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KABINETĄ

Tai trys NRA patariamojo boardo nariai Wasliingtone. 
Šie nariai saugoja vartotojus nuo išnaudojimo didinant pre
kėms kainas.

Chicagiečiai vakar negavo 
progos pamatyti vokiečių gar 
sųjį dirižablį “Graf Zeppe- 
lin.” Anksti rytų vakar jis 
Curtiss lėktuvų stoty nusilei- 

' do tik kad išleisti ir paimti 
j keleivius ir paštų. Po to tuo
jau praskrido šimtmečio pa-

APIE TŪKSTANTIS RINKĖJŲ ST01A 
į DARBA

ŠIANDIEN PASKUTINĖ DIENA 
GALUTINAM PRISIRENGIMUI

Auburn s:’»e. gal būt bus pakeis
ta Lituanica vardu

Rytoj viešoji rinkliava Chi-1

VARŠUVA, spal. 26. —Vie- i 
tos universiteto studentai va
kar sukėlė riaušes prieš vy
riausybę. Daug jų sužeista. 
Policija kaltina naujokus stu
dentus, kuriuose pasireiškia 
priešpilsudskinė -dvasia.

Kadangi tarp studentų bru 
/.dėjimas augo dar smarkiau, 
vyriausybė šiandien uždarė 
universitetą neviliotam laikui.

PARYŽIUS, spal. 27. 
Žurnalistas Sarraut sudarė 
Prancūzijos ministerių kabi
netų, kurio surašau įeina daug 
ir senųjų ministerių.

Respublikos prezidentas pa
tvirtino naujų kabinetų. Da
bar naujas premjeras stos į 
parlamento kvotimus.

TAIKOS DERYBOS

RIO I)K JANKI RO, Brazili 
I ja, spal. 26. — Čiu prasidėjo 
; Kolumbijos Peru taikos derv- 
: 1>OS.

SEVTLLE, Ispanija, spalių ___________
Ofi. - Areštuotas, kaipo negeis KOVA PRIEŠ VĖŽIO LIGĄ
tinas įsileisti Ispanijon, vienas _______
iš Brooklvno, N. Y., paspru- l MADRIDAS, spal. 26. — A- 
kęs rusas. Tikrasis jo vardasj tidaryta tarptautinė konferen- 
nežinomas. Jis sakosi iš* Ame- cįja kovai prieš vėžį. Dalyvau 
rikos pabėgęs, nes policija ie- ja 42 kraštu 675 atstovai, 
škojnsi jo.

ISPANIJOJ AREŠTUOTAS 
rusas

KONFERENCIJA ATIDĖTA
FORDAS PAŠALINTAS 
NUO VARŽYTINIŲ

J. V. SANTYKIAI SU BOL
ŠEVIKAIS PAVOJINGI

JAPONAMS

MONTREALIS, Kanada, 
spal. 26. —įVysktantis į Švedi 
jų naujas japonų ambasado
rius Širatori pareiškia, kad 
numatomas J. Valstybių pripa 
žinimas sovietų vyriausybės 
yra pavojingas japonams ir 
Azijos rytams. Sovietai tada 
galės platesniu ruožu vesti sa 
va prapągandą.

PREZIDENTAS ĮSAKĖ 
PIRKTI AUKSĄ

WASIIIN3T0N, spal. 27.— 
Prcz. Kooseveltas specialiu 
dekretu .autorizavo J. V. pini
gų kalimo įstaigas ir meta
lų tyrimo ofisus pirkti nau

LIETUVOJE

NUFILMAVO LIETUVĄ

žangos parodos paviršiumi, i cagos mieste Dariaus-Girėno 
pasuko į Michigan ežerų (į rv 'paminklo statymo fondui. Rink
tus) ir išnyko.

Išskrido į Akron, O., kur iš
bus porų dienų ir po to leisis 
namo

Į liava eis 20 vardų. Apie tūks- 
itantis rinkėjų pasirengę į kil
nų, patrijotiškų darbų, laukia 

| išauštant šeštadienio, kad pa-į Vokietijų.

Sakoma, čia dirižabliui už- i paminklo drąsuoliams lakfl- 
trukti pasirodė nepalankus o- narus, kurie savo galveles pa- 

, guldė dėl pakėlimo lietuvių 
tautos vardo. Šimtai darbinin-

1 dėti rinkti aukas pastatymui i

Šių vasarų į Lietuvą buvo ras 
atvykęs ir čia ilgesnį laikų vie i 
šėjo Amerikos lietuvis filmuo- . 
tojas p. Januševičius. Važinė- Į 
damas po Lietuvą, p. Januševi 
čius nufilmavo įvairias Lietu
vos vietas, iškilmes ir asine- 

, nis. Tarp kita ko, nufilmuo
tas Lietuvos skautų sąskrydis 
Palangoje, Zarasų krašto įdo
mesnės vietos, skautu vado 

1 . .1 j Baden-Powellio Klaipėdoj, kai 
i kurios Klaipėdos pajūrio vie 
tos ir kitas. į j- Springfieldo

Iš viso filmų, padaryta apie kad žemesnieji legislatūros rū 
7,(XX) metrų. Jų žiūrėti užten- mai bandomuoju balsavimu 
ka kokioms 7 valandoms. Fil- i pasipriešino 30 milijonų dol.

KARO LAIVYNO DIENA

Šiandien, spal. mėn. 27 <1., vi 
sam krašte minima, karo laivy 
no diena. Didelės iškilmės į- 
vyks Chieagos šimtmečio pa
žangos par orioje.

i

PRIEŠ ŠELPIMO PRIPA 
ŽINIMĄ

GARBĖS ŽENKLAS

Darius-
T

OCT. 28ih 
1933

kų vyrų ir automobilistų eina 
rinkėjams į talkų. Visa mūsų 
patrijotiškoji visuomenė >’ra| rį rytoj gaus kiekvienas žmo 
pasirengusi paremti musų pa- g-us j<iok paaukojęs Da-
sišventėlių lietuvaičių gra
žias pastangas.

Čia matote ženklą (tag), ku

riaus-Girėno paminklo fon
dui. Ženklelis yra geltonos po 

Ši vakarų visose kolonijose' pi^ros, vienoj pusėj žodžiai 
rinkėjos ir visi užsiregistra- žaliomis raidėmis, kitoj, rau- 
vusieji darbininkai renkasi į donomis. Pasidarbuokime, kad 
parapijų sales, kad padaryti rytoj ne tik lietuviai, bet ir 
paskutinį pasitarimų, kad pa- svetimtaučiai turėtų šį garbės 

pi am ša, sjja]įn^į reikalingus rinklia- ženklelį.
vai dalykus ir t. t. Visos ir -----------
visi, kas tik turi kokių nors taryhoB *atvil> ^misija vien- 
reikalų, prašomi ateiti į susi- balsiai balsavo už rezoliuciją,-

jai pagamintų auksų, mokant mai J™ Praminti ir bus ro- bonų laidai, kas reikalinga be rinkimu% kaip min-jo. .kuria Auburn avė. (Bridge-

vvriausvbės nustatvtas kainas. domi kino-teatruose. darbių šelpimui. Tuo tarpu 
šelpimo fondas nuolat mažėja.,

me, bus parapijų salėse. port) pakeičiama LITUANI- 
i CA AVENUE. Manoma, kad

ŽENEVA, spal. 26. — Nu- , AVASHINGTON, spal. 26.— 
siginklavimo konferencijos su- Karo departamentas paskol
ai rinkimas nukeltas į gruodžio p,-, varžytines kariuomenės mo 
mėn. 4 d. 1 as padaryta dėl į- torizavimui ir lėktuvų padir- 
vyksianeių lapkr. 12 d. \ okie- kiniui. Iš pradžių šiam tikslui 
ti.įo.j parlamento rinkimų. , skiriama 25 milijonai dol.

į Fordas išskiriamas iš šių
BOMBUOTI GUBERNATO-

PAŠAUKTI KAREIVIAI 
GAUDYTI PLĖŠIKUS

SUSITARTA SU LATVIAIS

Spalių 6 d. buvo tęsiamos 
lietuvių latvių ekonominės de
rybos. Abi deligaeijos susita-

UŽ PARODOS PALIKIMĄ 
1934 METAMS

INDIANAPOLIS, Ind., sp.
27. — Valstybėje ėmė smarkau 
ti plėšikų gauja. Plėšikų išgau- Į ’ė dėl priemonių mažam pasie

Rinkliava prasideda 6 vai. faryba priims komisijos reko- 
rytą. Eis iki 5 vai. vakaro. !mendaciją. .Tai daroma Da-

Čia turime pranešti malo-' riaus-Girėno atminties pager- 
nių žinių, kad vakar miesto bimui.

Chicago miesto taryba pa
darė rezoliuci.įą, kuriaja ragi-

dymui be policijos pašaukta n*° susisiekimui patobulinti. Į narna šimtmečio pažangos pa-
tarnvbon valstybės karinome- Derybos pertrauktos iki spalių I rodos vadovybė, kad paroda
n<- 9 d. Per šitą pertrauką abiem | būtų dar ir 1934 metais pakar

--------  -------------------------------------------------------------------------------------  valstybėm: bus patiektas su-' t-ota.
SAN JUAN, Porto Rico, KUN. STRAZDELIUI PA- - Lietuvos visuomenė šiam su- sitarimo projektas mažam pa: ------------------ , , ..

,ienin „„siekimui „.reg,,- i NORI 12 DOL. PER DIENĄ i.^' pa‘'“^ri™ 

liuoti. 1 ------------

KANKINO ŽMOGŲ

RIAUS NAMAI
varžytinių, nes 
NRA.

nepasi rases

Pinigų vertė — 
mainyba

spalių 26. — Ties gubernato-' 
l iaus Gore vasarnamiu, Jajo- 
me Alto, susprogdinta bombn.

MINKLAS JAU PASTA
TYTAS

NAUJAS EKVWDORO 
PREMJERAS

KAUNAS (per paštų). — 
Šiemet suėjo šimtas metų nuo 
populiaraus liaudies dainiaus 
kun. Strazdo-Strazdelio mir- i

manymui pritarė ir lėšos kas
dien vis plaukė. Galiausia bu
vo surinkta arti 6,(XX) litų. Tad 
visi sukruto smarkiai dirbti 
ir spalių mėn. 8 d. šis pamink
las atidengtas.

Iškilmės prasidėjo jminaldo-

Į J. Sorokovskio namus,
Oak Parke, įsiveržė keturi plė 

I šikai, kada jis buvo vienas ' GRK, spalių 27.
namie ir žmogų rūsy kankino,. Britų sterlingas ir prancūzų 

frankas daro mažą pažangą

KAIMAS BE SPAUDOS

Ql TTO, Ekvadoras, spalių ties. Kamajų visuomenė tarinis. šv. Mišias laikė RokiŠ- 
26.— Šios, respublikos premje-1 proga nutarė pastatyti jamlkio vikaras kun. Baltrukėnas. 
fu paskirtas F. Gomez de la paminklą. ! Dalyvavo daug veikėjų ir apie
Torre.

MADRIDE RIAUŠES

MADRIDAS, spal. 2f>. —
Statybos pramonės streikuo
jantieji darbininkai sukėlė 
riaušes. 3 nužudyta.

Dar 1931 m. šiam reikalui11.0,000 žmonių, daug iš toli- 
ibnvo susidaręs komitetas iŠ miansių apylinkių, 
pirmininko kun. Kerničio, mo- Po pamaldų svečiai ir orga- 
kytojos A. Dulkvtės, Pr. In- į nizacijos su vėliavomis nuėjo

ORO STOVIS
CHI0A00 IR APYLINKĖS 
— Šiandien iš dalies debe

suota; šalčiau.

driflno, Indriūnienės, mok. Bu 
čytės ir mok. J. Vajegos. Ko
mitetas, pasitaręs su a. a. ku
nigu J. Tumu, užsakė skulpto
riui Aleksandravičiui padary
ti biūstą. Kun. Keraičiui per
sikėlus į Krinčiną, jo vieton 
stojo dirbti dabartinis Kama-

į kapus, kur prieš VX) metų 
palaidotas kun. Strazdelis. Ka 
pas gražiai aptvertas. Antka
pio akmuo aukščiau iškeltas. 
Atlikus religines apeigas prie 
kapo, nueita j aikštę ir tenai 
atidengtas paminklas — ant 
aukšto akmens pastatytas ve-

OELČIAI TT, Gudelių valse. 
Kada spauda rašytas žodis pa
siekė net tolimuosius Lietu
vos kaimus, šis kaimas miega. 
Iš 50 ūkininkų vos 9 skaito lai 
kraščius. Trys skaito “Mūsų 
Laikraštį.” Jaunimas galėtų 
pas save įsisteigti pavasari
ninkus, nes jo čia gražaus y- 
ra. i

SEPTYNI ŽUVO UPĖJE

BINGHiAMPTOK, N. Y., 
spal. 27. — Važiuojant į vieną 
surengtą vakarėlį septyni jau
ni asmenys su automobiliu nu- 

jįj klebonas kun. Krikščfūnas. lionio liaudies poeto biustas, sirito Snsųuebanna upėn ir pri 
Ne tik Kamajų, boti ir \ isos ; Pasakyta kelios prakalbos. • gėrė.

Chieagos namų statybos pra 
monės darbininkai unistai rei
kalauja didesnio atlyginimo; 
6 valandų .dienos darbo ir 12 
dol. per dienų.

PRIEŠ MOKESČIŲ MA
ŽINIMĄ

Cooko apskrities turtų įkai
notojas ir toliau priešinasi

tarptautinėje inainyboje. Bet
. italų, vokiečių, švedų ir kitu

Plėšikai sakė, kad juos pa-1. .. ... ...•' 1 kraštų pinigai mažėja savo
informavo vienas vvras apie1 <. vertėje.
Sorokovskio turtingumą ir pi

pinigus — 100,000 dolerių.

nigų namie turėjimą. 
Nieko neišgavę paliko

rištų ir sužeistą.
su-

NEDORYBIŲ LIZDAI

Chicago j pririšo daug, taip 
vadinamųjų, “masažo salio-

mažųjų n^mų savininkams mnįnų.” Patirta, kad tie salionai.
žinti 15 nuoš. mokesčius,

Iš naujo bus kreiptasi teis
man.

LENKŲ PAGEIDAVIMAI

Chieagos lenkai dirba už tai, 
kad Crawford av. pakeisti Pu- 
laskio vardu. Tam susidaro 
stipri opozicija.

Vakar pinigų mainyba buvo;
Anglų svaras 
Kanados doleris 
Prancūzų frankas 
Belgų belgas 
Vokiečių markė 
Šveicarų frankas 
Italų liras

$4.74
0.98

.058714
.2097
.3577
.2910
.0791

yra nedorybių lizdai. Imtasi 
priemonių juos išnaikinti

šiemet Cooko apskrity auto 
mobilių katastrofose iki spalių 
26 d. yra žuvę 865 asmenys.

AVASHTNGTON, spal. 27. - 
(Naujo aukso vienai uncijai va 
Ikar nustatyta $31.54 kaina, ar 
ha 18 centų daugiau kaip už
vakar.

J. Valstybių dolerio vertė 
pirkime vakar buvo 6f> 51 •-

ST; JOHN, N. B., spal. 26.
Big Salmon upėje prigėrė sep Pl^ATINKITE “DRAUGĄ 
tATii sielininkai. 1 KITĘ “DRAUGĄ”

99
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“DRAUGAS”
Ueln« k««41«n. Askyrua Mkmadlenlua

PRJBNUMKRATOa KAINA: Matams — *«.•», Pa.
Ml meta — l».60; Trim* minoalams — Vienam
vataeslui — 7te. Kuropoj* — Matams |7.00; Pusei mo
ta — ><•••. Kopija .33c.

2£t«/*į
Bandradarbiams Ir korespondentams raitų negrų.

ČiflUIlA Į * raneprašoma tai padaryti Ir neprfriunfl

bet ir tautiniai centrai, kuriuos “Draugas” Į 
nuoširdžiai rėmė per visus savo gyvavimo 
metus, dabar remia ir visada rems. Dėl to 
ir pasitikime, kad šis vajus, kurio pasiseki
mu rūpinasi ne tik pati “Draugo” vadovybė, 
bet ir mūsų centrų vadai, atneš gražiausių 
rezultatų ir tai bus tinkamiausias “Draugo” 
jubiliejaus paminėjimas.

Sveikata - Brangus Turtas
R£D. PASTABA: Juu vienuolikti metai, kai mn- 

aų- dienrašty dr. ItačkiiM veda Sveikatos Skyrių, Jl« 
telkia profciUJoualIus patarimu* akaltytojaiua Ir mie
lai atsakinėja | klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra

LIETUVOS GYVENIMAS
JAUNIMO FEDERACIJA duug meilesuė, kadangi jie sa- 

----------- Įvo vaikus leidžia mokytis į
Lietuvos Katalikų Jaunimo lenkų gimnazijas. Šitų ponų 

Sųjunga “Pavasaris“ pasiva- • pastangomis lenkų gimnazijos

— ano Iki lt:H ral.

kainos prioiunttamoa paralkalama 

Rfcalhimai amlr^pAiai Hienai priimami iH

S vah po piot

KAIP RUOŠIASI ATLIETUVINTI 
PAVARDES

“DRAUGAS”
UTHUAUIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily. Buept Punday. 
■OBSCaiPnOMB: Ona Tear — *1.00; Slz Mentbs

— Three Monika — ««.«•: One Moatk — 7to.
Merepe — One Tear — |7.00; SU Montha — AMO; 
Copy — .Ola.

Advertlsln* ln "DRAUtUF brtui beak resulta 
Advertlslns ratas oa aopkaatten.

“DRAUGAS” 2334 a Oatley Avė, Chicago

“Talkos” spaudos biuras praneša: Ru
sai ilgų laikų bevaldydami Lietuvų, buvo nu
sistatę jų nutautinti ir visomis priemonėmis 
šio tikslo siekė. Jų įtaka buvo jau tokia, kad 
lietuviai vieni nesųmoningai pradėjo darkyti, 
rusinti savo pavardes, kiti gi rusų valdinin
kų priverčiami. Per ilgų laikų tikrai lietu
viškos pavardės virto rusiškomis arba suru
sėjo, prikergiant rusiškas galūnes. Dėl tokios 
pat įtakos daugelis lietuvių pavardžių buvo 1

1) Klausimus galima siųsti “Draugu” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Kaėkul, 3061 W. 43rd SL, ClUeago.

miooiss
2) Sluuėiuut klausimus, visada reikia paduoti sa

vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Favurdė nebus skelbiama.

3) Jei lUantalmo ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto ženkelj už 3 centus.

DU.A.M. MACKUS 
3061 W. 43td bt. 

Oliicago
Tcl. Lat'ayctte 3057

Idino federacija, išsiskirdama 
dvi sujungi: vyrų ir mergai
čių. Mat sujungus veikimas la
bai išsiplėtė, tat ir persiskir
ta, kad veikti būtų dar sek- 

imingiau.
Dabar federacijai būtų pro- i

gauna net mūsų vyriausybės 
pašalpas. Labai įdomu, kiek 
pašalpų gauna Vilnijoj “Ry
to” gimnazijos iš lenkų vy
riausybės. Šitie ponai užsėdę 
visus departamentus ir kitas 
valdžios aukštumas, vis dar 

A-. . i tebesityčioja iš lietuvybės, pagalvoti ir savo himno t .
PAGURKLINĖ LIGA, ABBA traliuoti. Piktas pagurklinę'kluusilllu. Mat linišiolinis hi-!pie ju08 užsienio lietuvi9 spa“ 

GOITERIS įtaipgi gauua nuo išgąsčio, . ...... J „......... da >» rašo. Taip pat

! sikrimlimo, rūpesčio, gailes-

DIDELIO DARBO BELAUKIANT

Lietuvių katalikų veikėjams niekuomet 
darbo nepritrūksta. Per ištisus metus daug 
ir nuoširdžiai dirba tai vienų, tai kitų kata
likiškų ar tautiškų darbų. Čia mes norime 
pakalbėti apie spaudos platinimo darbų, ku
ris kiekvienam susipratusiam katalikui turi 
rūpėti.

Šio mėnesio 16 dienų mūsų dienraštis 
pradėjo talkų, vajų. Į talkų įstojo kelios de
šimts darbščių ir katalikiškos spaudos rei
kalams pasišventusių žmonių, kurie jau dir
ba ir to darbo pasekmės, yra tikrai džiflgi- 
nančios. Bet, turint galvoj, kad šitas vajus 
yra pavadintas jubiliejiniu iš priežasties 
“Draugo” 23 metų sukaktuvių, teko pagal
voti, kad vajus eitų šiek tiek kitaip ir pla

tesne vaga negu praėjusiais keleliais metais.
Spaudos platinimo darbui į talkų atėjo

Neniažu

mnas savo teksto ilgumu la
bai sunkiai duodasi išmoksta-

rfipesčio ir širdge- čio, sugedusių dantų, blogų to-,nias> juk hįlnnai. turi būti vi
los yra toms moterims, kurio- nsilų, reumatizmo ir įvairių' suotinai giedama* ar dainuo
tus auga kakle pagurklinė —I infekcijų bei toksinų. Ijamas. Todėl himno tekstas tu

dar sulenkintų, suvokietintų ar kitaip kaip 
sudarkytų.

Susikūrus nepriklausomai Lietuvai ir nu
sikračius svetimtaučių įtakos, kilo mintis nu
sikratyti ir šiuo svetimųjų palikimu — kilo 
mintis pavardes atlietuvinti. Sumanymus ra- j 
do visuose sluoksniuose didelio pritarimo ir( 
netrukus buvo pradėtas įgy vendinti. Kaip šio!

goiteris 
Nei

šernai rašo. 
apie juos retkarčiais prisime
na ir Lietuvos katalikų spau-I •
da, kuriai cenzūra dažnai vi
sai neduoda balso. Šiuo rei- 

ikalu š. m.
vos” n-ryj 
labai įdomus straipsnis “Ka
da Lietuva bus lietuviška”. 
Šį straipsnį parašė p. V. Gu
stainis, buvęs “Lietuvos Ai
do” redaktorius. Šiuo straips
niu susidomėjo ir dabartinis 

įdėdamas 
pagarsėjusio p. Mariaus (V. 
Rasteinio) kritiku. “Lietuvos 
Aidas” smerkia šio straips

nio autorių. “Lietuvos Aidas” 
privalo smerkti tuos ponus, ku 
riems lietuviškumas tėra tik 
priedanga jų juodiesiems tik
slams. Tačiau jis to nedaro, 
kadangi tada reikėtų prieš sa
vuosius. Šį p. V. Gustainio 
straipsnį turėtų persispausdi- 

:nti visi užsienio lietuvių laik
raščiai ir patiekti savo skai
tytojams. -s

“Naujosios Roniu- 
136-7-tame tilpof Gydymas goiterio turi pra-įri būti trumpas, bet svarus; 

moteris nenori, Į aidėtl tuoj, kaip tik jiga yra (jo muzika turi būti gyva, vi- 
kad jos gražių išvaizdų gadin- 1 pastebėta. Anksčiau pradėjus sus uždeganti .energija ir paši
lų kalakutims kaklas. Į gydymų, galima greičiau pa- Įryzimu, — muzika turi būti

Nors labai retai, lift kai ka-įveikti ir pasigydymas mažiau I ugninga, dvelkianti jaunatve, 
da pasitaiko ir vyrant gauti įkainuoja. Gydymo būdai yra į Dabai line pavasarininkų him- 
pagurklinę ligų. Ikeleriopi. Senoviški gydytojai,110 muzika šitų ypatumų ne-

ligos yra d ve- išpildavo goiterį su P^iu. I*11™j°. Dabartinis M
. va(įj_ Tokia operacija labai pavojin- daugiau panašus į kažin ko- 

žmonių po opera- ki4 pagrabinę giesmę, dvelkia 
eijos mirė. Pastaruoju laiku

viena

Pagurklinės
darbo pradžių, tenka čia nurodyti lietuvių !J°P°S rūšies: viena rusis 
pavardžių surašinėjimų. Surašinėjimų vykdo narna “paprastoji pagurklinė”J&‘l ir 
vidaus reikalų ministerija per apskričių vir- Į (simple goiter), o kita rūšis 
šininkus, o šie per
varomas visu smarkumu ir vidaus reikalų |ophthalinie goiter). Nuo 
ministerija pirmas pavardžių partijas jau ga- įprastosios pagurklinės ligonis

mirtimi. Tuo tarpu himnas tu
ri dvelkti gyvenimu tiek savoseniūnus. Surašinėjimas 'yva “piktoji pagurklinė” (ex- j medicinos daktarai padare sto-

i • . . i i 4i i *4. \ ‘lipfniHi <ii(IC(‘ DJižrinįšrH(lf) tekstu^ tiek muziku. JtitHi iip~smarkumu ir vidaus reikalu ophthalinie goiter). Nuo pa- ’,<nnai umeię pažangų, isiauo(
įvairių nuostabu, kad dabartinis pa-

vo.
Pavardžių peržiūrėjimų atliks tam tikra 

komisija. Visos nelietuviškos pavardžių ga
lūnės bu,s nukirstos, o virtusios svetimomis 
bus atlietuvintos. Norintieji •pavardes keisti, 
galės pasirinkti naujas iš tam tyčia sudary
tų lietuviškų pavardžių sąrašų.

Šis darbas yra labai didelis ir reikalau-

I labai blogai nesijaučia, tik pa- 
[ stebi, kad kaklas palengva 
'storėju. Bet nuo piktosios pa- 
Jgurklinės, ligonis jaučiasi la
ibai blogai, nes širdis labai 
Į smarkiai plaka, akys atrodo 
j lyg išsprogusios, ligonis trii- 
j mpu laiku suliesėja, sveikata

pažangų, 
vaistų ir

moksliškų priemonių goiteriui i vaHarinink,i himnas niekur vi- 
gydyti; taigi dabar kruvinos, suotinai nebuvo giedamas: jį 
skaudžios ir pavojingos opera- giedodavo tik specialiai paruo 
cijos jau eina iš mados

jus didelio atydumo. Pirmųjų vaisių gailina visiškai sunyksta.
tikėtis tik ateinančiais metais.

Chicago lietuvių Kunigų Vienybės provinci
ja. Viename iš susirinkijinj pasiūlė gražiu NESUSIPRATIMAI TARP DARBDAVIŲ 
sumanymų ir jį užgyrė. StAfchymas yra toks: IR DARBININKŲ
varyti intensyvų vajų kiekvienoj parapijoj 
atskirai, pradedant su pamokslu bažnyčioje, 
išleidžiant tai parapijai specialį dienraščio 
numerį, suorganizuojant spaudos apaštalų 
grupes ir panaudojant visas galimas priemo
nes kilniam spaudos platinimo reikalui.

Taigi, kaip vakar jau buvo paskelbta, 
mūsų gerb. klebonų sumanymų pradedame 
vykinti. Pirmoji Spaudos Savaitė prasidės 
spalių mėn. 29 d. seniausioj lietuvių parapi
joj Chicagoj, būtent 6v. Jurgio parap., ku
rioj klebonauja J. M. gerb. pralotas Mykolas 
Krušas, šio vajaus sumanytojas ir uolus ka
talikiškosios spaudos rėmėjas.

Mes ypatingai džiaugiamės tuo faktu, 
kad mūsų vienintelio tikybinės ir tautinės 
minties lietuvių dienraščio platinimo talkon 
ateina kunigui klebonui.

Visiems yra aišku, kad parapijos tai mū
sų didžiausi ir stipriausi ne tik tikybiniai,

Priežastis nuo ko pagurkli
nė įsimetu, tikrai iki šiol dar 
įneištirta, Pą^Į|bė.tpr kad.toji 
'liga yra labiau išsiplėtojusi 
(tose apylinkėse, kur geriama-

llabar goiterį galima pagy
dyti beveik visuose atsitiki
muose sėkmingai su vaistais, 
elektro-kataforezija ir dieteti
ka, be jokio skausmo ir be pa
vojų.

SULIETUVIN3 IR 
TUVIŠKAŠ PAVARDES

šti chorai, o ne visi nariai. Iš
lavinti chorai pavasarininkų 
himnui išmokti praversdavo 1 
keletu savaičių, tuo gi tarpu i 
visi nariui, visa minia turi iš
mokti himnų per kokias pus
antros valandos maxirnum.I
Amęrikos Lietuviai Vyčiai čia 

: daug laimingesni: jiems a. a. ■ 
NELIE-kun dr. NL Gustaitis parašė 

labai įdomų, trumpų, lengvų

BAŲO NEBUS

Vytautas Lapšys

DARBININKE! ŠTAI TAVO PRIEŠAS
Bedievybė neša darbininkams skurdų 

(Tęsinys)

Devyni amatai — dešimtas badas
Socialistų valstybėj darbininkui nebus 

įpratę prie darbo, nes padirbus vienokį 
darbų, reikės dirbti kitokį. Pavyzdžiui, 
pamiršai kokį laikų drabužius, valdinin
kas liepia siūti luitus, paskui kaminus 
valyti, paskui šienų pinuti, paskui būti 
vaistininku, būti kalviu, jiaskui gydyti 
žmones ir t.t. Ten darbo išsirinkti, koks 
kam patinka, nebus galima, bet reikės 
diibti tokį, kokį socialistai valdininkai 
Išskirs. Darbininkų gyvenimas tuda pri
klausys valdininkų maloras. Darbininkai 
visų darbų nemokės dirbti, nebus įgudę 
visus darbug dirbti, todėl darbas jiems 
bus labai sunkus. Darbus tada nepaleng

vės, bet pasunkės. Darbininkai negalės 
važinėti iš vienos vietos į kitų, nes kraš
tuose kur darbas sunkesnis neliktų visai

Lietuvoje darbininkų reikalai įstatymais 'sis vanduo turi savyje daug 
yru visai menkai apsaugoti. Šioj srity iki šiol kalkių. Taipgi daugiausia gan! bet kai kas ir ne. 
vadovautasi netikusiais ir pasenusiais rusų na ta ligų tie, kurie
įstatymais, siek tiek papildytais. Nėra darbi- J tvankiuose butuose, kurie re- 
ninkų apdraudog nuo nedarbo ir senatvės. tai Išeina į tyrų orų, retai sau- 
Tik nesenai pradėjo veikti vadinamos ligonių i€,s temato, kurie užsilaiko ne
kasos, kurių lėšas sudaro darbdavių ir dar-'iSanįtariškai jr negauna tinka- ir nelietuviškos. Tuo 
bininkų privalomi įnašai, šios kasos —1

---------- ir svarų himnų, kurio tekstų 1
Šito žygio kai kas laukia, pasiėmė ir Lietuvos skautai 

Mat daug (labai įdomu, ar jie Vyčių at
gyvena svarbiau, kad mūsų širdys bū- 'siklausė). Todėl “Pavasario” 

tų lietuviškos. Juk žinome; Federacijos vadai turėtų pa- 
dung mūsų tautai nusipelniu-i galvoti himno klausimu ir du
sių žmonių, nors jų pavardės' ryti tuo reikalu realių žygių.

gi tarpu ' -----------------
rūpinasi lno niuisto. Silpnesnės moterys ,yra tipų, anot žmonių, "par- 

susirgusių darbininkų gydymu. Bet jų veiki- gauna pagurklinę laike neštu- davadušių”, nors jų pavardės
mu darbininkai labai nesidžiaugia, nes ka- ni0> niat tuomet kūne susida- ir lietuviškiausios. Pavardes -----------
soms tenka gana daug mokėti, o su gydymu jr0 daug toksinų, o thyroidinės iietuvinti reikėtų nepriversti-. Aukštųjų valdininkų tarpe 
esti daug keblumų. liaukos tuos toksinus pfiver- nai. Na, kas iš to išeis, — pa-j esama visokių tipų: yra ir to-

Atleidimas darbininkų iš darbo nėra aiš- stos su padidinta energija nei- matysim begyvendami. -s kių, kuriems Varšuva būtų
kiai sutvarkytas, todėl dažnai pasireiškia Į—-------------------------------------- ■ — ............ .............. .

nesusipratimų nukenčia ir darbdaviai ir dar
bininkai. Netrukus bu« išleistas įstatymas, 
kuris aiškiai nustatys darbininkų ir darbda
vių santykius; tada, tikimasi, bus išvengta 
aštresnių kivireių.

darbdavių sauvaliavimai, darbininkai nūs- Isipratimui. Dažnai prieina ir prie streikų, ka- 
kriaudžiaini ir teisybės nepajėgia surasti. Do- Irtais ir peštynių. Darbo inspektoriai, kurie 
bar, siaučiant ekonominiai krizei, darbininkų j yra \ įsuose aps k ličiuose, dažnai nepajėgia 
iš durbo atleidinėjimai padažnėjo. Padažnėjo įkylančius nesusipratimus geruoju likviduoti, 
ir paaštrėjo darbininkų su darbdaviais nesu- nes neturi tvirto teisinio pagrindo. O nuo

darbininkų ir visi važiuotų ten, kur dar- , Arba vienus mėgsta vienokius, kitus kito- 
bas lengvesnis, kur gyvenimas patogesnis. į kius drabužius, bet socializme bus pri- 
18 to aiškiai matyti, kad socializmas ža
da supančioti darbininkus vergijos pan
čiais.

Niekuomet neįvykdomi pažadai
Socialistai pažadais ir žadamuoju 

“rojumi” patraukę į save darbininkų mi
nias ir jų jiagalba įiaėmę į savo rankas 
valstybės valdžių, užmiršta duotus pazudė- 
junus žadėtų “rojų”, kadangi jis pagal 
neprotingų Markso programų galimas tik 
įsivaizduoti, liet ne įvykdyti gyvenime.
Darbininkus jie tik įklampina į tikrų že
miškų pragarų.

Sociulistui, žadėdami visus žmones su
lyginti, žadėdami “rojų” jų pasekėjams 
meluoju, nes visa tai yru priešinga įgim- 
čiui ir jie to niekuomet negalės atsiekti.

Socializmas varžo žmogaus asmeninį 
patikimų, norų. Įvedus socializmų visi tu
rės valgyti iš vieno bliūdo/ne tų kas kam 
patinka, bet kų duos, nors jis ir nemėgtų 
bulbienės, arba kopūstų, bet bus privers
tas valgyti, nes kito negalės pasigaminti.

versti nešioti tokius, kokius jum duos. 
Tokiu būdu socializmas asmeninių norų, 
kurie pas kiekvienų žmogų yra vis kito
kie, nepatenkins. Asmeninis žmogaus sko
nis, patikimus, asmeninės ypatybės yra 
įgimtos ir labai stiprios, tai pastebime 
ir gamtoj; kiekvienus lapelis, kiekvienas 
smėlio grūdelis, kiekvienas vandens laše
lis turi savo skirtingus ypatybes. Bandy
mus suvienodinti žmones yra kovojimas 
su prigimčių, tai tik vaikų žaislus. Išori
niai visus suvienodinti niekuomet nepa
siseks. “Socialistui žada visus žmones su
lyginti, bet kiekviena pastunga, daiktų į- 
gimeiui priešinga, yra bergždžių. Jr tik
rai, jau iš prigimimo žmonės labai ski
riasi nuo vienus kito daugelio dalyku: ne 
visi turi vienodų gabumų bei miklumo, 
ne visi vienodui darbštūfe bei sveiki. Dėl 
tos žmonių įgimtos nelygybės savaime ra
ndasi nelygybė ir turtuose. Bet šitoks ski
rtumas yra naudingas ir atskiriems žmo
nėms ir pačiai visuomenei, nes bendrame

KAI KURIEMS VARIUVA 
MEILESNE

žmonių gyvenime reikia įvairiausių gabu
mų įvairiems reikalams bei pareigoms at
likti; kaip tik turtų skirtumą^ labiausiai 
ir verčia tas jiareigas pildyti”, rašo Leo
nas XII. Tiesa, žmogus gali šioje žemėje 
rasti pasitenkinimo, tapti laimingu, tik 
ne žemiškuose dalykuose, bet bendrauda
mas su Dievu, gyvenimų ir visus vargus 
aukodamas Dievui, tikėdamasis už visų 
gauti atlyginimų amžinajame gyvenime, 
tada ir jo vargai palengvėja, jie suteikia 
jum pasitenkinimų ir laimę, nes viską da
ro didesnei Dievo garbei, amžinai laimei. 
Tačiau jokiu būdu žmonėms laimės ne
duos socializmas, kurs naikina laimės pa
grindų tikėjimų. Kiekvienas žmogus turė
damas sielų nejiasitenkina vien kūno gei
dulių patenkinimu, jis linksta prie aukš
tesnio idealo, ieško tiesos doros ir Dievo. 
Alitruuktų nuo tikėjimo žpiogų galima pa
stumti prie įvairiausių nesąžiningumų, 
plėšimų, grobimų prie visiško atsidavimo 
kūno geiduliams, bet jis dvusioje jausis

nelaimingas.
(Bus daugiau).

Ilgokų laikų liję lietūs jau 
apstojo. Daug pasėlių sugadi
no, tačiau dar daug liko. Ba

ido nebus. Idetuvoj bado metų 
niekas neatsimenam, tik vys
kupo M. Valančiaus raštuose 

'apie juos skaitom. Jei kurtoj 
apskrityj ir silpniau kartais 
uždera, tai kitų apskričių lie
tuviai skuba su pagalba: na
tūra ir pinigais. Ypačiai pa
sižymi gailestingumu ir gera- 
širdingumu Rytų Lietuvos 
žmonės ir dzūkai. Suvalkie
čiai yra labai šykštūs.

Kad Pasaulinė Paroda C’hi- 
cagoje baigias lapkričio 12 d.

Kad iš kiekvienų septynių 
susituokusių porų yra vienus 
persiskirimas.

MIR1TANČIAM DVARE

Senų dvarų tamsa jau apsupo, 
paslaptingai dar sušlama medžiui uukšti, 
žemė kvėpuoja gitt| — prilupo 
lietučio botagai barti ir ilgi.

A
Pro atdarų langų dvasia man išklydo 
paslankioti dvaro tamsiais pakraščiais, — 
jai vis dar gaidys po nakties nepragydo, 
ji vis dar gyvena šešėliais klaikiais...

Mintimi pasivaikščioja vienas po sodų, 
sudarkė alėjas ten laikas, ir jis 
pagamino čia ūpų tų liūdnų, vienodų: 
namuose, aplinkui, čia slenka naktis...

Fisliurmonija giidisi, valsų raudoja, 
tirpsta valsas, kaip vėjas, kaip kvapas,

name,—
sode vėjas naktinį^ slaptingai byloja 
man jis neneša mylimo aido, dar ne!..

* Ar. Vitkaunkas

J Kulneliškių mokykla.
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Detroito Lietuviui
WESl SIDE

DRAUGO’’ JUBILIEJINIS 
VAJUS PRADĖTAS

Prašyčiau ir Seserų moky
tojų, paraginti vaikučius ra
šyti žinutes, kurios šiek tiek 
rištusi su lietuviais, ar tam 

Ipanašiai. Siame konteste gali 
jdalyvauti mergaitės ir berniu-

,,jkni katalikų tėvų.

soritis, Šeštokas, Bukšaitis, nes jis jwis juos ilgai Detroite 
Puteikis, Vaškevičius, Joku- gyveno, 
baitienė, Petrokaitė, Bukšaitė.
išiame piknike gražiai visus 
“treatino” Antanas Pauža.

Linksmų žinių “Draugas 
paskelbė, kad sėkmingai per
gyveno 25 metus, skleisdamas 
šviesų ir tiesų išeivijos tarpe.
Dabar dienr. “Draugas“ pa
skelbė vajų sidabriniam jubi
liejui paminėti. Tai dideliai 
svarbu ir naudinga visiems 
katalikams.

Du metai atgal, “Draugas“ 
pavedė penktadienio laidų De
troito žinioms, katalikams,
mūsų kolonijų įvykiams apra-Įn°taite. Kaip bažnyčioje, taip 

ir vestuvių pokyly dalyvavo 
daug žmonių. Jaunosios tėvai

ta po to visose parapijose at-ikuvo atvažiavę iš Branch, Mi-|jans jr laimingo sugyvenimo, 
sirado korespondentų, kurie į^1’’ lietuvių ūkininkų koloni-j ■
aprašinėja visus įvykius. Tos J08, Seserys Praneiškietės labai
žinutės skaitytojams patinka; Jaunavedžiams linkime lai- dėkingos Žižių šeimai už .'.u-

šinėti. Didelė svarba yra turė
ti mums puslapį. Kiek patėmy-

šv. Petro parapijos bazaras 
baigsis sekmadienį. Kurie dar 
neatsilankė, proga atsilankyt 

Spalių 21 d. kun. J. Gižaus- ir pasilinksmint su šios para-
Merginos ar vaikučiai, ku-jkas surišo moterystės ryšiu pijos žmonėmis.

rie stos j kontestų, prašomi 
apie tai pranešti neužilgo bū
simam susirinkimui.

Matas J. Šimonis,
3547 Vernor Highwav W.

Spalių 21 d. Šv. Antano ba
žnyčioj kleb. kun. I. F. Bo- 
reišis surišo moterystės ryšiu

Jonų Keruti su Elena Ana rai
tė. Per ši i ūbų muz. J. Bizaus
kui grojant vargonais, M. Bi- 
žauskienė gražiai 
“Avė Maria“.

Bažnvčios pataisymas po 
gaisro gerai sekasi. Stogas jau 

sugiedojo Į uždengtas. Iš vidaus pirma ei
lė išdažyta. Didysis altorius

Bažnyčios takai buvo papuo 
šti rudeniniais lapais. Vestu
vių puota buvo pas jaunosios 
mamytę Šnarienę. Puotoj taip

dar nepataisytas, bet už kelių 
dieni) ir tas bus padalyta. Vi
sų šventųjų vakare abeji miš
parai bus prie šoninio alto-

Juozų Karpauskų su Ona Mi- gį dalyvavo kun. J. Bizauskas, ;riaus-

ČIA JAU NE JUOKAS -vė ir lygybė viešpataujanti; 
— nesu skriaudų, apgavysčių

Iki šiol niekas nesugalvojo, 
kaip sutvarkyti pasaulį, kad 
visi būtų patenkinti pragyve
nimu. D tuo tarpu lengva vi- 

* sus net turtingais padaryti. 
iPav., visi žmonės lengvai gali, 
duoti vienam po nertų ir pada
lyti vienų milijonierių. Po to 
gali kitas tokių rinkliavų pa
daryti — kol visi paliks mi
lijonieriais. Ar. V.

kun. V. Masevičius, J. ir M. i Visų Šventųjų pamaldos bus 
Bižauskai. >6 ir S vai. ryto, o mišparai Laikraštis”. Laiške

Jaunavedžiams linkėtina gra 7:30 v. vakare su pamokslu irjtokios bavvnos:

Kruopių vai., Šiaulių apskr. Įnei suktybių. Nėra išnaudoto- PLATINKI i E “DRAUDA” 
ūkininkas (pAvarde dėl žino-j jų nei priespaudos. Darbinin-, 
mų priežasčių neskelbiama) ga i kai dirbu tik po 50 minučių, 
vo laiškų iš Ukrainos, bolše-jo paskui 10 minučių ilsisi. At-į 
vikų “rojaus“. Laiškas kaž- liekamu laiku vieni lanko mo- j 
kaip praspruko pro cenzūrų, kyklas, kiti taip praleidžia lai ,
Laiškų atspausdino “Mūsų kų kur pasilinksminimo užei- , 

rašoma (gose. Sodnai esu išpuošti gra
siausiomis gėlėmis ir ten žmo-

be to, garsinama biznieriai, 
draugijų darbuotė. Žodžiu sa
kant, turime lig savo laikraš
tį. Sekmadienį žmonės tik ir 
gaudo tų numerį, kad sužino
jus, kas pas mus veikiama. 
Visa tai gauname dykai.

Dabar reikia visiems susi
rūpinti, kad šiame jubiliejaus 
vajuj Detroito kolonija paro-

Jaunavedžiams linkime lai
mingo gyvenimo.

Sportininkas Petras Padols- 
kas kviečia visus lietuvius bo- 
vlininkus spalių 29 d. popiet

dėkingos Žižių šeimai už 
teiktų joms paramų.

Tylutė

D. K. S. R. dr-jos knygyne 
rengiami programėliai labiau 

susirinkti į jo namus 1916 — paskatino žmones lankyti kny- 
Bus suorganizuota1 gynų. Spalių 18 d. knygynas25tli St.

lietuvių bovlerių lyga.

Prasidėjo ‘ ‘ Draugo ’ ’ pavie-

buvo pilnas žmonių. Šį sykį 
dr-jos reikalu kalbėjo rašt. M. 
Aukščiūnienė. Muz. J. Bižau-

dytų “Draugui” savo dėkin- dienraščio numeri) išnešio- skuį akomp., A. Juocnukaitė 
.Įjimas po namus. Žmonės džiau (nitas) pagiedojo iš anglų ka

lbos verstų Rožančius giesmę 
ir padainavo “Neapolitan ni-

gumų. Kolonijose turėtų su- . 
sidarvti grupės veikėjų, kurie žiniomis. "Vėliau paduo-
darbuotus: užrašinėtų dienraš- =s“n0 tl-1 žmonių sųrasų.
ii ^riroiKVo” i r\o rrloiTinolntį “Draugų“ ir pardavinėtų, 
pavieniais numeriais, kurie 
‘.‘Draugų“ įvestų į visus ka
talikų namus. Tada daugiau 
bus drųsos ir puslapis užimti 
Detroito žiniomis.

Julius Žvirgždynas, - Alber
tas Paplinskas — pardavinė
tojai “Draugo” džiaugiasi, 
kad biznis sekmadieniais ge
rai sekasi; kai kada dar gau-

gbts’

atmininiu musų mirusių. , “Uiernči kaime viena mo- jnių pilna. Visi gražiai apsire- 
Ketvirtadienį pamaldos bus jteris nužudė ir iš bado suval-jngę, visi linksmi... Tai gyve

6, 7:30 ir 8 vai. ryto. Neap-lgė savo vaikų“. Inimas, dėl kurio privalo vis
leiskit šių pamaldų.

Spalių 23 d. palaidotas a. 
a. A. Zajankauskas. Lavonas 
iš grab. Ch. Stepanausko pa- 
šarvojimo vietos atneštas į Šv.

Ateina ypatingas laikas at
siminti mūsų mylimųjų miru
sių sielas. Kurie galit, aukokit 
nors vienas Mišias už tas sie
las. Visi nors keletu amžinų 
atsilsį už jas atkalbėk it, nes 
tai didžiausias mielaširdystės 
dailias melstis už tuos, kurie 
patys už save negali melstis. 
Atsiminkit visi savo mylimus, 
kurie jau pašaukti amžinybėn, 
iš kurios nei vienas negrįsta ir 
negali sau pagelbėti.

TĖVU MARIJONU 
MISIJOS

“Rachnose kaime septyni darbininkai kovoti!“ 
žmonės užmušti ir iš jų pada
rytos dešros“.

“Rachnose nuo Šv. Velykų Į 
jau išmirė badu 450 žmonės“.

“Daug žmonių kaukuolių 
miškuose atranda ir daug kau 
lų primėtyta”.

Ligoninės ir gydytojai' visados varto
jo skystus liuosuotojus. Ir visuome
nė greitai grjžla prie liuosuotojų 

VISI j skystoje formoje. Ar jus žinote prie
žastis?

KĄ KITI MANO ŠNEKOMS 
RAŠO

(leradarė ponia, skaitydama 
laikraščiuose, kad Kinijoj ba
dauja kelį milijonai žmonių, 

[atsidusus tarė sau:
— Jr kodėl gi valdžia uesi- 

I rūpina Įsteigti restoranų!
Ar. V.

ftmimas skysto liuosrotojo gali bū
ti toleruojamas. Akcija gali'tna val
dyti. Nedaro jokio pripratimo; ne
reikia imti “dubeltava porcija” die
nų. arba dvi vėliau. M&omis skystas 
liuositoiojas ncerzlna inkstų.

Pritaikintas skystas liuosuotojas 
priveda gerą. virSkln’Smą ir nepadaro 
jokių nesmagumų tuo laiku, a.r vė
liau.

Negeras liuosuotojas gali laikyti 
jūsų vidurius užkietėjusius tol. kof 
jj vartosite! Ir tankus vartojimas 
piktinančių druskų, ar stiprių gy
duolių labai koncentruotų tabletų ‘r 
pillsų gali lobai kenkti sveikatai.

Savaitės vartojimas gerai sutaisy
to skysto lluosiiotojo kaip Dr. Ca'ld- 
well's Syrup I’epsin daugelį Jums 
parodys. Kelių savaičių laiko, ir Jū
sų viduriai gali liuli “reguleriSkl kaip 
laikrodis”. I>r. ('aldwell's Pepsin Sy
rup yra priimtas skystas liuosuoto-

West Sidės, Šv. Antano pa
rapija, su gerb. kun. Ig. Bo- 
rcišiu priešaky, užsibrėžė pla
nų ir bandys jį įvykdyti. Vi
siems plačiai žinomas kun. I. 
F. Boreišis, didelis patrijotas, 
didelis knygų mylėtojas ir ne
nuilstantis spaudos Tėmėjas 
pasakė: “Mes turime katali
kiškųjų spaudų visur ir visa
dos platinti; tam darbui turi
me suorganizuotų jėgų“.

na net barti, nes “Draugo” Jurgio bažnyčių, kur buvo lai- j LaPkri('io 5 d- nS'1 12 (1-» 
pritrūksta. Stengiamos visų komos trejos šv. Mišios. Mi-,vienos f,avnitės Misijos Aušros 
reikalavimus patenkinti. Ačiū 'šias laikė kleb. kun. J. čižan-lVart’» Chicago, III. Pa-
kun. I. F. Boreišiui už para- skas, kun. V. Masevičius ir 
ginimų nusipirkti “Draugų”.'kun. Valaitis.

Gražų pritaikintų pamokslą 
pasakė kun. J. Bizauskas.

Velionis priklausė Šv. Jur
gio draugijai, todėl Šv. Jurgio

EASTS1DE

“Ot, broli mano, netiki lie
tuviai, ale taip yra”.

“Visa ūkininkų žemė suvie 
nyta. Ūkininkas neturi jokios
teisės ant savo žemės ir ant, Kad užsidirbti pietums, rei-. 
gyvulių. Karves kinko į plu-kia būti papietavus, o norė- 
ga ir aria. O vakare prisako i damas papietauti, turi pietus’. į4",- ku/i vaistininkai laiko dėl rei- 

sodžiaus gaiva karves pamilž- .pirma užsidirbti
ti ir pienų į fermų (pieninę) ' 
nuvesti “. - - , - j

“Rugių miltų pūdas 200 ru- i 
bliu, o žmogus uždirba nnt [ 
mėnesio 30 rublių”.

“Na, o Milleris, Čikagos ba- 
lšavikų gazietos supradentas, 
parkuręs iš Sov. Rusijos Či
kagon, važinėja po kolonijas 
ir tokias linksmas navvnas ta-

[mokslus sako Tėvas J. Vait
kevičius, M. I. C.

Lapkričio 5 d. ligi 12 d., 
vienos savaitės Misijos Šv. A-j vorščiams pasakoja, o tie. kaip

Spalių 22 d., Birutės darže dr.jos nariai atidavė grflžlJ pft 
buvo surengtas “dešimkių ke-[[butinį patarnavimų, 
pimo“ piknikas (weenie| Anižinj> atilsį Antanui, 
roast). Nors viskas buvo su-( kapsų Ag11ona
ruošta trumpu laiku, gerašir- Į ___________

Tat šiuo kviečiame į talkųĮjžių žmonių atsilankymu gra-
IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

L

Aj- V vietoms amžiams, ir galima duoti 
jauniausiam vaikučiui. Narys N.R.A.

Kį “DRAUGAS”JUMS DUODA:
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomins vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;

..................... , . , 7. Įdomins straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
Rusijoj, lai is tikrųjų lai- g Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai 

tytojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

ntano parapijoje, Cicero, UI.
,Pamokslus sako Tėvas A. Pe
trauskas, M. I. C.

Lapkričio 20 d. ligi 26 d., 
vienos savaitės Misijos Chica
go Heights, III. Pamokslus sa
iko Tėvas A. Petrauskas, M. I. 
C.

Lapkričio 13 d. ligi 19 d., 
vienos savaitės Misijos West 
Pullman, III. Pamokslus sako

avelės, ir tiki:

sako T. A. Petrauskas, M. T. 
C.

Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vic 
nos savaitės Misijos New Ha 
ven, Conn. Pamokslus sako T. 
A. Petrauskas, M. J. C.

Gruodžio 11 d. ligi 17 d., 
vienos savaitės rekolekcijos 
Philadelphia, Pa., šv. Jurgio

visas merginas, kurios dirbtų ^aua pelno liko. Kun. V. Ma- 
didelį ir kilnų vajaus darbų., sevičius, kleb. Šv. Petro pa
jos savo vardų plačiai išgar- rap., visuomet savo atsilanky-
sins ir katalikiškai spaudai m u mūsų parap. gražiai pare-1ligoninėj visiškai silpnas. Jis .Tėvas A. Petrauskas, M. I. C.
pasidarbuos. Pas mus randasi mia. Ir šį sykį jis malonėjo turi nepaprastų ligų. Viso k u- Į Lapkričio 27, 28, 29 — iri- parapijoje. Pamokslus sako T
gabių visokiame darbe mergi- dalyvauti visų dienų. Mūsų no gilės ištinusius. Brolis at-ijų dienų rekolekcijos Spring A. Petrauskas, M. I. C.

A. Tunaitis guli Šv. Marijos

nų. Iš anksto galiu sakyti, kad piknike. Esame už tai jam dė- važiavo iš Penna. Labai lifid- Valley, UI. 
jų pasidarbavimu Detroitas kingi. i na buvo žiūrėt, kaip jiedu pa
padarys didelę pažangų. Kon-j Piknike gražiai darbavosi sisveikino. Jurgelevičiai rūpi

Lapkričio 27 d. ligi gruo
džio 3 d., vienos savaitės Mi-

Gruodžio 17 d. ligi 23 d..! 
Misijos Harrison, N. J. Pa
mokslus sako T. A. Pelnius- j

teste gali dalyvauti ir mote
rys. Bus sudarytas kontesti- 
ninkių sąrašas ir joms dar 
duodamos dovanos, kurios liks 
amžinai atminčiai.

Planuojama surengti didelį 
“Draugo” vajui vakarų su 
plačia programa. Apie vaka
rų vėliau parašysime.

Noriu atkreipti tėvų dėme
sį. kad paragintų savo vaiku
čius, lankančius mokyklų, nor« 
po trumpų žinutę “Draugui” 
parašyti. Kurie per žiemų pa
rašys gražiausių žinutę lietu
vių kalboje, bus apdovanoti 
gražiomis dovanomis ir, be to, 
hus patalpinti jų pavgikslai. 
-Visas žinias prašom#' per

duoti kun. I. F. Boreišiui, ar į 
žemiau pasirašusiam.

kleb. kun. J. Bizauskas, J. U- naši apie jį, kaip apie savąjį, sijos Luzerne, Pa. Pamokslus kas, M. I. C.

“DRAUGAS" PUB. CD.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois
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Dažnais Penktadienis, spalių 27, 1933

C H ICAGOIE “DRAUGO” VAJAUS K0N1ESTININKAI VERTI 
PARAMOS

KAS 6IRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIOE

PILIETYBES pamokos 
DYKAI

Moterims norinčioms tapti 
J. V. pilietėmis duodama, pa
mokos dykai pastangomis Lie
tuvių Moterų "Piliečių Lygos 
(Pamokas duoda mokytoja 
Mauck). Pamokos būna penk

X Spalių 22 d. bazare buvo 
labai giliukingas siuvėjas VI.
Norekas, 2210 W. Cermak Rd.
Jam teko biznierių Jasnauskų: tadienių vakarais nuo 8 iki 9 
aukota dovana prie bingo. P. I vai. Sekanti pamoku bus špa- 
Jasnauskai vėl aukojo stain- d.
bių dovanų, o biznierius No- ■
rekas sako, kad ii vėl jų lai-įDkag ir jos išpildomos dykai, 
mės bazaie spalių 29 d. Biz- , Norinčios mokytis rašyti 
nieriai Jasnauskai visada pa
sižymi dovanomis ir atšilau

_ _ I X
nuo 7 iki 8 vai.kynių parengimuose.

X Biznieriai Juozas ir Ju- 
zefina Misevičiai, 2200 W. Ce- 
imak Rd., spalių 28 mini 10 
metų sukaktį šeimyniško gy
venimo. Ta proga sveikina vi
sus kostumerius ir pažįstamus. 
Spalių 29 d. bus parapijos ba
zare ir žada visus pavaišinti1.

X Bazaras pradeda įsisiū
buoti. Dovanos plaukia ne tik 
nuo savų biznierių, bet ir

is palių 
biliejinis

16 d. prasidėjo jii-darbuotojų, tuo didesnis vei- 
“Draugo” vajus, į kimas; juo didesnis veikimas, 

se

Spalių 19 d., parap. sve-

liavos Dariaus ir Girėno pa-, 
minklui. Kas bus veikiama, 
vėliau pranešime

X
tuinėje mergaičių sodalieija 
suruošė linksnių vakarėlį su 

programa (l,ulloweengruTiu

SALTAS ORAS ČIA PAT lnoms labai pabrangus, kainų 
------------ neiškėlus taip, kaip kiti. Rep.t

Šaltas rudens oras jau jau-' 
čiamas. Kad išvengti dabar; 
slogų ar dflv blogesnio apsi • 
reiškimo, .tai reikia sezonui į 
pritaikintais drabužiais apsi

MUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEI 

KATĄ
kurį'įstojo nemažas būrys ko- tuo sėkmingesnis vajus. O . .... . ... ................. ....... —........ - .........-

.... . k .„b.. • • - ,. , . purt\). .Mergaitės iiasikvietė ir rėdvti. Šia inoga tinka geras orgunus žmogaus sutemoje. pataisontestininkų-ių. Visi dideliu pa kmingus vajus yra didelė lai- p ‘ * . ; * . .... . lupetitų, suresui/uoja virškinimo apa-
• .. v ,.. v u . I u,.t. X • isavo mamytes, kurios svkiu svederis. O chicagieeiai pri-.mtų m vidurius, sutelk siryžunu zadejų s{ didelį dar-Į k rase nu parumu. Su ta min-I 

bų varyti pirmyn. Daugelis jų timi jie stojo į vajaus darbų :
veteranai, reiškia jau yra pra- ir didžiausiu pasiryžimu sten- 'uxo *’ kltb. kun. .V jin us.

Ačiū mokytojoms 6v. Kazi
miero seserims už prirengimų',iUS) kepures ir kitokius me 
mergaičių programai. Rep

1 Nl'GA-TONK sutvirtinu visokius

leidę viėnų ar daugiau kontes- gsis laimėti didelį balsų 
tų ir gerai susipažinę su va- čių.
jaus veikimu. Be jų, taip pat j Kontestininkų darbas sun-
daug Įstojo ir naujų kontesti- kus; bet kilnus, garbingas. To-
ninkų, kurie pareiškė noro pa- 

Be to, f,a galinm gauti bla- sidarbuoti ..Draug0„ naudai.

Vajaus darbas nelengvas, y- karto susitikę su jais padėki-
., . . . . pač šiais depresijos laikais, me jiems varyti pirmyn dide-

skaityti, a^*ittnkykit antradie ų tjar][)Q Tuomi remsime ka-
nių ir ketv irtadienių vakarais jįe įįno, kaj juo-daugiau talikiškųjų spaudų.

-kal

dėl kas tik galime, padėkime 
jiems tame darbe. Karts nuo

įr

tur lietuvius. Mat sugrįžusie- 
ji veik visi grįžta ne su tuš
čiais kišeniais. Jie geriau iš
rodo, negu vietiniai sodiečiai. 
Todėl ir susidaroma nuomonė,

__ kad vis gi Amerikoje geriau
Jonas Juodakis, šiomis Mie-i neSu Lietuvoj. Mat jie nesu- 

nomis sugrįžo iš Lietuvos, ten Pra,da to, kad į Lietuvą va- 
išbuvęs

Visos pamokos būna Fellovv- • 
sliip Jlouse, 831 W. 33rd PI. 
i__________ 2

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST POLLMAN
SV Petro ir Pauliaus para

pijos šaunusis bazaras prasi- 
penkiolikų mėnesių. ,^acdų praleisti vyksta tik pa- įdėjo spalių 22 d. ir labui pui- 

Štai kokių įiloniybiij jisai pa- siturintieji amerikiečiai. ikiai sekasi. Bazan, atidarė
išpasakojo: , ‘-Vagystės biznis LietuvoJ-. S'almrius Lechavičius. šiemet

toliau. Jonas Parkauskas, sal-Į ..per dvidešimt metų nebu- nėra nei sėkmingas, nei pel
kinių orderių po Chicagų i§-jvau bUVęs Lietuvoj. Nors bu- 
vežiotojas (tel. Virginia 0835)' sakonia> kad Lietuva pa_ 
aukojo 50 sv. saldainių. \ ėst- dariusi didelę pažangų. Pasi- 
saidiečiai stengsis atsilyginti £vuigįus po Lietuvos kaimus, 
užsisakydami jo saldainių į'
savo krautuves. Jono Parkaus-

[bazaras įdomus tuo, kad kas

n ingus. Arkliavagystė išėjo iš vakaras astuonias dienas

mamytes, kurios sykiu svedens. O eh’cagieeiai pri-.ratų ir vidurius, sutelkia nauji, sp<- 
. J , | . . , , . , kų raumenims, nervų sistemai ir pa-

liuksimii praleido laikų. Daly- valo atsiminti, kati yra lietu įdaro jų tvirtesne, rugeibsti kur kiti 
vis, kurs jau 12 metų kai iš
dirba gerus, vilnonius svede-

Šiaip jau apiplėšimų 
■pasitaiko, bet kaltininkai greit 
susekami. Man esant Lietuvoj

pamatai senoviškumo ir taip-! vienas amerikietis buvo api 
ženk- plėštas. Vienas iš plėšikų greit 

kitas
naujesnio gyvenimo

ko žmona Ona turi Beautv pa- jŲ Senesnieji sodiečiai gvve- buvo suimtas, o 
įlor adi. 44o6 S. Laiifield a\e. na senovišku būdu, bet jau-[buvo suimtas.
Darbų atlieka labai gražiai ir 
nebrangiai.

X Parapijos komiteto narys 
ir Metropolitan State banko 
tarnautojas p. P. Šliogeris su
savo žmona automobiliu ke- patarėjas”, ir jo išleistos so 
lioms dienoms išvyko į llot 
Springs.

X Susirgo biznierius Zig
mas Dobrovolskis, 2210 W. 23 ,q’je ūkininkai, kurie moderni- 
Pl. Išvestas į ligoninę. ,škai gyvena, tai nežiūrint j

X Susirgo parap. komiteto , depresį j;J) bėdos neturi.

nesnieji griebiasi naujų žemės “Ubagų gadynė Lietuvoj
išnaudojimo būdų. Daug tam!taipgi baigiasi. Jie koncent-
prigelbsti valdžios agronomai į ruojami į ubagynus ir atlaidai
ir jų raštai. Ūkininkų tarpe i jau apeina be jų koncertų.
ypač paplitęs yra “Ūkininko , ...

Apsejnnas su ajnerikiėciais
. ,r Lietuvoj yra geras. Valdvietė-diecianis knygos. Yra didelis -, . 1 x ' ... , . se amerikiečiams greičiau j)a-skirtumas tarp ūkui moderni- ,

..... . ... tarnaujama, neguišdirbamų ir senoviškų.' ...................“Kyšių ėmimoškai

nurys ir uolus draugijose dar
buotojas P. Grybas. Išvežtus 
į Šv. Antano ligoninę.

Ligoniams linkime greit pa- Į 
sveikti.

X Bazaro komisija šiomis | 
dienomis aplankė visus West i 
Side biznierius. Ryt paskelb
sime kas aukojo parap. baza- 
rui.

X Praeitų trečiadieni para
pijos bazare ypatingai pasiro
dė biznierius Nevedomskis ir 
p. J p. Labanuuskas.

esijų,

“Lietuvos jaunimas į ka
riuomenę eina ne su tokiu ne- 

’noru, kaip prie ruskio. Dabar 
Lietuvos kariuomenėj tarna-

muzi-

IŠ ŠV. JURGIO PARAP,, 
BRIDGEPORT

DIDELĖS DR-JOS DIDELĖ 
PRAMOGA

būna graži programa, 
ka, o būdog pilnos gražiausių ’ 
daiktų. Šeštadienio vakare,1 
spalių 28 d., bus “barn

PRANEŠIMAS PACI
ENTAMS !

šių savaitę plačiai žinomas 
Dr. A. J. Jovaiš, buvęs piriuu- 

■įtinis Šv. Kryžiaus ligoninės 
gydytojų štabo pirmininkas. 

-| perkelia savo ofisų į didesnę 
ir patogesnę vietų adresu: 

j 2643 W. 47tli St. (ant pietva 
j karinio Talman gatvės kam
po). Važiuojant gatvėkariais, 
reikia važiuoti 47tli St. iki Ro- 
ckuell arba Washtenaw ir pa
eiti iki vidurio bloko, kur ra
ndasi Talman ir naujas ofisas.

Pacientai, kurie abejoja su
rasti naujų ofisų, prašomi 

prieš atvažiuosiant pašaukti 
telefonu: Lafayette 5793. Gau
site platesnių informacijų.

Ofiso valandos bus tos pa-

gstinius daiktus. Yra tai p. 
j Selemonavičia, 504 W. 33rd 
| St. Jisai sako, kad dabar vi-

vulslal nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai į keletu 
dknų po vartojimui.

STUA-TONE partluoditinus visosu 
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautu
mėte tikrų NUOA-TONE, nepriimki
te pavaduotojų.

nce
^jėios kaip iki šiol buvo. 

o sekmadienį spalių 29r Q---- -  . . .... . , Telefonas dienoms iki 9 vai.
t, d., bus baigimas bazuro ir po-' , ... .. . .. .Bygoj! ’ . b ;vak.: Lalayette 5793, naktinis

ipuleriskumo kontestas. Prašo- 'd t x . po 9 vai. vau.: ūunal 0402.
Ime svetelius skaitlingai atsi
lankyti. Įžanga visiems dykai.

X spalių 22 d., po pamal
dų, kleb. A. Linkus sušaukė 
kai kuriuos parapijos veikė
jus pasitarimui kas link'link > - • u

vietiniams*. 
mada Lietu- 

ir valdininkaivoj panaikinta 
jų neiind.

“Lietuvos žmonės, ypač jau 
nimas, mėgsta pasiskaityti lai
kraščių įr knygų. Gerai daro 
tie amerikiečiai, kurie save 
perskaitytus laikraščius ir kny

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir p rsidirlrę mus

kulai grų/mar i į n »rn:ali gyvumų ir 
i.kvcrtr ištrinant juos ANCHOK l’aii:- 
r...pel!r i iu.

Runnut jO'ti muskulai yra skauda
mi. kuomet jus’j visas kman pilna? 
. Landžiu trūkčiojimų ir gėlimu nu > 
p r lid tio fizinio ii’itempimo, gerai i$- 
. Įtryni.ite su Pain Expcllcriu ir atsigul- 
l. tc. (ial’tnas daiktas, kad viena tok.u 
»4 Įtrynimu paiieksit palengvinimo ken
tėjimu. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
7 c.—skirtin-fo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienkli.

ALEKSANDRA 
KAZINSKAS

Mirų spalių 24 d., 1933 
:46 vai. ryto. suLuukva B0 me- 

uiužiauB. Kilo l’ancvėžio 
apskričio, Kovarukių miestelio.

A.nerikoje išgyveno 30 melų.
Paliko dideliame nuliūdūne 

sūnų Jonų.
Kūnas pašarvotas 6734 So. 

Artesian Avė. i^iidotuvės įvyks 
šeštadienį, spalių 2 8 d., iš na
rnų 8:30 vai. bus atlydėta J 
Gimimo Panelės šv. P. M. pa
rapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų t»us nuly
dėtus i šv. Kazi'.niero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-ges 4r pažys
tam, is-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdęs lieka Sūnus.

Iaiidotuvėcns patarnauja gru^ 
bonus J. J. Itagdonas. Tele
fonas P.KPublic 31-00.

Buy gloves with what 

it šovos
Nerelk mokėti 60c. ui 

dantų m ošti- Usterlns To- , 
oth Pante gaunama po S 6c. 
fėmyk. kaip gerai JI vei
kla. Jg vartotadamas per 
metus sutaupai |l.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘
tų

J FGRBETTER 6AKING 
AT LESS COST ŪSE IHE 
ECONCMICAD TFFICIENT

KC
L
I

ŠAME FRICE
asąVvtarsago 
25ounces for254

Čb// Pick No Slick Filhnq

BAKING
POWDER

MiLLIOMSOF POUNOS (JSED 
BV OUR COVEBNMENT

Radway9s Pilis
For Constipation

. vusieji turi ypatingų privile- gas siunčia į Lietuvą 
gijų. Valdiškas tarnybas gail

ina tik tie, kurie ^kariuomenėj 
tarnavo. Mano vienas pažįsta- 

iinas pavyzdingai tarnavo rai- 
tarijoj. Tai jo viršininko re
komendacija, jisai tiesiai iš ka 
riuomenės paskirtas buvo i 
Kauno raitųjų policijų.

“Nors Lietuvoj yru užtek
tinai žinių apie siuueiantį A- 

■ merikoj nedarbu ir visokias 
bedas, bet sodiečių tarpe dar 
vis neužgeso noras vykti A-
merikon laimėj ieškoti. Man1 1

I rodos, kad taip dedasi nusi- 
; žiūrėjimų į sugrįžusius iš sve-

>> PA!N-EXPELLER

“Tastes better than 
mayonnaise!”

sako geros šeimininkes
Tūkstančiai sutinka! Kruft’s Mi- 

racle Whip Salad liressing yra 
visiškai naujas — ne per dau< 
aUtrus, ne per daug ' švelnus, ne 
per daug aliejuotas. Padarytas iš 
rinktini'auslų sudėtinių. Išplūktas 
nauju Kruft Mlraclo Whlp bud.,.

CvJty

A. A.
JUOZAPAS ŠARKAUSKAS

Milė spulių 23 <1., 1933 m., 7 vai. vakare, sulaukęs 
apie 44 metų amžiaus. Kilo iš Kauno rėdybog, Telšių 
apskr., Plungės parap., Staselių kaimo. Amerikoje 
išgyveno apie 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime du pusbrolius, Adomų 
ir Juozapų Valauskus ir jų šeimynas, krikšto sūnų 
Adomų Yalauskų,. draugus-es, pažįstamus-mas ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas I.acliau iezių koplyčioje, 1439 So. 
49tli Court. Cicero, III.’Laidotuvės įvyks šeštadienį, 
spalių 28 d., iš koplyčios 8:30 vai. bus atlydėtas į 
Šv. Antano parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystaiinis-mns dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Pusbroliai, Krikšto Sūnus, jų šeimynos ir 
giminės.

Laidotuvėms patarnauja graboriai Lacliauicz ir 
Tūnai. Telefonai (’ANal 2515 ir Cicero 5927.

What The7 Are:
A fnild reliable vegetabk lavatjve 
wfa>ch <kw a<M grtpe, caoae diatreM 
or diaeurh digestion. Not habir fortn- 

iag. Coouia no hartnlul dru^s.

What Tkey Doi 
MjIIi,wh o4 anen and woevn, ainre 
1847, kive uaed daem to raliavę auk 
h—darbo, narvouancaa, lataku?, Joaa 
©< appefite, poor eomp lest irai and b«d 
brearh whan thcaa coodiūona art

by caoatipodoB.

At Ali Druggiata
Badvay Ce.f Ine., New York, N.Y.

Stop 
Itchlng 
Skinr

'ti-.vni,s, -r.rfltontui Žemo rumUiBiIo 
nleUjlin, odos J penktas sekundas 
— Ir pskelliinras prie Bcsemm, 
lučkų. <l»dervln*e. Ir Išbėrimų Z.- 

1 Ino I,sveik stebnkllnkat prrėai'.na 
visokius odos irltarijas. kadanul 
to sydymo ypatybės rela, ranJa- 
,|,UM kitose »y4uolė»s. Visos valsil- 
nyčlos užlaiko—--J6c. 60c. tt. Ypa
tingai tvirtas Žemo. L>u syk »o-
■ cunl rezultatai

žemo
r O R 5I<IN IPRITttTlONS 1

Šios kolonijos didelė Simą- ; 
no Daukanto <lr-ja rengia sa
vo metinį apvaikščio.jimų se
kmadienį, s|«ilių 29 <1. Lietu- ‘ 
vių Auditorijoj, 3133 So. Tlal- 
sted st. Pradžia 6:30 v. v. '

Šios ii raugi jos parengimai 
visada yra įdomūs ir smagūs, j 
Tvarka esti pavyzdinga. Vi
siems malonu ten laikų pra
leisti. šių metų programoje 
bus utvaidinta “Naktie Paba-’ 
Itijo. Pakrantėje”. Po teatro 
seks šokiui.

Visi Širdingai esate kviečia

JĄT 0UR OFPĮCE

-rut»e ts TOC (AUtH

(I vv s

į
mi atsilankyti 
mogų.

į minėtų pra-
Rengėjai

: < SKAITYKITE IR PIATIN I
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DIDELEI RINKLIAVAI JAU PASIRENGTA
iSpalių m. 24 d. Aušros Vu- širdžiai pritariu mūsų didvy-• *

rtų parap. mokykloj įvyko Pa rių paminklo idėjai! Ateinantį 
riaus-Girėno paminklo staty- šeštadienį lietuviai parodys sa 
juo komiteto ir kolonijų rink- vo vienybę, susiorganizavimų 
liavos komitetų atstovų ben- ir nuoširdų dėkingumų abiem ; 
dias susirinkimus. Chicagos mūsų didiesiems lakūnams —

Dariui ir Girėnui!

Tad greičiau j darbų, kurie 
dur neįsiregistravo! liet kokie.

miesto kolonijų atstovai pra
nešė apie pasirengimų rink
liavai pačiose kolonijose. Bri-
dgeporte įsiregistravo 90 mo-|pagaUia rink|iavoa llarbuosel
torų oukoms rinkti, 13 vyrų bns 6U dfkivgunlu priiluta.
į talka, ir 17 automobilių rin-' .*. ,v. , Neužmirškime, kad Dariauskliavos reikalams; Dievo Apv.,. .... , . , . . I.. . „„ ’ ir Girėno dvasia bus mumis ir,parapijoj 80 moterų, 1/ vyrui .... , .... . maloniai žvelgs j savo tautie-:ir 13 automobilių; Bngnton .. ..... eių dėkingumų! Pajuskime sa-1 Parke 00 moterų, 13 vyrų ir * • , , , ,; ivo pareigų: kas darbu, kas, 8 aut.; Town ot Jmke 45 mo-1 . . . .... .aukomis prisidekime prie gra- tervs, o aut.; AVest Side 46;. .... , ,!• ’ ’ . . „ zaus paminklo statymo! Tad'moterys, 8 vyrai ir 10 aut.;

M. Geraltauskaitė 
O. Budžiūtė 
O. Žvinakytė 
O. Mankutė

Su automobiliais patarnaus:
Pailsima
Rakštis x
K. Pikiel 
K. Andriejonas 
S. Sklidus 

- Butkus 
Kadžius
Clias. Mikuckus
Pužauskas
Vaikoras
Kun. Ig. Albaviėius

BRIDGEPORT

Marąuette Parke 78 moterys, 
20 vyrų ir 10 aut.; North Side 
65 moterys, 12 vyrų ir 10 aut.; 
Cicero 70 moterų ir 20 aut.;' 
Roselande 50 moterų, 5 vyraiiI
ir 3 aut.; South Chicago — 3L 
moteris ir keli aut.; S. Engle- 
\voode — 16 moterų ir 2 aut.; 
Archer Heights — 9 moterys.

Tuo būdu, ligi spalių m. 24 
d. aukas rinkti mielai sutiko 
648 moterys, o 82 vyrai eis 
joms į talkų. Jų reikalams ta
rnaus 98 automobiliai. Bet tai 
dar ne viskas. W. Pullmane 
taip pat išrinktas rinkliavos 
komitetas, kuris veikia ir ne
atsilieka nuo kitų kolonijų. 
Šiomis dienomis aukų rinkėjų 
skaičius žymiai padidės. Dau
gelis net patys siūlosi į tų ta
lkų ar aukas linkti ar auto
mobiliu patarnauti.

Vyriausio rinkliavos komi-4 
teto pirmininkas L. Šimutis!

Sekančiose vietose dar ga-
• vi • . . i įima užsiregistruoti: Gudas;neužmirškime tos savo narei- ® i

.. ou r . Store, 901 W. 33rd St.gos spalių m. 28 dienų! , ’ ;
P Jurgėla Sandara, 814 W. 33rd St.

paminklo stat. k-to sekr. Jucius Sisters Restaurant,
__________ 13241 S. llalsted St.

Budrik Radio Store, 3417 S. 
llalsted St.

Užsiregistravusios rinkikės:
GARBĖS SĄRAŠAS

DIEVO APVAIZDOS PAR.

S. Kaminskaitė 
B. Jieščauskaitė 
A. Pociūtė
T. Bikinaitė
J. Jakubonieiiė 
A. Abromaitė 
J. Stasiulytė 
V. Miciūtė

V. Puišis,
A. Makuška 
J. Skriduliu 
S. Pipiras 
A. Makuška 
A. Petrauskas
A. Čupinskas
B. Bacenskis 
S. Vaičiūnas 
A. Stravinskas

J. Maceika
A. Kiida
G. Gurskiūtč
K. Stalnonis
L. Kunavičius 
P. Starzinskaitė
B. Grinevičiūtė
A. Grinevičiūtė
G. Zelvis
P. Kepuris
B. Galminienė
M. Malinauskas 
S. Veraitis
H. Negi s
P. Bartkus 
J. Išdonis 
A. Išdonis 
A. Petukas 
G. Slnvab
A. Ruiucliaks 
IT. Butkūnas 
S. Koneevič
B. Jeski
E. Hungler 
E. Johnson 
A. Palijanskis 
J. Palijanskis
L. Andriejauskas
M. Doelilėr 
A. Stumbrls
C. Stumbrls
O. Muziliauskienė 

(Tęsinys 6 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette, 3037

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(I’rie Archer Avė. netoli Kcdzle) 

Valandom: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Seredomis Ir nedėlioiuia pagal 

bu tarti

Pbonc GItOvchm 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojus Ir Cbinu'gaa 

0839 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, IU.

i BOLlevard 7589
Rea, HEMloek 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tol. Ofiso BO Clev aid 5913—i 4 
Itea. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

G R A B O R 1 A I:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knoplglauela. 

davė smulkių nurodymų dėl R^^*1^uuatt;t$E£ėtJjln?, m“°
rinkliavos tvarkos ir kitų rei
kalų. Konsulas A. Kalvaitis 
pranešė, kad ir žydai žada pa-1 
dėt rinkliavų organizuoti žy
dų gy venamose vietose. Ir la
tviai žada ateiti į talkų.

P. Jurgėla pranešė, kad 
Daytono (Ohio) liet. parapi
jos kleb. kun. Bystrais atsiun
tė parapijos aukų 25 dol. pa
minklui. Tai bus bene pirmoji 
auka iš parapijų. Dr. A. Rut
kauskas davė aukų 10 dol. Su
sirinkimas plojimais pareiškė 
padėkų ir džiaugsmo dėl to
kio malonaus miškinio.

Viešoji rinkliava Dariaus- 
Girėno paminklo statybai į- 
vyks spalių m. 28 d., šeštadie
nį, jei biaurus oras nesutruk
dytų. Jau apie 1000 kilniašir
džių žmonių susiniobilizavo di
džiam rinkliavos darbui. Sui
rto konų>anija nemokamai pa
gamino kelis tūkstančius dė
žučių aukoms rinkti. Pagami
nti ženkleliai aukotojams ir 
aukų rinkėjoms. Penktadienio 
vakarų tos dėžutės bus sure
gistruotos ir padalintos aukų I' 
rinkėjoms, kurios šeštadienio Į 
rytų stos į didį patriotiškų da- Į 
įbų. Jų skaičius gal išaugs li
gi 2000. Beveik niekus iš lic-1 
tuvaičių neatsisako patarnau-1 
ti gražiam tikslui. Daugelis! 
motinų net su savo dukrelė
mis ateinu įsiregistruoti į greit 
augančias uukų rinkėjų eiles.! 
Tie reiškiniai rodo, kad pla- ’ 
eioji lietuvių visuomenė pri
turiu Dariaus-Girėno pamink- ’ 
lo statymo komiteto darbui, 
kurį nuoširdžiai remia, o spn-' 
lių m. 28 d. parems ir savo 
aukomis. Kų jau kalbėti apie 
lietuvius, jei amerikonai, lat
viai, žydai ir kitataučiai nuo-

Tel. CANal 2316 arta 261*
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, IU.
TgL. CICERO 1927

I
Pkone BO llevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet oąilningas Ir 
nebrangus, nes neturi
ma Ulaldų ožlalkymul 
įkyriu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVEDĖJAU

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOLlevard &2O3—841S

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABO RICB

ta®
kilmes ai <25.66

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

•< i

Ofiso: Tel. CALumet 4039 
Res.: Tel. HEMloek 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS1
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.

Mezldcncijut. Ofisas: 2030 U. 09lh SL 

Valandos: 10—12 ryto
Seredomis ir Nedėllomla pagal sutarti

Tel. LAIayetle 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St. 
TeL CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 49 th (JT., CICERO, IL( 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAG4* 
Paned., Sered. ir Subat 2—9 vai.

Tel. LAFayette 5792

i DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.; 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Av< 
i Nedėlioję pagal sutarti

Office Phone Res. auti Offi'ce 
PROspcct 1028 2359 Su. Lcuvut SL

CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. 31. 
Sunday by Appointinent

Of. Tel. KJiPub.le 7090
Res. Tel. GROvchUl O01U

0917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. JlAltŲl EiTF ROAD 

Vai.; 2-5 ir 7-8 vak. Ketv. 9-12 ryt«l 
NedėlioJ susitarus

Office Phone Itea. 6107 S. Franclsco 
Įl'rospect 2230 Phone Grov. 0951

; DR.J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON 

1 5058 SO. ASHLAND AVĖ., Cliicago 
I Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.

Sunday by Appointinent

G R A B O R 1 A 1:

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedčlioniia pagal sutartį

Ofisu tulef. UOLlciard 7820 

N auių tel. PKUspect 1939

Pilone CAJNal 0122

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJA* .‘f CH’^L'RGA.?

2201 W. Cermak Rotid
Valaudos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefouas REPublic 7808 A

Telefonas YARds

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, HL

J, F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja ui 225.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
808 W. 18th St. Tel. CANal 6174

ANTANAS PETKUS
GRABOMUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST IBth STBIBET 

Cicero, Illinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU8 IR BALBA1IUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe SS77

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl germenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
_ Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. BOLleiurd 7012

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

TcL CANal C122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

«al .
KOPLYČIA DYKAI 

1344 R ROth Ava^ Tb

Tel. LAFayette 9572
J. Uulevičius

Gi
ir

Patarnauja Cht- 
cagoje Ir apieiia- 
Uje.

D«del4 Ir grail
Koplyčia dykai

4992 Arcbev Avė.

TcL C.VSa. 0257
Res. PROspcct 605(1

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STRFIPt
l»cxldcue:ju 0030 So. Artcslan -.ve. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki' 8: vakare

Tel. GRCMeliiU 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldienial, 

tik susitarus
2422 W. lUitųiLTli, ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VUtglida 0930

I VAISOS DAKTARAI;

Rea. Phone Office Ph,one
KNGlewoo«l 0041 . ,W£Ntworth 8000

Ofiso TeL VICtory 6898
Res. Iri. DREiel 9191

DR. A. R. McCRADIE OR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

765U bo. Halsted btreet
ROOAl 210

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

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAl CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,

elektros varomų grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimų.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUfh KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAM COi
INCORPORATKD
Ilenry W. Bcckor

(Llcenaed Embaliner)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
SHnnR

DR. CHARLES SEGįAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHJjAND AVfi. 
SPECU AUSTAS

Dkiv.ifc Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po 

pietų: 7—8:20 vak vakare 
Nedėliotais 10 iki lt

Telefonas MIDway 2880

Rusas Giditoma ir Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampus 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Ncdėti'omis ir šventadieniais 10~ 13

Office: Rea.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: t to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Sekmad. pagal autart)
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. IU.
Phone: HEMloek 6700

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. 5 ARds 0991 

Bt>.: TH. PLAaa 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/to; 2-3 ir 7-9 v. V. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dienų

Skaityt 
dienras 
remkite 
fesiona! 
kurie g

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOib.KU PER 98 METUS NEMCRIMT 

KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
8peclall6kal gydo ligas pilvo, praučlų. Inkstų Ir pusi*, užnuodljlmg krau
jo. odoe. Ilgas, žaisdss, reumatlsmą. galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimą ,r paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jue Išgydyti, ateikite čia Ir pereltlkrlnkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Iftgydė tuketančlus ligonių. Patari- 1 
mae dykai. OFISO VALANIM^t Kaedie nuo 10 valandos ryto Iki 1 ’ 
valandai ir nuo >—8 valandai vakare. Nedėliotais nuo II ryto iki 1 vai. • 

4909 WKBT I4U» 8T. kampas SOMtor Avė. Tek CUAwtord U79 ,



«
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GARBĖS SĄRAŠAS
BRIDGEPORT

B.
B.
A.
A.
B.
G.
H. 
11. 
B. 
J. 
J. 
1). 
E.
L.
B. 
J.
O. 
D.
P. 
A. 
S.
M. 
J. 
M. 
O. 
L.
C. 
A. 
V.

(Tųsa nuo 5 pusi.)

Žukas
Laukis
Braudėr
Bruzikas
Kazak
Chapulis
Savickas
Sabon
Gribauskas
Kanušis
Batūras
Trumpulis
Pupnikas
Pupnikas
Dikimukė
Srostok
Marulis
Romanas
Skrebis
Satvankes
Petrauskas
Petrauskas

Kanaverskis
Paulauskas
Kanaverskis
Tamošauskas
Cliivas
Ivanauskas
Bakis

Vyrai užsiregistravę:
Gedvilas
J. Peters
P. Zelvis

Su automobiliais:
Kasevieius
Al. Lukas

S. ENGLEWOOD

L. Satkauskaitė 
S. Tubelytė
J. Tubelytė 
A. Bitaitė
K. Bitaitė 
A. Musteikaitė 
A. Drasutytg 
J. Drebulytė 
A. Pečiuliūniūtė
A. Plukytė 
S. Kaupaitė 
O. Kaupaitė
M. Kumskutė
B. Leleikaitė 
B. Žižiūniūtė 
A. Zerolienė

Su automobiliais patarnaus:
J. Cinikas 
J. Drasutis

Surinko J. Valonis j tonis,

1

MARQUETTE PARK

J. Stoškaitė 
V. Grvbas

F. Damai J. Pociūtė »•
<’. Pilkis V. Jusovičiūtė 1

A. Mackinis E. Gurini ūtė
M. Petrausko ii ė E. Rndžiūtė
L. Gudomis G. Mozeriūtė
M. Varakulis E. Kaminskaitė
F. Grybas K. Kaminskaitė
C. Jucius S. Navickaitė 11
A. Jucius J. Pociūtė

1

A. Simnas II. Garmaitė
T, Baili s H. Radžiūtė
A. Rupšis G. Mozūraitė X I
B. Svemiskas O. Samsonaitė

S. Stankus 
E. Stankus 
O. Aleksandravičiūtė 
V. Katauskienė 
O. Norkienė 
.1. Rumšaitė 
S. Poška i tė 
.J. Cesnaitė 
,J. Stugienė 
S. St liga i to

kas darė nepaprasto įspūdžio.
Vakare buvo labai gabiai 

suruošta vakarienę su prog-

P. Aitmontui, F. Šatienei, Ma
žonienei, seserims Kazimierie- 
tėms už bažnyčios papuošimų,

rama. Žmonių prisirinko pilna seimininkėms: Damanskienei, 
svetainė. O. Nutautienei, visoms kitoms

Vakaras pradėtas malda, kū jų pagelbininkėms ir visiems 
rią atkalbėjo kun. Ig. Albavi- 'kurių vardų dar nežinom.
mus.

Po vakarienės sekė ilga į- 
vairiaspalvė programa: duetai,

Dar apsiėmė su automobiliais! solo’s, deklemaeijos ir kalbos.
Solo dainavo: G. Pužauskaitė, 
A. Vespenderaitė, K. Švenčia

Rengimo komisija:
M. Nebereizieno 
M. Barščienė 
P-lė Kinderaitė

11. Vartalis 
L: Minelga 
A. Rukujzo 
11. Mošunas 
L. Sutkus 
S. Ročkos

CICERO

Ciceriečiai subruzdo prie ri
nkliavos, kuri įvyks šimtadie
ni, spalių 28 d., Ckicagoje Da
riaus ir Girėno 
dili.

Rinkikes išvežioti pasižadė
jo: A. Bernadišius, R. Nanar- 

A. Slušnis, M. Navic
kas.

paminklo fon- i 5i

li. duiikšaitė
S. Nelsoniūtė
S. Gedvilaitė
S. Mizge raitė
G. Mizgeraitė.
Ši vakarų bus svarbus rin

kikių susirinkimas parapijos 
svetainėje. Visos, kurios užsi
registravo, aukas rinkti pra
šomos ateiti. Kurios dar neuž
siregistravę, o norėtų pasida
rbuoti, taip pat kviečiamos at-

T0WN OF LAKE

Rinkliavai paminklo fondui 
užsiregistravo dar šios rinkė- 

, Dar šios mergaitės apsiėmė jos:
rinkti aukas: j W. Samolis

i S. Bemadišifltė Į P. Umezas
Į S. Navickiūtė i B. Damauskas

patamauti:
J. VVillius 
•J. Žakas 
F. Levickis 
J. Sudeikis 
V. Kalvaitis

Lietuvoje dobilų sėklos cent 
kas, D. Šulckaitė ir K. Sabo- neriui (baltųjų) moka 80—90 
nis. litų; švediškųjų — 70 litų.

Duetus: A. Vespenderaitė sir,—“
Sylvia Sabonyte; O. Dužaus- ’ Pardavimui grosernė ir <le-

lr dar manom gaut daugiau, kaitė su S. Sabonyte.
Komitetas

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

SIDABRINIS JUBILIEJUS

Spalių 22 d. vietinė Šv. Ro
žančiaus draugija minėjo 25 
metų gyvavimo sukaktį. Šioji 
draugija yra seniausia šioje

Dainininkai žavėjančiai dai
navo ir turėjo pakartoti, nes 

j publikos rankų plojimu to pra 
,šė. .Jaunoji karta irgi rodė sa- ' 
vo gabumus, ir susirinkusius 1 
džiugino. Dolores Sabonyte pa 

skambino piano, Stella Dai
na uskaitė padek lema vo, P. Ai- 
tmontas akordinu pagrojo.

Kalbėjo: L. Šimutis, “Brau 
go” red., Dr. A. G. Rakaus
kas, Federacijos C. pirm., kun.

ilieatessen. Geras stakas. Par
duosiu pigiai už casli.

2109 SO. HALSTED ST.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas KTAte 7«6O 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet 
2201 W. Cennak Road

Panedėllo. 8eredos fr Pėtnyčloc 
vakarais • Iki 9 

Telefonas CANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utaratnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPubJc 8600

parapijoje. Rytų per iškilmi- F. V aitukaitis, 0. A. Nevuly 
ngas šv. Mišias visas nares be
ndrai ėjo prie šv. Komunijos.

Altoriai buvo sidabru ir ki
tomis dekoracijomis papuošti,

OKSAS EXPRESStė, P. šaltimieras, A. E. Nau 
sėdienė neatvykus iš priežas 
ties sunegalėjimo, jos vardu'.Btafk nan<i *7.50; Hacking 38.0a, 

pasveikino draugijų V. Gai-

Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias k'>in«<

Lucky Strike

(Halas

VlSUOM ET4jsuikiausis apdirbimas

VISUOMET luckiespatenkina{

IRDIS
Puikiausis

tabakas1

—tiktai viduriniai
lapai*

Pati širdis puikios Lucky Strike 
kokybės yra parinktas tabakas— 
nunokintas šiltais saulės spindu
liais, derlingos žemės ir lengvu lie
tumi. Šiuo laiku iki $100.000.000 
vertės puikaus turkų ir naminio 
tabako, Derliaus Grietinės, sendi
nama Lucky Strike išdirbėjams. 
Kadangi tik ypatingas parinkto 
tabako pasirinkimas naudojama 
pagaminti jūsų Lnckieg taipz
apvalius, taip kietus ir pilnai 
prikimštus — laisvus nuo liuosų 
galų. Štai kodėl Lnckieg visuomet 
tokie pat lengvumo, švelnumo ir 
gardaus skonio atžvilgiais.

naitė ir nuo savęs kalbėjo. To 
liau kalbėjo B. Bitautienė, M. į 
Gurini-kaitė, Mažonienė iš Ci- I 

Į cero Šv. P. Sopulingos drau- - 
gijos vardu, F. Šatienė iš Brl-1 
gliton Park (organizatorė dr-
jos), kalbėjo apie pirmąsias 

draugijos dienas. Programų 
baigė kleb. kun. Ig. Albavi- j 
čius. Kalbėtojai nupiešė Šv. 
Rožančiaus draugijos praeitį, 
josios kilnumą, pasidarbavimų ( 
ir linkėjo šviesios ateities. Zo- I
džiu, dainos, muzika, sveiki, i 

nimai, linkėjimai nupynė labai ; 
gražų vainikų šiai nepapras-1 
tai iškilmei.

Programų sumaniai vedė M.
Neberežienė. Šeimininkės pa
sižymėjo vaišingumu ir man
dagumu. Visi skirstėsi paten- 

I kinti su maloniais įspūdžiais.
Vilija

Pašaukit LAI-’ayette 898C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS GOAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 16742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

5332 So. Long Avė.A.
Tll MMIBklC MO1

I
Šv. Rožančiaus draugija 

' šiuo nuoširdžiai dėkoja sida
brinio jubiliejaus programos 
dalyviams: gerb. kleb. kun. I. 
Albavičiui, L. Šimučiui. Dr. A. 
G. Rakauskui, kun. P. Vaitu
kaičiui, A. E. Nausėdienei, B. 
Bitautienei, O. A. Nevulytci, 
V. Galnaitei, M. Gurinskaitei, 
K. Svenciskui, K. Saboniui, 
S. ir D. Kabonytėms, O. Pu- 
žanskaitei, A.. Vespendernitei, 
D. Šulskaitei, P. Šaltimierul,

i THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neriam plonus ir storus vil
nonius svederius dėl vyrų, mo
terų, merginų ir vaikų.

Neriam vilnones pančiakas 
dėl moterų ir vyrų. Taisom 

Įsenus svederius.
Atdara ir šventadieninis.

F. SELEMONAVIČIA
504 W. 33rd St., Chicago, III. 

Prie Normai St.
Plione Victorv 348G

Visos anglių kompanijos pnkėlė an
glių kai'nat), taip aukStal, kad žmo
nėms sunku beįplrktl, o lietuvių 
CHANE COAI. KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Katu 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 
gnuait daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPl’RI.IC 8402

PEOPLES GOAL CO,
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų voga.
Yardas ir ofisas:

12132 S0. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
VVest Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2. or 4 tons 
3 tons or more

Poehy M. R.............. 37.73 37.25
Kent. M. R........... 35.75 35.45
|4IWW ................ «S.75 38.25
Black Rami
F«g ......................... 38.50 38.00
l.utnp  ........... $8.75 38.25

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuvižkur

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOIITDRA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TSMnrotrjro pamatuotas biznis 

W.ST 47th STR. Tel. LAFayette
lt*s toasteJ"

DtL VERKIAS APSALCOS—DfcL VERKSNIO SKONIO 2608 1083

*




