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Dideles darbininkų riaušes Detroite, Mich
ŠVENTASIS TĖVAS RŪPINASI
VOKIETIJOS JAUNIMU

SUGRIAUTA PROSUOS UNIVERS!
TETŲ ILGA! GYVAVUS! LAISVĖ

VATIKANAS, spal. 30. —,Tuo tarpu tautos ateitis priPereitų penktadienį Šventojo klauso nuo jaunimo.
Tėvo Pijaus XI audijencijoje
Popiežius sakė, kad dės vi
buvo Vokietijos katalikų jau
sas pastangas gelbėti Vokieti
nimo n:al.;ii.‘.:.':i ja. Kalbėda
jos katalikiškajam jaunimui.
mas į jaunimų,’J-.> šventenybe
Sakė, kad Romoje yra Vokie
atvirai pareiškė, kad jaunimu

Už Varšuvos studentų riaušes
kaltinamas prezidentas
ARABŲ SĄJŪDIS KASKART
DIDĖJA PALESTINOJ
DARBININKŲ RIAUŠĖS

tijos ministeris ir vyksta deyra daug susirūpinęs, nes Vo
kietijoj vis dar neišsiblaivęs į
su atikanu dėl nebaigstovis ir neaiški ateitis — ne-j K* kai kurių konkordate j(sužinia, kų gali atnešti rytojus, i tartyje) dalykų.

VOKIEČIŲ UNIVERSI
TETAI

DETROIT, Mieli., spal.
BERLYNAS, spal. 31. —
31. — Vakar čia įvyko didelės
Prūsijos kultūros ir švietimo
NUBAUSTI KALĖTI
darbininkų riaušės.
Keletas tūkstančių strei ministeris panaikino universi
Tris plėšikus daugiau teis
kuojančių darbininkų puolė į- tetų savyvaldybą, kuri gyvavo
mas nubaudė kalėti. Du iš jų
rankių ir gvintrėžių, taip pat apie G šimtmečius.
Austrijos pasienio sargyba stropiai saugoja Vokietijos pasienį, kad per jį nebūtų Austri- NUMATOMAS PIENO VAR nubausti visam gyvenimui, o
Nuo šiol universitetams pre
Midland Steel Produet kompa
vienas — 14 metų. Tarp anų
TOTOJŲ STREIKAS
zidentus skirs pats ministe- jon šmugeliuojama vokiečių fašistų propaganda, kad neįsileisti tų fašistų agitatorių.
nijos fabrikus.
dviejų yra ir pirmiau nubaus
Iki policija išblaškė riauši ris ir prezidentai paskirs fa
ARABŲ RIAUŠĖS
TURKŲ KULTŪRA
1 Tomis dienomis Chicagoj ža tas mirties bausme John Sheninkus, išdaužyta fabrikuose kultetams dekanus.
PASIKARTOJA
danui pabranginti pienų — vie ek.
Iki šiol profesoriai rinktadaug alngų.
ANKARA, Turkija, spal.
Visi trys apkaltinti Niles
ną centų daugiau kvortai. Bra
Keletas asmenų sužeista ir | v« dekanus, o šie išrinkcavo
JERUZALE, spalių 31. — 30. — Vakar per iškilmes
ilgesnis pienas gal įsigalios ry Central banko puolimu ir kaKARVĖS ŠIAUDAIS
keletas riaušininkų nreštuo- Pr°2idontą.
Arabų sąjūdis ir riaušės prieš Turkijos, prezidentas diktato
, sininko nužudymu. Kaltintojas
toj, ar užporyt.
PANČIOJAMOS
ta.
i
--------------žydų imigracijų ne tik pasi rius Mustafa Kernai pašas pas
reikalavo
visiems
trims
KALT1NAMAS UNIVERSI
Jei tas įvyks, pareiškia alkartoja, bet jau ima plisti ir
mirties bausmės. Tačiau pri
Kaišiadorys, Trakų aps. —
kelbė, kad jis skleis po Euro
TETO PREZIDENTAS
dermonas Sntton, pieno kai
PIRKS UŽSIENIO AUKSĄ
už Palestinos sienų — Sirijoj
kitokios
pą turkų kultūrą. Taip
pat Pavažinėjus po apskritį, tenka nos pakomiteto pirmininkas, siekę teisėjai buvo
—‘aVK’-r- —
ir ‘Vfttnsjordani jo j.
nuomonės.
reiškė pasitenkinimo šiandieni pastebėti ganyklose šiaudais tada mieste bus
VARŠUVA, spal. 30. - Už
paskelbtas
AYASHINGTON, spal. 30.supančiotų karvių. PasiteiriaArabai ima veikti ir prieš niais respublikos sienomis.
pieno vartotojų streikas.
Perkamas namie gaminamas įvykusias A aršuvos uūiversiteCHICAGON ATVYKO
vus pas tuos ūkininkus, gauni
britus,
kurių
policija
apie
30
naujas auksas neduoda lauktų i^e riaušes teismas kaltina uniPREZIDENTO ŽMONA
Jam kalbant į tūkstantines atsakymų, kad, esu, kanapiniai
kaip
I
.
,
...
.
.
..
sekmių — nepabrnngina daik- j versiteto prezidentų prof. Pien arabų* nužudė ir daugiau
KOMISIJONIERIAI
PAK

n
‘ ; turkų minias salia jo stovėjo ar kitokie pančiai reikia pirk
Vakar C’hicagon atvyko pre
T, ..
,
.. . ,
kovskį, kurs į laikų nepasikvio 209 sužeidė.
LIUVO
tų.
Rusijos Imlsevikų svečiai: ka' zidento Roosevelto žmona, ku
Čia ir kituose miestuose sto rojir laivyno komisaras Voro- ti ir pinigus mokėti arba gaTad prez. Rooseveltas pla tė policijos. Profesorius Pienmintis daug gaišt, o Šiaudiniai‘ Tpisfjas c A7YvilliamH už ri vakar ir šiandien dalyvauja
nuoja pirkti daugiau aukso. kovski gali pakliūti kalėjimai!. vis labai įtemptas. Ne tik žy šilovas ir gen. Budennv.
nieko nekasiuoju, nes Siaudy y ,ei8mo jw|[
ignoravim, nu vietos labdaringais tikslais ve
dų, bet ir anglų parduotuvės
Tas galima daryti užsienio
damoje kampanijoje.
ra pakankamai.
uždarytos.
FAŠISTAMS DAVĖ
baudė
po
6
mėnesius
kalėjimo
rinkoje.
KUBOJE DARBININKŲ
Šiandien bus pagerbta šimt
KULKOSVAIDŽIUS
I vakarinių parkų boardo preTuo būdu tikimasi dar dau
STREIKAS
MARIJAMPOLĖ
MIRĖ PAUL PAINLEVE
I zidenta H. Josepb, penkis mečio pažangos parodoje. Pa
giau sumažinti dolerio vertę.
rodoje bus minima moterų die
ROMA, spal. 30. — Romoj
HAVANA, spal. 30. — Ku Spalių 8 d. Marijampolėje ! boardo narius, viena buvusi to
na.
i
PARYŽIUS, spal. 30.— Va
PAŠALINTA 27 DARBI esantiems iš 92 provincijų jau
bos darbo federacija paskelbė iškilmingai atidaryta Dariaus boardo, narį ir tris parkų tar
nųjų fašistų atstovams Musso- kar mirė Paul Painleve, buvęs generalinį streikų. Kad šį su
nautojus.
NINKAI
ir
Girėno
gatvė.
Diena
pasitai
dukart
Prancūzijos
premjeru
linio vyriausybė įteikė kulkos
Jie pakliuvo už tai, kad iš Pinigų vertė —
trukdyti, prezidentas Martin kė graži. Atidarymo metu ats
darbo neteisėtai pašalino vie
mainyba
M ILWAUKEE, Wis., spal. vaidžius, kurie Ims pristatyti ir Herrioto ministerių kabine- įsakė paleisti iš kalėjimų dau
krido trys orlaiviai iš Kauno, nų tarnautojų ir teismo lie
fašistų
kuopoms
ir
įtraukti
į
te
aviacijos
ministerių.
30. Š civilinio konservacijos
giau kaip 1,000 sindikabstų ir kurie ilgai skraidė virš mies
NEW YORK, spal. 31. —
piami nepriėmė jo atgal.
korpuso (miškų darbininkų) jų apsiginklavimo inventorių.
P. Painleve gimęs 1863 m. komunistų.
to.
J.
(Valstybių vyriausybe puš
pašalinta 27 jauni čikagiečiai
Jaunatvėje jis buvo žymus ma
Atidaryme
dalyvavo
ir
apie
SNIEGAS SUTURĖJO
PRIEŠ GATVĖS VARDO kelio, kad ji planuoja auks
darbininkai su negarbingais
tematikas.
NEPALEIDŽIA RAŠYTOJO .‘100 raitininkų, iš visų pusių,
'pirkti ir užsienio rinkose. K;
TRAUKINIUS
KEITIMĄ
atestatais.
atjojusių į Marijampolę.
bematai dolerio vertė dar dftif
Ši bausmė juos ištiko už
LONDONAS, spal. 30. —
LYONS, Prancūzija, spal. VOKIETIJA NETURI MILIChicagos aldermonų tary- giau pradėjo smukti mainybotai, kad jie atsisakė šeštadienį 30. — Pietų ir centralinėj
Vokietijoj nepaleidžiamas aTARINIŲ LĖKTUVŲ
SUTVARKĖ KAPINES
(bos gatvių komitetas nusprendirbti. Visi 27 grąžinti į Clii- Prancūzijos dalyse
reštuotas britų rašytojas Noužvakar,
----------Vakar vieno dolerio vertė,
VAJESIŠKIS, Zarasų aps. jdė Cravford avė. pakeisti Pneagą.
dėl didelio sniego
suturėtais i ESSENAS, Vokietija, spal. el Panter. Kaltinamas espio- Šios parapijos kapinėse y- laski road.
imant prancūzų aukso franko
traukinių važinėjimas. Pakenk 30. — Vokietijos aviacijos mi-Į nažu. Anglijos vyriausybė rei
4 ŽUVO SU LĖKTUVU
nisteris gen. Goering pranešė, kalauja Vokietijos paaiškini- ra palaidoti du savanoriai, žu Išilgai tos gatvės gyvenan pagrindu, buvo G5.77 c.
ta ir telegrafų tarnybai.
vę nepriklausomybės kovose. tieji verslininkai griežtai pro Be to, vakar
pabrangėjo
kad /Vokietija neturi jokių mi- mo.
Ilgą
laiką
jų
kapai
buvo
ap

britų svaras ir prancūzų fran
testuoja.
AVESTBORO, Mass., spalių? SUŠAUKTAS LENKŲ
litarinių lėktuvų.
leisti
ir
nieko
nesiskyrė
nuo
kas. Vakar mainyba buvo to
30. — Arti vietos lėktuvų stoSEIMAS
JAPONAI PLANUOJA
kitų.
Tik
šiais
metais
šaulių
i
kia:
APIPLĖŠĖ KLEBONIJĄ
ties nukrito keleivinis lėktų- VARŠUVA, spal. 30. - Len
MARITjLO, Tex., spal. 39.
KONFERENCIJĄ
(būrio
vado
pastangomis
kapai
Anglų svaras
$4.7925
vas. Žuvo 3 vyrai ir 1 moteris- kijos prezidentas sušaukia Rei Ore susikūlė du lėktuvai. 3 asPrancūzų frankas
.0596
Penki plėšikai sekmadiekė.
TOKIJO, spal. 30. — Japo sutvarkyti. Iškelta antkapiai
mą sesijon lapkričio mėn. 3 d. menys žuvo ir 1 sužeistas.
Italų liras
-0603
nijos vyriausybė planuoja čia ir papuošti) gražiais lietnviš- nio vakarą užpuolė Šv. Kolum
Belgų belgas
.2124
bano parapijos kleboniją, 331
V. C. veikimą trukdanti val sušaukti tarptautinę konferen kais ornamentais.
MILITARINIAI SUKLIMAI
LIETUVOS KATALIKŲ
Vokiečių markė
.3630
E. 71 gat., kur klemonauja
džia. Su valdžios organais san ciją Azijos rytų klausimu.
BRAZILJOJ
VEIKIMO CENTRO
.2951
ALYTUS
mons. D. P. O’Brien. Piktada Šveicarų frankas
tykiai esą gana geri. Tačiau j
KONFERENCIJA
Danijos krona
.2140
Užbalių gyventojas, miške riai pagrobė sekmadienio konusiskųsta, kad katalikybė į- KARALIŲ PASITARIMAS
BUENOS AIRES, spal. 30,
Naujo aukso vienai unicijai
kirsdamas seną alksnį, išpuvu lektą — apie 1,000 dolerių, ir
— Pietų Brazilijoj iš naujo pa' KAUNAS (per paštą). — gaunanti vis daugiau priešų,
vakar Wasbingtone buvo nus
sireiškia militariniai sukilimai Spalių G d. Kaune, Ateitininkų katalikų veikimas esąs nepaVIENA, Austrija, spal. 31. šioje vietoje rado voverėlių po paspruko.
tatyta $3096 kaina.
salėj, įvyko K. V. C. metinė kankamai uolus bei našus. Dis — Rumunijos karalius turi relės lizdą. Tame lizde rado
prieš vyriausybę.
Sekmadienį ir vakar Chica---------------konferencija. Dalyvavo 159 a t kusijose buvo keliama balsų svarbius politinius pasitari apie gorčių sveikų ir gražių
ČEKAI MINĖJO RESPUBLI- ‘'stovai ir daug svečių. Garbės už griežtesnę
kovą su bedie mus su Bulgarijos karalium riešutų, voverėlių žiemai susi go gėrėjosi tikrąją vasara. Bu
ORO STOVIS
KOS SUKAKTUVES
j prezidiumą sudarė Lietuvos viais bei laisvamaniais. Priim šio pastarojo laive Dunojuje. neštų. Iš to vietos ūkininkai vo giedra ir tempertaūra sie
šilumos. CHI0A00 IR APYLINKĖS
spėja, kad šiaią metais bus kė arti 70 laipsnių
PRAHA, spal. 30. — čeko- vyskupai. Pranešimą padarė ta rezoliucijų dėl katalikų vei
— Numatoma giedra; vidu
Slovakija minėjo 15-os metų kun. Mieleška. Pažymėtina, kimo. Išrinkus naują valdybą, SKAITYKITE TR PLATIN trumpas ruduo ir šalta bei il Šiandien numatomas nepasto
tinė temperatūra.
vus oras.
ga žiema.
savo respublikos sukaktuves. kad šiemet nesiskųsta, jog K. konferencija išsiskirstė.
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it jei nesraioma tai padaryti Ir neprjatunOiama tam
lai peMe lankiu.
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REAKCIJA PRIEŠ NRA

J. Valstybėse pasireiškia stipri reakcija
prieš NRA programos vykdymų. Reakcijos
priešakyje, žinoma, yra didieji, krašto pra
moninkai ir, imant bendrai, daugumas dar
bdavių. Jie tariasi teisėtomis priemonėmis
jei ne sutriuškinti programų, tai nors paken
kti jos vykdymui.
Tai turtuolių žygiai. Jų ne per daugiau
sia. Bet jie turi užvaldę kone visus krašto
turtus. Jie tiek praturtėję, kad nežino nė kur
dėti savo didžiuosius turtus, kad tuo tarpu
dešimtys milijonų gyventojų gyvena neturte,
o milijonui bedarbių badauja.
Per ilgus metus jie darbininkų prakaitu
krovėsi
rovėsi lobius. To jiems buvo per maža.
Jiems atėjo pagalbon mašinų išradėjai. Vie
toje žmonių į fabrikus darbų dirbti įrengtos
mašinos, su kuriomis pigiai ir daug visko
galima pagaminti. Jie turėjo „yilties dar dau
giau smarkiau žerti sau pelnų: Tačiau padarė
klaidų. Mašinų pagalba per daug visko pa
gamino. Paleisti iš darbo milijonai darbinin
kų tuo tarpu neturėjo pinigų daug ko pirkti.
Pasireiškė ekonominis krizis.
Naujai išrinktas prezidentas Kooseveltas
nusprendė kraštų pakelti iš krizi'o ir štai mes
šiandien turime NRA programų.

Turtuoliai nežinojo ptezidento veikimo
tikslų, tad iŠ pradžių ir tylėjo. Dabar gi kas
kita. Paskelbti jo siekimai. Prezidentas nori
pagerinti darbininko dalį. Jis nori, kad iš
gamybos pelno kai kuri dalis turėtų tekti
darbininkams.
Tai jau kas kita, atšovė turtuoliai ir su
bruzdo reakcijom Jie griežtai priešingi iš
laisvinti iš ekonominėj verguvės darbininkų
ir pagerinti jam būti.
Krašto Katalikų Vyrų tarybos įvykusiam
keuvažiavime Chicagoj vienas NRA eksponenPtas dar ryškiau išaiškino prez. Roosevelto
Vytautas Lapsys

DMtmKE! ŠTAI TAVO PRIEŠAS
Bedievybė neša darbininkams skurdų

(Tęsinys)

Kitoj vietoj jis rašo: “Sovietų valdžia
turi pretenzijų vadintis darbininkų, pro
letarų valdžia. Tokiu būdu, galvojant rei
ktų manyti, kad darbininkų klasė ltifsijoj turi jaustis visai patenkinta ir pasi
tenkinusi. Tačiau, turėdamas rankose įro
dymus, aš konstatuoju priešingai: rusų
darbininkų klasė yra daugiausia spaud
žiama, nelaiminga ir apvilta”.
Sunku įsivaizduoti ir aprašyti tų sku
rdų ir vargų, kurį kenčiu Rusijos durblninkai, jų dauguma gyvena pusiau su
griuvusiuose barakuotsu, kurie net lietaus
ir sniego nesuluiko; jie gyvena net jio ke
lias šeimas, po 9—10 darbininkų, mažu
tėliuose kambariuose, pastutytūose dviem
gyventi; kiti gyvena landose po žeme,
kaip urvų gyventojai. Sunki jų skurdo

'SItū

- LAIMES ŠALTINIS

ninkai nori nenori turi persiimti nauja draus
ka m
me ir nauja tvarka. Kad iš gamybos pelnas
Z -\
būtų paskirstomas teisingai, kad tektų ir da
Rašo Dr. A. G. Rakauskus, gydytojas ir chirurgas,
rbininkams, bet ne vieniems varslininkams.
Chicago, 111.
Kad darbininkai už dvi dienas darbo gautų
tiek, kiek jie šiandien gauna už šešių dienų LABOR PNEUMONIA ARBA sideda vienokioj ar kitokioj
•ar
darbų. Toliau pareikšta, kad jei turtuoliai
ligos l'ormoj komplikacijos.
PLAUČIŲ UŽDEGIMAS
r?
atsisakys gražiuoju taip daryti, paskiau jie VIENAME AR KELIUU- i'l arp jų svarbių vietų užima
bus varu priversti tuip elgtis.
SE JŲ PADALINIMUOSE . atsiradimas krūtinėje pūlių —
Įteikia turėti vilties, kad prieš preziden
liga vadinama Empyema. Jei
to Itoosevelto pasiryžimų sutrupės turtuolių
(Užbaiga)
gu tokia komplikacija prisi
keliama reakcija.
Prie pirmiau minėtų plau- deda tuoj po susirgimo plau
čių uždegimo ligos ženklų ten- čių uždegimu, ligonis atsiduVILNIAUS LIETUVIŲ VEIKĖJO
|ka įskaityti kvėpavimo nenor- Jrįa begalo rimtoje padėty. Kuo
1 SUKAKTIS
imalumai. Ligonis kvėpuoja su'met tokia komplikacija įvykpaskuba, ne pilna krūtine, bet sta vėliau, tuomet yra daugiau
Šiomis dienomis Vilniaus lietuvių veikė- paviršium, vartodamas visas vilties ligonį išgelbėti. Kom
jas kun. Pranas"Bieliauskas kukliai paminėjo [kvėpavimo priemones, ir, jau- plikacijos taipgi gali paliesti
savo pusamžio sukaktuves.
Isdamas daugiau ar mažiau su- širdį, smegenis, vidurių plėvę,
Jubiliatas yra gimęs 1883 metais Jezno [nkmno, atsižiūrint į ligos iš- sąnarius ar kitų kurį nors sva
parapijoj. Vilniaus kunigų seminarijų baigė [ sįpĮėtimų, dieglio laipsnį įr ši- rbų organų bei jo dalį.
Oro pašao gabentojai lakūnai - veteranai nuo šio laiko bus
1911 m. Seminarijų pabaigus, buvo paskirtas r(jįes patvarumų.
Be ligonio įvairaus nusisku- atžymėti, kaip ir gelžkelininkai. Ed. Matuchai, pilotui Uni
Vilniaus katedros vikaru ir šioje vietoje pa
Ligos nuodai paliečia ir in- Įndimo ir aukščiau išvardintų ted Air Lines, prisiuvama šeštoji auksinė žvaigždė. Jau šeš
lieka iki šiol.
kstus. Šlapumo kiekybė suma-!šįos ligos ženklų, gydytojas ti metai kai jis orlaiviu paštų vežioja tarp Chicago. ir Kansas
Kun. l’r. Bieliauskas dar seminarijoj bū- 72*
o sp. gravitacija padalė-1 tina bei egzaminuoja ligonį, •i City.
dainas pasižymėjo nepaprastu savo balso sti
***
rttUSV,l dažų. Šiasubendrinęs visus ligos žeprumu ir gražumu ir todėl jo pasiklausyti
iedojimo me-'?UniC laIldasi daubriau ar lua-|nklus ir tirimo davinius, sta- tiksliai pavartoti visas gali-j Rimtai sergančiam ligoniui
visuomet prisirenka katedroje giedoj
mus šių laikų gydymo prie-j vieta yra ligoninė, nebent, jeižiau albumin’o ir kitų išmatų į0 ijgaį diagnoza. Ten, kur kono mėgėjų.
castc vadinamų. Druskos kie- [operacija iš ligonio pusės dėl mones, ligonio gyvybė tapo iš- gu patsai ligonis griežtai atTačiau ne todėl brangus ir artimas yra
gelbėta.
'
jsisakytų ten vykti arba dėl
[vienos ar kitos priežasties nėVilniaus visuomenei kun. Bieliauskas. Jis kybė irgi yra mažesnė.
į Gydymas nuo plaučių užde-'kitos kokios svarbios priežasartimas yra visų pirma, kaipo veiklus mūsų Ąpie 23 nuošimčiai plaučių | ra galima išklausinėjimui ir gimo kaip ir nuo kiekvienos [ties toji įstaiga nebūtų prieiviešojo, organizuoto gyvenimo narys. Būtent, uždegimu sergančių ligonių rimtam išekzaminavimui, ar- pavojingos, gyvybę naikinau- (narna. Tuomet ligoniui turi
pirmaisiais katedroje vikaravimo metais, kun. klajoja. Šis ženklas pasireiš- ha ženklai ir tirimo daviniai čios ligos turi principus, ku-J’ėt atskiras kambarys namuoBieliauskas jau pradėjo dalyvauti beveik vi kia ypatingai tuose, kurie svei nėra užtektinai aiškūs, tuomet riuos nustato gydytojas kiek se, bet tvarka ligonio globo
sose Vilniaus lietuvių draugijose, o vienai Įkais būdami 'mėgdavo gerokai gydytojas gali pavartoti labovienam ligoniui ir, kurių rei jime turi būt panaši ligoninės
jų, būtent Zitiečių draugijai, jam teko vado-'patraukti svaigiųjų gėrimų.!ratorijos priemones, kad tokiu
kia griežtai laikytis, šventai tvarkai. Iš gydytojo pusės
vuiiti nuo 1911 metų. Be to, įsikūrus 1914 įTokiems išsitaisyti yra kur [būdu ligų diagnozuoti. Tokiuo
nors bus padaryta viskas 100
pildyti.
metais Vilniuje lietuvių draugijai Vilniaus kas sunkiau, negu tiems, kuatsitikimuose galima paim
nuošimčių, bet, jei nebus tin
Gydymo sėkmingumas rei- i
nukentėjusienis nuo karo šelpti, kun. Bieliau- rie prisilaiko blaivybės ir to- ti ligonio kraujo, kad ištyrus
kamos ligoniui priežiūros, ar
skas buvo vienas pirmųjų šios draugijos or- dėl daugumai iš jų, vietoj svei baltųjų kraujo rutulėlių skai kalnu ja: Pirmiausiai, teikti li ba, jei gydytojas, o sykiu, ži
gan?zatorių% dirbdamas joje iki šiai dienai.
kti ir vėl džiaugtis gyvenimu, čių, pavartoti X-spindulius, c goniui palengvinimo nuo kannoma, ir ligonio priežiūra bus
p0 Didžiojo Raro> Raį dėl žinomų yil. Ipriseirm skirlis iš šio pašau-, gzaminuoti atkosėtus skrep- kinančių ligos simptomų, juos
parūpinta ligoniui pervėlai,
niaus krašto priežasčių lietuvių inteligentų lio kur kas anksčiau. Turint [liūs
kuomet nįra rralimyliūs arba tam tikru procesu malšinant; toliau, globoti Iieilės Vilniuje gerokai buvo praretintos, kun. tai omeny, šį pavojų galima ' ieškoti ligos mikrobų krauju- gortį, aprūpinant jo kiekvienų1^ atgriebti ligonį, tuomet
Bieliauskui teko Lietuvių Labdarybėj Drau- atitolinti, prisilaikant blaivy- je.
.
;nors ir mažinusį reikalų, kad: lRvįesR nors jr vį{J0 pasaa.
gijos reikalus vesti ir tvarkyti.
.. bės.
. U
Padarius diagųozų arba kaip [tokiu būdu sutaupyti jam kiei lio gydytojus ir atiduok jiebis
Be šitos draugijos, kurioje kun. Bieliaus-1 širdies pyktis ir vėmimas lietuvių yra sakoma, atspėjus . k vienų nors ii mažiausį dva- visų > žemę su jos turtais už
kas yra ašis, apie kurių sukasi vienas iš svar- gan dažnai prisideda prie jau ligų, einama prie ligos gydy- ninio ir fizinio pobūdžio pa- jų medicinos mokslo žiniją ir
biųjų mūsų gyvenimo vežimo ratų — tinka- minėtų šios ligos ženklų, kasjmo.
jėgų grūdelį. Tos pajėgos yia
. ,
.
.
r........ genialumus gydyme, pastangoj
dėmesio noriu krei begalo svarbios ir didžiai rei-i.„ ......
. .
,
mas bendrabučių vedimas, jisai aktyviai da nekartų ne tik išsemia ligonio . Ypatingo
1
•
■
1 išgelbėti tų gyvybę bus vel
lyvauja ir beveik visose kitose lietuvių drau pajėgas, bet, Tiegalint kaipd’ti ir į šį klausimų dėl to, j kalingos kovai su liga. I aga- tui.
reik priimti maisto, neduoda'kad nuo jo priklauso ligonio liau, imtis priemonių ligų Įiagijose.
1927 metais spalių 4 dienų kun. P. Bie progos tas pajėgas naujinti, gyvybė, džiaugsmas šeimos na gimdžiusio mikrobo išnaikini- Atsižvelgiant į nuolatos be
'
Irių ligoniui pasveikus ir gy-Tnui ir kiekvienų kįlanti ligo- sitęsiantį organų žalojimų, li
liauskas su kitais Vilniaus krašto lietuviais gaivinti.
buvo suareštuotas ir jiatalpintaj kuriam lai Plaučių uždegimas savaimi 'lytojo pasitenkinimas, kad jojnio organuose silpnėjimų su gonio padėtis' irgi laipsniškai
yra begalo pavojinga liga, rūpesniu, medicinos mokslo ži-jlinti stiprinančiomis priemonė- keičiasi bei blogėja. Gydytojui
kui Lukiškių kalėjimam
1 iSMP'ra svar^u
ligonį karNegalima nesuminžti ir prie! kelis metus
nekart« Prie 5io3 “«“» Pri Bi> ir “““j“”“ «■”>«“>« ir!mla
* '*
tais net kelis sykius per die

;

j

kiui. Bieliausko išleisto lietuviškų giesmių
Vilniaus lietuviai, minėdami kun. Bie
rinkinėlio. Rinkinėlis, tiesa, nedidelis, bet ja
liausko sukaktį, Jubiliatų sveikino lietuvių
me surinktos dažniausiai krašto žmonių gie
draugijų atstovai ir liet. bendrabučių auklė
damos šventos giesmės, jos ištaisytos ir ma
tiniai.
ža patogia knygele išleistos.

kaip ligšiol, bet visuotinu balsavimu. Minis- nų, o namiškiams tai išrodo,
terių kabinetų skirs pats prezidentas. Sulig kad gydytojas važinėja vien
nauja tvarka Estijos prezidentas turės* daug [tik kad daugiau atlyginimo
galės. Mūsų manymu, Estijai šios reformos I gavus. Ne pinigas, bet išgelišeis į gerų. Reikia pagilti estų tautos vadus, liejimas ligonio gyvybės yra
kad jie tas reformas pravedė teisėtu būdu —[maloniausias, didžiausias, bra
Pastaruoju metu Jubiliatas, šalia tiesio
Estija pakeitė savo valstybės konstitu visuotinu piliečių balsavimu. Ir Lietuvos da-jngiausias ir vienatinis tikram
ginių savo pareigų, atsidėjęs renka liaudie?’
dairių melodijas. Jų yra surinkęs jau gerokų cijų. Seimo atstovų skaičius sumažintas per bartiniems valdovams reiktų estų pavyzdį pa-[gydytojui atlyginimas už jo
.
!
(Tęsinv8 G-tani pusi.)
pusę. Prezidentas bus renkamas ne seimo, i sekti.
pluoštų ir tų darbų vis dar varo toliau.

lykų, indų, drabužių, patalinių. Mėsos jie
arba visai neįsigali nusipirkti, arba labai
retai. Nupirkti mažiems vaikams pieno
jie jokiu būdu neįsigali. Bolševikų darbi
ninkai labai džiaugiasi, jei gauna pora
senų zuperinių maišų drabužiams pasi
siūti.
Darbininkai neapkenčia bolševikų sociulistiškds valdžios. Dejuoja bolševikų
darbininkija. Jie sako, kad: “Darbininko
gyvenimas Rusijoje — pragaro gyveni
mas. Tebūna ji prakeiktu toji nebepakeneiumoji darbininkų valdžia, kurioj rusų
darbininkai įniršta bailu. 'Ir dar drįsta
komanistai įminiu sakyti, kad jie difba
darbininkų gerovei! Kada mes jiems re
voliucijos metu buvom reikalingi, jie šau
kė mus pagalbon ir žadėjo pagerinti mū
sų būvį, žadėjo miltus laisvę, o dabar už
miršo savo pažadus, uždėjo tuntus pan
čius, o vietoj rojaus davė pragarų. Mūsų
prakaitu ir krauju jie lėbauja, paleistu
vauja ir alintu.” Tai bolševikų Rusijbs da
rbininkų balsai. Niekas taip didelio var
go ir tokios priespaudos Rusijoj neken

būklė; jie neturi net reikalingiausių da- čia, kaip darbininkija.

Bolševikų Rusija tai vienintelis vi
same pasaulyje kraštas, kur darbininkija
neturi jokių teisių, nei paprašyti dides
nės algos, nei pasiskųsti, nes kas tiktai
pareiškia nepasitenkinimo yru tuoj arba
sušaudomas arba uždaromas kulėjiman iki
mirties. Rinkimų metu rtvažiuoja kaiman
ar miestan keletas ginkluotų bolševikų
čekistų ir pasiūlo, kų žmonės privulo iš
rinkti, kas pakelia rankų prieš pasiūly
tus asmenis, tuos tuoj sušaudo arba už
daro kalėjimam Streikai darbininkams bo
lševikų Rusijoj yra griežtai uždrausti. Ne
žiūrint to draudimo, darbininkui, nebepa
keldami bolševikų valdininkų uždėtos uiit
jų pečių naštos sunkumo, vienur, kitur
pradeda streikuoti, bet baisiomis žudynė
mis
liausmėmis būna priversti nusilei
sti.

ir

z

'

Bolševikui visomis jėgomis stengiusi
paslėpti sunkių darbininkų būklę, kad pri
verstų užsienį manyti, kad pas juos dar
bininkų gyvenimus yra geras, kad galė
tų plėsti įmlševizmų kitose šalyse, pas
kui darbininkų pagalba, paveržti kitas
valstybes, išplėšti jų turtus, o darbinin

p

kus padaryti savo verguis, iiugramzdiiili
į pragarų. Darbininkams dejuoti, skųstis
neleidžiama, griežtai draudžiama kulbėtls
su svetimšaliais, kad teisybės nepasaky
tų, gi tuos, kurie atsitiktinai pasikalba
su svetimšaliais visu griežtumu baudžia,
sodina į kalėjimus. Laiškus siunčiamus iš
Rusijos griežtai kontroliuoju. Svethnšulinms ntvažiuvus, bolševikai vežioja juos^
puikiausiais automobiliuis, upgyvendina
puikiausiuose viešbučiuose, kati tik jiems
atrodytų, kud pus bolševikus gera gyve
nti.
Bolševikai šventomis dienomis ruošia
įvairias demonstracijas, kurių pagalba no
ri svetimšaliams parodyti darbininkų pa
sitenkinimų ir vieningumų. Demonstraci
jose dalyvauti darbininkus griežtui verčia.
Kurie neateina į demonstrucijas atleidžia
mi nuo darbo ir sodinami į kalėjimus.
Kati iš demonstracijų darbininkai nepa
bėgtų tris kart juos tikrina pavardėmis:
pradžioj, vidury ir pabaigoj demonstra
cijos. Tokiu būdu ir šventomis dienomis
darbininkui neturi poilsio.
Ar bereikia didesnių kančių, ir dides

j

nio pragaro kaip dabur yra bolševikų Ru
sijoj, čia minios darbininkų mirė ir mirš
ta badu, o komisarai ir čekistui lėbauja.
Bolševikai nusavino Bažnyčios turtus, išpurdavinėjo kielikus, monstrancijas, baž
nytinius rūbus, paveikslus,
pinigus su
kišę į savo kišenes, pragėrė. Jie su pa
leistuvėmis valgė, gėrė, lėbavo, tuo tarpu
B0 milijonų rusų mirė badu, iš kurių apie
5 milijonus sudarė durbininkui. Virš 10
milijonų darbininkų rtėganna jokio dar
bo, jie ir jų šeima miršta badu.
Didelis socializmo ir bolševizmo -ša
lininkas Nitsė kartų pasakė, kad be ver
gijos gyveninius neįmanomas, kad darbi
ninkijos vergija yra privaloma, tai aiš
kiai įrodė Rusijos bolševikai. Rusijos dar
bininkija po ilgo ir sunkaus bandymo pa
tyrė, kud pats aršusis darbininkijos prie
šas yru socializmas ir komunizmus. Ko
munizmo ir socializmo įgyvendinimas pra
ktikoje aiškiai parodo visam pasauliai,
kad jis yra didžiausias ir aršiausias dar
bininkų priešas, tos tiesos joks sveiko
proto žmogus neįstengs nžtėmdinti. Kns
kitaip skelbia — meluoja. (Daugiau bus)
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Marianapolio Kolegija, kun. riausio pasisekimo siekiant karas. Jaunimo atvyks iš Ha-(blaškymo. Lakūnai rizikuoja
:Dr. J. Navicko, M. I. C., as- ’ švento pašauk i nio.
rtl'ord, Bridgeport, Manehes-Isavo gyvybę, kurią mūsų me- J
menyje, gavo to pakto albu-'
Svečiai
ter, Bristol, Terryville, Tor- nui, muzikai progas, bet mes |
RĖMĖJŲ SEIMAS
nu), kuriam surašytas šio pa Praeiti) savaite Mnriunapo- 'rington, Nev Ifaven, New Bri- bijom, ar tingini, pasiaukoti,'
kto aktas, kuris sekančiai su- lio kolegijoj lankėsi šie sve tuin, Ansonia, Naugutnek ir savo išmokslintus gabumus pa ,
Yisos Naujosios Anglijos ()ėlas:
čiai: kun. J. Valantiejus, Sv. kitur.
rodyti, savo vardą įamžinti. 1
Marijonu Kolegijos Rėmėjai;
Juozapo Waterbury, Conn. pa
Jei lietuviai prie savo prigim
Aplankykite ilriHk
sparčiai rengiasi prie savo sei- ’ “Studentų Ateitininkų ir Arapijos klebonas; kun. dr. Bru
KUM Ir gimiiii**)
ties gabumų turėtų, sakysim,
.no, kurs įvyks lapkričio 26 d., nlCTikos
Katalikų Siu
tėviškėje...
pra
žas iš Nasltua, N. IL; prela
vokiška ištvermę ir nuolatini
leiskite
Kalėdas
Marianapolio kolegijoj, Thom-'d<,n,1l Sųjungos, metinėje Stutas kun. J. Maciejauskas, Švė
darbštumą, lietuviškoji saulė
tose vietose ku
pson, Conn. Tikimasi sušilau-! dcnt'l S>WaaKos konferencijoj
kšnos klebonas; kun. J. Simo PHILADELPHIA SIMFO aukštai pakiltų padangėje. O
rias jūs lai?, ge
kti gausaus suvažiavimo, ku-ji'*vkllsio.i 111*13 m. rugsėjo 30
naitis, šv. Petro ir Povilo, Erai žinote Ir my
gal jiems trūksta tėvynės mei
NIJOS ORKESTRĄ
ris aptars vedamuosius reika-ld" *r sPutių men. 1 <1., Kaune,
lite.
lizabetli, N. J., parapijos kle
lės!! Sakoma', kad kas myli,
lūs, įvertins nuveiktuosius da- Iremdantosios savo nepalau-žiabonas.
Aną vakarą su kun. Ražai viską gali. Lauksime iš lietu
rbus ir pramatys naujus žy-1™",.1’“.™ realii!u0,i T".“"?’’
A. J. Miciūnas (L. K.)
čiu ir Gauronsku buvau nu vių kompozitorių simfonijos.
gins tolimesniam gyvavimui. • *0 allki
*sa atnaujinti KriLietuviai turi paremti lievažiavęs į Busbnell Memorial,
Prisimena pereitų metų spa stuje”, savo didžiausiu troš
Hartforde, kur griežė Phila- hlvins kompozitorių* Pirkime
Asmeniškai vedama ekskursija
lių 12 <1., kuomet Naujosios kimu paaukoti visas savo ge-j
delphia
simfonijos
orkestrą,^
dainas,
padekime
jiems
iš

(Pasaulio
didžiausias garlaivis)
Anglijos Marijonų Kolegijos riausias jėgas mylimam kraš-i
PER CHERBOURGĄ
vedama Leopoldo Stokowskio. Je’s^ savo kurinius. Anglai
Rėmėjų kuopos laikė pirmą tui ir tautai į kultūrines kū
ŠV. ONOS DRAUGIJOS
Ruimingi
kambariai, geras valgis. Anks
Įspūdžiai kuogeriausi. Vieta lll0^a įvertinti muziką ir jos
RIEŠUTŲ BALIUS
savo apskrities” suvažiavimą. rybos viršūnes kelti, ryžtasi |
tesnis išplaukimai MAJESTIC — Lapkri
kuogražiausia, kiekviena sėly-i^ule-*u^' Bnslmell Hali Memočio 15 d.
Šis seimas, kurs įvyko Šv. Ma nuo šio laiko sąmoningai bei Į
ng užimta. Nieko netrūko. Mu-11
m*n’,os klausėsi muzikos.
planingai
bendradarbiauti
ir
Užpraeitą
šeštadienį
įvyko
rijos Kolegijoj, Thompson,
Antai, anglų spauda, sužino
WHITE STAR LINE
Conn., susilaukė nemaža daly teikti abipusės visokeriopos metįnjs gVt Onos draugijos ba z*ka buvo kuogražiausia, žmo- jus, kati komp. Aleksis turi
International Mercantlle .Marine Company
216 No. Michigan Avė., Chicago, III.
vių ir svečių; kurie negalėjo paramos. Ši abiejų sąjungų įHus &iais metaįg balius buv01 nių minios, geras ūpas; žo- sukūręs gražių lietuviškų dai
1 Kili (MMDIst M., SI. IjOtlis, Mo.
atvykti, prisiuntė linkėjimus, vienybė jungianti Nepriklau pavydale riešutų. Labai gra- džiu, nieko netruko. Truko tik nelių, tuoj pašaukė telefonu,
ne vienas pridėdamas ir auką. somos Lietuvos ir Amerikos žus lietuvių moterų sumany- lietuviškos muzikos, simfoni- paprašė atvaizdo ir bruožų iš
Gruodžio 11 d. ligi 17 d., kaip pėda. Vabzdys turi šar
0 tai lengvai galėti) būti!
Daug kas svarstyta, gražių pa lietuvių visuomenės jaunąją mas. Atsilankę linksmai žaidė,
savo
gyvenimo.
Ir
mes,
lietu

į
vienos
savaitės rekolekcijos ,vus, tankiai apaugusius kie
siryžimų padaryta. Gvildenta kartą, tegul išauga į visų mū šoko. Be riešutų, buvo. ir ga-'Lietuvių muzika turi daug viai, panašiai darykim. PažiPhiladelphia, Pa., Šv. Jurgio tais spygliais.
(Ar. Vitk.j
'gražių temų, kurias mūs kom
visa tai, kas prisidėtų prie di sų tautos dalių — laisvų, ver rdžių užkandžių.
nkim
savo
lietuvišką
muziką,
parapijoje. Pamokslus sako T,
galėtų supinti ir išdesnio šios įstaigos pasiseki gijoj skurstančių ir toli už At- Sv. Onos draugija yra bene pozitoriai
styti
.
ga|ingus
nes
ji
labai
graži.
'A. Petrauskas, M. T. C.
mo. Tarp viso ko šiam seime- lantiko gyvenančių — į vieną
didžiausia
draugija
mūs
P
a
™-'
nus
.'
Ma
„
y;
.
ia>1
,
ka<1
pria
Gruodžio J7 d. ligi 23 d.,
lvj pirmiausia kjlo mintis su tamprų ir atspari) organizmą, pijoje. visos susipratusios mononĮ -r |irtllvju vpatilutl) ga.
I
,Misijos Harrison, N. J. Parengti Lietuvių Dieną. Nors kurs remdamasis krikščioniš terys jai priklauso. Linkime b„mn pHe muzįk„s jie
I mokslus sako T. A. PetrausKolegijos Rėmėjams neteko kosios meilės pasaulėžiūra ga draugijai dar labiau stiprėti. |aba/ |(.ngĄ.ai
sitnfoniilĮ
;kas, M. I. C.
tiesioginiu būdu vadovauti lės neboti mūsų pasaulio su
šiam sumanymui, tačiau dide- krėtimų ir įstengs atlikti Au Spalių 21 dieną turėjom sukurti.
Lapkričio 5 d. ligi 12 d., VABZDŽIAI — GIGANTAI
le šios dienos pasisekimo da- kšciausiojo Kūrėjo jai skirtą svečią lietuvį' Lietuviai kompozitoriai! Aš
vienos savaitės Misijos Aušrcs
lis buvo jų darbo nuopelnas, iu^av’ni’ Tegul Dievas laimiGydomos Nauju Būdu
poliemoną Boreišių iš Brook- nežinau, bet manau, kad tin- Vartų parap., Chicago, III. Pa Keliautojas Fišeris matė
Bp abejo, ir būsiančiam seime na
pasiryžimą!
lyn, N. Y. Jis savo ūgiu visus
ar bizniškas išroka- mokslus sako Tėvas J. Vait
Brazilijos džiunglėse didžiu Be operacijos, be JsvtrkStlmų. Be
kils panašiai kilnios mintys, Kaunas, 1933 m. spalių 1 d.” |pralenkė. O kai pradėįo bov- v*mas» 3U« sukliko nuo kūrimo kevičius, M. I. C.
priversto poilsio. Gydantis galėsi
lius žiogus, kurie gaudė peles dirbti po senovei, nebent jau dabar
kurios susilauks visuomenės
Šioj vienybėj, Amerikos Lle jvtį |aj ne{ yvaterburio kai-stambesnių veikalų. Darius ir
gulėti. Tam vaistas yra
Lapkričio 5 d. ligi 12 d., I ir kitus mažus gyvulius. To- priverstas
Gmerald Oil. Gydo greit, mažina ti
pritarimo.
tuvių Katalikų Studentų Or-’naį sudrebėjo!
-Girėnas pernai garbingai žunimą lr gėlimą. Nurodymai prie vais
j
-j v v’enos savaitės Misijos Šv. A-'liau Fišeris rado vabalą kaip tu.
ei negelbės aptiekinlnkas grąžins
Todėl artinanties tai dienai, ganizaciją atstovavo stud. Y. j Poljpnionas Boreišius sakė, 7°’
/
J,°.°%Kea.1 ntano parapijoje, Cicero, UI. žiurkė didumo, kurio kūnas pinigus.
reikia gerai prie jos prisiren Šaulys ir stud. K. Vengras, kad Rrooklyne vra arti 300 Tema simfonijai. Paimkime jų
Pamokslus sako Tėvas A. Pe- tirštai apaugęs plaukais. Tai
gti; pramatyti, kas trukdė vei kurie šiemet išvažiavo į Euro- 'lietuvivi poliemonų.
išlėkimą iš New Yorko. Galė trauskas, M. T. C.
.— vienas iš pavojingiausiu vakti toliau. Nelaukime pasku pą eiti aukštųjų mokslų.
'
tų kompozitorius atvaizduoti
; bzdžią Brazi I i joje.
Studentų šokiai
tinės minutės, bet prisirengki- Tenka visiems lietuviams
savo muzikoje ankstyvą rytą, Lapkričio 20 d. ligi 26 d.,
Lapkr. 4 d., Šv. Juozapo pa- tolumoj Xew York miesto bil- vienos savaitės Misijos Chica Jis gaudė plaštakes, kurių
me prieš laiką, idant suvažia- pasidžiaugti šiuo susijungimu,
rapijos
salėje įvyks antras šo dėsį, galingąjį motoro ūžimą, go Heights, UI. Pamokslus sa sparnai skersai buvo daugiau
vę, žinotumėm, ko atvykome |kurs, be abejo, suves Lietuvos
ir kokiam tikslui dera visus jr Amerikos lietuvių studenti- kių vakaras, kurį rengia Ame- paskui lengvą, gražų lėkimą, ko Tėvas A. Petrauskas, M. I. ■
svarstymus taikyti. Vertai pri
j artymesnius santykius ir rikos Lietuvių Studentų Va- paskuį tylią naktį, šėlstančias C.
New 50/ Size
siruoškim seimui, kad sušilau prisidės prie platesnio tantos terburv o 8 kuopa. Bus tai aU(Įrag, svajones abejų kai arŠaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti
“Prize Noveltv Dance” Boa'.•
•
”
vi LapkrMo 13 d- ,i’?i 19 dpavojingas. Pnlengvlnklte j) ) 5 mi
LYDIA
E.
PINKHAM
’
S
ktumėm iš jo atatinkamų re- išsivystymo.
■ noveuy uance .
tinasi pne tėvynės, o paskui (vienos savaitės Misijos West
nutes su Musterole, “erzinimo stab”! Vartojant vieną kartą va
TABLETS FOR W0MEN dytoju
duodama apie lo brangių do- bajsį tragedija. Čia komopozi- Pullman, III. Pamokslus sako
zultatų.
landoje per penkias valandas, atne
Naujas klerikas
ša palengvinimą. Vartotas milijonų
Thev relieve and prevent
Lietuvos Ateitininkų ir A. L.
per 1X5 metus. Rekomenduotas gy
Pastaromis dienomis į __
Ma- vanų wrams ir moterims • 'įtorius galėtų įamžinti savo va Tėvas A. Petrauskas, M. T. C.
dytojų ir slaugių.
periodic pain and associated
rianapolio
kolegijos
filosofijos
Į
Kviet
‘
,amC
at
®
lh
lr
’
^tfinti
r(
ų
e
visi
lietuviai
ir
visas
po

K. S. O. vienybės paktas
Lapkričio 27, 28, 29 — tri
disorders. No nareoties. Not
Spalių 1 d. įvykusioj Atei skyrių įstojo naujas narys, kle'V0 la,mę' J7*11*® Pl^h Gn^ (sauli8 galėtų džiaugtis ir ge- jų dienų rekolekcijos Spring
just a pain killer būt a modern
medicme which acts upon the
2\r lietuvis kompozito- ,Valley III
tininkų Sąjungos konferenci rikas P. Cinikas, M. I. C., kurs Black and Gold orkestrą. Kvie
CAUSE of your trouble. Perjoj Kaune, sudarytas vienybės neseniai užbaigė Marijonų Nan ciame ne tik jaunimą, bet ir rįug faį negalėtų, jei jam ru
sistent ūse brings permaoent
Lapkri/do 27 d. ligi gruo- Į relief. Sold by alldniggists.
Į pėtų lietuvių muzikos ateitis,
paktas tarp Lietuvos Studen jokyną Hinsdale, III., ir atvy jų tėvelius ir senesnius.
džio 3 d., vienos savaitės Mi
tų Ateitininkų ir Amerikos ko į Marianapolio kolegiją
C. L. C. šokių vakaras
-9 ne vien savoji duonelė? Čia
sijos Luzerne, Pa. Pamokslus '
Lietuvių Katalikų Studentų mokslus tęstų.
Laikraščiuose jau buvo ga-pėl metasi į širdį ir akis liesako T. A. Petrauskas, M. 1.1
Tyros, AUklo% Sveikos
Organizacijos, šiomis dienomis Klerikas P. Cinikas, M. I. rsinta, neprošalį pakartoti, tuvių neremimas savų kompoC.
GRAŽIOS AKYS
J C., yra kilęs iš Chicago, Ilk, kad lapkr. 11 d. (Armistice zitorių. Jei lietuviai remtų saYra didelis tartas
Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie
ir baigęs savo kursą Guigley jNight) Šv. Juozapo parap. sa-.vo kompozitorius, tai jie gaMurins valo. Švelnins gaivina
Kolegijoje.
įlėj įvyks nepaprastas šokių (lėtų visa sukurti, jei tik ne- nos savaitės Misijos New Ha
be pavojaus. Jus ją psmėgslts
Knyga “Eye Care” arba “Eya
Marianapolio draugai studen J vakaras. Tai bus C. L. C. tingėtų! Vyrai, lietuviai, mes įven, Conn. Pamokslus sako T.'
Beauty” ant pareikalavimo.
Murins C®^ Dpt. H. S., 9 B. Ohio Su, Chic^e
tai linki klerikni Cinikui ge-į (Conn. valstybės jaunimo) va-1 esame aukos perdidelio išsi-jA. Petrauskas, M. J. C.

MARIANAPOLIS

KALĖDOS
TĖVIŠKĖJE

HARTFORD, CONN.

Majestic Gruodžio 9 d.

WATERBURY, CONN.

TĖVŲ MARIJONU
MISIJOS

GARSINKINTES
“DRAUGE"

VARICOSE VEINS

Don’t
neglect

S0U1RE EDGEGATE“™"Hc Can’t Afford to Put Up Another “HoMer*

Hall Sevier iš Corpns Christi, Texas, paskirtas J. A. Val
stybių ambasadorium Chile re
spublikai.

Tnter-natT Cartoon Co., N

BY L0U1S RICRARD

Antradienis, spalių 31, 1933
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go. Taip pat dainavo keletu labai draugiški ir meilūs. Kad dirbtuvės labai mažai moka, rinkime jau nemažai pasidar- traukiniais trankytis po pladainų italų ir anglų kalbose, ir nedaug jų yra, tačiau turi tat darbininkai, negalėdami iš' buota. Paveikslai Dariaus ir tųjį kraštų. Kiek tokių laimės
Dainuojant “Tykiai, tykiai Ne savo bažnyčių, kunigų, moky to uždarbio pragyventi, eina į Girėno taip pat platinami. Spa ieškotojų gyvybę paaukojo, o
iinunėlib plaukiu” kai kurie klų ir lietuvuites seseris”. Juu streikų. Taigi iš bedarbių atsi • lių 29 <1. vėl įvyks vakaras pa- kiek dėl peršalimo atsidūrė
(moterys ir vyrai) net verkė nimas mokinamas ne tik kas randa streiklaužių.. Tada tarp rupijos salėje. Bus atvaidintu džiovininkų eilėse, kiek iš baprisimindami savo gimtinę ir reikalingu kiekvienam Ameri- streikuojančių ir streiklaužių penkių veiksnių veikalas “Gy- do, šalčio, rūpesčio gavo nersi labai smarkiai ir su dideliu tų upę garbingų savo praeiti kos piliečiui, bet ir lietuvių prusideda čaižiausios mušty- veninio Verpete.” Bus kalbų
(Tęsa ū pusi.)
pasididžiavimu, kad lietuvius mi. Klausydami dainos apie kalbos bei istorijos.”
j nes. Nemažas skaičius ir lietu- apie Darių ir Girėnų ir kitų*
jiems bus lengva nutraukti. “Arelkytę per tris triubas va
Tautietis vių randasi bedarbių skaičiuj.• pamarginimų. Nors daug kliuPRIDUODA NAUJOS
Nuo spalių 16 iki JI š\. \ i-kai mūsiškiai palaikė juos lytų” daugelis žmonių net pu---------------' Prisidės pr«. ZtiiiiimsirCi. i
"l!‘i''a",la
darbui, Į
SPĖKOS IR GYVUMO
neento draugija turėjo
! aštuonias minutes, vienas čfi- sibiaurėjo girtuoklio likimu.
rėiio/sinuiiH,,.
į bet visgi darbas einu.
.
SILPNIEMS
pramogų, “Pageant of Na-'kų upuipO) 0 kįtį turėjo lie- Pagaliau, kai dainavo “Žyde
ZiuunėM. kurie dėl senatvės urbti ki
Kaip visur lietuviui apgui- į
Deportuoja lietueiiis.
1 tokios
tmns miesto ..auditomuno.
is , tuviams _pasiduoti. Paskui bu- .......
priežasties jaučiasi silpni ir
..
lis iš. Vilkaviškio miestelio”,
atgaunu savo jėgas, svei
viso 33 parapijos ir astuonios yo galima matyti, kad ne tik'tai visi negalėjo susilaikyti KAS NAUJO LIETUVIŲ lestauja lakūnų Dariaus ir Gii J Kanadą iš Lietuvos per nesveikus,
katą ir pasiduro stipresni ir gyves
ni' po to kaip jie vartoja NL'GAKOLONIJOJE
tautos dalyvavo tume P&reu-.traukikai bet ir žiūrėtojai šau|nuo juoko.
lėno likimų, taip ir Toronto paskutinius metus, daug žnm- TONE.
NUOA-TONK yrą pastebėtinus vai
gini,.. Jo tikslas buvo padai y.'k(-j ka|( lokie skaitHngi ir ga 1
Jaįu|(
---------lietuviai. Dabar iš katalikų i ui ų privažiavo Važiuojant į' stus
dėl moterų Ir s yru, kurie susi
laukė
senatvės. Jis padaro Juos sveiti pinigų šelpti pavargėlius lulgi Cekai tarijo lietuviams nav(į j,, visų až
u
Kaip visoje Kanadoje, taip; susidarė komitetas aukoms Kanadų, nei vienas nesveikas kesniais,
tvirtesniais
ir
priduoda
jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus
žiemos nietm Kiekviena tauta pasiduo«i.
k
ir čia, Toronte, darbai silp-j rinkti paminklo fondui. Ko-i jaunuolis nebuvo įleidžiamas esate
senas arba silpnas, pafciėgi'nAtvnviaviie klte na
NUGA-TO
E. Po keletą, dienų
turėjo vienų naktj koncertui
koncertui.
„
, . . . nai eina ir masės žmonių be mitete darbuojasi: E. Naru- Visi buvo sveiki Attaziavub
.
uhi.„a Ndidelį
jus pastebėsite
pagerinimą
Ir poucmonai
lio įspūdžio.
Alės, omalueciai,
kaip šokiams, dainoms ir taip'
.
. pasidavė.
.
darbo
suvargę,
išblyškusiais
šis,
O.
Kalinauskien,
P.
Motelaimės
šalin,
negaunant
daxL),
i
—x:„„: būtame dėkingi art
.
j Antrų dienų lietuviams rei-1Iamžinai
veidais. Kai kurios dirbančios jūnas, V. Ramanauskas. Aukų daugeliui prisėjo prekiniais
nugI-tone nepa‘
Mums, lietuviams, teko tu- k’j° traukti ¥irv« su policmo! Babravičiui,
rėti savo tautišką pramogų' na‘8, Stipriausieji Omahos po-! Po koncerto tuojau buvo šospalių 20 dienų. Tų progų pa jlicmonai buvo išrinkti. Jų vi- Idai. Per Šokius visi norėjo su
sinaudojus, buvome pakvietę 1 rŠininkas, Mr. Meyers, buvo artistu pasimatyti, pasišnekėti.
artistą Juozų Babravičių Jai-'kapitonas. Jis taip buvo užsi Vieni prašė pas save į namus,
imat! mūsų Įimtos dailias ir to-j kuravęs, kad net sų kar ku kiti klausinėjo apie kitus, o
kiu būdu išgarsinti lietuviu naijj
nai“ si
^Hg.nėijo, kad jo tymas dar kiti prašė vėl sugrįžti prie
vardų šiuose tolimesniuose Ju- laimės. Bet kai tau, lietuviai progos ir palinksminti omangtinių Valst. vakaruose. Apie' P° keHV ininutų’ kai patrau* I kiečius, kurie toliausiai gyvevisi poliemonai pajuodo j na nuo kitų lietuvių kolonijų. ;
artisto Babravičiaus praeitį ir ' kė, VISI
lš mano pasikalbėjimo su
dainavimo menų buvo iš anks ir paleido virvę.
to vietiniuose laikraščiuose
Kroatai lietuvius pagerbė artistu, buvo matyti, kad jis
pranešta. Taigi, kad išgirdus
Tarp kitų tymų, kroatai bu buvo labai patenkintas atsila
mūsų dainiaus balsų, susirin vo paskutiniai, su kuriais lie nkymu pas mus. Jis labai
ko apie 8,000 žmonių. Laikra tuviams reikėjo imtis. Lietu džiaugėsi, kad turėjo progos
ščiai pranešė, kad per lietuvių viams labai lengvai buvo kro priminti savo tautiečiams a- j
naktį buvo daugiausiai žmo atus nugalėti. Kroatai dėl to pie Lietuvų ir uždegti jų šir- j
nių. Be koncerto, tenai buvo surengė lietuviams “party” dyse tėvynės meilę. Jam labai :
įvairiausių pramogų. Buvo ir Šv. Antano parap. svetainėje.! patiko Omahos klimatas. Ma j
daug triukšmo, šukavimų ir Matote, jie panorėjo lietuvius į tote, čia labui sausa, kalnuo
taip toliau, kaip paprastai bū pagerbti kaipo čempijonus vi- j ta ir šviesu. Iš 366 dienų me- j
na per karnivalus. Bet kai mū rvės traukime. Virvės trauki-i tuose per 300 dienas saulė vis
DOVANOS
sų artistas pradėjo dainuoti, kai buvo šie lietuviai: Ed. A-1 šviečia. Pagaliau, anot jo pa
tai viskas sustojo ir pasidarė k romas, kapitonas, Antanas Ja ' ties išsitarimo, žmonės kad ir
taip tyku kaip bažnyčioje. blonskis, Stepas Konstantina-! paprasti daugumoje,, bet visi
Už 5,000,000 Balsų .. ............................ £400.00
Tada tik paties Babravičiaus vičius, Albinas Bulotas, Richa
Už 4,000,000 Balsų................................ £250.00
balsas skambėjo ir galima bu rdas Ak romą,s ir H. Orentas. Į
Už 3,000,000 Balsų................................ £150.00
vo išgirsti tolimiausiame sve Visi traukikai yra jauni ir stiUž 2,000,000 Balsų.................................... £75.00
tainės kampe. Artistas J. Ba prus.
t
bravičius dainavo dvi ar tris
Už 1,000,000 Balsu ........... ........................ £25.00
Artisto Babravičiaus
lietuviškas dainas ir keletu
koncertas
Už 500,000 Balsų....................... ................£10.00
dilinu anglų kalboje.
Daugelis lietuvių negalėjo
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
^atsilankyti miesto auditoriuVirvės traukimas
nos pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame
Be tautiškų dainų ir šokių
ir išgirsti artisto dainaviVajaus Konteste.
dar kiekvienos tautos stipriau mo. Kai kuriems buvo toli va Gydytojai viVadoa pažino vertę to
liuosuotojo
korio
dožu
galima
inlcKitiems
nepatogu. Tai- ruoti, ir kurio veikimą galimu vąlšieji vyrai bandė savo jėgas žiuoti.
.
, .
Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai
virves traukime. Astuonios g* J« Babravičius surengė kon-j^yi*i
r i
•
. . ..
z.*
Visuomenė, taipgi, greitai grjžta
tautos turėjo savo “tymus’ certų lietuvių svetainėje, čia prie vartoji'mo skystą įiuotmotojų.
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
Žmonės Išmoko kad gerai sutaisy
i
visi
galėjo
atsilankyti
ir
pasi

tas skystas liuosuotojas atneša gerą
iš šešių vyrų traukti virvę.
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose.
virškinimą be Jokių nesmagumu ėdžiaugti
gražiu
artisto
daina’
tnimo laiku, nei vėliau.
čekai veikė
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias
Dožas skysto liuosuotojo gali būti
Čekų tauta Omahojc ' yra vunu.
pritaikintasdėl reikalą kiekvieno
galima
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.
du tuopriebūdu
labai galinga. Jų čia yra ne Artistas dainavo šias dainas: I
Jokio pri
pratimo;
nereikia Jmti "dubeltavą
toli penkiasdešimts tūkstančiu. “Graži mano giružė”, “Kar porciją" viena ar dvi di’enus vėliau.
ncerzina inkstų malonus skys
Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
ir daug kitų dainų. Tuipgi
Iš tiek žmonių, jie išrinko stl- velėli”
tas liuosuotojas.
priausius vyrus ir praktikavo Kai artistas dainavo “Kur ba (
«adienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
tarp savęs virve traukti dau- kūžė”, tai žmonės taip buvo i
JI vartosite.
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
.
i-i
•
......
.
iii
l')r- O*aldwell’s Syrup Pepttin yra
giau kai du mėnesiu. Štai, užsimąstę savo gimtine, kad,: receptas, užtikrinto saugumo. Liuov. .
. »
i •
, -,
• I savimo veikimas yra pamatuolus ant
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint
jiems prisiėjo traukti virvę su tars Štai priCS akis butų jų sena—gamtinio liuosuotojo. Viduriai'
.....
,
'nepasidarys piupttkiantt ant šitokios
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
lietuviais. Is pradžios jie ėmė- namukas, Kuriame gimė ir au-, pagalbos. Dr. audweii s syrup i’ep| sin galiniu gauti pas visus vaistim'n; kus. Narys N. It. A.
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juomi pasinau

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS UETUVKI
KOLONIJAS
OMAHA, NtBRASKA

TORONTO ANT. CANADA

99

j

STOK DRAUGO
JUBILIEJINį VAJŲ

i

KAM TOKIA ŪMI PERMAINA ANT SKYSTŲ
LIUOSUOTO-iy?

Kadway’B Pilis
FO« CONSTIPATION

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

7

DIENAS

BREMEN
EUROPA

Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šuliniais garlaivio
Bremerliaveno užtikrina labui patogių
kelionę į LIETUVĄ

A mild
*Uch

Wfca* Tbey Arei
nliM>l« v«g«mbl. lautiv.
no« gripą,
dtrtrtm

or diMi.rb
ing.

Not

Cooaua ao hansMiil

Wkpt Tkey Doi
MiBian* o( mta and wao»
1M7, hiva uMd dwm ta raliava aąk
o( appadM, poor ramplaaion and bad
braam adian thaaa condMana ara
by conatipation.
Al Ali Drapgiata
« C*., Ine.. Naw Yatfc. N.Y.

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

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
I GYVUMO”

Informacijų klauskite pas vietinius ugentus, arba

Imant Lydis B. Pinkliam’s
Vegetable Oompound

MORTM GERMAN LLOTD

T«lp šimtai motery stUm. Jin »tlpI rlna nervas... duoda geresni «P<-U«
1 ta... geriau miegi... atletiMia gaivu*
skuuilėjlmą, nugaros skaiirlėjlųią...
sunktneloa dienos pakenkiamos.
Jeigu nesijauti pilnai sveika na>
1 mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu-

130 W. Randolph. St., Chicago

dotų savo augštus idealus dasiekti.

DRAUGAS” PUBL1SHING COMPANY,
2334 SOUTH OAKLEY AVĖ.,

Cbicago, Illinois
——

Antradienis, spalių 31, 1933
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į Lošėjai buvo M. St vinaitė, 1-įdovų M r. John Wohlinulh as-ipalikite tarp eilučių didelius j LIETUVIAI DAKTARAI:
B. Suinuolis, nienyje. Mr. \Vohlniuth yra (bent pusę colio) tarpus pa-J
mus jaunykis Tel. LAFayctto 3057
(Tąsa iš 4 pusi.)
Į2-ras
jaunykis
—
J. Mociejū-*New Yorke skyriuje trečios taisymams padaryti.
!2-ras jaunykis
vy eujrimiį ir atsidūrė proti-!"“8> 3-Zia8
- K. Ku-ikluaės vedėjas, ir iinoina, jis
Kai kurie korespondentai
TORONTO, CANADA

DR. A. RAČIUS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
niai nusilpnėjusį,
tarĮ*. Oi,!K""'3; v,si “žduu‘“ «-™> nt-,teiks visoki, keleiviams imga- visai nekreipia dėmesio į re
X—SPINDULIAI
dakcijos prašymus — pasta
skaudus vargi, likimas. Gi Ka'llko
ž,"»nps »>“*>> 8ardttu* .
P»‘“>™vmtQ.’
3051 West 43rd Str.
nados vvriuusvbė į tai nekrei-lju,>ko- ‘’rograinai pasibaigus
lle to, ekskursijos dalyviai bus ir lig užsispyrę rašo “po
(Prie Archer Avė. oeloll Kcdzle)
senovei”: greitai, kiek tiktai Valandos: nuo 2 ik. X vai. vakuro
pia dėmesio. Jei tiM toks žino.
uedėliomls pagal
A ‘
Žukauskienė, | buvo patogumais ir labai koin- gulėdami, ir eilutes taip su- » Seredomis Irsutarti
gus papuolė j ligoninę, po ke
lių mėnesių, jei nėra Kanados Vilimienė, Mockevičienė. Ko-'petentišku tarnautojų patarna glaudžia, kad į jų tarpų nei
uodas savo nosies negalėtų į- Pboiie GROveblU 0027
pilietis, deportuoja atgal į sa vienė, Butrimienė ir Malinau- i vinių.
...
t •
i
1
Valandos:
v&iauuua; 2-4; 7-9 P. M.
skienė labui gražiui pasidar-, Maistas laive geras, įvairus kisti. Aiskll, tokiu koicspon- Į Trečiadieniais ir sekmad. suaitarus
vo kraštų. Jau keli
lietuviai
buvo surengdamos skanių va- ■>' sveikas. Be to, jo bus už- dtncija reikia perrašyti, o toks
džiovininkai ir protiniai nusi
darbas redakcijai nepageidau
lpę iš Toronto buvo išdepor- karienę; širdingas joms ačiū. i tektinai.
Gydytojos Ir Chirurgas
Daug darbavos visus parūpi-1 l’° smagios kelionės per jū- jamas, nes ir be to ji darbų Lietuvis
0850 SO. 1VESTEKN AVĖ.
t uoti.
Chicago, 111.
jos komitetas, trustistams P. »'»» Bremenliavene keleivių turi iki pat kaklo.
Atsitinka, kad liedarbis, pa Norkeliūnui ir P. Grybaičiui laul<s specialia traukinys, kuTaigi, būkite pastabūs. Krei BOUlevard 7580
sigavęs prekinį traukinį nei ne vadovaujant.
Kės. HEMlock 7601
'ris užtikrina greitų nuvažiavi- pkite dėmesio į tai, ko redaltžino kur ji veža, bet jis važiuo
Sekantieji biznieriai prisidė|m,T i Lietuvą.
cija prašo, o tada nereiks rūja. Nesenai A. Šliuinba. taip jo aukomis; Milevičius ir Gu-I visi- kurie nori *ials metais goti, kad, girdi, “mano koresDENTISTAS
važiavo darini ieškoti ir tajni rskis, F. Fismontas, Juškevi-;Praleisti Kalėdas Lietuvoje su pondeneijų “Draugas” nede4712 So. Ashland Avenue
nuvežtas } J- A. Valst. Tenai čius-Miller, M.
Levickienė, |bavo giminėms ir pažįstamais, da.” Kas rašo korespondenciVai.: Nuo 10 ryto Iki X vakaro
buvo suimtas ir deportuotas į Kairys, Jonaitis, Kanapickas. i£ali
įdaryti labai leng-’jų pamažu, apgalvotai, be joParapijai liko gražaus pelno.įvai’ užsirezervuodami šiai eks- jkių “pamokslų”, aprašo tikLietuvą.
Tel. Ofiso BOUlevard 5013—14
l’urr/o Vaikas.
!kursl-iai vietas iš anksto per j tai patį faktų, be
bt pagražini lies. VICtory 2343
__
vietinius agentus arba tiesiog jmų, be savų išvaidų, tas nicKALĖDOMS Į LIETUVĄ per Nortli German Lloyd sky- kad nėra misiskundęs, kad jo
756 W. 35th Street
irius.
, korespondencija netilpo “Brau
ge”. Atsiminkite, kad “Drau- Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
Gruodžio 16 tl. populiarišku
Atsibuvusioji parapijos me
gas” kasdien gauna dešimti Office I’hone llca. 6107 S. Francisco
Lloyd greituoju laivu Europa,
tinė vakarienė praėjo kuogramis korespondencijų. Jei visas Prospect 2230
Phone Grov. 0951
iš New Yorko išvažiuoja gružiansioje nuotaikoje. Susirin
i jas reiktų perrašyti, redakei j
jh linksmų keliauninkų, kurie
kę svečiai gardžiai valgė, ų
i ja tani tikslui turėtų laikyti 1
i džiaugiasi, kati Kalėdų Švenand SURGEON
1
»
1 5058PHYSICIAN
laikų įvairino maloniomis ka-i
SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
du
tris
ekstra
žmones.
tėirn* jie bus su savais artyBrangūs mūsų bendradar-Į
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 I*. M.
lbomis J. Morkūnas ir J. J.
Redakcija
Sunday by Appointnient
niais žmonėmis.
jkai-korespondentai! Rašėme, Į
----Kiekis. Muzikalų programos
. ,. ,v ..
_
, , ...
Nurtli Gerbiau Lloyd pusi-1 kartojome ir dar pnsema kar
dau išpildė Lucija Lukaite pa _ .
v-, , ,• ,, - , • .•
... • ,
G R A B O R I A I:
•
rūpino, kati jų kelione butų Į<it 1. Kasydami dienraščiui kodainuodama kelias daineles;,
linksma, smagi, nes ekskur- respondenci jas, rašykit rašajai akompanavo 1. Kovaitė.
santai turės kompetentiškų va tu, ant vienos lapo pusės ir Į]
—■ ■ ,
.
--------- “Jai nerūpėjo” ir “Blezdin ■ n,
Visi Telefonai: VARds 1741 ir 1742
gėlės” dainavo E. KumparsGRABORIAI:
kaitė, F. Baranauskaitė, I. i
Motiejūnaitė ir M. Jokšaitė.
Telefonas YAltda lla»
LACHAViCH
Suloštas vieno veiksmo veika
lėlis “Jaunvkio išsirinkimas.”
IR SONOS
LIETUVIŲ
Graborius ir Balsamuotojas
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIS GEABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglauzla. Turiu automobilius visokiems
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
Reikale meldžiu atalSaukti, o mano
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
darbu busit* užganėdinti
reikalams. Kaina prieinama.
TeL CANal 2515 arba 251®
nieko
nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
3319 AUBURN AVENŲ®
2314 W. 23rd PL, Chicago
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Chicago, UI.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
____________________________
1439 S. 49th Court, Cicero, BĮ.
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
ZOFIJA ŽI0GIENE
. 14L. CICERO 2927
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
(po tėvais Malinauskaitė)
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Ine.
Mirė spalių 28 ,1., 1933 in.,
LIETUVIŲ G1ABORIUS
Pbone BOUlevard 4139
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
12 viii. vakaro. sulaukus 36
Palaidoja už |25.t)0 ir aukščiau
melų amžiaus. Kilo iš Šiaulių
Moderniška koplyčia dykai.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
apskričio, Gruzdžių para).., Kli
668 W. 18tb St.
Tel. CANal 6174
ntonu dvaro. Amerikoje ivgyteikia
ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Chicago.
Ilk
veno 20 metų.
i’.iliko
dideliame nuliūdime
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
GRABOBIUS
vyrų Vincentų, tris sūnus; Al
Dėl šermenų. Pasaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
bertų, Pranciškų ir Vincentą;
Musų patarnavimas
dvi seseria Marijonų. Morkūnie
visuomet sąžiningas ir
sitės kur kitur.
nę ir SvogerĮ Jonų, Onų SuGRABORIUS
nebrangus, nss neturi
Sienę į'r švogerį Antaną: broli
me Išlaidų ašlalkymul
Koplyčia Dykai ____
Juozų Malinauską, ir gimines.
skyrių.
Kūnas pašarvotas
4941 W.
4830
WEST
15th STREET
Ro-osevelt Rd., Cicero, 111. Lai
Nauja,
graži
kodotuvės įvyks ketvirtadieni, la
Cicero, Illinois
pkričio 2 d., Iš namų 8 vai.
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
t ;s atlydėta ) šv. Antano paplyčia dykai.
r pijęs bažnyčių, kurioj Įvyks
'
JŪSŲ GRABORIUS
gedulingos pamaldos už velio
3307 Auburn Avenue
nės sielų. Po pamaldų bus nu
Didysis Ofisas
lydėta J 8v. Kazi'miero kapus.

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Ofiso: Tel. CALumct 403®

DR. P. ATKOČIŪNAS

Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. 6, RAKAUSKAS

, DENTISTAS
1446 SO. 40tb OT., CICERO, IH
Utar., Ketv. Ir rėtn. 10—9 vai.
*147 SO. HALSTED ST., CUICAG4,
Paned., Sered. Ir SubaL 2—0 vaL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
Rezidencijos Ofisas; 2656 W. tiOUi SU

Valandos: 10 12 ryto
Dienoms Tel. LAI'ayette 5703
Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ

Tel. LAl-'uyette 7050

DR. J. W. KADZEWIGK DR. F. C. WINSKUNAS
DR, A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. J. BERTASH

ROCHESTER, N. Y.

KORESPONDENTU
DĖMESIUI

STANLEY P. MAŽEIKA

SZUKIEWICZ

Seniausia ir Didžiausia

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

SIMON M. SKUDAS

Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, druugus-gea ir pažystames-mas dalyvuutl šiose laidotevėse.
Ncliūdę: Vyras, Siinal, Sese

I.J.ZOLP

rys, Brolis, švogertai, Ir Gimi
nės,

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VBDBJA8

Laidotuvėms paturnauju grahorius Antanas i’etkcs. Telefo
nas Cicero 2109.

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUlevard 5203—8413

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras Ir nebrangua

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ai ®I6.O®
KOPLYČIA DYKAI
1344 R. ftOth Ave_ Cinaro. Tl»

KAZIMIERAS DUBA
Mirė spalių 29 d., 1933 m.,
2 vai. ryto, 23 '.lietų amžiaus.
Gimęs Chiiugo, III.
Tuliko
dideliame nuilQdf.no
molinų Antaniną, i>> tėvais Hemulevičaitė, tėvų VViiliain, dvi
seseris l.iudvlnn Ir Gnu. tris
brolfus: VVilllum, Juozapų
ir
Mykolų, du švogeriu A. Miliuli
tr W. Turncr Ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4447
8o.
Ealrfield Avė. I^itdotuvės (vyks
trečiadienį, lapkričio 1 d.,
iš
koplyčios X vai. bus atlydėtas
1 Nekalto i’rusld. parapijos ba
žnyčių. kurioje įvyks gedulin
gos painu Idos už velionio Mie
lų. l’o pamaldų I>ur nulydėtus
1 šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, drangus-ges ir pažystamus-mas dulyvautl šiose laidotuvėse.

Nulffldc: Motina. Tėvas, Soserys, Broliai, šitųtcrlal Ir Gi
minės.

Laidotuvėms patarnuuja gra
belius J. F. Eudelkls. Telefo
nas Yards 1741.

Of. Tel. REPublIc 1606
Kea. Tel. GKOvcbfll 061U
6917 S. WASUTENAW AVĖ.

4140 Archer Avenue
Vai. j 2—-4 Ir 7—9 vai. vakar,

Res. 2136 W. 24th St.

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL CANal 0402
Office Pbone
PKOspeet 1028

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2423 W. MiYBUUEiTE KOAD
Rea. aml Office
Vai.; 2-6 tr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt»i
2350 So. Leavut St.
Nedėboj susitarus
CANAL 0700

DR. J. J. KŪWARSKAS

Pbone CANal 0123

PHYSICIAN and SURGEON

DR. S. BIEŽ1S

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJAI Jr CH'MJKOAY

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

2201 W. Cermak Rood
Valandos I—3

Tek MONroe 3377

TcL LAI'ayette 3572

J. Liulevlčius
Grsborloz
Ir
Bakam uotojos

Patarnauja Chlcagoje Ir aplellaMje.
Didelė Ir gra»
Koplyčia dykai

400® Archer Avė.

Tel. REP. 3100

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

J.J.BAGDONAS
Graborius

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas.

Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATYD
Henry W. Becker

2506 W. 63rd St.

(Llcensed Kmbalmer)

3238 S. HALSTED ST.

CHICAGO, ILL.
itiw ■Kam—

Ir 7—8 vak.

Seredomis ir Nedėlionuis pagal sutarto

DR. M. T. STRIKOL’IS

REZIDENCIJA

6631 S. Ualilorma Avė.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telefonas

4645 So. Ashland Avė.

HEPubUc

7868

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

NcdėliuiniM pagal

TeL CANa< 0257

sutarti

llca. PKOspeet 0UN.

Oli»o telef. BOUlevard 7820

Namų

DR. P. Z. ZALATDRIS

tel. PltO.-pcct 1030

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Tel. BOUlevard 7042

1821 6<»:.TU tt&LSTKD ST-vI^UT
laczldeue^ja Oteli bu. Artelia., -.vo.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

DR. C. Z. VEZEL1S

6 iki' 8:30 vakare

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

Tel. GROveblU 1505

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėidiema)^
tik susitarus

TeL CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS

2422 W. MAHUUETxE ROAD

DENTISTAS

2261 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
N uo

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

1 Iki 8 vakare

Tel.

Seredoj pagal sutartį

ĮVAIRŪS
Rea Pbone
ENGlenood 6641

Office Pbone
.WENtwurth 2000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Yo5U Su. HazSbea Street
vai.

VIRginia

0036

DAKTARAI;

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

Ofiso,TeL VICtory 6803

Rea Tek DREzel 0101

DR.A.A.ROTH .
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.

718 W. 18th St.

Tol. CICERO 204

SYREWICZE

4605-07 South Hermitage Avenue

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ANTANAS PETKUS

Eudeikis

Office: 2643 W. 47th Street

DR. CHARLES SEGAL

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
Nedėli'omis ir šventadieniais 10— -12

SPECU AUSTAS

DR. MAURIGE KAHN

t
Perkėlė savo ofisų po numeriu
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliotais 10 Iki 12

Telefonas MIDvvay 2880
Office:

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tet YARds 0991
Rt».i Tel. FUAza 3200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. lyto; 2-3 Ir 7^9 v. v.
Ncdėldienials nuo 10 Iki 12 dienų

Rea:

PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC Skaitykite ;r platinkite
dienraštį 4tDraugę” ii
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
remkite v;sus tuos pro
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 0 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartį
fesionalus ir biznierius,
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Cblcago. III.
kurie garsinasi jame.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonu
Pasauliniame kare

G WIS$IG,
Specialistas ii
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ I'FR 18 METUS NBUCanrif
KAIP LkbIKLNfJIKIOS ir NEIACYDOMOS JOS YRA
Rpeclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslėe, užnuodijlmg krau
jo; odos,, ligas, žaizdas, reumatizmu, galvot, skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimu gerklės skaudėjime ir paslaptingas llgoa Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir peretttkrtnklte kg jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tukatančtua ligonių. PataiI- ’
mas dykai.
OFISO VALANDOS) Kesdte nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo 6—2 valandai vakaro. NedėHomls nuo 11 ryto iki 1 vėl.
4300 WKtfZ 28U> BT.
kamoos Kceier Avė.
TcL CRAwford 647t

PftAcffA's

«

Antradienis, spalių 31, 1933

operacijų ir šiandie jaučiuos namo pilnai patenkinti. Neuž- laidotas šv. Kazimiero kapuo- kiek daugiau kaip 2,700 dol
teisino paskelbtas nusigyvenu
sveikas. Seniau būdavo prieš jniirftkite, lapkričio 12 d.
jse.
LABOR PNEUMONIA
siu skolininku, bankrutavusiu.
blogų orų nei iš lovos nekel,
Sodalietė 1
Banko nuostoliai siekia apie I
davau, o dabar jaučiuos visi
(Tęsinys iš 2 pusi.)
mil. lt. Narių papildoma atsa
škai kitas žmogus. Ir, ot šiaArtinantics parapijos baza
įprofesionalj darbų. (lydytojas komybė yra apie 5 mil. lt. Dėl
judie, sako, •‘mama” išvirė rui,, ftv. Teresėlės draugija su
(taipgi yra žmogus, turi jaus- to indėlininkai
ir kiti kreSusivienijimo Lietuvių druni
Lakūnų paminklui surinkta
grybų, tat ir pasivadinau savo bruzdu ruoštis prie savo bū/
•
. i mus ir širdį, supranta ir at- ditoriai įndėtus pinigus galės
dos,
kurių
jos
mano
pripildė1
'*
klubų
Biidgepoite
m'
1-1 jauc
jUU)v-|n kį(>|<v„.n;l Įigo.s
draugus,
kad
jais
pavaišinus.
ligos prispan
prispan atgauti.
virš 2,700 dol.
nesinis susirinkimus įvyks spa
jr jo šeimų. Tie simpatin
Banko prisiekusiu rūpinto
X Sį vakaro, parapijos sa- •H .rank,J ,tarl,ais- Saros .būDariaus-Girėno paminklo sta,darbo. Tai visa rodo, kad pa-1 Įėję kun. B. Sugintas,
Iriais renkasi j namus, siuva, lių 31 d., S valandų vakare, gumo ir teisingumo ryšiai y- ju teisinas paskyrė prisiekusį
(bbagos I.h-Iuvu, Auditorijos,^. yra arlinli li<ltuvil(
a(lv j Vait(,u„„,.
lymo komitetas spalių m. 28 minkius Cliieagoj tikrai pa Paulo, Brazilijoj, lietuvių pa mezga ir siuvinėja.
d. surengė viešų rinkliavų Cbi- gerbs Dariaus ir Girėno žygį
tojų savo tautiečiams.
rupijos klebonas darys praneTokiam būriui savo gražius • s '‘J '’
Visi
atstovai
ir
dr-jų
vai•
eagos miešti* Šio paminklo linui ir Įamžins juos. Tik * la ,el Šimų apie lietuvių gyvenimų namus užleido ir šeimininką6
,
... *
tlybos kviečiamos į susirinki- muzikos ir gražaus jumoro, ku
dai. Nors labai sunku buvo kal.nga v,sos Ammkos liet,,joj
,
panešimas
bus
,1a’aziiįjoji pranešimas mis aa- Vo p. J. Jaeobs, <3648 So. Mai
ADVOKATAS
mų. Daug svarbių dalykų tu- rį patieks juokdarys “č’alis
gauti formalus valdžios leidi VIII visuomenes parama.
105 W. Monroe St.. prie Clark
ronius po rožančiaus pamaldų, sbtena\v Avė., pereitų penkta
rime svarstyti.
Kepurė”.
Telefonas KTAte 7680
P. Jurgėla
mas tam reikalui, bet komite
8 vai. Visi kviečiami pasi- dienį.
Valandos t rvte iki 6 oop1»t
Tarnas Janulis, pina
tas uoliai rūpinosi tuo daly
2201 W. Cermak Road
įklausyti įdomaus pranešimo.
Kadangi jau penkti metai
Pabaigus darbų Jaeobs su
M.
Z.
Kadziauskas,
sek
r.
Panedėllo.
Reredoa fr Pėtnyčloc
ku.ir laimėjo. Miesto majoras
PRANEŠIMAS RTNKeina, kai Peoples Furniture
vakarais 6 Iki 9
sirinkusias pavaišino kava ir į
CANal 6122
leido tų rinkliavų daryti de
LIAVOS KOMITETAMS
Co. leidžia lietuviškus progra Namai:Telefonas
keiksiu. Narės taipgi džiau6459
S.
Rockwell St.
vyniolikoje vvard’ų (iš 50 waUtarnlnko. Ketvergo Ir 8ubatos
mas, ta proga L. šimutis, dr.
igėsi ir kleb. kun. A. Baltučio
Vakarais 7 Iki 9
id’ų), tai yra, tik lietuvių gy
šiandien S vai. vakare, Auš
Telefonas ItEPublc 9600
Dunduli# ir kiti kalbės apie
J Ifa
atsilankymu.
venamuose rajonuose ir greti ros Vartų parap. salėj, įvyk
šių programų svarbą ir nauda
mose vietose. Bet ir tam di sta viešosios rinkliavos kolo
Trečiadienį, spalių 25 d. at Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va-Ine tik klausytojams, bet ir mū Į
džiuliam plotui reikėjo pasta nijų komitetų susirinkimas, į
vykus J. M. vyskupui Sheil su kare iš stoties WGES, 1360 .pų tautai, nes Peoples Kurni-j Kraustau Rakandus, pianus ir prttyti labai daug aukų rinkėjų. kurį yra kviečiami visi Da
kiloevkles, bus nuolutinė ant- ture Co. programos visuomet: nuiek Barni’ 6L5o?,KHacking
teikti dirmavonės sakramentų
Mllers Crcek 69.75.
Nekalto
Prasidėjimo
Pane

Tam milžiniškam kilniam da riaus-Girėno paminklo reika
radienio radijo programa, lei- būna rimtos, gražios ir įdo Pašaiilc't I.Ak'avette 808C.
lės
Šv.
mergaičių
sodalicija
R^os
liažnyeioj,
tai
p
atJ. OKSAS
rbui paminklo statymo komi lais suinteresuoti asmenys.
džiauni Peoples Furniture Co.1 mios.
dienomis labai užsieniu Plaukusių svečių kunigų ma2649
West 43rd Street
Kolonijų
komitetų
valdybų
na
.Plonus
tetas suorganizavo Cbieagos
k rautnvių.
_
i
tesi
ir
Gimimo
Panelės
Šv.
pamiesto lietuvių kolonijose pa-iriai prašomi atvežti į susirin-, • \ ienos siuva įvairius ran
Programoj dalyvaus radijo I DEL VOKIEČIŲ BANKO
I
.
1 1_ _
1 -J •
v•
kų Jdarbus
ateinančiam
para- raP klebonas kun. A. Baltu
kimų
aukų
rinkėjų
sąrašą
ir
galbinius rinkliavos komitetus.
Alfa dainininkai: K. Sabonis, A.'
Geriausios Anglys Už
pijos
bazarui,
kitos
mokinasi
kiek
kuri
surinko.
Visuomenė per spauda ir per
smulkaus
Ančiūtė, L. Sabonienė, A. čia-(. Kauno vokiečių
veikalus, kuriuos statys sce
radijų buvo kviečiama parem
Žemiausias Kainas
pas, Peoples Parlor kvartetas, kredifo bankas, kreditoriams
noje lapkričio 12 d., parapijos ŽUVO JAUNAS LIETUVIS
ti tų rinkliavų. J talkų vienin-j
duetas ir kiti. Bus ir rinktinos prašant, Kauno
apygardos
naudai.
gai stojo katalikai, tautinin- ‘
šeštadienio vakare, Kaži;
kai, sandnriečiai ir liet. para
Sodalietės visuomet stengia mieras Duba
12132 UNION AVĖ.
su broliu ir
pijų mokyklų vyresnės moki
si patenkinti visus visame ka dviem draugais išvažiavo auto
Cliicago, III.
nės, o taip pat atskiri veikė
me. Šį kart, mokindamas! vei mobilin p„iraanMi. Sugedus
jai ir veikėjos.
Phone PULlman 8296
X Ateinantį sekmadienį kalus, išsmuko net du - vie-,utomot)iliuii vi,; k(,t„ri i5|i.
NAUJOS 1934 RADIDS su visais naujais išradimais.
Dabar laikas prisipirkti
Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbvščių.
Spalio m. 28 d., šeštadienį, baigsis parapijos bazaras. Ba- n, lietuviškai, kit, - augliš- po - pastuaif, j Sa,į T„„ tar.
anglių dėl žiemos
is llžpakali„ jvažiav0 j j,los
nuo (i vai. ryto į gatvek skir zaro užbaigimo vakaras bus km, kad patenkinus no vien I
„bHitw.
biose rinkliavai rajonuose s (nepaprastas tuo, kad jame bus tėvelius, senesniuosius, bet jr!^
Res. 10742 S. Wabash Avė.
nnt vil,tos, „
ėjo apie 500 lietuvaičių aukų1 trinkta ir apdovanota popu- jauninu). Abu veikalai bus sta- l])u|ia
Phone PULLman 8092
rinkti su dėžutėmis. Apie 100,iriausia maža mergaitė (nuo tonii scenoje t, patį vakar, iri,, ,r (lraagas minkiai
jvažiaJuuio
automobilių patarnavo jų rei’ki 6 m. amžiaus). Kiekvie- už visai nebrangi, įžang,.
i važiavusio
Daugelis
važiuoja
miestan,1 liaus policija sulaikė.
kalams. Vyriausias ‘‘štabas” nas atsilankę# į bazarų gaus
buvo ‘‘Draugo” redakcijoje,! baliotų , kurį po tų mažų kad pamatyti “movies” bra
A. a. Kazimiero kūnas pa
kur rinkliavos reikalus tvarkė' ‘/Kražuoliij parado, įmes į ngiai moka, o čia bus proga šarvotas pas J. F. Fudeikį,
paminklo stat. komiteto kai|^ani rikių dėžutę. Gavusi dau matyti geresnius veikalus ir 4447 So. Faijfield Avė. Lai
kurie nariai ir 3 fondo glh- R>au8*«i balsų mergaitė gaus tuo pačiu paremsi m parapijų. dotuvės įvyks trečiadienį, 8
bėjai. Įvairiausiais reikalais
dovanų. Tėvai prašomi
Sodalietės tikisi visus ma- vai. rvto iš Nekalto Prasid.
Visos anglių kompanijos pakėlė an
redakcijos telefonai nuolat vei užrepristrvoti savo mergaites ir tvti tame vakare. Visi grįšite P. Šv. M. bažnyčios. Bus paglių kai'nas, taip aukštai, kad žmoi l.ėiiiH sunku bt* j pirkti, o
lietuvių
kė ir automobiliai švaistėsi į priiuosti jas populeriškumo į
CHANE COAL KOMPANIJA vietoj
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam
įvairius tolimus rinkliavos ra- jkontestui. Mergaites turi būti |
reikia anglių, telefonuokit tuojaus,
gausit daug pigiau negu kur ki'tur —
jonus. Tai buvo didis, gyvas, P^P'jonų tėvų. Balsavimas
Telefonas
REPURl.IC 8402
įtemptas, bet kilnus darbas: Prasidės nuo (> vai. vakaro,
keli šimtai mūsų patriotų ir | x Praėjusio penktadienio '
TURKIŠKOS, Rt'SISKOS SUTiFKRIN^S VAITOS IR ELEKTROS

VIEŠ0I1 RINKLIAVA ŠAUNIAI
PAVYKO

PRANEŠIMAI

JOHN B. BORDEN

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN, PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

RADIO

OKSAS EXPRESS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTĮI PARAPIJOJ,
WEST SIDE

TUMONIS COAL 00.

A. F. CZESNA’S BATHS

patriočių be jokio atlyginimo vakarų netikėtai užėjęs pas <
darbavosi ištisą dieną, kad tik biznierių A. Aitutį ratlau be- į
išaugtų paminklas dviem mū- ;puotaujant L. Šimutį, dr. Blosų didvyriams Atlantiko nu- žį ir dr. Biežį. Paklausus, kas
galėtojains. Cikagiečiai parodė ėia per bilijušas, A. Aitutis
savo pagarbą ir dėkingumą pradėjo pasakoti, kad tai esą
tiems didvyriams ne žodžiais, Įn,etinės sukaktuvės, kai dr.
bet energingu darbu. Deja, i? Biežis jį atėmęs iš giltinės nalietuvių tarpo atsirado net ne-Jgų. Sunkiai, Sako, sirgau. Kuo
maža “revoliueijonierių”, ku-1 nM»t .<lr. Biežis pradėjo ruošti Į
rie gatvėje* nesidrovėjo parei- mane ligoninėn, prašiau pali-I
kšti savo panieką Dariui ii j<ti namie ir čia leisti nuiniGirėnui ir atsisakė duoti nors rtį, Jaučiaus labai silpnas, o'
rentinę nukėlę! Aukas rinko skausmai buvo neapsakomi, j
net kelios latvaitės, kurioms Vienok dr. Biežis neklausė. Nu ,
keli toki mūsų tautos išgamos gabeno į ligoninę, keliais atdrįso atsisakyti ir dar pareik vėjais leido kraujo ir dar prieš
šti savo negerbimų lakūnų. ;operacijų pradėjau goriau jau
Tos latvaitės tokius niekšus stis. Pagalios padarė sunkių
sugėdino. Štai, kokių nekultū
ringų asmenų dar yra tarp lie
tuviškai kalbančių amerikieoių!
Bet nežiūrint to daugiau
kaip 40,000 žmcaių mielai da
vė mažesnę ar didesnę aukelę
Dariaus Girėno paminklui. Ri
nkliavos dienų aukų surinkta
kiek daugiau kaip 2,600 dol.
Tikslesnių žinių apie tų mil
žiniškų darbą ir jo pasekmes
bus patiekta vėliau.

T R E A T M K K T A I
SvedlSkl mankStlnhnai Ir elektrmi masažas
Treatmantal visokių ll<ų, reuinattimo. nervų atitaisymo, Šalčio
Ir taip tolIAua, au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cijų. kuorui galima lSalaelbėtl nuo visokių lirų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarninkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

-n

’

r>

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ
E A I V A K ON C I V

A G K W T U R A

PRISIRAŠYKITE I MŪSŲ SPULKĄ
PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST 47th STR.

Tel. LAPayette 1083

PEOPLES COAL CO.

0,1

NAUJAS “CROSLEY” RADIO, dual 4

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą vogo.
Yardas ir ofisas:

NAU.JIAS “CROSLEY” RADTO, dual 5
GRAŽIAME KABINETE, su 10 tūbų

$66.00

12132 SO. UNION AVĖ.
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

O

Trl. Roulevard 4552

‘■fll IKIEWICZ£ (0tHORTGAfiE BANKERS;

TEISINGUMO

1 COL. D.FIVE LOWBOY

Jos, f, hliiki

WB M OUR MkOT

Galite nusipirkti daugiau
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

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

Pocliy M. R.
Kent. M. R.

BUDRI KO KRAUTUVĖS DUODAMI LIETUVIŠKI
RADIO PROGRAMAI:
Nedėliomis: 8:00 vai. ryte ir 1 :00 v. po piet. W.C.F.L., 970 K.
Ketvergnis: 7:30 vnl. vakare. W.II.F.C., 1420 K.

Lun>p ...........

I, 2. or
4 tons
S tons or morc
67.25
67.75
65.45
65.75
66.75
66.25

Black Rami

Err ..........

68.50

Ltimp ...........

68.75

68.00
68.25

IV.

1N 0UK OFFICE
r

1

r
►H t jU&H

n

Tuo būdu fonde paminklui
statyti jau yra apie 4,000 dol.
Graži ir sėkminga pradžia.
Bet tai tik Cbieagos lietuvių
patriotų aukos. Ir kitos kolo
nijos prisideda prie to kilnaus

į;, k
x

jai.
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