Dėl to ir mes nesame laisvi nuo
tų įžeidimų. Jeigu taip, tai ir mes tei
singai kenčiame.
Šventasis Tėvas, turėdamas prieš akis šiuos visus dalykus, ir paskelbė Šven
tuosius Metus, kad žmonės galėtų bent
kiek atsilyginti Dievui už savo ir blogojo
pasaulio nuodėmes, kad tuo būdu įsivieš
patautų pasaulyje taika ir ramybė, ku
rios taip labai trūksta, o kuri taip la
bai reikalinga, nes be jos skurdus žmoni
jos gyvenimas. Trumpai sakant, Šventųjų
Metų vyriausias tikslas yra tas, kad įsi
viešpatautų Kristaus taika Kristaus Ka

ralystėje.
Bet toji taika tik tada įvyks pasau
lyje, kai pirma įsiviešpataus atskiriu žmo
nių širdyse. Tam svarbiausia kliūtis yra
nuodėmė.

Norint tikslų pasiekti, reikia pasinau
doti visomis galimomis priemonėmis. Juo
aukštesnis ir svarbesnis tikslas, juo turi
būti tinkamesnės ir priemonės.

Golf’o Čempįjonė

Praeitų savaitę lietuviams
Mūsiškiams vadovavo sena- vėl teko garbės skaityti laik< ir dabar garsus baseball- raiščiuose, kati Mrs. Helen Clu
nkas eoacli V. Dambrauskas, ney (lietuvaitė vedusi su įžy- <
etikas buvo Strokolaitis ir 'miu laikraštininku Clunev) a>metas.
;pgynė savo čempijonatų. Ji
j

40 valandų atlaidai
SURPRISE PARTY GIMT
MO DIENOJE

Futbolas

Šiemet, kaip ir pernai, MaĮrianapolio studentai rengia
j smarkų, smarkesnį už praeitų
metų, futbolo ratelį. Nuo rug
sėjo 21 dienos norintieji žai
sti studentai susirinko žaidiįmų aikštėje ir pradėjo mankšitintis.
Futbolo
lavintojns
5 sekančiųjų asmenų: P'™-,(f.oach) yr8 tas pats Ig. Zajac
- klier. Jonas Kamandulis, -į artimo Webster „,icstelio.
rice-pirm. - Kazimieras Bo-J Po tokio trump0 ruo5imo.
■nsloyas ir sekretorius - Rta.
sekantieji 8tudentai paski.
ąs Grafas.
Į^. §įemeb Marianapolio KolePapildžius valdybų', iš eilės gijos vardui ginti futbolo lautekė “Vilniaus Dienos” klau- kė:
(imas. Kadangi “Vilniaus Die C — A. Kacevieius ir R.
in” visai arti (spalių 9 die- Morkūnas,
įų), todėl susirinkimas nutarė, R.G, — A. Dranginis ir J.
kad tai dienai būtų pareng- Mikelionis.
tas vakarėlis su atatinkama L.G. — A. Mažukna ir .Tuoprograma. Vakarėliui suruoš- z.as Augimas,
t i buvo išrinktas komitetas, j R.T. — V. Sabas — (kapi
Baigus su “Vilniaus Die-' tonas),
na”, išrinktas antras komitoL.E. — J. Overka.
tas, kurio užduotis yra pasiR.E. — A. Jezukevičius ii
rūpinti įgyti naujų radijo ir J- Petkus,
taipgi sutaisyti bilijardu stalų.
Q.B. — A Versiackas ir
Blaivininkų Sekcijos
Liolia.
susirinkimas
R.H.B. —
Kuprevičius ir sumanymas. Galutinas nut
Rugsėjo 24 d. įvyko pilnų-' A. Jodka.
mas atidėtas kitam susini
jų Marianapolio blaivininkų
L.H.B. — B. Ivanauskas ir mui. Po sus-mo buvo malon
susirinkimas. Čia neprošalį V. Dirsė.
pasilinksminimo. Labai m
būtų paminėti, kad vietiniai
F.B. — T. Kazlauskas ir T. ru matyti, kaip gražiai s<
blaivininkai ne vien tik pri- Kavaliauskas.
si kunigui Gradeckiui vi
klauso prie A. L. R. K. Pik
Reservistai: A. Bambalas, vauti jaunimui. Jau turėj
nųjų Blaivininkų organizaci- A. Badaris ir V. Parulis.
didelį šokių vakarų, dvi F
jos, sudarydami kuopų, bet
Ketvirtadienio vakare visi Days (olimpijadas) ir t.t
tuo pačiu jų kuopa yra atski- j praeitų metų žaidėjai išsirinko Vaterburyečiai su kun.
ru A. L. K. S. organizacijos sau kapitonų — Vincų Sabų. pus priešaky jau rengias
1-mosios kuopos sekcija.
i Marianapoliečiai savo futbo varo propagandų ateina

Waterbury’o lietuvaite

jone Mattatęuk Country Club,
Mūsų keturdešimtės atlai- ;AVaterburv. Šiemet ji vėl sek
li praėjo didžiausiu pasise 'mįngaį apgynė savo čempijoimu. Bažnyčia kas rytų ir natų. Prieš tai teko man su ja
ikarų buvo pilna žmonių. Pa-'kalbėtis. Buvo labai linksmai
okslus sakė šie kunigai: Ba- nusiteikusi ir nebijojo savo
anas iš AVestfield, Mass., oponenčių. Kalbėjom lietuvištrakauskas iŠ Loveli, Mass. kaL Didžiausia jos oponentė
dr. Bružas iš Nashua, N. IL buvo Mrs. Margaret Slavin.
ašalette misijonierius. Žino Valio, lietuvaitėms,
ės netik skaitlingai lankė balyčių, bet dideliais būriais
Mattatuck Country Club yio prie šv. Sakramento. Z» ra
Apie tai
žiu, šių metų 40 vai. atlai- Ša«te paklausti kun. Petraiai praėjo didžiausiu pasisa
Bakano, Ražaičio,
imu. Gerb. kun. J. J. ValanSpalių 9 d. iejus labai dėkingas visiems
Visi AVaterbury’o lietuviai
iž parodymų savo meilės Jė- nepamirškime atsilankyti į
ui Šv. Sakramente.
Vilniaus gedulo dienos vakar
Rytiniu Kunigų Vienybės
susirinkimas

STUDENTŲ SUSIRINKI
MAS IR B0WLING
LEAGUE

jbuv0 P™eitai» nl«tais

r’’ B"s kalMto« vi<'tinių ir
kit"r' Bas P-baikinta mn-

zika. Komp. Aleksis rengia
Užpraeitų sekmadienį sv. Juo JavSjančių programų. Jo cho;apo salėje Rytinių valstybių ras tik iaukįa tos dienos, kad
’rovincijos kunigai laikė ber- parodyti pasauliui, jog Viiaininį susirinkimų. Dalyvavo pius yra mums brangus ir no
iie kunigai: Kunigų Vienybės į užmirštamas.
jirm. gerb. kun. Vasys iš Wo I Vilniaus lietuviai ir bus
•cester, Ambotas ir Gradeckis niUms už tai dėkingi. AtKkiš Hartford, dr. Bružas iš (Na- nie savo pareigų ir visuomet
diua), Jakaitis, M. I. C., (Ma turėkime omenyje lietuvių o
’ijonų Amerikos provincijolas balsį: “O Vilniaus neužmiršk,
š Marianapolio), Abromaitis, lietuvi!”
M. S. Karlonas iš (New Bri
Pagerbė savo perdctinj
tam), Valantiejus, Kripas,
LaSalette kolegijoje, Kart.
"iauronskas ir Ražaitis iš (Wa ford, Conn., kunigai misijonio
terbury), Pankus iš (Bridgo riai įr kolegijos studentai bei
port), Karkauskas iš (Nev draugai, prieteliai, šauniai pa
llaven), Kazlauskas iš (Anso gerbė per šv. Mykolo šventę
rua), Šeštokas, Balkūnas, Ale didžiai gerb. kun. Daktarų My
ksiūnas, Pakalnis, Remeika, Si kolų Cibulskį, M. S. Jam ko
monaitis, Stonis, Paulonis iš legijoje surengta surprise baNew York ir New Jersey valst. nquet. Dalyvavo ir lietuviai
Išrinkta nauja Rytinei Pro kun;*ai: Valantiejus, Ambo.
•
, i -vi
«•
tas ir Karkauskas. Linkime
uncijai valdyba is: kun. Simo. ,
... . ,
...
.
kun. Cibulskiui knoilgiausių
naitm (iŠ FJizabeth) - pirm„ me(ų di(leliame darbe. jį visi
kun. Stonis (iš Paterson) — gerbia, o studentai kolegijoj
rast. ir kun. Gradeckis » (jš labai- myli. LaSalletiečiai laiHartford) — kųsininku. Reda įtningi turėdami savo kolegiktoriais pasiliko tie patys ku- jos priešaky tokį aukšto mo
nigai: Balkonas-ir Kripas.
•
(Turk ant 4-to cuel.)

sų skurdų ir vargus. Ji visuomet pasiry
žusi mums padėti.
Jei per Jų siusime Dievui savo mal
das, jos neliks neišklausytos. Jei iš Jos
mokinsimė8 gyventi, tai nė vienos -dienos
nepraleisime be naudos savo amžinam gy
venimui, ir joki vargai mums nepakenks
ir neišmuš mūsų iš pusiausvyros, nes ir
Marija daug kentėjo vargo, bet visuomet
džiaugėsi Dievuje. Mes gi dabar ne tik
pas Dievų galime rasti sau paguodos ir
džiaugsmo, bet tų savo viltį ir paguodų
per Marijų dar labiau padidiname.
Penktoji priemonė yra dažnas apmgstynėjimas Viešpaties kančios, itin ei
nant kryiiaus kelius. Kas gi gali i-6 mūsų
nusiminti, par»atę kenčiantį Kristų bei Ma
rijų ir, pas Dievų nusiraminančius!
Prie, šeštosios priemonės galima priskaityti visas kitas ugningas malones, ku
rios mums primena Kristaus ir Marijos
kentėjimus, kad mus paguostų.
Jei mes šiomis priemonėmis nuošir
džiai naudosimės ir prieš akis turėsime
Šv. Metų vyriausių tikslų, tai tikriausiai
įgyvendinsime savo sielose taikos ir ra
mybės
dvasių, kuri paskiau apims visų pa
Tagi pirma begalinės svarbos priemo ir mes. Ji geriausiai patyrė žmonių vargų
saulį.
Tuo
būdu išsipildys Šv. Tėvo didy
nė atsilyginti Dievui už savo ir pasaulio bei skausmų didumų ir įkyrumų. Bet Ji
nuodėmes yra dainas, kaip galima dažnes dabar yra prie galybių Dievo Sosto. Ji sis troškimas. Tegul taip bfinal
nis, Svč. Sakramento lankymas ir garbi yra mūsų Užtarytoja ir Dievo malonių
(“Laivas”)
nimas.
Dalintoja. Ji geriausiai mato dabar mū

Bet kuo gi mes vargšai žemės vaba
Antroji nė kiek nemažesnė priemonė
lėliai galime atsilyginti Dievui už savo Dievui atsilyginti yra Šv. Mišių Nekru
nuodėmės prakeikimų, kad įsiviešpatautų vinaji Auka. Mūsų . vienų maldos yra be
toji laukiamoji taika f Dievas yra toks jėgės pas Dievų, bet kai jas sujungiame su
didelis, o mes tokie menkutėliai! Juk tarp Viešpaties Jėzaus malda, tai tokiai mal
Dievo ir mūsų negali būti jokio palvgi
dai niekas negali atsispirti ir pasiprie
šinti, ir mes tada visko galime iš Dievo
nimo!
Jeigu mes stengtumės Dievui atsi išprašyti, žinoma, jei būsim? Dievo ma
lyginti vien savomis jėgomis, tai aišku, lonės stovyje ir tinkamu būdu prašysime
kad nieko nepadarytume, bet mes turime mūši) sielos išganymui reikalingų dalykų.
Tarpininkų, kuris mus suvienija su Die
Trečioji priemonė yra Šv. Komunija.
vu ir duoda visiems mūsų darbams begali
Kristus yra Švenč. Sakramente ne tam,
nės vertės ir reikšmės, o tas Tarpininkas
kad mes tik stebėtumės Jo maloningumu
yra Jėzus Kristus. Per Jį ir su .Juo mes
bei gerumu, bet kad ko dažniausiai priim
galime Dievui atsilyginti, nes Jis nurodė
tume į savo širdį. Jei galima, kad ir kas
ir paliko visiems Yeikalingas priemones.
dien.
Štai jos svarbesnės.
Jei skundžiamės savo negalėjimais ir
Mūsų Tarpininkas, Jėzus Kristus, gy
silpnybėmis,
tai junkimės su galybių Die
vena Svč. Sakramente. Ar veltui! Visai
vu
Šv.
Komunijoje,
o tada tikrų tikriau
ne! Jis «ten gyvena tam, kad mes prašy
tume per Jį dangaus Tėvų pagalbos ir siai nugalėsime visus savo sielos išgany
mo priešus, nes jei Dievas gyvens su
stiprybės. O Jėzus yra Dievas ir žmogus.
Jo malda, kaip Dievo, yra Dievo verta, o mumis, ir mes su Juo bendrausime, tai
kaip Žmogaus, žmonėms labai gelbstinti. kas išdrįs kėsintis prieš mus!
Štai, kur yra tarp Dievo ir Žmogaus pa
Ketvirtoji priemonė yra Švenč. P.
lyginimas.
MArijos gerbimas. Ji buvo žmogus, kaip

Antradienis, spalių 3 d., 1933
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vietų, kur negiliai randasi an- met jos viena kitų pagerbia, žinskai yra labai nuoširdūs 1 ištesėjom jai parodyti. Bettuvišk&i parašė Kun. Antanas
glies klodai. Nukasus' žemę 6į sykį viskas labai gražiai žmonės. Jie niekuomet neatsi manome, kad ji mus taip put Petrauskas, M. I. O.
Knygos kaina, imant po vie•*- nuo trijų iki penkių pėdų gi- nusisekė. Pas pp. Grudžinskus lieku su aukomis geriems dar- supranta ir žino, kad mes jų
urbiame už jos nenuilstantį ną, 35 centai.
lyvaitja lietuvių parengimuo huno, randama unglies klodas, labai patogi vieta tokiems pa-'batus ir visuomet visur daly
Už tonų reikia mokėti 50c- renginiams, nes vietos yra ga vau,ja. Jie yra stambūs vietos darbų Moterų Sąjungos labui, “DRAUGO” KNYGYNAS
se. Sveikinam ir linkime ge2334 So. Oakley Avė.
biznieriai ir kadangi visur vi- 'Kneilgiausių jai metų!
Liriausios
• . •
ii*:
. •
, , tiek pat
na daug.
kloties •jų , busimam
* ir už atvežimų.
* Žino.
Koresp.
gyvenime. Pereit., ketvirtadio »“• kai •* ■»<*»**«. Ul
j. U '••k.r, M »ūnelw tėve. suoiuet aukoja, todėl jų ir
(Tąsa iš 3 puslapio)
n'i buvo utugg party Marcely. >"'* ",'kas‘au- bel
kad ,hu“ buvo j‘vež«“
g‘“un,-s draugui neužmirštu.
kslo ir patyrimo žmogų. Svei
ir apie 9:30 vai. parvežė at
'tai sunkus darbas.
Linkime jiems kuo ilgiausių
nui Vyčių klube.
Paior—Afony Starta To ląave in
kinam!
---------Igal į namus. O iki tam laikui metų!
24 Hours
Koresp.
Happy
Days
Ahead for You
L. I. P. Bowling vakaras
Dubu r Waterburyj einu ma j Rūgs. 24 d. pas mus lanko- i v iskas namuose buvo suruošThlnk ot lt—kow thls old srorld
does moka progresą—now comei a
inkiun, kampanija. Lie- " fiy6k5l,os klebonas, pral. J. ta.
Neseniai lietuviai biznieriuiAr myli Mariją? Ar nori a
M. S. 68 KP. VEIKLA
prescriptlon whirb is knova to phafmaclsts as Allenru and wlthin 48
profesijonaiai turėjo antrų su- tuviai
balsuokime nors
už___
lie- Maeiejauskus, kuris bažnyčia I Parvažiavus Grudžinskienė
___
_________
_____
pie
Ją
pasiskaityti
gražic
hours after you start to take thls
1
*
•
i- i
i i • > . L • 2_ • i
i _ • l _ 1_ ! __
swtft kctlng fornfula paln, agony and
žmonės. Demokratų ti- > P*"** <>» immoksliis ir vt» įėjus į savo kambarį labui na i
* H d'. įvyko Moterų skaitymų? — Jei myli ir no
vo bowling vakarų. Vrinkas g»
inflammatlon caaaed by ezocaa orto
asid has started to depart.
vo
matyt
kiele
yra
vienas
visiems
pa,«»
a
P
ie
Sv
PlaI
‘
cisl
“
“s
III
stebo,
kai
susirinkusieji
pala•
.
R
„,
c
.„
es
i„i
3
n
apie
Jų
daug
daug
graAllenru does Just what thls noties
rai išėjo. -Vakare buvo matyt kiete yra vienas visiems patt*“v
rt? i"™’ -*"1
Sąjungos 68 kuopos mėnesinis
says lt wlll do—lt ls guaranteed You
can
get one generous bottle at leadii naujų veidų: vaist. Bend 'ž,štamas lietuvis, tai vaistini- orden4- Vuktir« salėj kalbėjo nišoj jai sušuko. Vyras tuoj gusil.inkinul6 po kurio visos žiu dalykų išgirsti, tai būti
lng drugstores everysrhere for 85
centą and If lt doesn't brlng the Joyleris, Vr Dubauskas, J. Baltru nkas įr aldermonas Jonas Be- ,aPie Lietuvą.
sekė paskui žiūrėti, kas čia narės netikėtai užklupo kp. 'nai pasiskaityk ką tik išėju
ous rssults you aapeet—-vour monay
whole heartedly returnsd.
saitis ir k. Sveikinam mūsa įndleris. Jis jau ilgą laiką bu :
lr ^ls nustebo paniatęs pirm. Demskienę ir ją nųlydė- šią iš spaudos knygą, varde
typan patekusius ir linkime |vo aldermonu, ir vėl kandi-! Mūsų -iauninias pradėjo or didelį būrį žmonių.
jo į jos namus, kur draugė/ “SVEIKA MARIJA!”
KRAFT
ganizuotis,
burtis
po
L.
Vyčių
Į
-Po
to,
tuojau
Grudžinskai
įuy’o surengę gurprį8e birtli- Iš kun. A. Stolz’o raštų lie
jiems linksmintis su mumis ir'datuoja,
pasidžiaugti parapijos įrengi
day party. Mat, tai buvo mū
American Cheese
Neužmirškime paremti na» ,laiks brinkimų, po sus-mo dinti už stalo, prie skanių va. sų pirm. Demskienės gimimo SUSTIPRINA NERVUS IR
mais.
(packagtl, pastvurizvd)
laivių vakarienę spalių 14 d.
ir Pribuk- lgių. Stalai ir kambarys buvo! (,ieua>
yiso8 draug5s
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT
p|.iu (u vuku,.o priai.
has full, natūrai
Aną vakarų suruošta slioiger Mrs. Breiman aukojo našiai- ?'.nmn,o. Girdėt, naujų narių papuošti gražiomis gėlėmis.
NAUJĄ SVEIKATĄ
Šambariūtei ir Mareelvnui. A-Įčiams lovų, minkštų kėdžių, i
art‘ dO. Jei taip, tai, j Per vakarienę kp. pinu. De ruošė ir, ištiktųjų, ji buvo suflavori
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa
bu pavyzdingi jaunuoliai: pri- :drabužių ir 1.1. Sekime kita
" l,ian re*kės įsirašyti. ,nskjeng nuo vįSų draugių į rprised.
taiso apetitą, stimuli'uoja prie nortttaližko veikimo
T.rnvn VvZ-inil fiirtinni: iiitin
.
£ 1 '
liSko
virškinimo organus,
a\ , vyčiai, uirunao jūsų teikė dovanų', pasakė gražiui Valgyta skanūs užkandžiai užtikrina
u«ikrina ramų miegų ir pataiso aklauso chorui ir vyčiams, da- taučių pavyzdį!
darbu*. Traukit jaunimų vie |k„ibQ ir suJėjo )tokėjimy> kad'ir link{ta
ku0 į,, lbeiną
““ sveikatą.
NVGA.-TONE jau yra vartojamas
nybėn. kriemut visus, kimi*. |jui,illatai sulauktų ir auksinių ginusių metų. Atminčiai įtėi- per 45 metus, per tą laikotarpi jis
įrodė esąs luitai pagelbtagas silpneapgalvotais keliais eina. Tuo sukaktuvių. Visa eilė buvo kta dovana.
■ nitms ir liguietlems vyrama ir mo
terims. Nepraleiskite ne pamėginę
būdu jūs dirbsite kilnų dAr- gražių linkėjimų jubiliatams.
Parsiduoda visose vaiMūsų pirm. Demskienė yra SVGA-TOSE.
stinyCiose.
Gaukite
bą Dievo garbei ir tėvynės
TONE. n<« joks kitau
Reikia pastebėti, kad Grud- užsitarnavus daugiau, negu , atneš
tokių pasekmių.
• labui.
Ne&ąjungietė

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

WATERBURY, GONN.

SVEIKA MARIJA!

RHEOMATISM

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

jiirbdami 44 vai. Rūbsiuvių unija daro atatinkamus žings
nius,; kad toji klaida būtų atiRugsejo 17 d. Gyvojo Ra- taisyta. Tikimės, kad trumpo- , Rugsėjo J9 d. Moterų Sąžančiaus draugija buvo suren-'je ateityje viskas bus gerai 'junK°s '68 kuopa suruošė sagusi nepaprastų pasilinksmini- '¥utvarkyta.
Vyturys V°.; nar*j .(P°ni»V
RP-n.ui vnių (Sausage Roast), parapi
ijGrudžinkains) 25 metų vedy
jos darže ir pelnų skyrė nau
binio gyveninio sukakties pajos bažnyčios fondan. Daly
minėjimų. Dalyvavo veik vi
vavo skaitlinga minia žmonių 1
sos kuopos narės, taip pat'giir padarė gražaus pelno.
'minės ir jų artimieji draugai.
ŽINELĖS
Žmonių buvo apie 60.
Rugsėjo 21 d. mirė a.
Sparnuočiai bvi
Jau Muo
ma
Juozas Kolioraitis, 69.
an” ikai luus aP'a‘džia; ki‘>“; »k» s, įUUJX)S
įsigyvenęs
z taus. ls Lietuvos paėjo iš Yi-'nda prieglaudos ieškoti. Me-1 gražus draugiškumas ir visuo
škabudžio parapijos, Suvalki- džiai baigia išsivilkti iš savo |
jos. Velionis paliko nuliūdime rūbų. Kurie ir nemeta savo
dukterį Michaliną ir keturias žalumo, ir tie liūdnai atrodo,
Kodėl Skysti
anūkes. Palaidotas su bažny-' Gamta visai netokia.
tinėmis apeigomis rugsėjo 23 Taip pat ir su žmonėmis.
d. šalę savo moters OnOfc, ku Dingstu linksmybės, susėjimai
Liuosuotojai
ri mirė prieš septynis metus, parkuose, miškuose. Ruduo ne
Vėl Yra Mėgiami
nuosavame lote, Jloly Sepulužilgo visus suvarys į grinebre kapuose. Velionis buvo čias prie pečio.
/
geras katalikas, todėl ir gra
žiai palaidotas, dalyvaujant
Buvo rašyta, kad mūs są
skaitlingai miniai žmonių. Lai
jungietės iškėlė šaunų balių.' 2mom,s vM grJžta prlc Vftrt >jlmo
dotuvėse patarnavo graborius
Ir ištikrųjų buvo šaunūs, nes ‘:S8\%k“un“r%0^cn^n^,ų%u^u‘0°:
Jurgis Savage.
klebonas paskelbė, kad paraUėj"X\%»J°Xns:
Viena iš didžiausių Rocli^^* pijai'pelno liko 146 dol. 24c.
Kiekis «kyBtau» lluosuolpjo
torio industrijų, rūbsiuviai pa (Tokiuose laikuose).
bul pamainomai* žiūrint pagal atski
ro aainelis reikalo. Jo veikimas tuo ]
sirašė su valdžia kodą, kuris
bodu guli būt reguliuojamas. Kūdi
ki ui lengva nustatyti tinkamą doza.
pradėjo veikti rugsėjo 11 d.
švelnus, skysti liuosuotojai ne įri
Katalikiškas,klubas buvo su Lrtuoja
Inkstus.Sumažintos darbininkams va ruošęs piknikų rūgs. 24 d. lė
Gydytojai abelnai pripažino,
Jog
landos nuo 44 iki 36; atlygi šoms jiadengti už atvežimą a senna yra geriausias huosuotojas Uit
kiekvieno.
St-nna yra naltirattilGU I
rimas pakeltas 20%. Bet pa nglių bažnyčiai ir klebonijai liuosuotojas. J.aal ne džiovina siste
mos*, kaip, kad kiti liuosuotojai, tr
sirodo, kati tasai dvidešimtas , Anglių prikasę keli parapijo padaro
jus Ištroškusiais. Or. (,'aldwell's Syrup 1’epelu yra skystas liuonuošimtis negrąžina tų pačių
kuris ateldeda ant šen nu
nai ir pats klebonas. Gal kam suotojas,
kaipo velkianėlo li'uosuot >Jo.
Jisai .,
Vigų, karias darbininkai gavo
žarnas vienos savaf|ė.-*i|
įdomu bus -žinoti, kaip jie tų sureguliuoja
laiku ir joB veikia taip reguliariu!
anglių prisikasė. Mat, vieno ;ka,p lalkrod,s
Jus visuomet galite gauti Or. Cakllietuvio ūkininko lauke gele weil's
Hyrup Pepsln blle kurioj vais- Į ]
tinvčloj prirengtą Vartojimui. Narys 1
žinkelio tarpkalnėse yra tokių N.
K. A.

ROCHESTER, N. Y.

N£WARK, N. J,

I LIETUVA

WESTYILLE, ILL

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT

VISADA
UŽMIRŠTA

Dienraščio “Draugo* laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų
į Lietuvą, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gcrb. $ral. J.
MACIJAUSKAS.

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

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAMBERT PUAJUIACAL

coMPAirr
St. Eouls, Mo.

PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU
LAIVU

.

LISTERINE

HeDe France

promptly and* odori ordinary
am«lg«ptfcs can’t hide in 4 days

Ile De France

TOLOSEFAT

Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis
j “Draugo” laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir
tinkamai prirengs kelionei.

2334 South Oakley Avertue
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bęs New Yorko teatrų promo
torius, tapo žymiu dalininku
New Yorko Giant basebolo
kHfl- Kalbama, kad jis tapM8 net to klubo prezidentu.
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Antradienis, spulių 3 d., 1933

su programa ir kitos sniulk-,rėno paminklo naudai nutarta mis dienomis lankysis pas LIETUVIAI DAKTARAI:
LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
iinenos bus paskelbta spaudo- rengti š. m. spalių m. 23 d., miesto majorų rinkliavos rel-1
Tel. LAPayettc 8057
J jo ir per rūdijų.
pirmadienį. Visi komiteto na- kalais,
Ofiso: Tcl. CALumet 4038
! Adv. Vasiliauskus ir L. fti.'riai- f"“'1“ globtai ir didvy. Į KitaK |)us(M,i8 nutarla 5a„
lies.: Tcl. HEMloek 6286
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
iiuutis pranešė, kad rūgs. 25i'ųriakūnų gimines įeis į tos ka.
|-ų m 3 (j j.gg v v
X—SPINDULIAI
DENTISTAS
1446 80. 491h CT„ CICERO, ILL
Įd. lankėsi pas Cliicagos miesto1 rinkliai o.s komitetų, kurio pi- ,**_Į)r»usro” red-je?
3051 West 43rd Str.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 19—9 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ltugsi. 26 d. įvyko bendras mąjorą, kuris tebėra palankus! Alininkų išrinks fondo globS-j
8147 SO. HALSTED ST., CtUCACd
(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
3147 So. Halsted St.
numatė ir!
T. Jurgėla,
DariaussdJirėno paminklo sta-jįr žadėjo leist surengti viešųSusirinkimas
Valandos: nuo 2 Iki g vai. vakaro
Paned., Sered. Ir Subat 2—• vaL
sų
Seredomis tr nedėliomls pagal
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
komiteto
sekr.
sutarlj
tymo komiteto ir fondo glo rinkliavų Dariaus-Girėno pa-' kvietė L. šimutį apsiimti ri
Rezidencijų., Ofisas: 2656 W. 69lh St.
bėjų posėdis, labai gausingas. minklo naudai. Jau organizuo nkliavos k-to pirmininko paValandos: 10—12 ryto
Tel. LAPayette 5793
Phone GROvebUl 0027
Dalyvavo: >k-to pirm. adv. Va jami talkininkai visose Cliica- j rpi*us witi- Bet galutinai su
Beredomla tr Nedėliotais pagal sutartį
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.
siliauskas, sekt. P. Jurgėla, gos miesto liet. kolonijose.
Trečiadieniais ir eekmud. susitarus
Įsiturs fondo globėjai.
lt.
Tel.' LAlki ye tie 7650
Val.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Kalvaitienė, Gaižaitė, Simo
Vieša rinkliava Dariaus-Gi-Į Komiteto atstovai dar šio
kaitis, adv. Lidikauskas, lak.
Office. 4459 S. Califomia Avė.
AIA
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Nedėliojo pagal sutarti
Kiela, J. Alickeliūnas, Pūsta6858 SO. YVKSTKKN AVĖ.
GRABORIAI:
ANTANAS ŽIMAN0IU3
„
Cblcago, 111.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
pėdis, A. Valančius, A. Vai
Persiskyrė su šiuo pasauliu
Of. TcL KEPub.lc 7696
4140 Archer Avenue
vada ir “Moterų Dirvos” re<l
spalio 1 dienų, 8:45 vai. vak,
UOUlevard 7589
Telefonas YARds Ii SS
Res. Tcl. GKOvehlU 0617
1933 m., sulaukęs 37 metų am
Vai.;
2
—
4
ir
7
—
9
vai.
vakare
Rez. HEMloek 7601
LACHAVICH
Sakaiienė, o taip pat fondo
žiaus, gimęs Tauragės upsk-.,
6917 S. WASUTENAW AVĖ.
Upynų
parap.,
l’amonkaitės
Res. 2136 W. 24th St.
pirm. A. Kalvaitis ir fondo
kaimo.
IR SŪNŪS
Af.ierlkoj išgyveno 20 metų.
Tek CANal 0402
globėjai L. šimutis ir adv. K.
Paliko
dideliame nubudime
Graborius ir Balsamuotojas
D E N TĮSTAS
moterį
Marijonų
po
tėvais
YoLIETUVIS GRABORIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS'
Gugis. Atsilankė ir kap. Da
gelaitė, 3 sur.us: Bernard 14
2423 W. MARQCB1TE KOAD
Res. and Offi'ce
Office Phone
4712 So. Ashland Avenue
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia. Turiu antomnbilina visokiems
m., Leonard 12 m., Richard 11
liaus giminės: Stulpinai, Ry- Reikale meldžiu atsišaukti. o mano
2359 Su. Leavltt St. Val.; 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
PROspect 1028
m., pusseserę Unų Sakalauskie
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
Nedėlloj susitarus
darbu busite užganėdinti
reikalams.
Kaina
prieinama.
nę, švogerį Povilų ir gimines,
CANAL 0708
giai ir Juciai.
o Lietuvoj motinų, brolį Jonų,
Tcl. CANal 2515 arba 2518
3319 AUBDBN AVENUE
2 seseris Bronts.aVų, lįozaiijų
Gausingas posėdis — užtat 2314 W. 23rd PI., Chieago
ir gimines.
Tel. bfiso UOUlevard 5913—14
Phone CANal 6122
Runas
pašarvotas
randasi
Chieago, UI.
Rez. VICtory 2343
ir sėkmingas. Posėdį atidaro
■6128 So. Kennelh Avė. Laido
PHYSICIAN and SURGEON
tuvės įvyks ketverge spalio 5
ii vedė 1 vicep. Simokaitis. 1439 S. 49th Court, Cicero, Ilk
d., 8 vai. ryto iš namų j Gi
2403 W. 63rd St., Chieago
YlCL. ČIOBRO 6927
mimų Panelės Švenčiausios pa
Lak. Kiela pranešė, kas jau
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
OFFICE HOURS:
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
756 W. 35th Street
bus gedulingos pamaldos už
Ine.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
atlikta ir kas daroma besiren
velionio sielų, o iš ten bus nu
LIETUVIŲ GRABORIUS
2201 W. Cermak Road
Sunday by Appointment
Pitone ItOL'lcvur.l 4130
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.
Palaidoja už 125.00 Ir aukščiau
giant spalių m. 8 d. rengiamai
Visi a. a. Antano Žimančluuš
Moderniška koplyčia dykai.
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
giminės, draugai ir pažystami
Lietuvių Aviacijos Dienai. Ta
668 W. 181b St.
Tej. CANal 617-4
esat nuoširdžiai kviečiami daO’ffice Phone lies. 6107 S. Francisco
Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutartį
I
Cblcago, III.
lyvauti laidotuvėse i‘r suteikti. Frospect 2230
ITione Grov. 0961
riamasi su lakūnais, kurie ve
.kini paskutinį patarnavimų ir
'
GRABORIUS
REZIDENCIJA
atsisveikinimų.
žios keleivius. įdomiausius ii
6631
S.
Caluomia Avė.
Nubudę liekame: Moteris Sū
Musų patarnavimas
GYDYTOJAS kr CHIRURGAS
dai ir Giminės.
pavojingiausius triksus atliks visuomet .sąžiningas Ir
PHYSICIAN and SURGEON
Tclclonua IlEPubUc 7868
GRABORIUS
nebrangua nes neturi
Ijiidotuvėse patarnauja gra- j 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chieago
4645 So. Ashland Avė.
lietuviai, L. Aero Klubo 11a me išlaidų ožiai ky m ui
Jj
o
ii
ns
S,
P.
Mažeika.
Tclet'o-jl
Koplyčia
Dykai
skyrių.
Hours: 2 to t - 7 to 9 P. M.
nas Y arda 1138.
OFISO VALANDOS:
riai.
Sunday by Appointment
4830 WEST 15th STREET
Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 iki 8 vak.
Nauja, graži ko
Am. Legijono Dariaus-Girė
Tcl. CANa. 0257
Cicero, Illinois
Nedėliotais pagal sutartį
ltes. PKOspcct 8659
Ofisu
telef.
BOCicvard
7820
GRABORIAI:
no posto veteranai apsiėmė plyčia dykai.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Nauių tcl. PROspcct 1030
tvarkyt aeroporte automobi
3307 Anbum Avenue
lius, judėjimų ir Įžangos tikie
____
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
GRABORIP8 IR BALRAMUOTOJAS
tus pardavinėt
Tcl.
BOClcvard
7042
1821
SOUTH HALSTED S'THEET
Patarnavimas geras tr nebrangus
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
Ilgai buvo svarstomi įvai
Kczidcucija 6600 So. Artcslan Avė.
718 W. 18th St.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
Tel. MONroe 3877
rūs techniški Aviacijos Dienos GRABORIUR IR LAIDOTUVIŲ
6 Iki 8:30 vakare
VEDĖJAS
DENTISTAS
Tcl. LAFaycttc 8572
reikalai, kuriems tvarkyti iš
1646 WEST 46th STREET
J. Liulevičlus
4645 So. Ashland Avė.
rinktos tam tikros komisijos:'
Tel. ■nOUlcvarU 6205—8413
Gra bortus
arti 47tb Street
Tel. GltOvcbiU 1595
1) viešosios tvarkos komi
LIETUVIŲ
Ir
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Tcl. CfCEltO 291
Balsamuotojas
Seredoj
pagal
sutartį
sija: J. Mickeliūnas su pasi
GKABORIŲ ĮSTAIGA
Patarnauja Chlrinktais veteranais;
cagoje Ir apie lin
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
EUDEIKIS ir vėl nustebino puolikų su savo nupigin
GRABO RIU8
kėję.
2) programos tvarkymo ko Laidotu*tena
Vai.:
9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
pilnas patarnavimas
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes
Didelė Ir graži
Tcl. CANal 0122
galimas ai |«t.eė
Seredomis po pietų ir Nedėidieniai
misija: Simokaitis, Jurgėla,
Koplyčia dykai
nieko nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
KOPLYČIA DYKAI
tik susitarus
2422 W. ILAKųibTlE ItOAD
IJM4 R. 5ftfb Wva„ Oionro. Tl»
no
į
mūsų
įstaigą
iš
bile
kokios
miesto
dalies.
Kiela ir Lidikauskas;
4092 Archer Avė.
D ENTISTAS
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
3) lakūnų fotografijų plati
2201
W. Cermak Road
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
nimo komisija: Kalvaitienė,
(Kampas
Leavitt St.)
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
Kirienė, Gaižaitė ir tautiškais
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
drabužiais pasirėdžiusios kažirint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
N uo 1 fkl 8 vakare
4142 ARCHER AVENUE
mierietės (šv. Kazimiero aka- '
LAIDOTUVĖMS
TU. Vlltglnla 0056
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
Seredoj pagal sutartį
demijos mokinės);
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnauja
4) propagandos ir Kjmudos
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
ĮVAIRŪS
DAKTARAI;
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
komisija: Šimutis, Jurgėla, I
MANDAGIAI*
sitės kur kitur.
Vaivada ir Vaidyla;
l
SIMPATIŠKAI
u) finansų komisija: visi fo
Ofiso TeL VICtory 6803
Res. Phone
Office Phone
įAL.lcwood 6641 . MENtwortU 2OO0
. llez. Tek DllErei 9101
ir
ndo globėjai — kons. Kalvai
tis, K. Gugis, L. Šimutis, kun.
LABAI PIGIAI.
Ji. Vaiėūnas ir J. Krotkus;
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
JŪSŲ -GRABORIUS
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Liūdnoje valandoje
’ioutJ ou. riKzSteu btreet
6) užkandžių ir gėralų bu
Didysis Ofisas
Specijalistas
odos ligų ir
ROOM 210
feto vedėja — kap. Dariaus j
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare
veneriškų ligų
pašaukite:
4605-07 South Hermitage Avenue
sesuo K. Stulpinienė.
Ofisas 3102 So. Halsted St.
REPublic 3100
Jei kartais spalių m. 8 d.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
kliudytų lietus, tai Aviacijos
Nedėliomls Ir fiventadicniaik 10— -12
2506 W. 63rd St.
t'eracie aa.o oina, po numenu
Diena būtų nukelta į kitų sek
madienį — spaMų m. 15 d. Vi
< 472y SO. ASHLAND AVĖ.

AVIACIJOS ŠVENTĖ IR
RINKLIAVA DARttUS-GIRĖNO PAMINKLUI

DR. A, RAČKUS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAV8IŠ

DR. J. W. KADZEWIGK

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

J, F. RAŪŽttJS

DR. A. J. DERTASH,

ANTANAS PETKUS

DR. J. SZUKIEWICZ

DR, S. BIEŽIS

A, MASALSKIS

DR, M. T. STRIKOL'IS

DR. P. Z. ZALATORIS

SIMON M. SKUBĄS

1.J.ZDLP

DR. C, Z. VEZEL’IS

Seniausia ir Didžiausia

UR. A. L.TŪSKA

DR. G. I. BLDŽIS

DR. T. DUNDULIS .

J. J. BAGDONAS

Eudeikis

DR. A. R. McCRADIE

DR, A. A.ROTH

DR. CHARLES SEGAL

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAIGHIGAGOJE

lt
AIA
DOMICĖLĖ
MAR0ZAS
(Po tėvais Šakurskaite)
Mirė rugsėjo 30 d.. 1933 m..
9:30 vai. ryto, 48* metų b už.
Kilo iš Tauragėn upskr., Žigai
čių parap., Graudentų kaimo.
Amerikoje Išgyveno 24 metus.
Paliko
dideliame nubudime ,
vyrų Juozapų, vienų sūnų Juo
zapų, dvi dukterij Domicėlę ir
(Jnų Petrošienę; žentų Stanis
lovų. seserį < inų (ludjonlenų,
pusorolį Jonų Baltutį, pussese
rę Marijonų Tnmkevictenę ir
gimines; o Lietuvoje tėvų Juo
zų šakursk), du brolius, dvi se
seris ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4412 So.
Maplevvood Avo. Laidotuvės įvyka treč.'adien), spalių 4 d., iš
namų 8:80 vai. bus atlydėta
į Nekalto Praatdėjtš.io parapijos
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos
už velioni a
sielų. Po pamaldų bes nulydė
ta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimi'oes, draugus-ges ir pažyvtamus-inaa dalyvauti Sloso lai
dotuvėse.
Nubudę: Vyras, Numus, Duk
terys. Iktilas, Seserys *r visi
KlDlIlH-.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo

nas Republlc 2100.

a|a
TAMOŠIUS A. STENCEL

•
Mirė sekinad., spalių 1 d., 1933 m., 9:30 vai. vak.,
27 imtų amžiaus. Gimęs Nliebovgan, Wis.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Stanislavų, pi>
tėvais Andrulaitė, dukterį Marijonų, motinų .Marijo
ną, patėvį Vincentų \Yinslow, t,u broliu: Albertų ir
Kazimii'rų, švogerkų l.ucillu, seserį Barborą, švogerį
Pranciškų Aušrų ir gimines.
Kūliui pašarvotas 1903 Ruble St. Laidotuvės įvyks
Ketvirtadienį, Spalių 5 <1., iš namų 8:30 vai. bus at
lydėtas Į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčių, kurio
je įvyks gedulingos pamnblos už velionio sielų. P.o
pamablų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir fMižystamus-mas diriyvuut i išiose laiilotnvėse.
Nuliūdę* Moteris. Duktė, Motina, Patėvis, Broliai,
Se3uo ir Giminės.

Laiilotuvėms patarnauja graborius J. F. Kadžius.
Telefonas Ganai 6174.

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

I

*

SFECU AUSTAS

Džio.v, aiuterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vai. vakare
Nedėllomia 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YARds 0004
Res.: Tol. PLAaa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 V. ▼.
Nedėldleniais nuo 10 Iki 12 dienų

Res.:

Office;

BEVerly 0081

PROspect 2011

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. C. E. FITZGERALO

2355 West G3rd Street
Vak; a to 4 Ir 7 to 9 P. M.

2456 WEST 69th ST.

Dr. JOHN F. RUZIC

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. 9v. Kryžiaus Ligoninėj
Chieago. XIL

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

Phone PROspect 1024

Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VALANDOS:
1—4 Ir 7—9 vak , vakare
Nedėlioję pagal sutartį

I
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATKD
Henry W. Rerkcr
(Llceneed Km baime r)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL

Daktaras
9

Kapitonas
Pasauliniame kare

G WISSIG,U
Specialistas

Rusijos

I

GYDO VISAS I.IGAR VYKT IR MOTERŲ PER >S MKTFS NEttIUTtnrr
KAIP UONTKENfcJCSIOS I* NEI8GYDOMOS J 08 V RA

Spnclntlškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkntų tr pūslės, utnuodljlmg krsn."
Jo, odos. Ilgas, žnMLae, reumatlarvg, galvos skausmus, rtiausmos i,nąwroje, kosėjimu, gerklės akaudėjlnųg Ir paslaptingas Ilgas. Jetgb kiti'Be
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir psrsitlkriaklts kg jis jusas gali MBn*
ryti. Praktikuoja per daugelį matų Ir Išgydė tukstsnėlus ligonių. Patari
mas dykai.
OFUiO VALANDOS: Kasdie ouo 16 valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo 6—I valandai vnkare. Nedėliotais nao 11 ryto Utį 1 vsl.
aaoo ŪKAI Jėth BT.
kaaiCM kiMSer A,r.
lrX ( UAwford 6579

l

4
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Antradienis, spalių 3 d., 1933
tų draugijai ir taipgi paskui, tadienio programa, įdomios ir,dym„ davf
$30..
btų visuomenei. Pasitikima, J gražios. Aš manau, kad tas 60.
kad netolimoje ateityje bus j Progresą duetas visiems pati-(- Ateinantį sekmadienį,
Cicero Lietuvių Pagerinimo sį iš vien dirba, kad pasisekspalių
8 d., rengiama parapi
nos pelnus yra skiriamas p» > Politikos klubo labai svarbus tų suruoštas buza ras parapi- gautas atsakymas. Apie tai.ko. Pirmų kartų girdėjom lnjos
talkininkų
durim užbaiga,
bai gražių liaudies dainelę t. y. didelis balius su Šokių
. minklo pastatymui. Pasitiki- mėnesinis susirinkimas bus tre'.jos naudai. Visi gerai žino, ims vėliau pranešta.
John B. Borden,
ima. kad ir šį darbi} mūsų vi- oiadienį, spalių 4 d., S vai. kad bedarbė dar . tebėra, kad
(Pociaus kompozicija) “At kontestu. Bus sukviesta daug
Komisijos
Pirmininkas
jok, berneli”, kurių labai grar svečių. Talkininkai su biznie
i suomenė parems.
vak., Joe. Shamet (Lukštie- daug yru vargšų parapijom},
žiai padainavo Jonas Roma riais žada padaryti parodų.
rėš) svetainėj, 1500 Ko. 49tlr (kurie negali atsilyginti para J
RYTOJ ROSELANDE IR
Bus vaikščiojama, važinėjama
nas. Taipgi buvo daug prane gatvėmis, kad <tik geriau iš
DARIAUS GIRĖNO FONDO Avė. Kam rūpi mūsų mieste-Į pijai, kas priklauso. Dėl to
WEST PULLMANE. JAU
I
•
KOMITETO SUSIRIN
šimų ir įvairenybių. Lauksime garsinus.
ilio gerovė ir kas norite dar ir rengiamas bazaras, kad pa
SUDARYTI VIEŠOSIOS
daugiau tokių gražių progra-( -į- Parapijos talkininkams
KIMAS
•
ilgiau išlaikyti savo namus,'dengus tuos trūkumus.
RINKLIAVOS KOMITE
Federacijos Apskričio niėne
nių. Ačiū Progresą Furnituro užpundijo skanius pietus šie
kad nepraradus už taksus, bū
TAI WEST SIDĖJ IR
sinis
susirinkimas
įvyks
spa

biznieriai: Jul. ir Biruta Akakompanijai.
C. B. vickai. St. ir O. Budaičįai. X.
įvyks šiandien S vai., “Drau tinai turit priklausyti klubui Bazaro rengėjai nereikalau
lių 4 d., Aušros Vartų parap.
SO. CHICAGOJ. VISUR
go” redakcijoj. Visi nariai ir iš vien darbuotis savo ir ja, kad jis tiek duotų pelno,
ir E. Karlavičiai 2201 W. 21
kambary, 7:3Q vai. vak.
RODOMA DIDELIS
j pi. Visiems labai ačiū.
prašomi atvykti, nes yra svar-' savo vaikų gerovei. Susirin kiek duodavo gerais laikais.
WEST
SIDE
Šis susirinkimas
vra
svarPRITARIMAS
•
*
ibių pasitarimų dėl Aviacijos kite kuodaugiausiai į šį susi Bet nori, kad visi nors po bisbus. Reikia baigti dalykų bu
Dienos ir viešosios rinkliavos. rinkimų. Išgirsite, kų klftbas kutukų prisidėtų, pagal savo vusio Federaoijos kongreso,
Šį vakarų, 8 vai., Sv. Anišgalės. Tada ir pasisekimas
+ Sekmadienį, padaryta rin
veikia. Nenorėkite, kad kiti bus užtikrintas. Kitų kolonijų ruoštis Spalių 9 paminėjimui kliava bažnvčios ir altorių da-!
dano parap. salėj įvyksta visų,
LINKSMYBĖ TAI SVEIvisa padarytų. Visi dirbkim.' Į-ie^uvįaį įajp
kviečiami |’r
Todėl visus visuomenė žymo fondui. Surinkta $69.91. Į
Cicerus®lietuvių svarbus mn-j
KATA
+ Labdarių kalakuto gau- i
sinis susirinkimas sudarymui'
atvažiuoti į1 Oero
crcero ir pažiū įteikėjus, atstovus prašome su
Valdyta
viešosios rinkliavos vietinio!
Oras atvėso, piknikai užsi- i lėti kaip ciceriečiai bazarus drinkti.
Jau nėra reikalo aiškinti,
komiteto, kurio pareiga bus
kad linksmybė yra sveikata, baigė, dabar prasidėjo bazarų surengia. Baząras prasideda
Kraustau Rakandus, Planus ir pri
mobilizuoti rinkėjas, gauti da- ,
statau anglis už pigiausias k-ir«r-:
nes mokslas apie tai mums sezonas. Ciceriečiai puikiai dft sekmadieniais 3:30 popiet, o
Black Barni *7.50; Hacking *8.09
rbininkus, suieškoti Tad Dav,
Mllcrs Crcck »9.75.
Sutaupo DRAPANAS, LAI
sako. Tat, kad būti sveikais, !rbavosi piknikuose ir nemaža trečiadieniais ir sekmadieniais
Pašau I'* t I.APavrtte 898!'.
dienai automobilių, išdalinti |
Į
pelno
parapijai,
taip
pat
ir
po
pamaldų
vakare.
Visi
wel
KĄ, PINIGUS. Parsiduo
daugelis žmonių ieško linksmy
J. OKSAS
• dėžutes, kontroliuoti. Tikima- ;
“
Draugui
”
padarė.
Dabar
vicome!
Rep
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va
da po $1.00 į savaitę, taip
2649 West 43rd Stree;
lės, ieško visokių priemonių,
ei, kad susirinkimas bus gau
kare
iš
stoties
WGBS,
1360
kad mašina pati per save
^a<^a n<^ brangiai Jiems akompanavo nepavaduo studentės ir fakultetas visiš
singas, nes ciceriečiai visada ^',n’0S
kilocykles,
įvyksta
nuolatin'*
užsimoka.
kai atsiduoda Sodalicijos rei antradienio radijo programa, Geriausios Anglys Už
gražiai pasirodo tautiniuose ir, kainuoja.
jnma Kylvija Sabonytė.
Ryt vakare, už visai mažų
visuomeniškuose darbuose.
Trys akordionistai neblogai kalams.
leidžiama lėšomis Peoples Fu
kainų bus galima linksmybėje
Žemiausias Kainas
pagriežė keletu lietuviškų pol Pirmame Šių metų susirin rniture Company.
Rytoj vakare masiniai susi
visų vakarų praleisti. Kiek bus
kime jos pasiskelbė veikti: sa
rinkimai įvyksta Šv. Petro ir!
kučių.
to gražaus jaunimo, kiek tų
Teko patirti, programe da
Šiame vakare pirmų kartų vęs pašventimui, artimo gero
Povilo, AVest Pullman ir Visi}’
linksmų šypsenų, kiek to tre
lyvaus
žymūs dainininkai,
Šventų, Roselando, parapijų j
Ciiicagos lietuvių scenoje pa vei ir Bažnyčios gynimui. .
12132 UNION AVĖ.
kaip tai K. Sabonis, A. An
psėjimo, tiesiog negalima nei
salėse tuo pačiu tikslu — ri* j
sirodė komikas Juozas Poška.
Susirinkimuose tas-ir vyk
Chicago, III.
apsakyti. Curlev Evans orke
Čiūtė, S. Sabonifltė, A. Ciapas,
tikdavai komitetus sudaryti.
Jis publikai davė progos pa doma.
B. Butkiūtė
strą iš 12 muzikantų kad gries,
“Peoples radijo kvartetas ir
Phone PULLman 2316
J. M. d. g. praloto M. Krusigerėti gražiu monologu vau
tai net lubos kiinosis.
duetas”. Kalbės Dr. Laurai
Dabar laikas prisipirkti
devilinėj formoje, kas lietiv ADVOKATŲ DRAUGIJA
ko patarimu, masmitingas šv.
tis,
dalyvaus
č
’
alis
Kepurė
iT
anglių dėl žiemos
Jurgio parap. salėj atkeltas iš Tat nors valandėlei užmirš vių scenoje dar nauja. Teat
PASIUNTĖ AMERIKOS
kiti.
Bus
naujos
ir
gražios
penktadienio į ketvirtadieni. kime savo rūpesčius ir var rus lankančioji publika turėtų
VALDŽIAI PRAŠYMĄ
muzikos ir kitokių gražių bei Res. 10742 S. Wabash Avė.
gus,
duokime
nors
truputį
pa

Kadangi abu lakūnai buvo
savo akis laikyti ant jo. Jis
REIKALE DARIAUSPhone PULLman 8092
įdomių dalykų pasiklausyti
bridgeportiečiai, dėl to laukia silsėti; nors vienų vakarų pra- turi ateitį.
LLL.
GIRĖNO ŽUVIMO
Tpdėl malonėkite nepamiršti
Ii.a, kad Bridgeporte susior leiskime smagiai, o tas bus
PRIEŽASTIES
ganizuos stipriausias komite mums į sveikatų. Na, tyčia SODALIEČIŲ METŲ PRA
Progress Fumiture kompa
tas, susidarys gausingiausias prigruskime pilnų Lietuvių
DŽIA AKADEMIJOJE
Jau buvo spaudoje praneš n i jos duodamos radijo progra
Auditorijų, tada žinosime, ar
rinkėjų būrys.
ta, kad Amerikos Lietuvių A- mos, kaip ir praeito ketvir
skalbykla už $37.50
Sodalietės pradžioje metųįdvokatų draugija nutarė reiViešoji Chicagoje rinkliava, daug svietelio telpa į tų did
kuri h'us daromu spalių 2S *'“lę sal'''
- Eks- išjudino katalikiškų- veikimų kalauti Amerikds valdžios iš
studentėse. Visa Šv. Kazimie Į tirti tikrų priežastį žuvimo
arba 30 dd., organizuojama
UZ
$29.00
ĮDOMUS
VAKARAS
ro-akademija įsupta tuja dar- mūsų transatlantinių lakūnų
mūsų didvyrių Dariaus ir Gi
Visos
anglių
kompanijos
pakėlė
an

ADVOKATAS
glių kainas, taip auk&tai, kad žmobuotę.
Dariaus ir Girėno. Šios drau- 2 E. 103rd PI. prie State St- :.Sm» sunku be) pirkti, o lietuvių
rėno paminklo pastatymui Chi1
Praėjusį
sekmadienį,
ClūeaCRANE COAL KOMPANIJA vietoj
Tel. PCULman 5950
Šių
metų
dviejuose
susirin

cagoje. Ir miesto vyriausybė I
gijos specialė komisija, susi
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
UZ
gos
lietuvių
teatralinis
sezo

reikia anglių, telefonuoklt tuojaųs,
Ketverge
vakarais
nuo
7
ik#
B
kimuose
nustatyta
metų
pla
$39.00
tam reikalui pritaria, sės su- I
dedanti iš adVdkatų John B. «COU S. Wood St. LAFayette •*•' gausit
daug pigiau negu kur kitur —
nas
pradėtas
š<*bool
Hali
sveTelefonas
nas ir trys komitetai (grupės) Borden, Joseph J. Grisb ir
pranta kaip didelį žygį mūsų
DYKAI PRIEDAS tiktai
REPFBI.TC 8402
Žuvusieji lakūnai atliko ir dėl
Town of Lak<’- Vaka- nuosekliai neša patarimus IrjRudolph A. Vasalle, paruošė
šių savaitę: 6 pakeliai mui
to jie yra verti gražaus pa rų suruošė V. Stanciko Teat- pagalbų. Ruošiama taip gi nau atatinkamų dokumentų ir pa-'
lo, elektrikinis prosas ir pro
jas komitetas, kuris teiks pla siifntė jį gerb. Cordell Huil.
minklo, kuris šimtmečiais pri ralė grupė.
-M.
sinimo lenta.
ADVOKATAS
nintų jų karžvgiškumų ir di Oras, kuris pasitaikė šiltas nūs ir patarimus — rengti a Valstybės Sekretoriui, Washi-> 105 W. Monroe St.. prie Clark Visados garantuojame ko
Telefonas STAte 7000
delį pasiaukojimų savo tautos ir gražus, sulaikė publikų nuo kademikes į darbų savose pa ngtone, prašydama, kad Ame- į Valandos
kybę ir teisingų vogaS ryta Iki t popiet
Įnkos valdžia padaryti) speci- ‘
vardo išgarsinimui.
Yardas ir ofisas:
2201 W. Cermak Road
atsilankymo. Bet tie keli ši rapijose.
! /*
•
Akademijoje
sodalicija
kano
alį
tyrimų
sužinojimui
tikros'
Panert
ėllo,
Seredoa
fr
Pėtnyčloe
12132
SO. UNION AVĖ.
7 Šiuose masiniuose susirinki- mtai žmonių, kurie atsilankė,
|
vakarali! • Iki •
Tel. PULlman 551?
niškai įsteigta 1929 metais ir, (priežasties Dariaus-Girėno ka- Į1
Telefonas CANal *122
3417-21 So. Hateted St
muose reiktų užsiminti ir apie (turėjo tikrų meninę puotų.
i
Namai:
6459
S.
Rockwell
Et
AVest
Pullman,
III.
‘Aviacijos Dienų, kurių rengia Žymiausiuoju punktu, žino gal būt, vienintelė lietuvi?. į-! ta strofos ir kad pasekmes to- I Utarnlnko. Ketverge Ir 8ubatoa
Tel. Boulevard 4705-^—8167
Vakarais 7 Iki •
Galite
nusipirkti
daugiau
\ero klūbas būsimame sekma- mieji artistai Saboniai sulošė staiga Amerikoje pilnai pri- , kio tyrimo praneštų AdvokaTelefonas KEPob te MC9
anglių žemesne kaina iš
,—
benyje, spalių mėn. 8 d., Ha operetę “Adomas- ir Ieva”. klausanti prie sodaliečių cen j —.........
Peoples Coal Co.
Jos. F. Bud riko krautuvės
J em Aedrome. Šių aviacijos Nežiūrint, kad ši operetė yra tro, Prima Primarija, Romo-1
duodami lietuviški radio
j fNSURANCS
Užsisakykite savo angli*
PERKAM
fenų remia Dariaus-Girėno jau statyta Cbicagos lietuvia j(.
šį mėnesį kol kainos dar ?e
programai:
Šiemet jau daug pažengta, •
paminklo komitetas, nes die ms, publikai niekados nenn
NOTARY
Lietuvišknr
mos.
Nedėliomis: W. C.’ F. L.,
norg tik mokslo metų pradžia, |
BONUS
sibosta jųja grožėtis. Ypač ka daug ir nuveikta, nes sodalie I
PUBLIC
4 tom
970 k., 8 v. ryte ir 1:00 vai.
1. 2. or S tons or mnr
da jų vaidina Saboniai.
Pocaliontan M.R.
po piet. W. A. A. P., 920
tės iš anksto nustato ir pa
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Sereeneil ftOęį l.ump *7.20
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
k., 1:30 v. po piet.
Koncertinėje programos da ruošia savo susirinkimų pro
W. Kentucky M. R.
50% lump ................... ft.25 ft.OC
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
lyje dalyvavo dainininkai Cha gramų. Joms akademijoje tino
I.ump ........
<1.25 5.71
Ketvergais: W. H. F. C.,
Black Barni ...................
TEUnKOUMR PAMATUOTAS BIZNIS
pas, Ančiūtė, Gricaitė, Pužau ta susirinkti tik 45 minutes
1420 k., 7:30 v. vak.
I'-gg
8.00 7.S#
v
Lump .............................. 8.25 7.7t
2608
W.ST
47th
STR.
Tel.
LAFayette
108S
skaitė, Sabonis ir Sabonienė. kas ketvirtadienis. Tuo metu'

C H I C A G O I E

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

ŠIANDIEN MASINIS SU
SIRINKIMAS GIGEROJ

PRANEŠIMAI

Skalbyklos

OKSAS EXPRESS

RADIO

TUMONIS GOAL GO.

THOfi

FREBERICK - MAYTAG

J. P. WAITGHES

ROTAREI

JOHN B. BORDEN •

PEOPLES COAL GO.

Jes. F. Boki, ke.
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R. T. (“Ted”) Christofferson įžymiausias Hawaii fut
bolininkas (halfback). Jis istojo į VVashingtono valstybi
nį universitetų, kurio futboli
ninkai daug iš jo tikisi.

-

