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200,000 darbininkų streikuoja Anglijoj
VOKIETIJOS KANCLERIS NUSPRENDĖ 

PALEISTIPARLAMENTA
AtMo vandenyne dilgt iš Amerikos 

skridę 2 lakūnai
Clevelande vyksta krašto (nacionales) 

lakūnų lenktynės

DIDELIS STREIKAS 
ANGLIJOJ

CLEVELANDE LAKŪNŲ 
LENKTYNES

1. Streikuojantieji Ulinoiso angliakasiai žygiuoja į Taylorvillę. 2. Britų lakūnas J. A. 
Mollison, kurs nesenai vienų vienas iš Europos atskrido j Ameriką. 3. Vokiečiai šalia Berly
no atidengia paminklą aviacijos pijonieriui Lilienthal’ui.

$V. KAZIMIERO SESERŲ JUBILIEJAUS 
. MINĖJIMAS

Šv. Kazimiero Seserų Kon
gregacija šiemet mini savo įs
teigimo 25 metų sukaktį. Ta 
proga šiomis dienomis rengia
mos atitinkamos iškilmės. Ry
toj, rugpiūčio 30 d., Šv. Ka
zimiero Vienuolyno koplyčioj 
įvyks iškilmingos pamaldos, 
kuriose dėl vietos stokos da-

! lyvaus tik tie, kurie yra ga- 
!vę specialius kvietimus. Tre
čiadienį, rugp 31 d., toj pa
čioj koplyčioj bus pamaldos 
už mirusius kunigus, seseles- 
vienuoles ir visus Seserų Ka-
zimieriečių mirusius gerada-•
rius. Į šias pamaldas yra kvie 
čiami visi, kam tik yra bran
gi ši įstaiga.

ŽINIOS 1S LIETUVOS
LONDONAS, rugp. 28. — 

Angliją ištiko naujas streikas. 
Medvilnės pramonėje sustrei
kavo apie 200,000 darbininkų. 
Darbininkai tuo būdu kovoja 
prieš atlyginimo mažinimų.

GLEVELAND, O., rugp. 28. 
— Vakar atidarytos krašto la
kūnų klasinės lenktynės. Apie 
150 lakūnij dalyvauja. Tarp jų 
yra keletas moterų. Svarbiau
sioji lenktynių programos da 
lis tai greitumas skridime.

UŽ KĄ SUSPENDUOTAS 
VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 

LAIKRAŠTIS

PASIRENGĘS PALEISTI 
PARLAMENTĄ BIZNIO ATGAIVINIMO 

KLAUSIMŲ
BERLYNAS, rugp. 27. — 

Kancleris von Papen’as, kaip 
sužinota, nusprendė paleisti 
susirinkusį parlamentą ir pa
silikti valdžios priešaky. Jis 
sako, kad tai tokia paties pre
zidento Hindenburgo progra
ma.

WASHINGTON, rugp. 28.- 
Prezidento Hoover’io sušauk
ta konferencija tikslu grąžinti 
kraštui gerovę, skubiai planuo 
ja programą, kuriaja būtų ga-

BERLYNAS, rugp. 27. — 
Vokiečių vyriausybė suspen
davo septynioms dienoms fa
šistų (nacionalsocialistų)

CHICAGO JE
KAINA UŽ PARODOS 

LANKYMĄ

PAGROBĖ, BET PALEIDO

SUNKIOS AUDROS PASĖ
KOS JONIŠKIO APY

LINKĖJ

or
ganą “Der Angriff. ” Tai už 
Katalikų Bažnyčios puolimą.

Bernau’e, arti Berlyno, mi
rė vienas fašistų vadas ka-

Įima praplėsti darbą, atgaivin talikas. Mirusiojo namiškiai

GENEROLAS PAIMTAS 
KALEJIMAN

ti prekybą ir biznį. Šios pro
gramos pagrinde svarbiausias 
obalsis bus “savipagalba.” 
Kas rūpinsis savimi, tam ir 
vyriausybė nuoširdžiai gelbės.

MADRIDAS, rugp. 27. — 
Pastarojo Sevillėje sukilimo 
vadas gen. San Jurjo vakar 
išgabentas į Santona kalėjimą, 
už 250 mylių nuo Madrido. 
Tenai jis turės išbūti visą sa
vo gyvenimą.

VARGŠUS SIŲS I ŪKIUS

TORONTO, Ont., Kanada, 
rugp. 27. — Kovai prieš ne
darbą, Ontario provincijos 
vyriausybė planuoja Įkurti 
specialius ūkius ir į juos siųs-! 
ti iš miestų visus vargšus, ku
rie gali dirbti lauko darbus. 
Tuo būdu norima išnaikinti ir 
elgetaujančius.

UŽ 500 DOL. NUŽUDĖ 
MOTERIŠKĘ

DETROIT, Mieli., rugp. 27. 
— Prieš 4 mėnesius nužudyta 
parduotuvės savininko Wyso- 
ckio žmona. Sakyta, kad tai 
plėšikų darbas. Dabar polici
ja areštavo Ira Sams’ą. Jis 
išpažino, kad jis nužudė mo
teriškę už 500 dol. Pats Wy- 
socki jį parsamdė.

nusprendė, kad katalikiškos 
laidotuvės įvyktų dalyvaujant 
uniformuotiems fašistams. Ua- 
rapijos kunigas pasipriešino 
tokioms fašistų iškilmėms.

(Jž tai minėtas laikraštis ė- 
mė pulti Bažnyčią ir krašto 
vyriausybę.

Būsimos Chicagos pasaulio 
parodos lankymas nebus bran
gus ir jau nustatytas. Paroda 
bus atidaryta birželio mėn. 1 
d., 1933 m. Suaugusiam tikin
tas (bilietas) 50 centų, o vai
kams — 25c. Tie visi, kurie 
seniau aukojo po 5 dol. paro
dos rengimo fondan, gaus po 
12 tikietų.

Veltui tikietų negaus nie
kas, išėmus parodos darbinin
kus, dalyvius ir koncesinin- 
kus.

Nežinomi pagrobėjai pogro- 
bė G. Alex’ą iš Center Niles. 
Septynias valandas jį išlaikė 
slaptoj vietoj. Reikalavo pini
gų. Pagaliau jį paleido.

Jis nenori duoti policijai jo
kios pagalbos, kad nutverti 
pagrobėjus.

Komisija darbus baigė

ŽUVO MERGAITE

47-oje gatvėje elektrinio 
traukinio suvažinėta Geraldi- 
ne Court, 9 metų amžiaus. Jos 
draugė 12 m. amž. sužeista. -

GARNER’IS PEIKIA BIU
ROKRATIJĄ

ŽEMES DREBĖJIMAS 
FILIPINŲ SALOSE

NUTRAUKĖ VISOKIUS 
SANTYKIUS

BERLYNAS, rugp. 27. — 
Pranešta, kad Vokietijos pre
zidentas Hindenburgas nutrau 

Įkė visokius politinius santy
kius su fašistų partijos vadu 
Hitler’iu.

Praneša, kad fašistų vadai

VYSKUPAS FINNIGAN 
NOTRE DAME PALAI

DOTAS

BAIN’AS IR VĖL BUS 
TRAUKIAMAS TEISMAN

Cook’o apskrities prokuro
ras Svvanson nusprendė, kad 

'nubaustas kalėti uždarytų 12-

\VASHINGGTON, rugp. 27. 
— Paskelbtas kongreso žemes 
niųjų rūmų pirmininko Gar- 
ner’io laiškas, rašytas senato
riui Barkley’ui iš Ky. Šis se
natorius buvo vyriausias de
mokratų partijos krašto su
važiavime kalbėtojas. Jis taip

NOTRE DAME, Ind. rugp., , , ... _ ,o_ • tt , , os bankų vedėjas J. Balnas27. — Mirusis Helena vysku-1, . , A
, . i turi būt patrauktas teismanpijos vyskupas Finmgan pra-l „ . .. ... , ,

ritą antradienį čia palaidotas. I u\ k,tua "“J“ banl<l! pat skirtas partijos komiteto
Velionis buvo Švento Kry.'vednno ,’V'P™™"1-” pranešti Garne-

v- , .. J nubaustas kalėti nuo 1 ligi 5ziaus kongregacijos narys. Ge- , v . , , . ..
metų uz abelną konspiraciją,dulingasias šv. Mišias laikė 

Fort Wayne vyskupas Noll.

KOMUNISTAI PRIEŠ 
DEPORTAVIMĄ

o dabar jis bus traukiamas 
tieson už pinigų priėmimą į 
bankus žinant, kad bankai jau 
yra arti griuvimo.

AVASHINGTON, rugp. 27. 
“ Komunistų advokatai nus-

MANILA, rugp. 27. — La dabar krftĮ iaaj ■ buvusį’kan- Prendė kreiptis į vyriausiąjį
Union provincijos vyriausiąjį; , . „ - , , - -....................... A : .. . ..... . . Ideri Brueningą, kad jis savo
minoro ii» onvr Ii n bn« '

GAISRE ŽUVO KŪDIKIS

čiui apie jo paskyrimą kandi
datu į vice-prezidentus.

Garner’is denuncijuoja kra
što valdžios centralizaciją. Jis 
nurodo, kad centralizavimas 
yra biurokratijai pagrindas. 
0 biurokratija šiam kraštui v- 
ra pragaištinga.

Šiauliai. Joniškio valsčiuje 
[liepos 27 d. audros padarytie- 
ms nuostoliams apskaičiuoti 
komisija savo d«~Kns baigė. 
Audra palietė Vaineikių, Spi
rakių, Dvelaičių, Prociūnų, 
Krampių, Paciūnų ir Daujo- 
čių kaimus. Šiame rajone aud
ros siautimas buvęs stipriau
sias visoj Lietuvoj. Buvo la
bai gausūs ledai, kurių dydis, 
tenykščių gyventojų pasakoji
mu, buvęs vištos kiaušinio di
dumo. Išmušta labai daug smu 

jlkių paukščių. Ne vieno ūkini
nko išdaužyti trobesių langų 
stiklai. Pasėliai daugumoje 
vietų sunaikinti visi ,(100 nuo- 

jšimčių). Neapmatomi žemės 
plotai atrodo lyg arklių ban
dos ištrypti. Atskiriems ūki
ninkams sunaikintų pasėlių 
plotas siekia po 59 — 80 ha. 
Bendras sunaikintų pasėlių 
plotas yra 742 ha. Materiali
niai nuostoliai siekia 152,797 
lt. Ūkininkai, likę labai katas- 
trofingoj padėty, šaukiasi pa
galbos.

ir sėdėdamas ant mašinos pa
silenkęs kažką taisė. Tuo tar
pu perkūnas trenkė ir vieto
je abudu arklius užmušė. Pa- 
lickaitis liko žaibo nepalies- 

[tas. Nuostolių padaryta apie 
[600 litų.

ANYKŠČIŲ TILTO ATI
DARYMAS

SODUOSE DIEVO 
MALONE

Anykščių miestelis, kuriame 
yra apie 4,000 gyventojų ir 
kurį puošia graži gamta; šve
ntosios ir Anykštos upės, kal
nai ir šilelis, anot didelio dai
niaus vysk. A. Baranausko, 
laukė dar didelio papuošalo ir 
patogumo, būtent, tilto per 
Šventąją. Iki tol buvo senas 
medinis tiltas.

.j. 5
Liepos m. 31 d. buvo didelė 

iškilmė — šio tilto šventini
mas. Iš Kauno buvo atvažiavę 
daug vyriausybės asmenų.

Anykščių klebonas kun. Na
rvilą pasakė kalbą, pabrėžda
mas naujo tilto, kurs pavadin
tas Vyskupo A. Baranausko 
vardu, reikšmę ir pašventino.

Tiltas yra geležinis. Kašta
vo apie 420,000 lt.

Po tilto pašventinimo anykš
tėnai Šiaulių ramovėje suruo- 

!šė valdžios atstovams ir sve- 
'čiams pietus, per kuriuos dar 
j buvo pasakyta kalbų.

miestą ir apylinkes ištiko bai
sus žemės drebėjimas. Tūks
tančiai gyventojų išbėgiojo Į 
laukus. Sugriauta bažnyčios, 
vienuolynai ir tūkstančiai gy
venamųjų namų.

įtaka gelbėtų nubaustus mir
ties bausme penkis fašistus.

BERLYNAS, rugp. 26. —
Fašistų i(nacionalsocialistų)
partija būsimajam parlamen-

• *... i turės daug savo atstovų.LAKŪNAI NESURANDAMI jaj traka * ugumm, Fa!?

OSLO, Norvegija, rugp. 27. tai tikisi savo pusėn patraukti 
— Skridę iš J. Valstybių per centristus. Su šiais turėtų dau 
Atlantiką į šį miestą du la- gumą ir stipriąją prieš vyriau- 
kūnai, Lee ir Bocbkon, dingo sybę opoziciją. Apie abiejų 
vandenyne ir iki šiol jų liki- partijų sutarimą nieko negir- 
mas nežinomas. dima.

krašto teismą klausimu, ar dar 
bo departamentas turi teisę 
deportuoti svetimšalį tik už 
tai, kad jis priklauso komunis
tų partijai.

1918 m. kongresas išleido įs
tatymą, kuriuo uždrausta į šį 
kraštą įeiti tiems svetimša
liams, kurie stovi už tai, kad 
šio krašto vyriausybė jėgomis 
būtų sugriauta. Komunistai gi 
už tai agituoja. Bet jų advo
katai mano, kad tas įstaty

Kilusiam gaisre namuose,
165 East School gat., Liber-' NUMATOMA KOVA DEL 
tvville, žuvo pusketvirtų metų I TURTŲ
amžiaus kūdikis R. D. McCla- J
in. Kitus tris, jaunesnius už 
jį kūdikius, išgelbėjo motina,
Mrs. D. McClain.

UŽ VAKARINES MOKYK
LAS

Malėtai, Utenos apskr. Šioj 
apylinkėj obuolių derlius la
bai geras. Soduose, kaip ūki
ninkai sako, Dievo malonė. 
Kai kur obelys tiek gausiai 
aplipę vaisiais, kad net šakos 
neišlaiko svorio ir lūžta; ūkin. 
spiria jas spyriais. Kriaušių 
derlius vidutinis. Jei nebus 
audrų, tikimasi susilaukti gau 
singo derliaus obuolių.

GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA 
POLICIJOS TARNAUTO

JAMS NAUDOTI FI
ZINĘ JĖGĄ

PERKŪNAS NUTRENKS 
DU ARKLIUS

Mirus Chicagoj milijoninkei 
Mrs. McCormick, prasidės ko
va dėl jos paliktų turtų. Prieš 
kelerius metus jos turtai sie
kė daugiau kaip 40 milijonų 
dolerių. Kilus ekenominiam 
kriziui, šie turtai žymiai su-

Daug kas reikalauja šiemet mažėjo. Mirusioji pastarai- 
atidaryti vakarines mokyklas Į siais metais buvo prisidėjusi 
suaugusiems. Jie argumentuo- prie vienos nekilojamų savas- 
ja, kad šių mokyklų vedimas čių firmos. Šios firmos vedė- 

mas yra priešingas konstituci-'pigiau atsieina, negu nemok- jams ji ir paliko daug savo
ioi 1 a___ a.. •_______a._i* a*šų išlaikymas. turtų. Jos vaikai nepatenkinti.

Čičkų k., Alvito vals. Vie
tos ūkininkas Palickaitis šio
mis dienomis plaunamąja ma
šina piovė vasarojų. Tuo lai
ku kilo debesys ir pradėjo ly
ti. Palickaitis sustojo plovęs

Piliečių apsaugos departa
mentas išleido įsakymą dėl fi
zinės jėgos naudojimo. Polici
jos tarnautojas fizinę jėgą ga
li panaudoti tik tada, kai jam 

I pačiam grėstų gyvybės pavo
jus. Kitais atvejais fizinė jė
ga naudoti griežtai draudžia
ma. Policijos tarnautojai dėl 
to griežtai baudžiami iki pa
šalinimo iš tarnybos. Pasku
tinėmis dienomis dėl fizinės 
jėgos panaudojimo atleisti iš 
tarnybos ir traukiami tieson 
du policijos valdininkai ir du 
policininkai.

■i
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DIENOS KLAUSIMAI

A. L. R. K. REDERACIJOS 22 KONGRESO 
REZOLIUCIJOS

(Tęsinys)
Kadangi yra daug lietuviško jaunimo, 

einančio aukštuosius mokslus, kuris turi iš
auginti tautai busimuosius vadus;

Kadangi tasai jaunimas neorganizuotas, 
juorni niekas nesirūpina ir, tokiu būdu, jisai 
negali savaime atsiekti savo tikslo; ir

Kadangi aukštą, mokslą, einąs jaunimas 
neturi savo laikraščio, kuris nustatytų jam 
gaires, auklėtų ir ruoštų jaunuolius visuome- 
nimam darbui,

Todėl, Federacijos Seimas nutaria pa
vesti Kun. Vienybės nuskirtai komisijai rupin 
tis jaupimo reikalais; šitą, moksleivių klauri
mų teigiamai išrišti, organizuojant pakrikusi 
jaunimų į vieną, bendrą, organizaciją ir įstei- ' 
giant jam mėnesinį žurnalų, kuris būtų jojo 
gyvenimo ir darbuotės vairas.

Mūsų įstaigų ir organizacijų rėmimas
A. L. R. K. Federacijos kongresas pa

kartoja ąavo nepamainomų nusistatymų rem
ti yjgas Amerikos lietuvių katalikų vienuo
lijas ir jų vedamas įstaigųs, remti centrali- 
nes katalikų organizacijas ir ldkalines drau
gijas, kurias yra Federacijos narėmis.

Vilniaus reikalai
Atsižvelgiant į tai, kad A. L. R. K. Fe

deracijos skyriai yra kartu ir mūsų tautiš
kos akcijos organai, taip pat Vilniui Vaduoti 
Sąjungos skyriai, dėl to kongresas energin
gai rągina Federacijos skyrius remti Vilniaus 
Geležinį Fondų Ar platinti vadinamus Vilniaus 
pasus.

Seserų pranciškiečių sukaktis
Išklausius gerb. kun. Jono Misiaus pra

nešimo apie Seserų pranciškiečių vienuolijos 
10 metų įsisteigimo sukaktį, ta sukakties pro
gų sveikina šių kilnių lietuvaičių įstaigų ir 
pažada visokeriopų pagalbų.

Seserų kazimieriečių sukaktis
Kadangi Šv. Kazimiero seserys, kurios 

yra daug pasidarbavusios per 25 metus švie
timo ir paskutiniais laikais Šv. Kryžiaus li
goninės vedime ir kadangi jos šiemet mini 
25 metų jubiliejų, taigi Federacijos 22 kon
gresas jas sveikina ir pažada ir ateityje Šv. 
Kazimiero Seserų Kongregacijų remti.

Federacijos stipendija lietuvių 
kolegijoj Amerikoj

Kadangi A. L. R. K. Federacija daug 
rūpinosi Lietuvių Katalikų Kolegijos įsteigi
mu Amerikoje;

Kadangi ji tai darė gerai žinodama, kad 
tokia kolegija reikalinga mūsų išeivijos ti
kybinei ir tautinei ateičiai šiame krašte už
tikrinti, bet

Kadangi Federacijos parama Marijonij 
jau įsteigtai kolegijai lig šiol reiškėsi tik 
moraliniu rėmimu, tai yra tik žodžiu, tad,

Tebūnie nutarta įsteigti Federacijos var
du stipendijų ir pavedama Federacijos ir 
“Motinėlės” moksleivių šelpimo derinimo ko
misijai, susitarus su kolegijos vadovybe, tam 
tikslui iškolektuoti iš amerikiečiij stipendi- 
jantų skolas.

Padėka J. E. vyskupui H. Boyle

AKLAS NACIONALIZMAS
Kas yra aklas nacionaliz

mas (tautiškumas) 1
Tai beribis tos ar kitos tau

tybės išpūtimas ir tos tauty
bės įstatymas aukščiau už vis- 
kų.

Pavyzdžiui, yra pačių kata
likų tarpe tokių žmonių, kurie 
tautiškumų stato aukščiau sa- 

jvo religijos. Dėl tautiškumo 
jie viskų neigia, jie pasirengę 
atkakliausion kovon.

Toki žmonės yra vadinami 
šovinistais. Jie yra fanatikai, 
Jų yra daug visuose kraštuo
se. Jie valstybėms pavojingi.

Šį aklųjį nacionalizmų pei
kia Bažnyčia, o Šv. Tėvas jį 

j smerkia. Nes iš aklojo nacio- 
Inalizmo dažniausia iškyla ka- 
• rai, krūviniausios kautynės, 
j Tokiu būdu jis yra priešingas 
Į ir krikščionybei.

į Pavyzdžiui, pačiose J. Vals
tybėse turime daug ameriko
nų šovinistų. Jie yra akliausi 
fanatikai. Jie norėtų čia visų 
tautybių žmones tuojau sukru- 

jšti amerikonizmo kadilan ir
juos pakeisti amerikonais, ly- 

A. L. R. K. Federacijos kongresas nuo-ūgiais sau fanatikais. Jie be 
širdžiausia dėkoja J. E. vyskupui H. Boyle
už jo atsilankymų į kongresų, už be galo nuo
širdų pamokslų ir patiektas mintis, kurios 
davė akstino kongreso dalyviams su didesne 
energija imtis taip reikalingos Katalikiško
sios Akcijos darbo.

pasigailėjimo stato įvairius 
varžymus kitų tautybių žmo
nėms, kurie nenori pfesilikti 
aklais fanatikais. Jie šaukiasi 
kongreso, kad jis suvaržytų 
ateivystę ir spaustų šiame kra

Šia proga kongresas dėkoja J. Ekscelen
cijai dėl įvedimo Federacijos į bendrų Ame
rikos katalikų veikimų per National Catholic 
AVelfare Conference of America, užgiriant A. 
L. R. K. Federacijų, pasirašant po jos konsti
tucija.

Padėka Pittsburgh'o lietuviams 
katalikams

šte gyvenančius ateivius. Vi
sur ir visados save jie stato 
pirmoje vietoj.

Taip yra ir kituose kraštuo
se. Nė vienos tautos pasauly 
nerasime be tų kenksmingųjų 
pačiai tautai fanatikų.

Tauta yra kilnus dalykas.

1. Ištvermingas sportininkų bėgimas bflvusioj olimpijadoj Los Angeles. 2. Pietų A- 
merikos diplomatų konferencija Wasbingtone dėl kilusio Bolivijos-Paragvajaus konflikto. 
3. Žymūs Japonijos biznierius Jotra Yamamoto paskirtas nauju Japonijos ambasadorium 
J. A. Valstybėms.

būti ir ribos. Žmogus turi bra- riausybė paneigia karaliaus 
ngesniųjų dalykų. Gali juos skirtų gubernatorių, 
statyti greta tautos, bet negali Šventasis Sostas turi glau- 
žemiau jos. 1 džius diplomatinius santykius

Šiomis dienomis tuo akluo
ju nacionalizmu pasižymėjo

Kiekvienas žmogus turi savo 
A. L. R. K. Federacijos kongresas, įvy- Į tautų mylėti ir savo tautybę 

kęs Pit-tsburgli, Pa., negali nepadėkoti Pitts- ‘ gerbti. “
burgh ’o ir apylinkiij gerb. klebonams, ypač J . 
gerb. kun. M. Kazėnui, LRKSA apskričiui,; ne įvyks atitinkamos iškilmės. Rytoj dįenraš-

Bet tam viskam turi

Airijos vyriausybė. To ne ga
na. Ji į patį Eucharistinį kon
gresų įvėlė savo aklųjų poli
tiką. Į popiežiaus atstovo pa
gerbimo iškilmes ji nepakvie
tė Airijos gen. gubernatoriaus, 
Anglijos karaliaus atstovo. 
Kas svarbiausia, kad tas gu
bernatorius ne tik yra airys, 
bet dar ir katalikas. Tas pa
daryta politiniais sumetimais.

Anais metais patsai Angli
jos karalius lankėsi pas popie
žių, o čia airių fanatiškoji vy-

j lygiai ir su Anglija, kaip su 
Airija. Anglijos spauda dabar 
ir rašo, kad Airijos vyriausy
bė tuo būdu paneigia patį Šv. 
Sostų ir žemina Eucharistinį 
kongresų. Ašara

ĮĖJĘ 1 BANKĄ £M£ 
ŠAUDYTI

NEW YORK, rugp. 26. - 
Penki plėšikai apiplėšė Irving 
Trust Co. banko šakų (filijų). 
Įėję bankan tuojau jie ėmė 
šaudyti, o paskiau ėmėsi dar
bo. Pagrobė apie 15,000 dole
rių.

visam kongreso rengimo komitetui dėl gra
žaus kongreso surengimo ir jo pasisekimo. 
Federacija taip pat pasitiki, kad nuo šio kon
greso visose Pittsburgh’o kolonijose atsiras 
Federacijos skyriai ir iš jų įsisteigs veiklus 
apskritys.

tis “Draugas” išleidžia specialę laidų, ku
rioj tilps šios vienuolijos atsiradimo ir išau
gimo istorija. Ji labai įdomi.

PASTABELES

Rytoj Šv. Kazimiero seserys mini savo 
kongregacijos 25 metų sukaktį. Jų vienuoly-

Lietuvių katalikų visuomenė džiaugiasi, 
kad jau atidarytas Lietuvos Katalikų Uni
versitetas, kuriam amerikiečiai prieš keletu 
metų sudėjo apie 50,000 dolerių. Bet to ne
užteks. Reikės dar ir daugiau prisidėti.

A. L. R. K. Federacijos kongresas gerai

SUOMIJOJ GALIMA PASI 
MOKYTI DARBŠTUMO 

IR IŠTVERMĖS

pavyko. Šį kongresų galima vadinti istoriniu, ;mo
nes per jį Federacija gavo Amerikos vysku
pų užgyrimų, kuris yra labai svarbus ir dėl 
to Federacijos veikimas dabar įgaunama dar 
daugiau reikšmės.

Sųrišyje su Lietuvos ateitininkų veikimu 
nubaustas prof. K. Pakštas, buvęs “Draugo” 
redaktorius. Tautininkų vyriausybė, matyti, 
eina prie to, kad visiems katalikų veikėjams 
“duoti progos” kalėjime pasėdėti, arba pi
nigines bausmes mokėti.

Nesenai Lietuvos žemės ū- 
kio rūmų tarnautojų buvo su
ruošta ekskursija į Suomija, 
kurios tikslas buvo apžiūrėti 
Viipuri mieste žemės ūkio ir 
pramonės parodų ir susipažin
ti su Suomijos ūkio būkle. P. 
Andriekas, Lietuvos ūkio rū
mų gyvulininkystės skyriaus 
vedėjas, vadovavęs tai ekskur 
sijai, spaudos atstovams pa
sakė, kad iš suomių lietuviai 
gali pasimokyti darbštumo ir 
ištvermingumo bei patrijotiz-

Pervažiavus Suomijų nuo 
Helsinkio iki Viipuri, tekę ma 
tyti labai biednų gamtų: ak
menys, ežerai, miškai, o tarp 
jų darbščių suomių retos so
dybos. Jei nuo Marijampolės 
ten nukeltum kurį ūkininkų, 
tai jis labai greitai žūtų. Ta 
biedna gamta graži pasižiūrė-

(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

K«w- Pr. J. Vaitukaitis

M$is Mktas
“Ut in omnibus glorificetur Deus.’’ 
“Dievas tebūnie garbinamas visuo
se daiktuose.”

Av. Benediktas.
(Tęsinys)

Trumpu laiku Subiako apylinkė iš 
apleisto ir kalnuoto krašto pasidarė graži 
ir apgyventa šalis. Kėrėjančiuose kloniuo
se ir akį veriančiose kalnų viršūnėse pir
mieji Benediktinai gyveno skaistybėje ir 
tobulybėje, kurių galėjo viršyti tik ange
lai ir šventieji danguje. Benediktas auk
lėjo naujokus, kurie vaizdavo jo dvasių 
klusnumo, nusižeminimo, atgailos ir mal
dos. Daugelis Romos didikų ir piliečių 
savo vaikus siuntė pas Benediktų, kad jis 
išauklėtų juos didesnei Dievo garbei ir 
Jo (tarnybai čia, žemėje.

Taip apie 522 m., du garbingi Romos 
patricijai, fikvieijus ir Tertulis, atlankė 
Benediktų. Jie persiėmė šventais ir kil
niais įspūdžiais ir buvo sutvirtinti dan
giškąja jo žodžių išmintimi, kuri plaukė 
ii jo lūpų, ir dideliu šventumu, kurs žy

mėjosi skaistame jo veide. Jie stebėjosi 
iš gražios tvarkos ir prievaizdos, kuri bu
vo palaikoma visuose vienuolynuose ir 
kokia kilni vienybė ir ramybė gyvavo 
tarp Benedikto pasekėjų. Jie jautėsi, jei 
tik galėtų atsimesti nuo pasaulinių vais- 
stybės pareigų, tai tuojau įstotų į vienuo
lynų, kur buvo vedamas angeliškas gy
venimas. Kadangi, būdami patricijai, ne
galėjo atsižadėti valstybės pareigų, jie 
Benediktui aukavo savo sūnus: Maurų ir 
Placidų. Jų vienas buvo tik dvylikos me
tų, o kitas vos septynių metų, prašydami, 
kad šventasis jiems būtų tikrasis tėvas.

Ir Šv. Benediktas priėmė jų ir kitų 
vaikus, tikėdamasis juos išauklėsiųs atei
ty tapti vienuoliais. Benediktas iš pat pra
džių pamylo Maurų ir rūpestingai jį mo
kė, auklėdamas jį pratintis dorybėse. Pla
cidas buvo vaikutis, kai buvo priimtas 
vienuolynan. Maurus ir Placidas neatski
riamai buvo sujungti su šventuoju abatu, 
nes, Dievo parėdymu, jie, tarsi, buvo 
ramsčiai, ant kurių rėmėsi ir priklausė 
Ordeno išsiplatinimas po visų pasaulį. 1 
visada ir visur jie buvo pirmieji, kuriuos 
skirta atlikti garbingiems žygiams Die
vo garbei ir Ordeno gerovei.

Svarbiausioji vienuolyno gyvenimo 
sųlyga buvo tylėjimo užlaikymas. Vienas 
vienuolis neįstengdavo ir negalėdavo iš- 
laikyti tylėjimo. Kai kiti vienuoliai klaup- 

; davo tyliai maldai arba dvasiškiems ap
mąstymams, jis būdavo stodavo ir vaikš
tinėdavo, mąstydamas apie pasaulinius 
dalykus. Benediktas jį perspėjo keletą 

, kartų, ir maldavo, kad pasitaisytų; visa 
, veltui buvo. Vienų dienų, kai visi meldė

si, šventasis abatas turėjo regėjimų apie 
, neklusnųjį vienuolį, kad juodukas jį trau

kė laukan, kai prasidėjo meditacijos. Ta- 
I da Benediktas tarė Placidui ir Maurui: 
i “Ar nematote, kas jį traukia laukan?” 
,'Jie atsakė, kad nieko nemato. Tada jis 

patarė: “Melskimės, kad matytumėte, ko- 
| kį vadų pasirinko mūsų brolis.” Po dvic- 
! jų maldos dienų, Maurus pastebėjo ir ma

tė juodukų. Ir Benediktas apleido orato- 
i rijų ir, prisiartinęs prie to vienuolio, jam 
i davė tokių pamokų, kurios nepamiršo vi

sų gyvenimų, būtent, gerai jį apdovanojo. 
Ir nuo to laiko vienuolis pasitaisė ir ne
labasis daugiau jo nebekankino.

Daugelis vienuolynų, kuriuos Šv. Be
nediktas įsteigė, jų trys radosi kalnų vir
šūnėse. Taigi, jiems buvo didis nuovargis

ir jie apsakė visa Benediktui. Kada vie
nuoliai jau buvo sumigę, tuomet šventa- , 
sis abatas, pasišaukęs Placidų, lipo į kai- , 
no viršūnės dalį, kur, atsiklaupę, karštai , 
meldėsi. Kitų dienų tyras vandens šalti- J 
nelis plaukė ir davė gaivinančio vandens , 
tiek, kiek reikėjo. Vienuoliai didžiai nu
sidžiaugė ir Dievui dėkojo už neribotas 
malones. Be to, dar didesnį prisirišimų 
jie turėjo prie Šv. Benedikto, per kurio 
maldas ir nuopelnus toks stebuklas įvyko.

Vienų dienų, kai Šv. Benediktas bu
vo savo kambary, Placidas nuėjo į pa- , 
ežerį gauti vandens. Besemiant vandens , 
uzbonų, jis staiga linkterėjo ir įkrito į 
vandenį, šv. Benediktas žinojo, kas įvyko 
paežery; dėl to skubiai pašaukė Maurų, 
sakydamas, kad Placidas skenda ir kad 
skubintųsi į paežerį jį išgelbėti. Maurus 
paklausė ir jį išgelbėjo nuo paskendimo, i 
Kai abudu stojo prieš šventąjį abatų, jis | 
pagyrė Maurų už gražų herojingų žygį, ! 
išgelbstant Placidų; bet Placidas, nieko 
nelaukdamas, tikrinančiai sakė: “Kai aš 
buvau traukiamas iš vandens, aš mačiau 
abato drabužį ir man atrodė, kad abatas 
mane išgelbėjo nuo paskendimo.”

Šv. Benediktas daug metų praleido,

gyvendamas Sabinos Kalnuose ir spindin
ti jo šventumo šviesa vis skaisčiau švie
tė. Jo vardas visur buvo gerbiamas; visi 
jį mylėjo, kaipo tėvų ir jo ieškojo, kaipo 
vadovo; ir kiekvieno luomo ir verslo žmo
nės ėjo pas jį klausti patarimų gyveni
mui. Tačiau to Dievo tarno nuopelnai rei
kalavo tik vieno dalyko daugiau juos ap
vainikuoti, būtent, kad jie turėjo dar ken
tėti persekiojimus dėl tiesos. Florencijus, 
Arijonų kunigas, turėjo neapykantą prieš 
Šv. Benediktų. Iš pavydo jis ėmėsi net 
keršto prieš šventąjį abatų. Jis Benedik
tui siuntė švęstos duonos, kaipo dvasiš
kojo bendravimo ženklų. Toji duona buvo 
užnuodinta. Benediktas priėmė tų duonų 
su padėka, gerai nuvokdamas, kokia ji 
yra. Pietų laike, kai visi vienuoliai sėdė
jo prie stalo, varnas atskrido, kad gauti, 
kaip priprasta, maisto iš šventojo rankų. 
Benediktas metė varnui užnuodintų duo
nų ir tarė: “Jėzaus Kristaus vardu pa
imk tų duonų ir jų nunešk į tokių vietų, 
kur niekas negalėtų jos rasti.” Ir varnas, 
po antrojo paliepimo, ėmė duonų ir nu
skrido; tik grįžo po trijų valandų, kad 
gavus kasdieninio priprasto valgio.

(Bus daugiau)
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MOKYTI DARBŠTUMO 

IR IŠTVERMĖS
norėdami ir nepakęsdami kai-?kely seminarijos mokinės turi maus Italijos gydytojo Dubi- 
ba. Rusų kalba kalbantį vado- 2 savaites savistoviai ūkiniu- 1 ni gydant šimtus nervų ligo-
vų buvę labai sunku gauti,
nors rusiškai daug kas moka.(Tęsinys iš 2 pusi.) 

ti, tačiau gyventojams reikia 
sunkiai su ja kovoti, įdėti da- inspektorius Kliudžius papusti 
ug vargo, mokėjimo, rūpesčio Rojęs, kad Suomijoj labai įdo- 
ir išlieti daug prakaito. Net nius yra žemės ūkio mokyklų 
miestuose kyšo akmens kai- mokytojams ruošti institutas, 
vos. Tekę matyti, kad ant tų kuriam 1 žiemų mokosi baigę 
akmenų darbštūs suomiai kai aukštuosius mokslus agrono- 
kur prisivežę žemių ir gėlių niai, vyrai ir moterys, ruošia- 
pasisodinę. Vargas ir su dir- si pedagoginiam darbui. Prie 
bailiais laukais: bulvės reikia j instituto yra berniukams žem- 
sodinti jau sudaigintas, nes j dirbystės mokykla, mergaitė- 
kitaip nepauga, rugius reikia I ms ir gyvulinkystės su vienos 
sėti jau rugpiūčio mėnesį, an- Į žiemos kursu. Tose dviejose 
ksčiau negu kertama. Didelis mokyklose busimieji mokyto- 
vargas ūkininkauti, tačiau so- jai agronomai patys vedų pa- 
dybos gražios, gerai įrengtos, mokas ir žiūri ir klauso mo- 

Viipuri paroda buvo grynai Į Rytojų vedamų. Tokiu būdu 
suomiška. Ten buvo išstatyti praktiškai pasiruošia mokyk- 
tik Suomijos pramonės gami-' los darbui. Institutas įsteigtas 
niai, savo arkliai ir raguočiai, 1930 m. Jis labai moderniškai 
pagerinti ir prie sąlygų pri- ■ įruoštas, 
pratinti, daugiausia beragiai.! Prie Helsinkio tekę apžiū- 
Gyvuliais rūpinasi ir juos pri
žiūri daugiausia moterys. Pa
roda charakteringa, kad joje

kauti. Siunčiamos po 4: viena 'nių. “Žinoma,” sako d-ras Du 
eina šeimininko, kita šeiminin bini, “reikia vartoti midų tik

Tsl. Cicere 6766

Žemės ūkio rūmų švietimo kės pareigas, o dvi tarnaičių. • griežtai nustatytais gydytojo 
Jos čia savo atsakomybe ūki- kiekiais ir laikytis nustatytos 
ninkauja, mokytojai tik tikri- dietos.”
na ir įvertina, ar pragyvena, p.ras Dubini kreipia daug 
ar nugyvena tų ūkelį. Apskri- dėmesio labai svarbiai proble- 
tai, visos mokyklos labai mo- tnaį — midaus gaminimo sva- 
derniškai įruoštos: suolai la- rumuį. Labai svarbu, kad bi

čių medus, paskirtas midui da 
ryti, būtų absoliučiai tyras, be 
falsifikacijos ir miltinių prie
maišų; tai yra medų kokybei 
gydytojo pareiškiamas pirmas 
reikalavimas. Čia Dubini duo
da labai originalų pavyzdį: 
vienoje Aigipto piramidėj ra
stas rermetiškai uždarytame'

kiruoti, didžiausia švara.

LIETUVOS SENOVĖS MI
DAUS GYDOMOJI 

SAVYBĖ

lioje senovėje, kadangi jų ga
minimo receptus perduodavo 
viena karta kitai. Kadaise nau 
dėjosi midaus gėralais žmo- 

rėti namų ruošos mokyklų mo gaus organizmui sustiprinti po

Senovės midaus gydomosios iude midaus ekstraktas, išgu 
savybės buvo žinomos jau gi- ^ėjęs 3300 metus. Jis nenusto

jęs savo stiprumo ir aroma
to. “Žinoma,” pastebi d-ras 
Dubini, “toks midaus darymo 
stebuklas galėjo būti tik pa
lankių aplinkybių dėka, bū-

DAKTARAI:
DR. ATKDČHINAS

DENTISTAS
1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 16-12 ryto: 8-6 ir 7-* vakare

Oflaas Tol. GrovehlU 8617
Rea 6787 S. Arteslan Avė.

TeL OrovehlU 0617

OR, J- J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

•421 West Marųuette Road 
VaL: •-( Ir 7 9 P. M. Ket. 0-11 A.M 

Nedėlioj susitarus

Tel. Ofiso 4060 Res. 9666

daugybė tautinių vėliavų ant 
baltų kotų, tikras miškas.

Suomiai didžiausi patrijo-

kytojams seminarijų, įsteigtų 
1928 m. Į tų moderniškiausiai 
įrengtų seminarijų patartina 
nuvažiuoti ir lietuvaitėms. A- 
pie pusę kini. nuo mokyklos

sunkios ligos, peršalimo ir t.t. tent, dėl absoliutinio tamsu- 
Midaus darymo pamatu yra, mo aplinkinio oro kraštuti- 
kaip žinoma, tikras bičių me- n^° sausumo. ‘ Bet’ , jiridu- 
dus. Pastarasis savo sudėty r^a * žinoma, ne mažų vai
tui paprastai fermentus ir dmeni trijų tūkstančių metų

Phoae Bouievard 7(41

8R. t L VEZEUS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ava.am a*
reL Canal 6182

DR. 6. L BtDŽIS
DANTISTAS 

2201 West 22nd Street
(Kampcii Leavltt Bt.)

Valandos: Nuo 0 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki > vakar*

BeredoJ pagal sutarti

Bouievard 768#
Bes. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS.
DENTISTAS 

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

Tel. Canal 8867 Res. Proepsot <868

DR. P. Z. ZALATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1811 SOUTH HALSTED 8TRKET

RaaldanoUa 4888 So. Arkada n Ase. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pistų

• Iki 8:88

Tel. Canal 6764

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBBTETRIKAH

Gydo staigias Ir chroniškas ligas 
vyrų. moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

rei. Cicero 1260

0R.6USSEN
X-Ray

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815 — 6th AVENUE 

KEN0S1IA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

8904 — 71st STREET 
Nedėliomis tik susitarus.

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12th PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bua

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai: Kedzle 2450 — 2461, arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tsl. Lafayette 6792

DR. A. J. JAV01Š
VaL: 2 iki 6 po pietų, 7 iki 9 vak

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

tai. Nors ir mokėdami, tačiau yra nedidelis ūkelis, gražiai ir'svarbiausius mitimo produk- midaus išlaikyme suvaidino ir 
tus — vitaminus. Medus susi- Pati kokybė, ypatingas švaru- 
deda faktinai iš vandens skie- mas ip gaminimo receptas.” 
dinio trijų cukraus rūšių: vy- Midaus gėralų vitaminai la- 
nuoginio (dekstrozos), vai- biausia atitinka taip vadina- 
siaus (levulozos) ir nedidelio mosios “B” grupės vitaminus, 
nendrių cukraus skaičiaus. Mū t. y. fosforinius sujungimus 
sų Lietuvos meduje šitų tri- įr angliavandenį, pripažintus 
jų cukrinių medžiagų kiekis žmogaus organizmo maitina- 
sudaro 73,66 nuoš. Likusių da- mosiomis medžiagomis. Visi 
lį sudaro vanduo ir maitina- vitaminai, esu senovės midu- 
mosios medžiagos sudėtinės, je, būna beveik visuose, vadi- 
I’rof. Liubarskio tyrimu, pa- namuose, pirmo reikalingumo 
daryta 1899 m., jo atspausdi- maitinamuose daiktuose, bū- 
ntu knygoje, vardu “Midaus tent: daržovėse, bulvėse, mė-

GRABORIA1:

j. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAI LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABOBIUS

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, UL

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dlrbystėa

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tel. 
Yiotory 4888.

Laidotuvėm® pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Lr pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti. o mano

darbu busite užganėdinti. 
Tel. Roosevelt 2616 arba 2618

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
TEL. CICERO 6927

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninknis, Ketvergais ir Subatomia 
8420 W. Marųuette Kd. arti Western

Avė. Phone Hemlock 7888 
Panedėlials, Seredomls lr Pėtnyčiomb

1881 So. Halsted

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavltt SL TeL Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richmond Avė. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vaL vak. 
Nedėlioj: 10—12 ryto.

Tel. Republic 2266

DR. K. ORANGEUS
DENTISTAS 

2403 W. 63rd STREET

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

Jei neatsiliepia šaukite Central 7464

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted S’.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10—12

OR. T. UUN0UL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų 

'2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną ir uaktj 
VIRG1NIA 0036

Tel. Grovehill 1696

OR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vuk. 

Seredomls po pietų ir Nudėldito.u.s 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAL

DR. SUZANA A. ŠLAK1S
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7827

Ofiso vaL kiekvieną dieną mio 8 iki 
18 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarnlnkais 
ir Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 18886gėralo gydomosios savybės,” 
Vakarų Europoje jau seniai 
plačiai buvo naudojamasi mi
dumi, kaipo gydomąja priemo
ne. “Senas, stiprus midus, pri

reikalams. Kaina prieinama. Įsotintas maloniu aromatu,”

_ Phone Hemlock 2061šoje, piene, kiaušiniuose ir grū 
dų žievėje. “Centralinės Tai- 
rovo vardo midaus daryklos 
stoties” Odesoje, be kitko ga
minančios aukščiausios rūšies 
mielių midaus darymo reika- 

rašo prof. Liubarskis, “pasi- lamg (specialiai), vedėjų tvi-

Telefonas Yards 1138

STANLEY P, MAŽEIKA'
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiems

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UL

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų ašiaikymul 
skyrių.

Naujo, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburu A1

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

I. 1. ZDLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

vėtomas

1650 WEST 46th STREET 
Kempes 46tk lr Pavilne Sta 

Tel. Bouievard 6298-8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai lr pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

LIETU
GRABORIŲ

V I Ų

ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokūojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilins 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 pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

žymi geru skoniu ir gaivina
mai veikia organizmų prie vi
daus organų gleivinių ligų. Y- 
pač naudinga nuosaikiai var
toti midaus gėralus prie ger
klės ir kvėpavimo takų ligų, 
prie smarkaus, sauso, erzina
nčio kosulio su gausingais 
skrepliais; be to, midaus vei
kimas nepaprastai vertingas 

sunkiam kvėpavimui ar skra
ndžio bei žarnų katarams e- 
sant. To paties autoritetingo 
medicinos profesoriaus parei
škimu, midus, padarytas iš ty
ro bičių medaus, karštai reko
menduojamas virškinamojo 
trakto bendra sutrikimui e- 
sant.

1908 m. pasirodė ne mažiau 
įdomi ir tam pačiam klausi
mui nagrinėti paskirta (apie 
midaus gėralų gydomųsias sa
vybes) žinomo gydytojo tera- 

įpeuto B. Slanskio knyga: “Mi 
' dus, jo maitinamosios ir gydo
mosios savybės.” Daktaras B. 
Slanskis, remdamasis Kijevo 
universiteto medicinos fakul
teto prof. Cesselskio tyrimais, 
rašo, kad jis su nuolatiniu pa
sisekimu pritaikydavo midų a- 
prėžtais kiekiais suliesėjusie
ms ligoniams gydyti. D-ro Sla 
nskio pareiškimu, ligoniai at
gaudavo gerų savijautų, jie 

mažiau kreipdavo dėmesio į 
jėgų
gaudavo prarastųjų svorio e- 
nergijų.

Dar labiau vertingi ir žy-

rtinimu, midaus gėralų vita
minai, kartu su midaus fer
mentais, parodė stiprių dezin
fekcijos savybę. Tai įrodyta 
tifo ir parafito ligose, kur a- 
biejų ligų bacilos dingsta nuo 
midaus veikimo 24 valandų 
laikotarpy, o dezinterijos ba
cila žūsta dar anksčiau, t. y., 
10 valandų laikotarpy.

Vokiečių gydytojas, d-ras 
Kenig, savo žymiam veikale 
“Die menschliche Nahrung 
und Genussmittel” praneša 
apie midaus nuostabių gydo
mųjų savybių ištisų eilę, ras
tų jo, pritaikant midų kaipo 
produktų, štiprinantį žmogaus 
organizmų. Kenigo knyga pa
skirta svarbiausia kovai su 

midaus gėralų falsifikacija, o
būtent: miltinių, klijaus, tra 
ganto, patakos ir krakmolo 
priemaišais. JJo nuomone, mi
daus falsifikatoriai labai ken
kia žmonijai. Svarbu todėl, 
kad Lietuvoje būtų padarytas 
galas falsifikacijai ir midaus 
gėralų taip vadinamam “na
miniam” gaminimui.

Vapsva.

LIETUVA KVIEČIAMA J 
TELEGRAFO KONFE

RENCIJĄ MADRIDE

Rugsėjo mėn. 3 d. Madride 
nustojimų ir greitai at- prasideda telegrafo ir radio 

telegrafo konferencija, kurio
je kviečiama dalyvauti ir Lie
tuva.

OR. JOSEPH KELIA
DENTISTAS
Gas Eztraction

Valandos: 9-9. Nedėliomis 9-12 
•568 SO. WESTERN AVĖ.

DR. P. M. ŽILVITIS
Gydytojas ir Chirurgas
3243 So. Halsted Street
Office Tel. Victory 7188 
Res. Tel. Hemlock 2615

DR. M. T. STBIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo 
6 iki 8 vaL vak. Nedėliomis

sutarti
Ofiso Tel.: Bouievard 7820 
Namų T ei.: Psospect 1888

AKIŲ tYDYTOJAIi

DR. YAUTISH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aktų Įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skąudėjlmo, 
ivaiglmo, aklų aptemmlo, nervuotu- 
tno, skaudamą aklų karšt}. Nulmu 
s&taractusu Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaidas.

S pedale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
□augelių atsitikimų akys • atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus Pi- 
gesuės, negu buvo. Musu kainos ni- 
geenčs, kaip kitų.

4712 8. ASHLAND AVI.
TeL Bouievard 7589

TeL Yards 1829

OR. 0. SEKEI
AKIŲ SPECIALISTASLIETUVIS

4

Oflsaa lr Akinių Dirbtuvė 
756 WEST 35th STREET 

Kempes Halsted Bt 
Valaadoe: nuo 18—4: npe 8-4

MM U IM U.

A. L DAVtūONtS, M. Di
4818 SO. MICHIGAN AVKMUH 

TeL Ksmirood BIST

Nuo 8 iki 11 valandai ryte:
Nuo 8 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

_ DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 8 vakare 
Nedel. nuo 18 iki 13 dieną

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVaL įuo 10—12 nuo 2—4 

pietų: 7—2:20 vai. vakare.
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8111

DR. Y. S. NARES
(Naryauokae)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
>420 West Harąuette Road

VALANDOS:
• iki 13 ryto. 7 iki 8

Utarn. ir

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Res. Phone 
Englevvood 6641 
Wentworth 3000

Office Pho 
Wentworth

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREi C
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tek. Hemlock 22 .'4

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREi .J

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN A\ ...
Ofiso vaL: nuo 9-12 rytais: nuo 
vak. Antro Of. vaL: nuo 3-6 u 
piet. Utarn. ir Subat. nuo 3-6 v v.

šventadieniais pūgai sutariiuę

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8..

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai,

6558 S. HALSTED STRL. 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. valui,

Tol. Hemlock 8700
Rea Tsl. Pro*pc< t <

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 8outh Kedzie
Rea 6436 So. Callfornla Av> 

Pal.: 2-4. 7-8 p. p. Išskirtai i i. v.

Ofiso ir Rez. Tel. Bouievard f i

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

Ofiso valan.: nuo 1-8, nuo 6:8o 38
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Plotinos kirvis pakibo ore ties 
MUlfcKIMo 1 nuteistosios kaklu per ko-

________ kį vienų centimetrų kūno ne-
Prieš penkiasdešimt metų paliesdamas. Netikėdamas bu- 

Prancūzijoj paskutinį kartę delis su pagelbininkais. Tuo 
moteris, vykdant teisino spre- i tarpu nuteistoji atsipeikėjo ir 
ndimų, buvo atiduota į bude- nežmoniškai šaukti. Kilo 
lio rankas. — Moteris Pran-1 sumišimas. Žiūrovų tarpe pa- 
oūzijoj juridiniu atžvilgiu yra sigirdo rūsčių balsų, reikalau- 
beteisė. Ji gali būti gydytoja, '.i&nčių antrų kartų nemėginti 
profesorium, advokatu, gali bausmės vykdyti. Valstybės 
laisvai sau pelnyti duonų, bet gynėjas, dalyvavęs kaipo liu- 
lygių teisių su vyru ji neturi, idininkas ekzekucijoj, atsižvel- 
Prancūzė negali būti renka- įgdamas į visų pakilusių nuo
ma nei į parlamentų, nei ski-1 taikų, įsakė nuvesti nuteistų- 
riama bendrai Valstybės tar- j te atgal i kalėjimų, o pats tuo- 
nybon. Be vyro. ar tėvo suti- Jau pasiuntė respublikos pre
kinio ji negali įgyti turto, ne- ,zidentui Julės Grėvy tokių te
gali verstis bet kuria profesi- legramų: “Mirties bausmė ne- 
ja, negali keliauti į užsienius i įvykdyta dėl vis major, todėl 
ir keisti gyvenamos vietos. !a^> tikėdamasis sutikimo, res-

Be vyro sutikimo ji negali, .publikos prezidento vardu nu- .v
sulig savo noru, auklėti vaikų, geistosios pasigailėjau.“ Ga-.^0 metų. Du iŠ tų skeletų iš- 
Alimentn prancūzų teisė visai Irusiam tokių telegramų pre-| lk? vlsai sveiki, kitiem dviem, 
nepripažįsta. Taigi atrodo, ndentui neliko nieko kito, kai trūksta kai kurių dalių, o pe-, 
kad prancūzų moteris vra gv- ^k sutikti su prokuroro pa-
venime nustumta toli į užpa- j steigimu. Nuo to laiko visijdau8 kaulų. Kaukoles ir at 
kalį. Bet, iš tikrųjų, taip nė- Prancūzijos prezidentai iš tra-, skir9 dahll formos priklauso 
ra. Būdama juridiškai beteisė,, dicijos patenkina nuteistųjų
prancūzų moteris praktiškai mirti moterų malonės prašy- 
valdo visuomeninį ir politinį mus, pakeisdami mirties baus

mę kalėjimu.

DRAUGAS

Laivas “Leviathan,“ kuriuo Amerikon grįžo lakūnai, Mattem ir Griffin po nepasise
kimo lėktuvu aplėkti aplink pasaulį. Grįžusius lakūnus pasitinka J. A. V. karo lėktuvai.

Pirmadienis, mgp. 29 d., 1932

Prancūzijos gyvenimų, nes nie 
kur kitur taip ryškiai nepasi
reiškia moteries įtaka, kaip 
Prancūzijoj, Tai yra sena pra
ncūzų gyvenime įsivyravusi 
tradicija.

Prieš penkiasdešimt metų
Prancūzijoj moteris įgavo saupern®’ kur buvo įkalti du ly- 
naujų privilegijų, būtent, mo-1 giagrečiai giliotinos stulpai, 
terims mirties bausmė nėra ^P kad vienas stulpas tru- 
vykdoma. Tiesa, įstatymuose jPufi Pasviro į šonų, susiauri- 
to nėra parašyta. Prancūzų1 ndainas tarpų, kuriuo turėjo
teismai ir moterims skiria mi
rties bausmę, tačiau valstybės 
prezidentas visada patenkina 
pasigailėjimo prašymų, pakei
sdamas mirties bausmę kalėji
mu lig gyvos galvos.

Paskutinį kartų, kaip saky
ta, moteris buvo atiduota į bu
delio rankas prieš 50 metų. 
Tai buvo Luizė Cannet, žudi-j 
kė. Mirties bausmė turėjo bū 
ti įvykdyta Evreuxer kalėji
me. Paskirtų dienų atvyko su 
giliotina Paryžiaus budelis 
Deibler, vadinamas “Monsie
ur de Paris.“ Giliotinų jis pa
sistatė kalėjimo kieme ir ank
sti rytų su savo pagelbinin- 
kais laukė nuteistosios. Luizei

visoj pasaulio spaudoj buvo 
pasklydę viena kitai priešta
raujančių ž-inių/Vienos iš tų 

Cannet pasizedžius, lydint tei-|žinių labai vertin£> minėtas iš- 
smo ir policijas atstovams, bu- kagenas, kitos visai neteikė jo- 
delio pagelbininkai tuoj grie-Jm8 jokios reikšmės. Tik pasku 
bė jų, pririšo prie giliotinos j tinėmis dienomis tinkamai tų 
lentos, o p. Deibler paspaudė archeologinių iškasenų reikš- 
mygtukų — ir baisus gilioti- mę įT vertę nušviečia anglų 

mokslininkų specialūs leidi
niai.

Tuose leidiniuose rašoma, 
kad anglų archeologinės mo
kyklos Jeruzalėj ir amerikie
čių instituto priešistorinei ga
dynei tirti jungtinė ekspedi
cija atrado vakariniame Kar- 
mel kalno šlaite penkis prieš
istorinio, vadinamosios “mu- 
stierinės“ gadynės, žmogaus 
skeletus, šių gadynę nuo mū
sų laikų skiria maždaug 30,-

nos kirvis pasileido žemyn. 
Bausmės vykdymo liudininkai 
laukė žiauraus akimirksnio,

Col. Bennett C. Clark, Mis- 
souri valstybės demokratų 
kandidatas į J. A. V. senato- 

1 ms.

Wisconsin’o ir Waukegan*o parapijų chorai 
SEKMADIENĮ, RUGSĖJO SEPTEMBER 4, 1932 M.,

prieš Labor Day rengia “DAINOS ŠVENTĘ“
Vieta vadinasi “Central Park” IIighway 15. (Tarp 

Kenosha, Wis. ir Racine, Wis.).
kon-

Ir
Alnu, žaislų Ir lok|ų bus prakalbos būtent: Lietuvos ko 
A. Kalvaičio, Wlaoonsln*o Senatoriaus, Gubernatoriaus 

 RENGIMO KOMITETAS

O “Monsieur de Paris”, bū-1 giau kaip 30. Todėl šis radi-1 Susirinko virš šimtas lietu-
delis Deibler, ėmė tirti, kas 
atsitiko su giliotina, kad toji 
pirmų kartų nedrįso paliesti 
moteries. Pasirodė, kad buvo 
staiga įdubusi kalėjimo kieme

kristi kirvis. Dėl tos priežas
ties kirvis ir pakibo ore. Ta
čiau žiūrovai tai palaikė ste
buklu, reiškiančiu, kad mote
rų giliotinuoti nedera. Nuo to 
laiko giliotinos kirvis Pran-I -cūzijoj maudėsi tik vyrų krau
ju]... B. Y.

VERTINGOS ARCHEOLO
GINĖS IŠKASENOS 

PALESTINOJ
Apie paskutinių laikų arche- j rasta Mirusiųjų jūros apvlin- j Galų gale komisija nutarė 

oogines iškasenas Palestinoj kėae 170 gukįp su ženklais. | glaustis po “American Le- 
Kappelio manymu; tie ženklai, gįOn“ globa. Ir, štai, gauna- 
— tai pirmasis klinoraštis že- ma leidimas pradėti organizuo 
mėj. Be to, čia atrasti moli- ti “American Legion“ lietn-

nktojo likę tiktai iš viso ne- lietUVIŲ EX-KAREIVIŲ
REIKALU

vadinamajam “neandertališka i 
jam tipui“ i

Porų savaičų atgal buvo su- tas. 
šauktas viešas lietuvių ex-ka- 

Iš viso “neandertališkųjų“ reivių susirinkimas McKiniey 
skeletų iki šiol rasta ne dau- Park svetainėj.

nvs Palestinoj turės didelės vių veteranų. Susirinkimo tik-
reikšmės mokslui. slas buvo susiorganizuoti lie-... ~ dos. Mes iki šiol.buvom išsi

Kitas nemažos reikšmės ra- į tuviams ex-kareiviams- Susi- blftškę svetįmas organiza 
dinys — tai 2,500 metų senu-' ru>kusieP *reit Pamate liet. ę.ja^ g. didžiuma lietuvių ve 
mo antspauda, priklausanti | veteranų organizavimosi rei- teranų dar nepriklauso nei jo 
jau istoriniams laikams, bibli- Į kalų ir beliko tik klausimas,
jinei Palestinos erai. Ta ant-! kokia bus ta veteranų organi- 
spauda iškasta Tel-Eiel-Nacve za^te- Parodė daugelis iin-
kolonijoj. Ji yra padaryta iš 
brangaus akmens. Viena jos 
pusė šlifuota, žmogaus akies 
pavidalo, o antrojoj išgravi
ruotas senų ja žydų kalba pa
rašas “Jozanijui, karaliaus 
vergui.“ Po parašu atvaizduo
tas giedųs gaidys. Jozanijas, 
kurio vardas minimas Bibli
joj, buvo žydų karaliaus Se- 
dekijo, paimto Babilonijos ne
laisvėn, karo vadas.

Trečias radinys priklauso 
Sodomos ir Gomoros gadynei. 
Tai vokiečių mokslininko Ka- 
ppelio, radinys. Ši misija at

ko organizuotis po “American 
Legion“ globa. Kitų nuomone 
buvo — įsteigti atskirų lietu
vių veteranų organizacijų.

Organizavimo reikalui tapo 
išrinkta komisija iš 6 asmenų,

niai ąsočiai ir įrankiai tarp 
akmens ir vario amžių gady
nės. Iš žemės buvo iškasti še
ši vaikų lavonai, palaidoti mo

liniuose induose. Viename to
kių indų rasta ir suaugusio 
žmogaus kaukuolė.

Kappelis tvirtina, kad bib
lijinis Siddimo slėnis su did
žiuliu Sodomos miestu buvo 
į šiaurę nuo Mirusiųjų jūros. 
Sodomos ir Gomoros klestėji
mas pradėjęs nykti 2500—1900 
periode prieš Kristaus erų.

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS KURIE SKELBIASI
'DRAUGE’

vių kuopų. Jau gauta ir apli
kacijų dėl čarterio. Taigi or
ganizavimo darbas jau pradė-

Lietuviai veteranai, dar ne 
ra vėlu mums susiorganizuoti, 
nors mūsų kaimynai ir kiti ex 
kareiviai jau senai susiorga
nizavę ir iš to turi sau nau-

kiai organizacijai.

Mes, liet. veteranai, susior
ganizavę pakelsim ir Lietuvos 
vardų. Pamatys ir kiti, kad ir 
mes galim organizuotis ir drt- 
stam stoti į eiles tų, kurie pri
sideda prie viešojo krašto 
veikimo; turi teisę viešai sta
tyti savo reikalavimus ir sto-kuri daug svarstė, kaip orga .. . . v .,. „ ... . . ,. ti 1 kovų uz viso krašto gero-mzuotis. Komisijos ęusinnki- __ 

me buvo plačiai diskusuot.a, 
prie ko mums, liet. veterana
ms, glaustis, kad, aplamai, tu
rėtumėm sau didesnę naudų.
Pasirodė, nebūnant surištiems 
su Am. Veteranų Organizaci
ja, kaipo veteranai, mažų. tu
rėsime reikšmę šiame krašte.

vę.
Kitas svarbus dalykas, su

sijungę į organizacijų, galėsim 
rūpintis, kad, reikalui prisiė
jus, būtų sušelpti draugai ve
teranai.

Aspas

T0WN OF LAKE ŽINELĖS

IX Kauliukų lošimas įvyks 
rugsėjo 1 d., parapijos svet. 
Ši pramogėlė rengiama klieri-

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
Rugsėjo-Sept. 3 d. UNITED STATES 
Rugsėjo-Sept. 14 d. ILE DE FRANCE 
Spalio-October 8 d. laivu PARIS

Visais keliones reikalais kaip tai: išgavi
mu re-entry permit, paso, vizos ir kitokiais 
reikalais kreipkitės j:

ko Antano Jurkaus naudai.
Visi kviečiami atsilankyti 

rugsėjo 1 d. į parapijos sve
tainę.

X Nekalto Pras. Pan. ŠvČ. 
mergaičių sodalicijos mėnesi
niam susirinkime nutarta ren
gti šokių vakarų.

Į sus-mų buvo atsilankęs 
kleb. kun. A. Skripkus, nau
jas vikaras kun. Pr. Vaitukai
tis ir dvasios vadas kun. M. 
Švarlys. Visi sveikino sodaiie- 
tes ir džiaugėsi jų veikimu.

X Neužilgo vėl atsidarys 
vaikučiams mokyklos durys. 
Tėveliai savo vaikus privalote 
leisti į katalikiškųjų parapijos 
mokyklų, kurioj vaikai yra 
mokinami ir tikėjimo dalykų 
ir skiepijama lietuvybės dva
sia.

Rep.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI 

CAGOS PAŠTE

26 Radzevič Kva 
32 Vaičulienei Verai.

NYTYS IR SKIETAI DIR
BAMI KAUNE

Ikišiol audimui nytis ir skie
tus tekdavo pirkti iš Latvijos, 
nes šitie dalykai Lietuvoj ne-1 
buvo dirbami. Tąčiau šiemet | 
b-vė “Marginiai“ pradėjo di-1 
rbti audimui nytis ir metali-j 
nius skietus, kuriuos pardavi
nėja per pus pigiau, negu Lat
vijoj.

GYDYTOJAI IR ADVO
KATAI BRANGINASI

Ukmergė. Palyginti su ki
tais metais, šiemet pragyveni
mas vienu trečdaliu čia atpi
go. Sumažėjo ir pajamos, tiek 
ūkininkui, tiek pramonininkui, 
darbininkui ir kitoms profesi
joms (išskyrus kai kuriuos) 
laikosi senos taksos ir už vizi
tus bei patarimus honorarus i- 
ma po senovei.

NEMOKĖ IO SU MAŠINA 
PIAUTI

Kriaučiūnuose, Lukšių vai. 
ūkininkas J. Valtys nusipirko 
plaunamą mašinų ir, nemokė
damas piauti, dukrelei nuplo
vė kojas.

CHARLES P. KAL
ADVOKATAS 

Mieste Ofisas;
140 No. Dearborn St, Room 700 

Phone State 4890 
South Slde Ofisas

750 W. SBth St., netoli Halsted St. 
Phone Boulevard 6919

JOHN B. BORDEN
(John Bagdslunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Rm. 1642

Telephone Randolph 6797

2151 W. 22nd St 6 iki 9 vak.
Telephone Rooeevelt 9090 

Name: • Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9690

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 906 TsL Dearborn 7966

Valandoe: 9 ryto Iki 6 po pietų

Vakarais: U tarų i n kals Ir Ketvergals 
— 6 Iki 9 vai.

4146 Archer Avė. Tel. tAfayetts 7667

Namų Tel. Hyde Park 6696

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

61 E 107 8T. prie M1CHTOAN AVĖ 
Tel. Pullman 6960—1977

4600 8. WOOD 8T.—Ketvergo vak. 
Tel. Lafayette <999

144 N I-A 8A1J-B 8T -pagal sutarti

JSAKĖ smarkiau sekti 
DEGTINDARIUS

; Piliečių apsaugos departa
mentas išleido įsakymų, kuria
me įsakoma policijai griežčiau 
sekti ir aiškinti degtindarius. 
Policijos apsileidimas ir nes- 

i tropus sekimas degtindarių 
!bu« griežtai baudžiamas, net 
iki atleidimo iš tarnybos.

Daug pagerintas vėliau
sio modelio ZENITH, R C 
A VICTOR, SPARTOM, 
FADA, PITILCO.

200 Radio setų pasirinki
mui šalia prie šalies už da
bartines mažas kainas.

Priimame jūsų senų Ra
dio ar pijanų kaipo dalį į- 
mokėjimo.

Jos. F. Bndrik, Ine.
3417-21 So. Halstecf St

Tel. Boulevara 8167

WCFL 970 k. nuolatinis 
Radio programas nedėliomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. j

i R. ANDRELIUNAS»
Užlaikome naujausios ma

dos žiedus, laikrodžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projec- 

t torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St, Chicago, III.

i Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Dėl geriausio! rųllei 
Ir patarnavimo, lau
kit.

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselle Šviežių kiauli
nių. sviesto ir sūrių. 

4944 80. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1999

,Tel. Republlc 6449

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius
Mallavojam, dekoruojant Ir pople- 

ruoJAn. Kainos prieinamos.5537 S. Nordica Avė., Chicago

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pae mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 1* geriausių r ulių automobi
lius — 8TUDEBAKER. kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu fr gratumu.

Taipgi mes turime pilna pasirinki
mą vartotų karų labai prieinama Ir 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

4499 ARCHER AVKNIT 
Telephone Lafayette 7199


