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Roosevelt apie savoujprogramos vykdymą
PRANC0ZIJOS PARLAMEN
TAS SVARSTO SĄMATĄ

Prancūzams norisi padaryti
nusiginklavimo sutartį
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS PER RADIJĄ

VOKIETIJOS HITLERI
NINKAI UŽ TAIKĄ

WASHINGTON, epai. 23. BERLYNAS, spal. 24. —
i\ akar vakarą, per radiją lęal-; Nacionalsocialistų
partija
bėjo prez. Rooseveltas apie priešrinkiminėje kampanijoje
ekonominį krašto stovį. Sakė, naudojasi šūkiu; “Taika ir gekad jo vedamos vyriausybės rojį valia.” Šį šūkį iškėlė pats
ekonominė programa sekmin- ! kancleris Hitleris, kad savo
gai vykdoma, kad visais atž- partijos pusėn patraukti gyvilgiais daroma pažanga. Pa- ventojus ir suraminti užsienį.
reiškė, kad niekas nenorėti} nė
_____ ,_____
lankti, kad per pusmetį būtų
SVARSTO SĄMATĄ
galima atlikti didelius daiktus.
_______
Kraštui -grąžinti gerovę gal’ PARYŽIUS spal. 23 — Pran
ims vienerius, dvejus ar tre- joūzijos parlamente labai karšjus metus. Tai ne trumpo lai- tai svarstoma valstybės sąmako darbas. Tačiau palaipsniui ta. Nuo galutinojo parlamennarių-sprendrmo priklauso
Prezidentas trumpai atpasa- premjero Daladierio vyriausvkojo, kas ikišiol jau atsiekta, tiės ir paties aukso franko liO reikalinga dar daug kas at-: kimas.
likti.
j Daladier reikalauja sąmatą
Svarbiausias dalykas, tai pa .būtinai subalansuoti. Jei tas
didinti kainas žemės ūkio pro- i)US nepadaryta, tada frankas
duktams ir įvairiems pauii-;susilauks infliacijoj ir bus suniams iki patenkinamos lyg- griauta vyriausybė,
malos, o paskui, priei to pritaikinti dolerio vertę sumaži ,Sąmatos subalansavimui ynus jam aukso kiekybę ir po ra reikalinga skirti bet kokius
to tą nustatytą lygmalą visa- naujus mokesčius, prieš kulius
dos palaikyti. Dolerio

inflia- ParlMn™t<' X™ ansidariua s«P

cijai tuojau prezidentas nepa ri opozicija.
lankus, nes tas negrąžintų ge
RAGINA PARENGTI NUSI
rovės.
GINKLAVIMO SUTARTI
Prezidentas pareiškė, kad
krašto gerovei vyriausybė dir
PARYŽIUS, spal. 24.— Šį
ba kiek tik leidžia žmogaus jė
ketvirtadienį Ženevoje be 'Vo
gos. Pažymėjo, kad. vy
kietijos dmlyvumo bus atnau
riausybė rūpinasi Visais tais,
jinti nusiginklavimo konferen
kuriems gresia namų netekimo
cijos komisijos pasitarimai.
pavojus. Tos rūšies atsitikimais, prezidentas nurodė, 1 Prancūzija ragina Angliją,
. i •
..........
__ , sutartis
_ a_ _____
i_i:__ :
be jokios atodairos
krėiptis į. i-_
kadi y?
šį ,kartą
galutinai
atitinkamus vyriausybės orga-jbfltų? pagaminta ir parengta
pasirašymui.
nūs, kad ir į AVashingtoną.

J. E. VYSKUPAS P. BOCYS ATVYKO
Į AMERIKĄ
B

LIETUVOJE

TAIKA IR GEROJI VALIA - HITLERIO
KAMPANIJOS SOKIS

VEIKLI PARAPIJA

GELVONAI., — Tai didelė, THOMPSON, Conn. i(per j Ant rytojaus vyskupas atveikli susipratusi, parapija. paštą). — Šio spalių mėn. 18 ‘
,
*
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_T vyko čia į Mananapolio koleČia puikiai gyvuoja katalikų d.
is Europos atvyko New ^or •
■
organizacijos, ypač pavasari- ’ kan jo Ekscelencija vyskupas
kur žadėJ° apsibūti kiek
ninkai; labai paplitusi katali Petras Būč..?, M. I. C.
I ilgesnį laiką.
kų spauda — visų mylimas
“Mūsų Laikraštis” ir nuola
9 VYSKUPAI SEKMADIENI
tos auga žmonių pamaldumas,
DALYVAVO PAMALDOSE
nes čia lyg ir stebuklinga vie
ta, kadangi šventoriaus koply
Prieš Krašto Katalikų Vyrų i vaujama daugiau kaip iš 1,590
tėlėje yra nuostabus akmuo su tarybos (National Council of
draugijų, prikasančiu šiai
žmogaus pėda, apie kurį maldi;
Men) 8uvažiaTim0
organizacijai.
ninkai keliais eina... O tų mal. lidarymą 8ekmadienj St{. Var
Suvažiavime daugiausia sv
dininkų «a suplaukia, ypač do katedr0Je ;škiiming08e pa.
Oelvonyse trijų dienų »««-!maldo8t
daugeJio kluliklJ arstomi ekonominai klausimai
dais, ižtisa jūra. Visi jie trak- |dalyvavo ir dcvyni vysknpai. , ir ypač prezidento Roosevelto
sta pagarbinti Švč. Panelę, kuĮ jje vįsj 5UVO* Chieagos kardi- 'pramonės gaivinimo progra
ma visose jos atmainose. Dis
ri čia Gelvonyse viešpatauja nolo pakviesti.
IIouston-Mount Everest ekspedicijos vadas P. F. T. Fe-iįr altoriuose ir vėliavose, pa-j Suvažiavimo p .-sėdžiai turi- kusijose dalyvauja kiek kuni
"°wes kuris pereitų bepos mėnesj su kitais augi, lakūnais ‘
,, ypač mi Congress viešbuty. Atsto- gai, tiek pasauliniukai.
perskndo Everestą — anksčiausią ant zem|s kalną Azijoje. I
.
Su juo čia yra jo žmona. Jis nesenai atvykę į J. Valstybes, žmonių širdyse.
MIRĖ ARKIVYSKUPAS
BARTOLONI
JERUZALĖfc cx- šiomis die- į

VOKIE
J PILDY

PRIVALO
OLES

ŽENEV

GALI PASIDIDŽIUOTI
— Ši parapija gali pasididžiuoti, kad davė ,

CH1CAGOJE

SURINKTA VO£ 56 NUOŠ.
MOKESČIŲ

APSKRITIES FONDAS
NETURI PIRMENYBĖ^

Cooko apskrity šieme| su
rinkta I?-J
vos >h
56 ^
nuošimčiai
moimi
nietus.
'csr ni. Mintų

nomis, po apendicito operaci-;kietija trumpai pranešė T. Są
jos, mirė Popiežiaus apaštališ jungos 'sekretorijatui, kad ji
kas delegatas Palestinai arkiv. išeina iš Sąjungos. Tačiau ji
turi atlikti* savo prievoles pa
Htacardo Bartoloni
reiškiama sekretorijate.
A. a. arkivyskupas Bartolo
Sąjungos nuostatuose pažyni yra buvęs atstovu Lietuvai,
.
, ,
.
.
.,
...
mėta, kad kiekviena valstybe
iš kur turėjo pasitraukti dėl
'
i.inj
uniuiJid
)
ubįso
|8
sį
saud
tautininkų vyriausybės nekoatlikti savo visas prievoles.
rektingų žygių. Velionis buvo
didelis lietuvių prietelis.
T. SĄJUNGA NUMATO
KARO PAVOJŲ

ŽENEVA, spal. 23. — T. Są
jungoje reiškiama nuomonė,
kad karo pavojus gresia ne
Europai, bet Azijos rytams,
kur kas dieną gali japonai su
sikauti su bolševikais. Kai kas
sako, kad ten karas tikrai ne
išvengiamas.

daug Žmonių, pasišventusių ti
kėjimui ir Bažnyčiai. Dabarti
Uždarytuose Baino bankuose I vienų vienas plėšikas vakar
nis Kauno dfvas. seminarijos
yra uždaryta ir keletas šim- į-apiplėšė Jackson View viešbu.rektorius prof. kan. P. Peni
j’ r
i
tūkstanžil* dolerių, priklau-j į 35O1 w Jackson bulv.
kauskas yra gruzdietis. Nese-1 gančių Cooko apskrič.iai> Apfi.'
nai Šveicarijoj, Kryžiečių vie kritis pranešė, kad ji turi pir
nuolyne priėmė amžinuosius menybę gauti tuos pinigus, ne MIRĖ BUV. SEKRETORIUS
vienuoliškus įžadus E. Savic paisant indėlininkų. Apskrities
WASHINGTON, spal. 23. -kaitė, Lydugų km., O. Piran- naudai nusprendė vyresnysis
Mirė buvusio prezidento IIootaitė, Vaišnorių km., o Kretin teismas. Dabar vyriausias vals ; verio kabineto darbo dept. sek
AUSTRALIJA BIJO JA
gos Pranciškonų -vienuolyne
tybės teismas aną pirmąjį teis i retorius W. £ Doak, 51 m.
PONŲ
Padvariuose, Vitkauskaitė iš mo sprendimą panaikino. Pa-' amž
Gruzdžių. Jos melsis už para žymėjo, kad apskritis neturė
SYDNEY, Australija, spal. piją, prašydamos Dievo ma
jo teisės į tuos bankus dėti
WASHINGTON, spal. 23. |
23. — Žymieji Australijos val lonės. Greit laikys primicijas
fondus. Turės gauli tiek, kiek Am. Darbo federacijos p, zistybės vyrai pareiškia, kad i,baigęs Telšių seminariją ir mo gaus visi indėlininkai
dentas W. Green pareiškia,
Australija turi ginkluotis. Tik' kęsis Vokietijoj Alsys. Jis sakad šios organizacijos darbi
tuo būdu bus galima apsidraus vo vietoj seminarijoj paliko
ŠIMTMEČIO PAŽANGOS
ninkams “gerai sekasi boiko
ti nuo japonų įsiveržimo.
Bandrą iš Dargaičių.
tuoti” vokiečių prekes.
PARODA
<
4 KALINIAI NUKAUTI

MIESTELIS KYLA

i Chieagos šimtmečio pažanLAGOS, Jalisoo, Meksika,! KULfAI. — Šiais metais 1 ^°S Parock)je vakar įvyko buv.
Al. Smitbo diena.
NUSIGINKLAVIMO DAR- - sPak 23.—Vietos kalėjimo ka miestelis ėmė gražėti; išvesti
U-U,.!
.
liniai 1.kaž kaip imli..
įgiję ginklų pa šaligatviai, gatvės paplatintos
'Prez. Rooseveltas
reiškia
BAS TURI VYKTI

kėlė kovą su sargais, kad iš ir keli nauji namai pastatyti.
LONDONAS, spal. 23. — silaisvinti. 4 kaliniai nukauti, Didelius namus pastatė vals
čius. Šiuose namuose ras pa
Nepaisant Vokietijos išstoji o 3 paspruko.
talpos ir visuomenės — kul
mo, nusiginklavimo darbas tu
tūrinės organizacijos. Pa/žpiri vykti Ženevoje, pareiškia IŠVYKO J MANIEVRUS
jai dar lieka pastatyti para
Anglijos užsienių reikalų sek
TOKIJO, spal. 23. — Japo pijiniai namai — špitolė.
retorius Sir Simon.
nų imperatorius išvyko į ka
Čia nesenai yra atvykęs jau
riuomenės manevrus, prasi
VENECIJOJ NUKRITO
nas
kun. Šapokas, kuris ėmė
dedančius rytoj Fokui prefek
LĖKTUVAS
organizuoti kaimo jaunimą
tūroj, ties Japonų
jūromis,

noro, kad ši paroda dar ir
1934 metams būtų palikta. Sa
kė jis krepsis kongresan, kad
federalinės vyriausybės dalyvumui būtų skirta išlaidų.

Pinigų vertė —
mainyba
NEW YORK. spal. 24. —
Po pastarosios prez. Roosevel
to kalbos per radiją dolerio
vertė staiga pradėjai mažėti.
Užsieny aiškinama, kad1 prezi
dento paskelbta aukso kontro
lė dar dbugiau sumažins dole
rio vertę.
i
Vakar Anglijos svaras apie
12 centų, o prancūzų frankas
.0.14c. pabrangėjo.
Aplamai imantį vakar visi]
Europos kraštų pinigai įgavo
daugiau vertės.

Anglija nesutinka. Sako, rei
kia palaukti įvyksiančių Vokie
tijoj rinkimų. Tik po to bus
galima spręsti apie tolimesnį
WASHIN'3T0N, spal. 23. - tuo klausimu veikimą.
ATVYKO SETTLE
Per radiją kalbėdamas prezi
dentas pranešė, kad vyriausy KESINTASI PRIEŠ PERU
Iš Akron, O., atvyko Cbicabė pirks ir parduos naujai .pa
gon komandierius leitenantas
PREZIDENTĄ
gamintą auksą. Tai bus aukso
Settle, kurs žada bet kurį
už
kurių
yra
bolševikų
valdo

kontrolė, kad tuo būdu kontro LIMA, Peru, spal. 23. — Su
iš parodos
srities
VENECIJA, Italija, spalių
NUŽUDYTAS BOLŠEVIKŲ rytą
ma
Azija.
liuoti dolerio vertę.
su balionu pakilti į tolimas
vidumiesty
' KONSULATO VALDI
bomba kesintasi nužudyti pre 23. — Venecijos
dausas — stratosferą.
Europoje dolerio
vertė, iNINKAS
Norima aukso uncijai nusta zidentą. Benavidesą. Areštuo ties naujuoju perkasu nukrito
BOLŠEVIKAI
DAVĖ
TUR

man t prancūzų aukso franke
tyti $40 kainą ir tuo būdu at ta 8 įtariami sankalbininkai. jūrų lėktuvas," kuriuo skrido
KAMS
5
LĖKTUVUS
pagrindu, vakar buvo .69.50 c
LVOVAS, spal. 23. — Len
du italai karininkai. Abu žu
PRIEŠ UNISTUS
siekti daiktams 1926 metų kai
vo.
ISTANBULAS, spalių 23.— kas, ar tai ukrainietis čia so
ŽUVO 4 KARININKAI
nas. Tai galės manipuliacijo
Naminių baldų
gamintojų
Turkijos respublikos 10 metų vietų konsulate nužudė konsuORO STOVIS
mis daryti iždo departamen
BUKAREŠTAS, Rumunija, sukaktuvių dieną sovietų Rusi lato valdininką
A Mailovą. * dalis Cbicagoj
susirinkime
tas.
2.-oU, KONSTANCIJA, Rumuni
PIRKS IR PARDUOS
AUKSĄ

ja, spal. 23. — Keturi rumunų spal. 23. — Arti Sinala susi jos vyriausybė turkams dova- Žudikas suimtas, bet lenkų po- nusprendė nepripažinti darbi- CHIOAGO IR APYLINKfS
licija nepaduoda suimtojo var! ninku unijos, kad
nemokėti
— Šiandien nepastovus oSKAITYKITE IR PTATIN- {karininkai žuvo nukritus jūrų kūlė du traukiniai. 9 asmenys i nojo penkis naujus militari$1.20 už darbo valandą.
'ras; kiekį šilčiau.
1 do.
žuvo ir 6 sužeista.
nius lėktuvus.
lėktuvui.
.
KITĘ “DRAUGĄ”
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'jara pagyti jau nebėra vilties, NACIONALES KONFEREN
įTag nemažai atima ligoniui
CIJOS KATALIKŲ LAB
tttlna kasdien, Ok*yru« eekmadlentiu
aukos plauks tiek, kiek iki šiol, tai Prisikė
DARYBĖS
PIRMININKAS
’drųsos ir pajėgų begalo rei
PRENUMERATOS KAINA: Katami — *0.00, Pu*
——
kalingų kovai su liga, ir ne
limo Bažnyčia bus pastatyta tik 1935 metais,
aot metų — 13.50; Trim* nj*noelem» — f3.00; Vienam
Ražo
Dr.
A.
O.
Rakauskas,
gydytoja*
ir
chirurgas,
■tantalui — 75a Europoje — Metame *7.00; Pueel me- o gal ir vėliau.
kartų vien tik dėlto tampa gil
tty — *5.90. Kopija .Ola
Chicago, III.
tinės auka. Lai šis būtinas
,
Beadradarbtame Ir koreepondentama raitų
KOMUNISTŲ VEIKIMAS LIETUVOJE
LOBAR FNEUMONIA AR į'tais ir ilgiau. Pasireiškęs šis šios ligos ženklas, nors nelinhm
Jot Montana tol omOoott ir uepcMunCiū
BSaiut saMo Moku*.
VISIŠKAI SILPNAS
BA PLAUČIŲ UŽDEGI
ligos ženklas visuomet prana kėtina, bet kam tektų susirgti,
Redaktorius priima —* ano 11:00 Iki 13:00 vai.
MAS VIENAME AR KE šauja rimtų ligų ir pavojų vien tik džiugina, kad valosi
“Talkos” spaudos biuras praneša, kad
LIUOSE JŲ PADALINI
žmogaus gyvybei ir, jei anks krūtinė, o ne puldo į nusimi
tų kainos prMtutdfamoe pareikalavo*.
-ekonominei būklei pusunkėjus, sąlygos komu
MUOSE
čiau nebuvo pasirūpinta gydy nimų.
alkim^i OOluui&MU. ĄV?"** priimupii ifrO
nistiniam veikimui pagerėjo. Nežiūrint ta
Širdis plaka su paskuba.
tojas, ligonio drebulys turėtų i
5 vaL po piot.
čiau to, komunistinis judėjimas Lietuvoje pa
Dirbdama
viršlaikį, ji pavarg
(Tęsinys)
išjudinti namiškius paskubinskutiniu laiku pasidarė visiškai nežymus. Ru Susipažinę su plaučių užde- ti medikalę pagalbų ligoniui, sta, o be to ligos nuodai, pa
“DRAUGAS”
sijos komunistų partija, turėdama ekonominę giuio ligos pavojais, susirgi-1 Skausmas bei dieglys ligos sklidę kraujuje paveikia ant
būklę galvoje, dėjo pastangų komunistinį vei mų ir mirtingumo skaitlinė- paliestame šone atsiranda pa širdies audmenų neigiamai jos
LITHUANIAN DAILY FRIEND
kimu pagyvinti, tačiau tos pastangos nedavė nūs, įvairiomis tos ligos prie- liovus šalčiui krėsti. Kaip ka- pajėgas ir pačių širdį sužalo
Publiflhed Daily. Kzceot Bunday.
■UB8CRIPTION8: Oae
■UB8CRIFT1OMB:
o»e Tęa<
xear — OAiOt
*0.001 bis
ate Month* 'net menkiausių rezultatų.
žastimis ir paliestų ligos plau- da jis pasireiškia pirm dre- dami.
— *5.50; Tkree Months — *0.00; Oe» Month — T5a
■nrope -=■ One Tear — *7.00; Ra Months — *0.00:
Pulso paskuba, jo kokybė ir
Komunistai, pagal įsakymų iš Maskvos, ėjų nors trumpa patologija, bulio, o dar kituose atsitikiCopr — .Ola
stengiasi įsibrauti į darbininkų sluoksnius, 'šiandie pakalbėsime apie šios muose liga prasideda dieglio pastovumas priklauso nuo ši
Advertlsln* ta “DlUnour tetaps
resulta
Adrertlsta* ratas on appUoatloa.
Prelatas R. M. Wagner’is,
Tačiau Lietuvos darbininkai į viskų žiūri la- ligos simptomus bėk ženklus, simptomu ir drebulys nepasi- rdies, bet visuomet yra grei
tas
ir
tas
greitumas
yra
pro
“DRAUGAS” 2334 a Oalley Avė., Chicago bai šaltai, su nepasitikėjimu ir Kominterno Juos svarbu žinoti kiekvienam rodo. Neišmintingai pasielgtų
Ph. D., J. C. L., direktorius
porcingas
su
karščiu.
Juo
au

katalikų labdarybės Cincinnati
agentams suvilioti nesiduoda. Atsiradus ko- !žmogui, nes tik tokiu būdu, nu tas, kurs matydamas ir girdėdiecezijoj^ nesenai įvykusiam
kštesnė
temperatūra,
tuo
greikiu nors būdu komunistų agentui darbininkų Jausdamas beprasidedančių pa damas ligonį vaitojant nuo
■WJR
tarpe ir pradėjus agituoti, aiškinti blogų bū-', vojingų ligų, jis be atidėlioji- skausmo šone, lauktų pasiro- tesnis yra pulsas, kurs gydy- fNacijonalės Konferencijos KaDIENOS KLAUSIMAI
klę, skurdų ir t.t., darbininkai pasiklauso,1 mo ieškos sau gydytojo pa- dant drebulio, kad persitikri- tojui daug daug pasako. Pul- ’ talikų Labdarybės suvažiavi—*■
bet išgirdę, kad iš skurdo gali išgelbėti tik galbos. Taip t elgdamos, jis nti, jog čion ištiesų turima sas yra lyg ir barometras, nu-'me, New Yorke, išrinktas piKAIP STATOMA PRISIKĖLIMO
komunizmas, agentus puola, apmuša ir ati duos kur kas daugiau progos reikalo su plaučių uždegimo rodųs gydytojui ligonio padė rmininku.
BAŽNYČIA
(Užbaiga bus)
duoda 'policijai. Lietuvos žmonės komunistų apsaugoti savo gyvybę.
liga ir todėl ligoniui yra rei- tį.
šeimininkavimų gerai pažįsta”.
Vyriausi bei svarbiausi plau kalin«a skabi «'<i-vt“'io paKal' ” TĖYĮI MARIJONU
Lapkričio 13 d. Ugi 19 d.,
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų su
ba.
Komunistų
partijos
vadovybė
mėgsta
pa

vienos savaitės Misijos West
kaktuvėms paminėti ir pagerbti Lietuvos vi
čių uždegimo ženklai yra dre
Šalčiui
krečiant,
ligonio
te

sigirti
ir
veikimų
visuomet
išpučia,
kaip
Pullman, Iii- Pamokslus sako
suomenė ir vyriausybė ne tik iškilmingai tų
bulys, karštis, dieglys šone,
MISIJOS
mperatūra
sparčiai
kįla
ir
po
muilo
burbulų.
Jeigu
girdėtis,
kad
kur
įvyko
Tėvas A. Petrauskas, M. I. C.
sukaktį atšventė, bet, be kitų paminklų, nu
kosulys ir kraujais nudažyti
mitingas
ir
išneštos
tokios
tai
ar
tokios
re

to
pasilieka
maždaug
tarp
103
Spalių
16
d.
ligi
29
d.
dvietarė pastatyti milžiniškų Vytauto Didžiojo
skrepliai. Prie šių prisideda
zoliucijos,
tai
tikrumoje
būta
tenai
dviejų
ar
Misijos Scranton, j Lapkričio 27, 28, 29 — trimuriejų. Tačiau katalikiškoji visuomenė, nors
sunkus, su paskuba, paviršu ir 105 F. laipsnių. Pas senat- _ savaičių
~
_
.. . tjų dienų rekolekcijos Spring
muziejaus statybai pritarė, jų rėmė ir dabar trijų komunistėlių slapto susitikimo, kuria- tinis kvėpavimas ir dažnai y- vės sulaukusius žmones, ser Pa., fty J«o»po parapijoje.
įj
gant
plaučių
uždegimu,
tem

Pamokslus sako: Tėvas A. Būteberemia, vis dėl to sumanė pastatyti didelę me turėta drųsos kalbėti visų darbininkų va ,ra išberiamos lūpos. Šie ženk
peratūra
šios
aukštumos
nerdu.
Lapkričio 27 d. ligi gruo
blys, M. I. C. ir T. A. Petrau
Prisikėlimo Bažnyčių, kuri be Vytauto, turėtų
lai tęsiasi be didelįų permaiI
džio 3 d., vienos savaitės Mi
Lietuvos komunistai savistoviai beveik nų nuo penkių iki dešimties
skas, M. I. C.
pagerbti ir Lietuvos 15 metų nepriklausomy
bės gyvenimo laikotarpį ir išsivadavimų nuo nieko nedąro. Visas jų veikimas eina pagal dieny, Didžiumoje liga baigia Ligos pradžioje ligonį var Lapkričio 5 d. ligi 12 d., sijos Lupome, Pa. Pamokslus
įsakymus iš Rusijos. Kaip vienų iš paskuti- si gan staigia arba laipsniška gina
priešų jungo.
sausas kosulys, kurs ypač vienos savaitės Misijos Aušros sako T. A. Petrauskas, M. I.
_
Prisikėlimo Bažnyčiai projektų padarė nįų tenka čia suminėti įsakymų padidinti Lie- hįgos ženklų atmaina ir ligo- yra skaudus, kuomet prie plau Vartų parap., Chicago, UI. Pa C.
inžinierius Reisonas, o Žaliakalnio klebonas tavoje komunistų skaičių nors ligi dviejų tū- !nio gTįžįmu‘ sveikatom Tuos, čių ligos yra prisidėjęs uždegi- 'mokslus sako Tėvas J. Vait
Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie
kun. Kapočius, bažnytinės vyriausybės ir sta katančių. Tuo tarpu Lietuvoje yra komunistų i kurie §iog laimgs nesulaukįa> mas krūtinės vidų išklojančios -kevičiūs, M. I. C.
nos savaitės Misijos New Haplėvės. Ligai tęsiantis, ligoni?: Lapkričio 5 d. ligi 12 d., ven, (kum. Pamokslus sako T.
tymo komiteto pavedamas, pradėjo rinkti au- tik keli šimtai. Komintemas iš Lietuvos ko- priglaudžia gotieji kapai.
kaa ir rūpintis visais Prisikėlimo Bažnyčios munistų reikalauja visais būdais brautis į
Drebulys , bei šalčio krėti pradeda po truputį atkosėti ^vienos savaitės Misijos Šv. A- A. Petrauskas, M. L C.
legales
organizacijas
bei
profesines
sųjtųigas
statybos reikalais.
> .
mas yra typiugiausįa plaučių krauju. nudažytų,,hkreplių. Šis ntano parapijoje, Cicero, UI.
Į
Gruodžio 11 d. ligi 17 Oę
Vieta bažnyčiai parinkta puiki, aukštai, (komunistų partija Lietuvoje yra uždrausta), uždegini0 ypatybė ir, papras rūdžių dažu skrepliavimas y- Pamokslus sako Tėvas A. Pe
•vienos savaitės rekolekcijos
Kaune — Žaliakalny. Iš bažnyčios bus maty stengtis paimti į savo rankas organizacijų tai, būva pirmutiniu šios li ra typingas plaučių uždegimo trauskas, M. I. C.
vadovybę ir jas išardyti. Be to, ragina kelti gos ženklu. Vienuose jis yra ženklas. Paprastai, ligonis, pa Lapkričio 20 d. ligi 26 d., Philadelphia, Pa., šv. Jurgio
ti ųe tik visas Kaunas, bet ir tolimos apylin
matęs atkosėto kraujo, išsigų- !vienos savaitės Misijos ChicaPamokslus sako T.
• < v
’
*
kės bei abi didžiosios Lietuvos upės: Nemu darbininkų nepasitikėjimų darbdaviais, orga kiek švelnesnis, bet kai ku
Į A. Petrauskas,
®
r? M.’ rI. • C.'»«»
nas ir Neris (Vilija). Pastatymas tos bažny nizuoti streikus, kurstyti bedarbius prieš vy riuos taip pakrato, kad net'sta, pajunta beviltį, puola nu-Į^O Heights, III. Pamokslus sa- į *
lova šokinėji? Drebulys tęsia-Įsimini man, kad, štai, dabar ko Tėvas A. Petrauskas, M. L Į
d'
23 d.,
čios kaštuos apie 2,000,000 litų. Iki šiol visoj riausybę ir t.t.
Pa
mijos
Anksčiau Lietuvos komunistai sivo vėl- si apie 15 ar 30 niinutų, o ka-l mušasi kraujas po burnų ir C.
Lietuvoj surinkta aukų apie 200,000 grynais
„
1
__________________________________
mokslus sako T. A. Petri
Petrą uspinigais. Daugelis Prisikėlimo Bažnyčios sta kimui gaudavo iš Maskvos kas mėnesį po
M. I. C.
tybai aukoja savo nej ūdom ų turtų ir nuošim 3,500 - 4,000 litų. Atskiriems darbams gau besislepiu nuo arešto ir teismų Lietuvos ko* [ tautybės atžvilgiu toks: apie 75 nueč. šydai kas
čius nuo kapitalo apyvartos. Tokiu būdu au davo dažnai pašalpų po 10,000 litų ir dau munistai Vokietijoje rasdavo priegltfudų. Už- •; ir 25 nuoš. kitų tautybių. Žydų tautybės kokų susidarė žymiai daugiau. Darbds jau pra giau. Veikimui neduodant rezultatų, šiemet darius Vokietijoj komunistų partijų, Lietu- mpartijos nariai yra neramiausias elementas.
ATVYKO DR. M. BAG
dėtas. Didelė dalis pamatų jau išmūryta; ruo Maskva subsidijas sumažino visais 50 nuoši vos komunistai liko visai be literatūros. Pa nes iš sulaikytų skaičiaus demonstracijų me
DONAS
šiama medžiaga tolimesnei statybai. Prie sta lučių. Be šio nepasisekimo, Lietuvos komu čioje Lietuvoje komunistai spausdina tiktai tų jų būna apie 90 nuošimčių. Dauguma ko
Atvyko Chicagon ir keletai
tybos tuo tarpu dirba apie 200 darbininkų. nistus ištiko dar kitas. Tai Vokietijos komu nedidelius kiekius agitacinių lapelių ir in- ( munistų yra menko išsilavinimo žmonės. Nuformficinio
turinio
biuletenių,
ir
dažniausia
t
matyti
į
vadovybę
asmens
siunčiami
j
S&3R,
nistų partijos likvidavimas. Anksčiau Lietu
Žiemų darbas taip pat nebus nutrauktas.
dienų sustojo pas kun. Ig. Alkur
praeina
specialius
6
—
3
mėnesių
sgitaciŠiomis dienomis Prisikėlimo Bažnyčios vos komunistai Vokietijoje turėjo antrų savo lietuvių, žydų ir rusų kt^lba.
bavičių dr. M. Bagdonas, Lie
'
nius
kursus.
0
iš
ten
grįžta
daugumoj
su
sveLietuvos
komunistai
yra
daugiausia
žy

. štatymo komitetas paskutiniam savo posėdy centrų, ypač spaudos srityje. Jie Vokietijoje
tuvos Pasiuntinybės sekreto
;
timoftūs
pavardėmis
bei
padirbtais
pasais.
In

dai
bedarbiai,
darbininkai,
amatninkai,
krau

yra nutaręs vėl kreiptis ne tik į Lietuvos spausdino visus periodinius spausdinius ir
rius. Gerb. svečias lanko-pa
struktoriai
ir
vadovaujantieji
asmens
gyvena
tuvių
tarnautojai
ir
visiškai
mažas
nuošim

tūkstančiais
egzempliorių
gabeno
kontraban

visuomenę, bet ir į užsieniuos gyvenančius
saulinę parodų.
be
užsiėmimo
ir
yra
išlaikomi
Kominterno
tis
fabrikų
darbininkų.
Rimtų
darbininkų,
dos
būdu
.Lietuvon.
Paštų,
korespondencijų
lietuvius ir prašyti aukų. Jei visi lietuviai,
anot kun. Kapočiaus, nepašykštės paaukoti ir visus kitus ryšius su Komintemu Iaetuvos turinčių nuolatinį pastovų darbų, komunis lėšomis. Jie gauna nuo 300 iki 400 litų mė
1
nors po 50 centų, tai rudenį statyba bus baig komunistai palaikydavo, per Vokietijų. Visi tam*- mažai tepriklauso. Komunistų sąstatas nesiui.

“DRAUGAS”

tu ir jie galės didžiuotis didžiausia ir gra

žiausia bažnyčia visam Pabalty. Tačiau jei

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS

■

“0BAU6E-

, pakenčiama padėtimi, norėdami sustipri
nti savo eiles, stengėsi juos palenkti prie
socializmo ir padaryti suvo vergais. Soci
alistai įvairiais būdais įrodinėja, kad dar
bininkai tik socializme rasių išganymų.
Bedievybė neša darbininkams skurdų
Jie prižadu pagerinti jų vargingų padėtį
Sorialismas
ir įsteigti jiems žemėje rojų, tačiau tai
* .
•
13 šimtmečio pubaigoje atsirado, so yra begėdiškus melas, begėdiški viliojimai.
Mokslas ųiokė, kad nėra Dievo, nėra
cialistai. Vyriausias dabartinis socializmo
įkūrėjas buvo žydų tautietis Karolis Mar tikėjimo, nėra sielos, kad visai nereikalin
ksas. Marksas gimė Vokietijoj Triero mie ga dora, moterystė. Mat, Marksas supra
ste 1818 metais, gegužės m. 5 d. 1847 m. to, kad dorų tikinčių žmonių socialistai
Marksas su kitu dabartinio socializmo tė negalėsiu patraukti prie niekingų darbų,
vu Fridrichu Engelsu prisidėjo prie slap todėl pirmon vieton jis norėjo išplėšti iŠ
tos tarptautinės darbininkų s-gos ir para- žmonių širdžių tikėjimų, dorų. Markso
Bi tai sujungei programų vadinamų “Ko skelbtoji bedievybė yra socializmo pama
munistų Manifestas”. Tai nedidelė kny tas, todėl nė vierAs katalikas negali pri
gutė bet socialistams labai svarbi, nes jo sidėti prie socialistų. Kiekvienas katali
je surašyti visi pagrindiniai socializmo kas atmeta bedievybę. O kas atmeta.be
dėsniai. Be to manifesto, socialistai labui dievybę -r atmeta socializmo pagrindus
vertina KaioLio Markso jmrašytų veikalų --.tas negaJi būti tikras socialistas. SoVytautas Lapšys

TAVO PRIEŠAS

“Dus Kapital”. Jj socialistai luik-. savo

<mlistų vadas Behdi> suk.., ku.l tikčji

inąs ir socializmas ęsų taip priešingi vie
tfvaRgclija.
r
»
nas antram, kaip ugnis ir vanduo.
Sociali--m i. pasinaudodami darbininkų
“Niekas nedali savintis socialistų pa
uw ridi ui u ii luakuialimu skurdu, jų ne

saulėžiūros, nesustojęs būti katalikas. So
cialistų nuomonių pasisavinimas būtų atslojirnaS ne tiktai jiuo katalikų tikybos,
ne tiktai atšlijimus nuo krikščionybės ben
drai, bet ir prisidėjimas prie netikėlių,
betlievjų, kurie nepripažįsta nei Dievo nei
velnio” sako vysk. K. Paltarokas.

deda prie jų partijos, pamažėli nustoja
tikėjimo, ima netinkamai elgtis,” sako
vysk. K. Paltarokas.
Socialistai priešingi tėvų auklėjimui

Socialistai, norėdami atitraukti jau
nuomenę nuo Dievo, draudžia socialistams
tėvams auklėti vaikus. Jie tvirtina, kad
įsigalėjus socializmui, visi tėvai privalės
Socialistui gaudydami sau šalininkus atiduoti vaikus į socialistų prieglaudas,
iš tikinčiųjų tuipo, sako, kad jų narių ti kur jie b«s auklėjami bedieviškoje dva
kėjimas jiems nerūpi, kiekvienas galįs ti sioje. Tai uiškiai matome dabartinėje so
kėti, kaip nori, tikyba esųs privatinis vietų Rusijoje. Motinos prievarta, ašaro
kiekvieno nario dalykas, tokiu būdu jie damos neša vaikus į prieglaudas, kur jų
mano patraukti daugiau narių, {stojus tl-' mylimi vaikeliai mokomi visokių šlykšty
kintiems į socialistų partijų, įvairiais bū bių.
dais, nežymiai, jie stengiasi išplėšti iŠ
(Daugiau bus)
žmonių širdžių tjkėjinių, nuolat agituoda
mi prieš tikėjimų, dorovę, Bažnyčių, ku
RUDENĮ
nigus.'

“Socialistui savo tarpųn priima visų
tikybų sekėjus, nereikalaudami atsižadėti
tikėjimo; bųt savo knygomis,, laikraščiais,
paskaitomis, prakalbomis jie išrauna ti
kybos šaknis. Kad tai socialistams sekasi
rodo kasdieninis patyrimas;

kurie prisi

rūkas rytais jo kvėpavimų smaugs —
*kol nenukris iš dangaus jau lediniai
blizgučiai ir medžio šakose sukauks

Prie mano lango kaštanas geltonas
baigia numesti jau rūbus žalius:
liepia nuogai nusivilkti jo ponas •*—
ruduo... Jau dnbar, vargšai, klius!..
Plieks jau medelį botagai lietiniai,

šiuurinio vėjo vuiduoklis atėjęs...
Kaštanų jis judins, šaknis, žemę grauš...
Visų sveikatų į pyktį sudėjęs,
gal šakų ligotų kur kokių palauš...
Stovi medelis ir dairosi ‘tyliai,
mato kaip sėlina žiaurus ruduo,
jaučia — artėja su juo speigo gyliūi,
mato — žemelę ni^jo kaip akmuo...
-*Kinu dažnai takeliu tyliu sodo,
girdisi lapų jautri man šneka:
“Žiemai belaukti ilgai nusibodo —
tarė ji mums jau: Lapeliai, gana!..”—

Ir krinta kaštano mųn lapai po kojų
ir'gelsta — žali dar
šakose aukštai..
Ir aš, kaip tas vėjas, kūnų jų neboju:
einu išsiklojęs jais takų minkštai...
Ar. Vitfcamskas

Kalneliškių mokykla, 1929. IX. 27 d.

Antradienis, spalių 24, 1933
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KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
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Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
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AVATERBURY, CONN.

Kolegijos futbolo ratelis ka
įmetu vedybų sukaktis. Susi-įKripas, Gauronskas ir Ražai- kitų pavasarį, kurį žada atli- j ir beveik neprotingai. Žinoma,
sdien daro pratimus savo spo
' rinko gražus būrelis draugų Itis, iš New Haven kun. Kar- kti lakūnas James-Janušaus- kas liečia mane, aš remsiu virto aikštėje, kad gerai pasi
ir pažįstamų bei giminių pa- kauskas, iš Ansonia kun. Ka-ikas. Alės, lietuviai' katalikai, sus naujus dalykus jei pasi
SUSIRINKIMAS
ruošus ateinantiems žaidiina- NAŠLAICIŲ PRIEGLAU sveikinti.
zlauskas ir iš Bridgeport kun.1 jo nepažįstame, bet jei jis, iš- rodys jie verti rėmimo. Bet
■ ——
jnis, apie kuriuos vėliau para- DOS 15 METŲ SUKAKTIS
Dr. Hill (Aukšakalnis) se- r*an^us- Pamokslus sakė ku- tikrųjų, žada baigti Dariaus- tūkstantį, kartų būtų geriau
Studentų Organizacijos vi-jgvsįme
niau
gyveno AVilkes parreJnigai Kazlauskas, Graxleckis ir Girėno žygį, mano dešinėji remti ir išvesti senus, jau prasuominės sekcija laikė mėne Juozas Dambrauskas (I* K.)
Užpraeitų šeštadienio vaka
jam ištiesta, raginčiau, kad tų dėtus gražius lietuvių darbus,
sinį susirinkimų, kurį vedė se
rų, parap. salėj įvyko istorinis Pa., jau daugiau kai metai ?>an^us*
kcijos pinn. J. Kamandulis.
vakaras. Tai buvo vakarienė praktikuoja AVaterburyj. Ge-į Newbritainiečiams reikia pri j patį visi lietuviai padarytų, [kaip naujų žygį iš New York
Garbingi Svečiai
Jis patiekė sekančių dienotva- Į
lietuvių našlaičių mūsų para ras katalikas ir smarkus bov-iPažinti dauff garbės už gražų į Rpt lietuvįams katalikams|» Kaun^’ norfi l’in ne nanJas
Tas |reikia neužmir§ti dvie<jų daly. (dalykas, -bet tiktai ištesėjimas
rkę: 1) Komisijų pranešimai, Spalių 18 d. laivu “Vulca- pijoj naudai. Našlaitnamis ir leris. Jo ofise rasi moderniz- [bažnyčios papuošimų.
bMenti
nekatalika, Gaktai) Dariaus ir Girėno pra2) Programa VVisų Šventųjų iŠ-’n*a » Amerikon atvyko J. E., na§ia}g}ų šelpimo darbas mūs mų bei švarų, kas man, ir dau daug priklausė nuo klek kun. k
, susirinUim„ kad t0. 'dėtojo žygio. Bet steigti nauį vyskupas P. Būčys, M. I. C., parapįjoj prasidėjo prieš 15 geliui lietuvių, (taip man jie Vaškelio, vikaro kun. Karlovakarėse, 3) Sumanymai.
..
,
--------mom(>ntg
.
s>
ka
.
p
didvy
Jjų
lietuviškų katalikiškų laikVilniaus Dienos programos lluvuRi8 Marijonų KongregaciK"ai‘našlaiėiai‘išeina iŠ sakė) patinka. Pas jį rasi lie-,"" ir mergaičių sodalieėių.
komisija darė pranešimų apie J08 generolas. Jo Ekscelencijos
Juozapo prieglaudos, gerb. tuviškų katalikiškų laikraščių.' Atlaiduose dalyvavo visi t riški žygiai, žmogus gali la(Tąsa ant 4-to pusl.A
suruoštų tai dienai programų.|
iktij buv o nuvykę kun klebonas stengiasi, kad jie pa- Kiti lietuviai daktarai mano, Conn. vai. vargonininkai, nes biau vadovautis ne jausmais,
Susirinkimas rado jį pasiseku- ®r*
Biski8* M. I. C., ir P, tektų pas gerus žmones, kad kad be jų galima apsieiti. Ir,buvo suvažiavę į susirinkimų bet protu. Vadovaukimės vigautų darbų ir t.t. Jau dauge- [ji® klysta.
[dėl ateinančios žiemos progra-1 suomet protu, kad paskui nesį ir įspūdingą.
Aukštakalnis
Kodėl Skysti
,. Linkime Dr. Hill pasisekimo mo. Viso Conn. lietuvių para- sigailėtume, ar būtume prisiKaip paprastai, įvairiose Spalių 21d. J. E.atvažia-[liui vietų yra parūpinęs gerb.
mokyklose Visų Šventųjų iš vo kolegijon,kame visų mo- klebonas kun. Valantiejus. Da- [mūsų tarpe. Jisai per savo kli- pijų chorai, susijungę į vienų dėję, ar ne. Jei mes tiktai iš
Liuosuotojai
vakarėse būna parengimai. kinių buvo maloniai priimtas. bar našlaitnamy turime dau- nikų dykai yra padaręs daug milžiniškų chorų, po vadovys- klausysime vieno kalbėtojo ir
Tat ir čia nutarta, suruošti Jau ne pirmas kartas, kaip čia giau 20 našlaičių. Juos prižiū- gera lietuviams katalikams Šv. te komp. Aleksio vyks į kiek- 'mesime savo aukų, vėliau, gal
Vėl Yra Mėgiami
pasilinksminimo vakarėlį. Iš lankosi, tačiau kiekvienu lai ri Rubliauskienė.
Juozapo parapijoj. Ir tebeda vienų parapijų su savo gra save ar kitus kaltinsime. Pa
žiomis dainelėmis. Tai bus nan kartoju visiems vaterburiečiarinkta komisija programai su ku J. E. tėvišku nuoširdumu
Kai kurie našlaičių lanko ro. Jo sumanymas buvo su Dr.
daryti.
su visais dalinasi savo įgytais mūs mokyklų, kiti High Schoo Colney ir vaistininku Bendle- janybė. Lauksime. Gera būtų, ins, kad nekatalikai šaukia
Posėdis
įspūdžiais ir patarimu, skali- |es kiti dirba prie bowling a] riu gelbėti sūvargusius lietu kad toks choras lankytų ne susirinkimą.
Pirmadienį Kolegijoj buvo na ir ragina studentus atsidė- L
Žmonės vėl grjžta prie vartojimo
.pin boys..*kiti kitu vius katalikus, kurie turėjo tik lietuvių parapijas, bet ir
skysty Uuosuotojų. Žmonės suprato.
svetimtaučius,
kaip
Busbnell
daug svečių, kurie suvažiavo jusiai
insifli sirlct.i
savo
našnukimn
.L
v
••
<og tinkamai prirengti skystus lluogerbiamo klebono paliudymų,
siekti
pašaukimo. I Ruo užgib;a.
suotojai išvalys vidurius be Jokiu ne
Memorial,
Hartford,
Buckingj
svarbiu reikalu — Studentų
kad tikrai negali užsimokėti.
smagumų laike išėjimo arba vėloms.
J. E. vyskupas P. Būčys,
ATakarienė buvo šauni. Ypa Sveikinam tokius žmones, ku ham Hali, AVaterbury ir t.t. i
' •
Organizacijos reikalu. Posėdy
Riekta skystaus liuosuotojo gali
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rėti savo tarpe visuomenei ži
KKICIO 15 D.
Šiuose kapuose bus laidojami tuvišką orkestrą. Pamatysim, par. bažnyčioj buvo 40 valan lietuviais. Tat, širdingai ragi
nomą prelatų Maciejauską.
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studentams pritaikinta. PrelaSpalių 19 d. Dr. Hill namuo deckis, iš LaSalette kolegijos susirinkimas lietuvių salėje, 48
v. . . -,
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Lietuva pradėjo stiprėti ir ao-1 ^nes» *r kd* svetimtaučių, rapijos reikalais, interesuojasi
Thlnlc ot lt—hovr thla old arorld
doas make procress— now comes a
tada
jau
lietuviai
žengtų
pla
mokyklos
ir
vaikelių
mokslu.
gti į vienų iš didžiausių lie
preacrlptlon *hlt*h is knoam to pharm AlUnru and trithm 4S
čiau ir vieningai galėtų pasi Dažnai mokyklų lanko ir su maclsts
hours after you įtart to take thla
tuvių Europos valstybių.
radft ketina formula paln, a*ony and
Inflammatlon cauaed by excess urio
Žinoma, kas jau pradėta, jei rodyti pasauliui o ne taip kaip teikia daug malonių ir naudi- acld
has atarted to depart.
Allanru does Just trhat thla notlca
yra geras ir naudingas, ir tuo dabar kokiais'penkiaią laikra- ngų pampini,„y.
says lt trin do—tt Is guaranteed. You
get one generoua bottla at leadpačiu reikalingas, darbas ar ščiais, bet nei vienu tikrai sti- Jo gražiai vedama parapija can
ln< driigstorcs everjrwhere for 85
centą
and lf lt doean't brlng the Joyžvgis. remkime visi. Bet tie- 'Pri<* ir hkros ateitie8! Li‘tu’ irgi puikiai gyvuoja. Viso šei ous redulta
you expect—your monay
tuviai turėtų-stiprinti tai, k,;'iai vis vengia vienybės <lar- mynų yra apie (»0, iš jų 29 y- whola heartedly returned.
jau turi; pagerinti, platinti, oibų. Kodėl?!
K. K, ra lietuvių, o kitos svetimtau
čių. Kaip lietuviai, taip ir sve
timtaučiai gerbia savo klebo-

KANSAS CITY, KANSAS

pft-

ip ,, „„ i -

.

VIGOHfį:

RHEUKATFSH

"P ! J
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TO LOBE PAT
Mlaa M. Kaisrr ef BrMklys. N. Y.
VrH«»: “Have »ae< KrsMhol fcy
pairt 4 tnontha ant bara n»t anty laat M
pavada bat teel •• mueh beltar tn arary
vay. Baaa for smple vb« dan't daaa ta
redaaa. Kraaebca la vondarfal ta keep
tbe ayatea beattby. I boin» a aana
ahoald knav for l’ae trl«< as many
tMnga bot only Krnoebrn asavond ab
parpaaea." (May U. IMI).
TO looa fat MFRT and HARMUMBLY, taką a half teaapoanful oi Kruacban
Balta in a (laša o( hot va t ar In th*
mornlng bafora breakfaat—don't mlaa a
mornlng—a bottla that laata 4 vetka
eoata būt a trlflo—«et Kruaehen Balta >t
any dnuatnre In Amorlea. It not Joyfully aatufled altai tha flrat bottla—
moeey

K RAF T
American Cheese
(packoped, paifeuriiod)

has fv/į natūrai
f lavosl

B3S?

.... ...

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kod/1 Jos ne
mėlo T
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas Savo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tg gali padalinti.
Oargaliuok su I.lsterlne ir
tu^atllk* kas reikia. Var-x
tek* kasdien. Bandymai ro
do. kad II* vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai nopadaro per 4 dlaaaa.
LAMUERT

PIIARMACAL

COMPANY

Bt. lx>uls,

Olive Parisli, dvynukės, Pietinė* Kalifornijoe uni
versiteto sttt^^tės, abi sykiu siekiančios filosofijos doktora1,1. z,
„m.- Jiii.k-iii.- 1.11(1 (.ai -\kiH Imi”! Aki .111 A'au.
ui n Avu Yorko'jajkrusuų korcspoudęnte.-

. fra
>* ?

.■

r
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LISTERINE
promptly and* odors ordinory
ontleaptlcs can’t hida In 4 daye

T?

Antradienis, spalių 24, 1933

tT
LIETUVIAI DAKTARAI:

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

WAUKEGAN, ILL.

LIETUVIAI
DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LAFayette *051

DR. A. RAČKUS

Ortso: Tel. CAIjumet 4038
Apaštalystės Maldos draugi-, pos susirinkimas įvyko spalių
KLEBONO KALBA J PARes.: Tel. HEMlock 4286
ja
laikė
susirinkimą
spalių
G
'
15
d.
Sūs-mas
turėjo
prasidėGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
RAP1.J0NIS EINA
DBNTISTAS
X—SPINDULIAI
d. Be narių, į sus-mą atšilau- ti 1 valandą popiet, bet atida-1
PO NAMUS
1448 SO. 48th CT., CICERO. IH
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 18—o' vai.
kė ir klebouas, kuris patiekė rytas 15.min. iki 2 vai. Lab
3051 West 43rd Str.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
•147
SO. HALSTED ST., CHICAG4)
(Prie Archer Ava. netoli Kedole)
nariams daug gražių naudin dariai veik visados taip daro.
3147 So. Halsted St.
(Tęsinys iš 4 pusi.)
Foaed.. Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
Valandos: nuo 1 ik. 8 vai. vakaro
Otlio valandos: 1-4 Ir 1-8 vai. vak.
Seredomls Ir nedėliotais pagal
gų patarimų. Draugija užpra Tai negirtinas dalykas. Pas
sutartį
Kczidencijua Ofisas: 2454 W. 88Ut bt.
lorių naujos bažnyčios staty šė trejas Mišias: vienas už a. kui rūgoja, jei kas teisybę pa
Valandos:, 10—12 ryto
nuli; po pusę dolerio į savai a; Martinkienės sielą, kitas šio sako.
TeL LAFayette 57|S
Phone GROvehIU 0U27
Seredomls
Ir
Nedėliotais
pagal
sutarti
tę, užtruks keturis metus su-Į mėnesio intencija, o trečios . Padaryta pranešimas iš Ce
Valandoa: 2-4; 7-8 P. M.
Trečladlenlula ir aekinad. susitarus
mokėti vien, &imt« dokny; ca|unavos už visas sieias A
ntro direktorių susirinkimo. Iš
Tel. LAFayette 78oO
Vai.; 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vok.
mokėdami po viena Uokų t staly8Wg Maldog narių> kurie Federacijos pranešimo nebuvo.
Office. 4459 S. Califoraia Av<
savaitę, užtruks du metus; mo jau yra mirę. Išklausyta daug
Littuvla Gjdjluiaa Ir Chirurgas
Nežinia, ar kp. atstovų netu
Nedėliojo pasai sutartį
kėdami po du dolerius į sa pranešimų: iš Federacijos, La
8858 SO. WEhT£KN AVK.
----------------------------------------J
ri, ar kitokia priežastis. CenChicago, 1U.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
vaitę sumokės šimtą dolerių
bdarių, taip pat skaityta Lab-' tro laiškas — dalyvauti seime
Of. Tel.
" 4140 Archer Avenue
per vienus metus.
BOUlevard 7589
Rea.
darių centro laiškas. Atstovai priimtas, išrinkta atstovai ir
Val.
:
1-4
Ir
7
—
9
vai
vakare
Res. UKMlock 7881
6817 &
Kas nėra matęs įvairių pa- išrinkti ir paskirta aukų $5.00. paskirta labai didelė auka. Ki
Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402
minklų pastatytų, kad ilges-'Pranešta, kad daug moterų ir tos kuopos, dabokitės, kad 3DENTISTAS
niam laikui atmintis išsilai-'merginų apsiėmusios aukaš ri- ji kuopa nesumuštų savo auka.! įžymus Pittsburgh’o universiGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2423 W. WVRQbElTE ROAD
Rea.
auu
Office
Office
Phoae
4712
So.
Ashland
Avenue
kytų apie mylimus asmenis likti Cliicagoj Dariaus ir GiLab. Są-gos 3 kp. visados j teto futbolininkas — halfbecV*L; 2-6 to 7-9' vak. Ketv. 9-13 rytol
2258 So. Leavitt St.
PKOspect 1028
Nedėlioį susitarus
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
gvvųjų tarpe. Pažvelg į ka- lėno paminklo fondui, Vis tai pasižymi gerais darbais. Norsik’as.
GANAU 0706
pus: ką tau sako ten tie bran gražūs darbai. Dėlto, verta vi kai kada nariai ir pasipeša
TeL Ofiso BOVlevard 5913—14
Phoae CANal 4122
gūs kryžiai? Ko verkia mote siems katalikams priklausyti tarp savęs, bet darbą dirba Buvo labai sena, virš šimto Rot. VICtory 2848
PHYSICIAN and SURGEON
riškė prie saviškio kapo? Ba šiai draugijai.
visi kaip broliai ir seserys. metų. Jai mirus, Stulgai gra
2403 W. 6§rd St., Chicago
žiai palaidojo. Tai nepaprasta
žnyčiose mus ką mokina šven
Taip ir reikia.
OFFICE HOIJRS:
GYDYTOJA* !r CHTPJJRCUČ
756 W. 35th Street
tųjų statulos, ar ne prašyti jų Labdarių Sąjungos 3 kuoŠelpimo komisija pranešė, Stulgų labdarybė.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
2201 W. Cermak Roftd
Sunday by Appointnaent
užtarymo, jų gyvenimo pavyz
kad vienuolika vargšų turi še Bengiamam vakarui tikietai Ofiso vai.: ouo 1-2: nuo 6:30-8:30
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.
dį sekti, kas pas Dievą nuei-' prasti; bet žinau, kad kol Vi- lpti. Tai didelis būrys. Pašal jau pagaminti ir paėmė par.
.....................
i. 1
.
Office Phone Rea. 6107 S. Franclsco
Seredomls lr Nedėligmls pagal autarŲI
ti ? Arba didvvrių statulos
Dievas bus su mumis pa visiems teikiama. Taip pat davmejiniui. Vakaras jvyks prospect 2230 Phone Grov. 0951
REZIDENCIJA
pažymi, jog tauta nenori nuo yra vilties, kad pastatysite nutarta aplankyti Oak Forest gruodžio 17 d. Bus atvaidinta
6631 S. CalUornia Avė.
GYDYTOJAS to CHIRURGAS
jų skirtis, jų mintimis, jų da- gfažių, naują bažnyčią. Kuo vargšus ir pagaminti jiemsIgražus vaizdelis “Katriutė”,!
. f
, .f,.
,
!°.
*. J
a A
'
PHYSICIAN and SURGEON
Telefonas ltEPubUo 7846
rbais savo naująją kartą auk-’ met mūsų lietuvių ateivių nau pietus, suteikti po kelis cen-jCiceroj dar nematytas. Įžanga 5053 so. Ashland avė., chicago
4645 So. Ashland Avė.
josios kartos norės mus lietu-įtus. Tam dalykui išrinkta ko- bus tik 25e.
A. Valančius
H°sindaVV aJpo^ntmfntM'
lėti.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
Mes, vaukegauiečiai, lietu ivius ateivius užmiršti, tuomet misija.
TeL CANal 0257
i_
Nedėliomia pagal sutartį
lies. PROapect 44&B
Ofiso
telef.
HOblcvanl
7820
Kuępa
dėkoja
Stulgams,
ku
viai, esame geri,Dievo vaikai mūsų bažnyčios tuos lietuviunor ilrrile
mo f 11 o
lai i b* A iri
Namu teL PROspcct 1830
• « .X 4- ."v « 1r « i1
ir norime būti Jo vaikais. ~
Bėglias
karšino senutę Martinkienę.
vas-Žmogus yra Altoriaus ŠvęGYDYTOJAS ir CHIRURGAS
nčiausiame Sakramente bažnv
Tel. BOUlevard 7042
1821 b<>:iTH M AUST KP
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
čioje, bet mes savo tokiu al
1-czidenc.ja 6t.«0 S«. Arteela.. - ve.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
toriumi Dievo ir žmonių aky
8 iki* 8:30 vakare
DENTISTAS
se sav.e žeminame. Patys gy
Telefonas YARds HM
LACHAVICH
4645 So. Ashland Avė.
vename puošnesniuose namuo
arti 47th Street
TeL GROvehIU 1585
se, negu dabartiniai Dievo na
IR SONOS
X
LIETUVIŲ
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
Graborius ir Balsamuotojas
mai, kuriuose gyvena mūsą i LIETUVIS GRABORIUS
GRABORIŲ {STAIGA
Viešpats Jėzus Kristus.
Turiu
automvbilins
visokiems
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
J Patarnauju laldotuvėee kuoplglausla.
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR; A. 6. RAKAUSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. W. KADZEWICK

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. S. B1EŽ1S

DR. A. J. BERTASH

DR. M. T. STRIKOL’IS

DR. J. SZUKIEWICZ

DR. P. Z. ZALATORtS

viza

DR. G. Z. VEZEL'IS

I STANLEY P. MAŽEIKA

DR.A.LYUŠKA ,

-i

1 Reikale meldžiu ataUauktk o mano

darbu busite uiganMInU
Statyti naują bažnyčią yra
Tel. CANal 2815 arba 3514
reikalas ir yra laikas. Ve del- 2314 W. 23rd PU Chicago
ko. Ateiviai lietuviai tebėra
stiprūs ir pasiturintieji; nau 1439 a <9th Court, Cicero, UI
joji lietuvių karta užaugo. Jie•
T47U. CICERO 5937
irgi gali suaukoti gerą dalį
Phone BOUlevard 4139
pinigų
statomai bažnyčiai.
Nauja mūro bažnyčia gali sto
vėti šimtą metų, ar daugiau.
GRABORIUS
Bažnyčia lietuviams katalika
Musų patarnavimo*
ms gyvenantiems Waukegane visuomet
sąžiningas ir
nes neturi
tarnautų kartų kartoms ir bū nebrangus,
ma UoMų aJUolkymul
tų lietuvių neliečiamas pami skyrių.
nklas, rodantis lietuvių gyvą
Nauja, graži ko
tikėjimą, ištikimybę ir karštą
plyčia dykai.
meilę Dievui. Ir dar: jei da
3307 Anbnrn Avenue
bar nestatysite naujos bažny
čios, nenorėdami, bet galėda
mi, tai neturėsite bažnyčios.
Be bažnyčios savo jaunimo ne
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
išlaikysite savo tarpe.
VEDĖJAS

A. MASALSKIS

I.J.ZOLP

Ar galite, ar pastatysite nau
ją bažnyčią? Aš negaliu besu-

reikalams. Kaina prieinama.

AUBUBN

Chicago, Hl.

J.F.RADŽHIS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už 225.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
446 W. 184h St.
Tel. CANal 61
Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai'
4830 WEST 15th STREET

SIMON M. SKUDAS
, GRABORIUS IR BALBAMUOTOJA
Patdrnavlmas geras tr nebrangus

A.

Grabortus
to

Patarnauja Chlcagoįe lr apieuakdje.

KOPLYČIA DYKAI

DldeI4 to grali
Koplyčia dykai

1344. R. ftfttk Ava. f5www*». Tl»

4092 Archer Avė.

galimas ai fti.OO

MIKALINA
NIKROSIENt
(po tėvais Karčauskaitė)
Mirė spalių 23 d.. 1933 m..
6:46 vai. ryto, pusės smilaus.
Kilo ih Raseinių apskričio, Jur
barko parap. Amerikoje išgy
veno 32 metus.
Paliko
dideliame nuliūdime
vyrų Povilų, penkias dukteris:
Cinų. Julijona. Veronika, Eleną
ir Rozaliją; du sūnus Prancllkų Ir Jonų; du tentus Joną
Htauatin Ir Joną Januiauskų,
.Ivl anūkes Lorrai'ne ir Ruthseserį Barborą Byron,
brolj
Juozapų Kurčauskų Ir visų. Šei
mynų ir gimines.
Kūnas pašarvotos 1387 Ho.
48th Ct„ Cicero, III. Uoldotuvės
jvyks ketvirtadieni, spalių 24
d., 18 nu>-nų K vai. bus atlydė
ta j ftv. Antano parapijos baž
nyčią. kurioje jvyks gedulingos
pamaldos už velionės melų. Po
pamaldų bus nulydėta j flv.
Kazimiero kapines.
Nuožlrdžlal
kviečiame visos
gimines, draugus-ges lr pažys
tamus- tnas dalyvauti žios© lai

dotuvėse.
Nuliūdę: Vyro«, dukterys, Sfl.
imU, lentai. Anūkė*, Keram, Bro
lis Ir Giminės.
Ealdotuvėms patarnauja gra
borius J. F. E ud ei kis. Telefo
nas Yartfs 1771.

(Kanapas Leavitt SL)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare

Tel. VIRginla 0086

Rea Phone
Office Phone
<641 . ,WENtworth 8000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS to CHIRURGAS

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

7o50 so. Haisied btreet
ROOM 210

vai.: 2-4 to 7-9 vai. vakare

4605-07 South Hermitage Avenue

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja
MANDAGIAI'
SIMPATIŠKAI

Liūdnoje valandoje
pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Ofiso TeL VICtory 88M
llea Tek DlUEzei 8181

DR.A.A.ROTH ,
Rusas Ordytolas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
I

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

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

ir

LABAI PIGIAI.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutartį

Tel. LAFayette 2572

J. Uulevičhis

tik susitarus

2422 W. MAKųtETrB ROAD

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

Tel. MOBros >277

Tai. CICERO 284

A.

. DR. G. I. BLOŽIS

718 W. 181h Bt.

Tel. BOUlevard 5283—8412

GRABORIUS
Laidotuvinis pilnas patarnavimas

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Seredomls po pietų ir Nedėidiema^

Tel. CANal C122

Cicero, Hlinois
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

1646 WEST 46th STREET

SYREWICZE

AVENUE

tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris
teikia ambąlance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 lr aug.

PAVLAVIC1A UNDERIAKING CO;
INCORPORATKD
Henry W. Itotnker
(Lloeneed Kmbolmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.

Perkėlė eavo ofisą po numeri a

Kampas 34 st Street
Vai.: 10—11 T. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėliomia lr Šventadieniais 10- 13

| 4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECU AUSTAS
Dziu.ų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.- ryto nuo 18—lt nuo 2—4 po
pietų: 7—8:20 vgb vakare
Nedėliotais 10 iki 13

Telefonas MIDvvay 2880
Office:

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ,
TcL YARd« 0884
Be».t Tel. FLAaa 3200
VALANDOS;
Nuo 10-13 v. ryte; 2-3 lr 7-9 v. v.
Nodėldlenials nuo 10 iki 12 dienų.

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;r platinkite
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
dienraštį “Drauge” it
2355 West 63rd Street
remkite v:sus tuos pro
Vai.: » to 4 Ir 1 to » P. K
Ketv. to Sekmad. pagal sutartį
fesionalus ir biznierius,
Ryte vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj
,
Cbtcego. 111.
Phone: HEMlock 6700 * kurie garsinasi

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VIKAH f.IGAfl VYRU IR M<>TF.RU PKR
MKTC8 NFfTl RIMT
KAIP U1H1REN4UUNIO8 to NKIAOVDOMOti JOS YRA
Bpeclallikai gydo Ilgiu pilve, plaučių, Inketų Ir puolės, ųlnųoHJi'u* kreajo, odOe, Ilga*, taladee, reumattem*. galvos skausmus, akai.•.mu. nugaroje, kosėjimu, gerklės skaudėjime ir paslaptingas lig"’ )«igu kiti ne
galėjo Jua iftg-dytl, ateikite čia Ir perettlkrlsklte M Jto MBa gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Ugyd4 tukstanč. i« ligoniu r»taii- ’
mos dykai.
OFISO VALANIKK: Kaadle nuo i valanda, rvtn iki 1 ;
.» nn m. ir nuo [>
t
.Ixi «n»kar» Nedaliomis nuo II ryto Iki 1 vai. 4JUO UfcaT esu, BT.
kampos kesiw Avė,
TeL t KAwt..-d Uit (

Sinkevičia
Cards
Norbutas
Stonis
Rimkus
Petzunas
Čekis
Rimkus

C H I C A
GARBĖS SĄRAŠAS
RINKIKIŲ REGISTRACIJA

■ . Na, visiems buvo įdomu,
kaip rinkliavos darbas eina
West Side kolonijoj (Aušros
;Vartų parap.), kur darbuojasi
P. GiiaUskas, kaipo komiteto
pirmininkas, P. Pabijonaitis
sekretorius, P. Šliogeris iždi
ninkas ir visa eilė darbščių
žmonių. Darbas, pasirodo, ei
na smarkiai. Daug pasivaryta
praėjusi sekmadienį. Gauta
dauj* rinkėjų ir vyrų darbini
nkų, kurių dalį čia ir skelbia
me. Priduotame rinkikių sąra
še randame šiuos vardus:
A. Kulikauskaitė
C. Lazauskaitė
3- Avižas
A. Rapšys
: A. Sakalaitė
B. Čižauskienė
P. Rusteikaitė
ĮGįfiB.t Nakvos
v
M. Balčiūnienė
A. Aleknaitė
,
O. Aleknaitė
J. Žebrauskaitė
B. Šimkūniūtė
A. Šimkūniūtė
M. Bitinai tė
A. Bagdonaitė
,
I). Zaurifitė
C. Adomaitytė
M. Petraitytė
0. Maženytė
O. Usaitė
O. Bartkienė
M. Buzinauskienė
J» Morkūnaitė
K. Balčiūnaitė
V. Palioniūtė
E. Ribickaitė
E. Lakaviciūtė
- A. Rabačiansknitė
A. Molvtė
S. Tanikiūtė
R. Gabrvtė ,
M. Koehedar
L. Kuchin
K. Bagdonaitė
M. Vukelich
,
J. Latvhitč
B. Masalskiūtė
V. Petraitytė
L. Dobrovolskytė
P. Adoinaitė
F. Jasnanskas
S. Budaitis
Kurie pažad’.o automobilius:

P. Černauskas, J. Krotkus,
J. Keturakis, J. Judikis, V.
Sadauskas, V. Duoba, M. Ambroža, M. Stankelis, A. Doviat.
Registracijos vietos:

“Draugas”, Klebonija, 2337
W. 23 PI., Metropolitan State
Bank, A. Aitutis Barber sh op,
2203 W. Cermak Rd., Brazai
tis ir Duoba Barber shop, 2209
W. 23 PI.
KAIP RENGUSI PRIE
DIEVO APVAIZDOS
PARAPIJOJ

P. Žvinakis
Anna Kanapkis
Anna Mineika
Stella Vidugiris
Eva Kurza
Jeanette Mankos
Louise Jončius
Jennie Astrauskas
Victoria Slausgalvis
Albina Bukaltas
Stella Bladzkaitė
Albina Bladzkaitė •
Anna Paproekas
Helen Seleckaitė
Genevie Jakubauskis
Stella Butrimaitė
Frances Roman
Elizabeth Butkus
Valeria Nakrošas
Frances Rimienie
Julia Gilia
Mari!. Žvinakis
Josephine Lukošunaitė
Ona Augaitė
Eugene Grikius
Bernice Šiaulys
Josephine Žimenčius
Anna Jusevičienė
Anna Gerdauskas
Stella Lauraitis
Estelle Petkus
O. Bukaltienė
J. Dorris
C. Petrilienė
M. Vingartas
Sofia Cook
Kazimiera Karais
SI via Sabonis
Josephine Bartušaitia
Aldona Jakubonis
Josephine Žitkus
Anna Tautkus
Helen Rimkus .
Esteile Rimkus
Stanislaus Petkus
Bernice Lukšaitė

V. Geraldauskas
Emilia Rimkiūtė
Helen Urbonaitė
-Stanislaus Klusaitė
Josephine Deokaitė
Alice Astrauskas

NORTHSAIDIEČIAI NE
UŽSILEIDŽIA

Sv. Mykolo parap., N. S.,
lietuviai jokiam darbe neužsileidžia. Dariaus-Girėno pa
minklui taip pat nuoširdžiai
dirba. Viešosios rinkliavos pri
8irengimo darbe jau daug pa
darė. Veiklusis komitetas jau
yra suregistravęs
gražų rin*
«
kėjų būrį, kuriam teks pasi
darbuoti labai svarbiuose mie
sto punktuose. Štai Northsidės
rinkikės:
K. Kišūnienė
i P. Biliūnienė
I O. Milerienė
M. Makarevičienė
A. Makareviėifltė
M. TamoŠevičienė
Pran. Valaičiūtė
F. Kupčiūnienė
S. Kupčiūniūtė
E. Andriuškevičienė »
A. Pociūtė
A. Mikužiūte
P. Valaitienė
A. Valaičiūtė
V. Vaškūnienė
M. Peciukaitė
O. Plančiflnifltė
M. Plečkaitienė
M. Marcinkevičiūtė
K. Stankus
T. Stankus
F. Nausėdaitė
V. Nausėdaitė
H. Sutkiūtė
M. Janulaičiūtė
A. Jasevičiūtė
M. Zinkevičienė

Jasevičienė
Vilkelienė
Andrijauskaitė
Andrijauskaitė
I. Andrijauskaitė
A. Bugentavičiūtė
V. Daunienė
A. Kizelevičiutė
A. Kupčiūnaitė
M. Daugirdaitė
F. Nausėdaitė
A. Rutkauskaitė
H. Rutkauskaitė
A. Ramoškaitė
11 Vileikaitė
B. Zemeckaitė

J. Krivickas
* • jn
J. Ramoška
J. Kupčiūnas
J. Rėkus
D. Maksvytis
J. Bardauskaa
J. Švedas p
V. Dargužis,
A. Deksnys
V. Nausėda

irinki* V*SV metų žymiausi atlaidai —
8 vai. 1 Marijos Vardas. Ta proga nau
arapi-’ dodamiesi L. K. Moterų dr-ju.
pų at- • suruošė baigiamos statyti Sasrinkti. navoje bažnyčios naudai laiikalai. dėjimus. Padaryta pelno 2,ildyba 709 it. Surinkta^ suma, pagrei
tins bažnyčių baigti statyt.

12132 UNION AVĖ

TIK KETURIOS DIENOS
IKI RINKLIAVAI

Chicago, III.
Phone PULlman 8296

Šiandien, 8 vai. vakare, Ali.šros Vartų parap. salėj, Wet|
Side, įvyksta labai svarbus
viešosios rinkliavos kolonijų
komitetų stisltinkimas. Visos
‘kolonijos
turi prisių’ sti savo atstovus ir jiems į* teikti pilųus raportus. Taip
[pat prašonti atvykti visi Da
riaus-Girėno ‘paminklo fondo
centralinio kortriteto nariai.
Tik keturiom dienos beliko
iki viešai rinkliavai, kuri įvy-

TRKATMKNTAI
•vedinki manketinimai ir elektros masalas

Treatmentat visokių Ilgų, reumatlamo, neėvų atitaisymo, Saldo
Ir taip toliau*, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulė* Spin
dulių treatmentat
Mineralinės, aulfarinė* vanos duoda didžiausi* kraujo clrkultaelj*. kuomi galima IMgelbėtl nuo visokių Ilgu. <
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrių* atdara* Utamlnkal* nuo S Iki 1* vai. naktį**.

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos /
Res. 10742 S. Wabash Avė
Phone PULLman 80921

A

Gcnufn«

PHILCO

*20.00
ir aukščiau

DARIAUS-GIRĖNO REKORDAS ..........................

(£5C
75C

6002—Dariaus-Girėno ir Kareivėliai ‘— S. Rimkus solo ir du
etas sb Elena Sadauskaite
3000— 21 Metai Kalėjime ir Varpelis — S. Rimkus ir Budriko
Radio Akordionistai
3001—7 Pačios ir Daktaro daina. S. Rimkus ir Budriko Radio
Akordionistai
*■.” 4
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai — K. Pažerskas ir Budriko
Radio Akordionistai
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Melodijos. Budriko Ra
dio Akordionistai

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kaftiaa, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirktl,
o lietuvių
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam
reikia anglių, telefonuokit tuojbua,
gausit daug pigiau negu kur kitur —
Telefonas
RKPT'BIJC *40*

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų vogti
Yardas ir ofisas:

12132 80. UNION AVĖ..
Tel. PULlman 5517

NOTARV
PUBLIC

West Pullman, III.
Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš

PERKAM

INSURANCE
jtįomSLBAHKEK

JS.

Lietuviškai
bonus

Peoples Coal Co.

3417-21 So. Halsted St
Telefonas — Boulevard 4705—8167

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
AOIMTCRA

LAIVAMOlteiŲ

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ 8PULKĄ

F. Valuckas

TEMIMO CM U

PAMATUOTAS BIZNIS

TeL LAEayette 1083

2608 W.ST 47th STR.

J. Doris

S0U1RE EDGEGATE
JM3 DEci^tO ro''
Ge> nLll / G,uut& m
ufi jo mĮ ro coąhouj or tuk,

a

tr
c nT
t Tu/TN 7NB TT»C*r /

Ur*r“U8t’l Cartoon

SASNAVA.— Šių metų mg
josčjo mėnesį Sasnavoje buvo

p ’ Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va- i
Cer' kare iš stoties WGES, 1360
Dr‘ kiloeykles,
•
bus transliuojama
akar
•
• •
•• |
nuolatinė
antradienio radijo i
ar_
I
i programa, leidžiama pastango 1
a^l€ mis Pcoples Furniture Co. ’
am^ krautuvių, 4183 Archer Avė>rtas nue ir 2536 W. 63rd Str.
Ši programa bug ypatingai
pasi« _
•
.
• j •
smagi, nes tarpe senesnių dai- Kraustau Rakandus, Pianus Ir pr?
anglis už pigiausias knln««
nininkų dalyvaus ir grupė ge- statau
>Black Band
*7.50; Hacking *5.00
anto* rai• •išsilavinusių
v •i •
•
jdainininkų,
• • • i
MII crs Crcck *0.75.
LA Pa ietie S88C.
Rtru" kurie vadinasi save “Radijo Pagauk't
J. 0 K S A S
ii*vta Pipirais
• ’’. Jiems vadovauja A.
2649 West 43rd Street
istu- 0įejraįtįR Taipgi kalbės Dr. į
’nes Bložis, DDS., dėdė B. Vaiteai^iu’ kūnas ir kiti. O prie to būt Geriausios Anglys Už
U" labai gražios muzikos ir daug
Žemiausias Karnas
• Pa' ko kito įdomaus pasiklausyti..
’eka. Todėl nepamirškite atsukti sa
Rep. Įvo radijo ir pasiklausyti.

Šie asmenys pasižadėjo
automobilius:

A. F. CZESNA’S BATHS

Anna Petronis
Ona Zdanovičiūtė
•••
Anelė Sasnauskaitė
Sofia Vištartaitė
Adeline Gedvilas
Genevie V-ispendrait*
Amilia Kekštaitė
Ona Petkiūtė
Ona Šimkiūtė
V. Lukošienė
M. Sinkevičienė
Vyrai:
Jonas Grišius
į J. Šimkus
J.- Budeika
Į
J. Slausgalvis

Ivanauskas, Z. Vištartaitė, Z.
Vištartaitė. 0. Zdanevičiūtė,

iksta šeštadienį, spalių mėn. 28
d. Jei norime, kad rinkliava
daugiau naudos atneštų visu
smarkumu padirbėkime, gerai
susiorganizuokime,
gaukime
kuo daugiausia rinkėjų.

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI TIK PO

Frances Sakalas
• ,-v *• • •*
Uršnla Klebonas

Ligšiol ši kolonija ar nedaugiausia rinkėjų suregistravo,
Komitetas, į kurį įeina kun.
Ig. Albavičius, K. Sibonis, A.
Vardaiakas, A. Gedvilas. K.

tikrai gražiai pasidarbavo ir
tebesidarbuoja, kad išpildyti
rinkikėmis tų rajonų, kuris
tai kolonijai yra paskirtaa.
- Rinkikės užsiregistravo:

A.
E.
A.
H.

BUDRIKO KRAUTUVĖS DUODAMI LIETUVIŠKI
RADIO PROGRAMAI:
Nedėliomis: 8:00 vai. ryte ir 1 X)0 v. po piet, W.C.F.L„ 970 K
Ket vergais: 7:30 vai. vakare, W.H.F.Č., 1420 K.
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I, *, or 4 tems
* tona nr more
Pochy M.R. .... *7.75
*7.35
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*5.45
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*8.25
Black Band
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