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Indiana valstybes kasyklų srity karo stovis
PREZ. ROOSEVELTAS DIRBA U2 

TAIKĄ PENNA KASYKLOSE
ISPANIJOJ SUDARYTAS 

KABINETAS BE SOCIALISTŲ
KARO STOVIS KASYKLŲ 

SRITY
KOALICINIS KABINETAS 

ISPANIJOJ

SUULIVAN, Ind., spalių 10. 
— Starburn anglių kasyklų sri 
ty vakar paskelbta karo sto
vis ir visų sritį savo žinion pa
ėmė kariuomenė.

Tas įvyko, kada kilo, rimta 
unistų angliakasių kova su 
neunistais. l’ora namų apgrian 
ta dinamitu ir apšaudyta.

Atvykusi kariuomenė gruzi
no tvarkų. Kasyklos stipriai 
saugojamos.

MADRIDAS, spal. 9. —
Martinez Barrios sudarė nau
jų koalicinį Ispanijos ministe- 
rių kabinetų ir tuojau paleido 
steigiamąjį susirinkimų, kuris 
dirbįo pasiskolintomis parla
mento teisėmis.

Kabinetan neįeina socialis
tai. Jie taip pat priešinosi ir 
susirinkimo paleidimui.

Socialistai dabar tariasi, kų 
jie turi veikti ateity, kada n- 
teis rinkimai.

jaunimo susiorganizavo kooperatyvėn draugi- 
duojama draugijos narių dalis.

SOCIALISTAI PRIEŠ 
DOLLFUSSO VYRIAU

SYBĘ

NAUJI BEDARBIAI REK
RUTUOJAMI

Yonkers mieste, N. Y., dalis nedirbanČii 
jon ir pasiėmė vesti vienų senų viešbutį.

CHICAGOJE
DIRBA UŽ TAIKĄ

PAŠOVĖ AGITATORIŲ
AVASHINGTON, spal. 9. — 

Prez. Rooseveltas deda 
visas pastangas, kad grų- 
žintį) taikų anglių, kasyklų sri
ty, vakarų Pennsvlvanijoj, kur 
vis dar daug angliakasių strei
kuoja.

Tenai tas kasyklas

“BUK A RĘSTAS, Rumunija, 
spal. 9. — Prof. Gregor For- 
tzu pastaruoju laiku agitavo, 
kad visiems "krašto civiliniams 
valdininkams ir pačiam kara
liui būtų sumažintos mokamos

valdo i didelės algos.
plieno kompanijos. Jos kovo
ja prieš angliakasių unijų.

VIENA, Austrija, spal. 9.— 
Vakar vietos socialistai masi
niam susirinkime puolė kanc
lerio Dollfusso vyriausybę. 
Tarėsi apie generalinio strei
ko paskelbimų. *

VvriariBvbė socialistų mitin
gų ignoravo, tad viskas praė
jo ramiai. Tik konfiskuotas so-

IŠKELTI VIEŠKELIAI

BRANGEJA GYVENIMAS

i Du policijos komisijonieriai [cialiatų partijos leidžiamas or- 
įnuėjo j profesoriaus namus ir įganas. 
jį pašovė. I --------------- -----

Iš Chicagos vidnmiesčio pla 
nuojama padirbti visų tinklų 
iškeltųjų aukščiau ga»tvių vieš
keliu ktiriabr^būtų galima ko 
greičiausia važiuoti. Tuo būdu 
būtų palengvintas trafikas vi- 
diuniesty.

Šio plano įvykdymas atsei- 
tų daugiau kaip 100 milijonų 
dolerių.

Chicagoj iinita rekrutuoti 
nauji' jauni bedarbiai vyrai į 
darbus miškuose, kadangi 
prieš G mėnesius dalis surek
rutuotų paleidžiama.

CHICAGOS DIENA 
PARODOJE

AVASHINGTON, spal. 9. — 
Krašto vyriausybė palaipsniui 
pradeda kontroliuoti visokių 
prekybų. Tas žygis sujungtas 
su didelėmis išlaidomis. Tad

KUBOJE NUMATOMI 
NAUJI SUKILIMAI

SUDEGINTA SOVIETŲ 
VĖLIAVA SKOLINS 120 MILIJONŲ 

DOLERIŲ

Šimtmečio pažangos parodo
je vakar iškilmingai minėta 
Chicagos diena.

SUDEGĖ MOTINA SU 
6 VAIKAIS

HAVANA, spal. 9. — Ku
bos saloje numatomi nauji su
kilimai prieš juntos skirtų vv- 

brangėja j riausybę. Kariuomenės vadas 
Batistu nusp-

didėja mokesčiai ir
gyvenimas. ’ seržantas pulk.

Kelių mėnesių laikotarpiu Į rendė gintis, 
gyvenimas krašte pabrango ------
nuo 15 iki 20 nuošimčių. NENORI LYGYBES 

GINKLAVIMOSI

BUKAREŠTAS, Rumunija, 
spal. 9. — Atidaroma tarptau 
tinė geležinkelių konferencija. 
Geležinkelio stotyje iškeltos į- 
vairių kraštų vėliavos, tarp ku 
rių ir sovietų Rusijos.

Žmonių minia nuplėšė rau
donųjų vėliavų, sudraskė ir 
sudegino.

K rašto vyriausybė pasiryžu 
'si paskolinti 120 milij-onų do
lerių Chicagos sanitariniam, di 
striktui, kaip tik gaus Illinoiso 
legislatūros užtikrinimų, 
paskola bus apmokėta.

BALSUOJA PROHIBICIJOS 
KLAUSIMU

BUS SUŠAUKTA KITA 
SESIJA

BERLYNAS, spnl. 9. - San SOVIETAI PRIEŠ JAPONUS 
tarvės valstybės paduoda pa

JACKSON, Fla., spal. 9.— 
Floridos valstiečiai rytoj bal
suoja probibicijos klausimu.

RADO VIKINGŲ KAPUS

HELSINKIS, Suomija, spa
lių 9. — Pietų vakarų Suomi
jos vienam ūky bekasant duo
bes užtikta keturių vikingų 
karžygių kapai. Kapuose rasta 
dideli kardai, vilvČios ir šal
mai. Du kardai nupuošti bran
giais akmenėliais. I

Žinovai pareiškia, kad tie vi 
kingai ten palakloti 'tarp 400- 
500 metų po Kr.

šauliui daug ži.nių^ būk Vokie
tija dirba už lygų ginklavimų- 
si.

Vokietijos vyriausybė ofici
aliai pareiškia, kad taip nėra. 

'Vokietija nori, kad tik vokie
čių kariuomenės mankštymui 
yra reikalingi atitinkami gin
klai. Vokietija nori, kad Pran
cūzija ir kitos valstybės savo 
ginklavimosi mažintų.

Illinoiso gubernatorius pa
reiškė, kada pasibaigs dabarti-MASKVA, spal. 9. — vy

riausybė pradeda įsigytais do- įnepaprasta legislatūros se-
kumentais įrodinėjimus, kad 
japonai yra pasiryžę užgrobti 
kinų geležinkelį Mandžiūrijoj.

SAUSIEJI TVARKOSI
Sausųjų organizacijų vadai 

iš naujo ima mobilizuoti savo 
jėgas ir pasirengs pulti svaigi 
namus gėralus.

2 ŽUVO, 14 SUŽEISTA

LONDONAS, spal. 9. — Bri 
tų nardančiam laive L-26 iš
tiko sprogimas. 2 asmenys žu
vo ir 14 sužeista.

MIRĖ LIETUVIŲ VEIKĖJAS rojo tautiškumo jausmų. Ka
ro metu jis įsteigė lietuviškų 
mokyklų, kurioje mokė pats. 
Pralavinęs keletu vaikų, jis iš
siuntė juos į Vilniaus gimna
zijų. Parapijų švietimui jis ati

Vilniaus krašto lietuviai šio 
mis dienomis neteko dar vie
no didelio veikėjo kun. M.
Rudžio. Kun. M. Rudzis, moks
lūs išėjęs vargdamas, visas į davė viskų, kų turėjo. Už aiŠ- 
savo jėgas buvo pašventęs sa- j kų lietuviškumų lenkai ne kar 
vo tautiečių labui. Daugiau- tų jį tampė po policijos nuo-
sia jis dirbo Kalesnykų apy
linkėje. Dar rusų laikais, be-

vadas, kalėjimus ir teismus; 
vargino jį, tačiau jo įsitikini-

mokydamas vaikus tikybos, jis , mų nepalaužė. Kalesnykų pa- 
stengėsi įžiebti jų širdyse tik- (lapija jį mylėjo, kaip tėvų.

t

sija, jis sušauks kitų 120 mili
jonų dol. paskolos Chicagos 
sanitariniųm distriktui klausi
mu.

SUIMTI PLĖŠIKAI

ŠVENTASIS IEVAS AUKŠTINA 
DARBO KILNUMĄ

VATIKANAS, spal. 3 (su- jo pasaulin kaipo darboninko
vėlinta). — Gausingoji Angli- j sūnus, ir kad Jis Pats (Urbo
jos bedarbių maldininkija lan-|ir bMu <lar|ll) iSk6)ė
kėši Romoj. Anų dienų Šven-1.. . . __ , . ,• VT . 'Inngon vieton. Išganytojo durtasis Ievas : :ms XI suteikė , ....bas yra pilnas grožio ir dar

bininkas žmogus privalo tarno 
rasti sau reikalingų paguodų.

šiems maldininkanifi audijenci- 
jų. Maldinkikijos direktoriai 
buvo priimti atskirai.

Kalbėdamas į bedarbius Po- Toliau šventasis Tėvus ra- 
piežius pareiškė, kad jie į gino maldininkus, kad —ada 
Amžinųjį Miestų atvykę iš jie šiandien ne dėl savo Kaltės 
Anglijos, Škotijos ir Airijos J neturi rankų darbo, tai grį- 
tikybos centrų, turėdami IŠ- žę namo nedarbo metu tegul
ganymo ir darbo pažymius. Iš
ganymas ir darbas yra di
džiai svarbūs dalykai ir žmo-,kurie stovi nuošaliai nuo tikro- 
gaus akyvaizdoj jie • visados J sios tikybos. Šis dvasinis dar- 
stovi greta vienas kito. j bas ypač šiandien labai reika-

Popiežius nurodė maldinin- lingas, kada daug žmonių gy- 
kams, kad Mūsų Viešpats atė- vena lyg tamsiuose rūkuose.

LIETUVOJE

imasi Išganymo darbo, skleis- 
. darni Šviesų ir Tiesų tarp tų,

Telšių policija sulaikė senai 
ieškomų J. Petravičių, 27 m. 

_______ i amž., paeinantį iš Kybartų.
IŠVYKO JŪRŲ MOKYKLON Petravičius nelegaliu būdu da

žnai pereidavo per rubežių.
Susisiekimo ministerijos sti 

pendininkai, L. Serafinas, A. 
Šimkus ir R. Yilenčikas išvvko

REIKALAUJA 22 MILIJONŲ

Kaip žinoma, Kauno mies-

PEQUOT, Minn., spalių 10.
— Rov Johnson, elektrikinin- 
kas, ryte grįžo iš darbo ir ra
do sudegusius.savo dviejų auk , Pra^‘tikų atlieka 
štų medinius namelius. Gaisro 

kad metu viduj žuvo jo žmona ir 
šeši vaikučiai nuo 7 mėnesių 
iki 9 metų amž. Mrs, Johnson 
žuvo norėdama išgelbėti vai
kus.

Policiniai autoritetai yra 
nuomonės, kaži gaisras kilo iš 
besikūrenančios ir įkaitusios 
krosnies.

Pereitų, gruodžio mėnesį Chi 
cagoj apiplėštas paštas. Da
bar išaiškinta, kad tai organi
zuotos gaujos darbas, ši gau
ja veikė įvairiose valstybėse.

Daugiau jau kaip 40 narių 
suimta ir traukiama tieson.

MOKYKLA POLICMO- 
NAMS

Northwestern universitete 
vakar atidaryta mokykla tra- 
fiko policmonams.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

PARAPIJAS SUSKIRSTIS 
KATEGORIJOMIS

žinoma,
jūrų mokyklon Liepoj u je. Toje , tų elektra aprūpina belgų ben- 
mokvkloje jie mokosi nuo 1931, d rovė, kuri dar prieškariniais 
m. laikais yra gavusi iš miesto įl-

A. Šimkus, baigęs II k. T gametinę koncesijų. Miestas 
šturmano teisėmis, nuo šių norėtų dabar iš koncesionierių 
mokslo metų pradžios persike- elektros stotį atpirkti ir tuo 
lia į Rygos mokyklos li rų ka reikalu jau nuo senai yra de- 
pitonų klasę, o Serafinas ir ramasi. Deja, susitarti nepa- 
Vilčinskas baigė antrų klasę (vyksta, nes belgų bendrovės a- 
su Il-ro šturmano teisėmis. Jie petitas labai didelis. Nesenai 

s vie-ji pasiūlė miesto savivaldy- 
tiniuose latvių laivuose. Mo- (bei išpirkti elektros stotį už 
kyklų baigę gauna tolimo pinu ,22 milijonus litų. Miesto savi

valdybė šį pasiūlymų laiko vi
sai nesvarstvtinu.

kiojimo kapitono laipsnį.

DRĄSI MERGINA

QUESNEL, B. C., spnl. 6.~ 
Daržinėje ant šieno miegojo 
Teodozija Lazarova, 21 m. 
amž. Naktį pro pradarytas du 
lis į daržinę įėjo juodas In
kis, avių ieškodamas.

Pinigų kainos — 
• mainyba

NEW YORK, spal. 19. —
Vakar pinigų mainyba buvo 
nereguliari (netaisiklinga). Br 
itanijos svarui reikalauta 4 do 
lerių 66 c.

Prancūzijos frankui gi rei-
Lazarova pro langų kopė

čiomis nulipo žemyn, užtrenkė 
ir atrėmė daržinės duris ir pa- kalauta $.05.93; italų lirai 
ti nubėgo į gyvenamuosius na $07.95,/4. Toliau: 
mus, kur pažadino snmdinin- Ppltfų 109 belgų

Valstybės mokesčių komisi
joj kyla labai daug nesusipra- 
timiĮ dėl kunigų darbo paja
mų mokesčio mokėjimo. Kitų kų. Šis su šautuvu per durų
kartų negalima tiksliai nusta
tyti nei klebono pajamų, nei 
išlaidų. Kad >tų nesusipratimų 
išvengti, kunigai esu mokės 
darbų pajamų mokestį pagal 
nustatytų parapijoms kategori 
jų. Tas kategorijas ir atitinka
mų mokestį nustatys vyriansy 
bės atstovai, dvasiškiams daly
vaujant.

Ar <taip galutinai bus, dar 
nepaaiškėjo, tačiau šiomis dic 
nomis kunigų išrinktieji įteik
siu vyriausybei panašų pagei
davimų.

plyšį nušovė lokį. 
ftios ūkininkaitės tėvas

vena kitam flkv.

$21.05
36.10
29.36

TELŠIAI

Vokietijos 100 mark 
Šveicarijos 100 f r.

«y_ | Prancūzų aukso franko pag
rindu vakar J. Valstybių do
lerio vertė buvo $.03.16 Prieš 
mėnesį buvo $.11.07.

WASHTNiGTON, spal. 9. — 
Naujo aukso kaina šiandien 

buvo $31.14 vienai uncijai.

ORO STOVIS

— Į Telšių vidurinę amatų
mokyklų paskirtas naujas mo
kytojas K. Petrulis. Dabar a- 
matų mokyklos pirmoj klasėje 
yra 18 mokinių, antroj — 21
ir trečioj — 17. Viso šiais me ----------
tais amatų mokykloje yra 56 Į CIIIGAGO IR APYLINKES 
mokiniai. į šiandien numatomas pragie

— Rūgs. 11 d. Telšių stoty, drėjinraa; šalta. •
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vai turėtų būti iškulti ir pristatyti į valdžios 
grūdų sandėlius, iš kur paskirstomi vartoto- 
jams. Čia vėl kliūtis — sovietų gelžkelių ne
tobulumas. Trūksta garvežių ir vagonų. Pav., 
lmerinkos (Ukrainoj) stoty vietoj pervežti 
kasdien po 450 vagonų javų, sovietų gelžke 
liai vos valioja pervežti 125 vugonus per die
nų. Kadangi trūksta maišų, javai pilami tie
siog į vagonus, kurie Sovietų Rusijoj, ben
drai, yra suklypę, taip kad javai išbyra. Pc 
įeito mėnesio 10 dienų iš Seim stoties (Mask
vos—Kursko ruože) buvo išgabenta 9 vago
nai javų. Kai transportas pasiekė paskyrimo 
vietų, pastebėta, kad 25,410 kg. yra išbirę 
pakeliui. Nesant pakankamo skaičiaus vago
nų, javai gabenami ir ant platformų, kaip 
akmens arba smėlis.

SVEIKAIGUUMESSALTNIS
Rašo Dr. A. O. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

PLAU6IŲ UEDBOIMAS 
VIENAME AB KELIUO
SE JŲ PADALINIMUOSE

sįos mikrobų rūšių. Ąntrųja»!ti ipan patarimų, kaip bjitų 
rūšiai tenka ppįe 20, o trečių galima pasigydyti, 
jai — apie 12 ar 13 nuoš. Bet A taikymas T- M- — Pirmoj 
mirtingumo atžvilgiu trečioji vietoj, ar šmirkštimus vaistų 
rūšis stovi aukščiausia, nes iš po oda tamstai buvo reikalin- 
kiekvieno šimto ligonių mirš- ga, nežinau. Kol kas rezulta-

LOBAR PNEUMONIA ABBA vargingos, labiau susigrūdę la i 50’ kuomet nuo pirmos ir

DIENOS KLAUSIMAI
—

SOVIETŲ RUSIJOJ

Rusijoj badas. Bet Sovietų valdžia tai 
užginu ir pašaipos badaujantiems iš niekur 
neįsileidžiu. Lietuvių komunistų spauda, pil
dydama sovietų komisarų norų, taip pat tvir
tina, kad Rusijoj nėra bado. Tačiau teisy- 
liės nepaslėpsi. Dabar jau ir patys bolševi
kai dalinai pripažįsta, kad vis dėlto rojaus 
nėra. Lietuvos katalikų dienraštyje “Ryte” 
J. A. rašo:

Iki šiol sovietiška spaudu apie bailų ku
ris dabartiniu melu yra apėmęs Rusijų, ty
lėjo. Bet prieš keletu dienų Maskvos ž u ma
lki pamažu pradėjo ruošti dirvų, pradžioje 
gvildendami tik bado priežastis, kad vėliau 
galėtų paskelbti ir patį faktų. Maskvos or
ganas Prtvda, leidžiamas centralinio kourti- 
nistų partijos komiteto, Įzvęstij», organas 
centralinio vykdomojo U. R. S. S. Komiteto 
ir Za Industrializacija., sunkiosios industrijos 
organas, paduoda informacinius straipsnius 
apie sunkumus, karie sutinkami aprūpinant 
darbininkus būtiniausios rūšies produktais. 
Kaip ir anksčiau, daug pašoma apie masinį 
sabotažų, suktybes ir įnamio tiekimo blogų 
organizavimų. Sovietų spauda dabar deda Vi
sas pastangas įrodyti, kad didžiausi darbi
ninkų klasės priešai esu kulokai arba “sabo- 
tažninkai”; žinoma, jie esu ir svarbiausieji 

'dabartinio bado kaltininkai.
Bet kaip galėjo atsitikti, kad kraštas, 

kario pasauly, pasirodė bejėgis, atsiginti nuo 
bado? Taip pat prisiminkime ir sovietų spau
dos paskelbimą, kad tik vietos klimato sųlv- 
gų dėka šių metų derlius yra ypatingai ge
ras. Nors ir geros klimato sąlygos, tačiau vis 
dėlto jos neleidžia nugalėti bado šmėklos. Jau 
laikas būtų pervežti javus' į malūnus, bet 
šis darbas tebestovi vietoj. Pavyzdžiui, kad 
ir derlingoji Ukraina tėra išpildžiusi tik 31 
proe. jai paskirto plano; šiaurės Kaukazas 
— vos 16,8 proe.; tralas ir vakarų Sibiras 
bendrai tarp 17,5 ir 22,8 proe. Pagaliau ja-

■ —------- r . ■ ■■

Plaučiai yra kvėpavimo or
ganas. Žmoguje plaučius su
daro penkį padalinimai. Kai
rėje krūtinės pusėje tokių pa
dalinimų yra du, gi tiesiojoje
— trys. Kuomet vienų ar dau-

Svarbiausia kliūtis normaliai darbų ei- giau is tų padalinimų palie
tai kolchozuose ir savcliozuose, tai trūkumas
noro dirbti. Savaime suprantama, kad rusų 
kaimiečiai, nors ir prislėgti žiauraus likimo 
ir galį paskęsti nedateklius, tačiau negali su
tikti, kad jų darbo vaisiai būtų atiduodami 
kitiems, tuo tarpu kai jiems patiems tenka 
mirti badu. Kiekvienas stengiasi atlikti tik 
kuolengviausį darbų. Štai kodėl kolchozai ir 
sovchozai daugumoj nuostolingi.

Sutautinę, t. y. suvalstybinę visų krašte 
ėkonominį, socijalinį, mokslinį, kultūrinį ir i
į.t. gyveninių, jie jį tiek subiurokratino, kad 
per “įstaigas’-’ ir “įsakymus” negali prasi
veržti laisva iniciatyva ar uolus darbas. Su
sisėdę į įstaigas valdančios partijos žmonės 
sukūrė sibaritizmų lizdus, iš kurių kankina 
visų kraštų.

Dabar žvilgterkime į skaičius parodan
čius, kokioj apverktinoj būklėj atsidūrė so 
vietų ūkis, jį sukolektyvinus. l})30 m. javų 
derlius 8ov. Rusijoj sudalė 75,-2 milijonus 
tonų, o 1932 m. tesiekė vos 58,5 mil. tonų. 
Kai dėl šiųmečio derliaus, tai aišku, kad jis

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

(Tęsinys)
Kad dar rimčiau dalykų pastatytumė- 

nie, mudu su p. Palukaičiu nutarėme dar 
pasikviesti į pagalbų p. Jasaitį, kaipo 
teisininkų.

Taip trise apsvarstę, visų reikalų, nu- 
turėme netrukdyti laiko, naudotis momen
tu. Visi trys einame į kunigaikštienę ieš
koti malonės.

Kunigaikštienės gyvenamieji rūmai, 
kiek teko man sužinoti dar iš kun. K. Ma
tulaičio, buvo Koksai gatvėje. Gerokas dar 
galas nuo Krakovskie Pšeilmiėseie. Atei
nami*. Puikiausi, tikrai kunigaikštiški }>a- 
lociai! Skambiname. Išeina puikiai apsi- 
rėdžiusįs tarnas ir praneša mums, kad 
kunigaikštienė čionai jau nuo ijgesnio lai
ko neliegvvi nanti. Ji nuolatinę savo bu
veinę dabar turi rf|)sirinkusi Minsko gub. 
Grwbovkos dvarų. Norint jų rasti, rei
kią kreiptis į tenai.*

Nieko uejielnę, grįžtame namo

tenka būti, o tokia padėtis |antros rūšies — po 23, o nuo 
duoda daugiau progos ne tik ketvirtos — 20

čia staigi infekcija dėl kurios 
kįla uždegimas, tokios rūšies 
plaučių uždegimo liga yra va
dinama lobar pneumonia. Už
degimas gali kilti bile kurioj 
kiūtinės pusėje arba paliesti 
abi krūtinės puses.

Ši liga yra staigi, užkrečia
ma, pasižyminti masiniu plau
čių apėmimu. Vyraujančios li-

šia liga užsikrėsti, bet ir jui 
įsigalėti. z

Šaltas, drėgnas, dažnai besi
mainantis oras yra didelių 
plaučių uždegimo ligos šali
ninku. Nenuostabu todėl, kad 
šia liga susirgimų skaičius žy
miai pakįia šalto, lietingo ru
dens pabaigoje, žiemų ir pava
sarį. Sausio, vasario ir kovo 
mėnesiai yra derlingiausi plau 
čių uždegimo aukomis, nors 
jų nestinga ir karščiausia^ 
liepos ir rugpiūčio mėnesiais.

Plaučių uždegimo ligos sva
rbiausia priežastimi yra mik-

(Daugiau bus)

Klausimai ir atsakymai

Klausia T. M. — Praeitų pu- 
vasarį, bepiaustinėjant nuo 
medžių šukas, netyčiomis už
sigavau kairėsės rankos del
nų. Įsidrėsbiau, rodos, nedaug, 
nes ir kraujo tik truputį pa
sirodė, o kuomet nuploviau 
karštu vandenimi
daugiau nebebėgo. Rankų lai- 

Ikiau aprištų keletu .dienų, bet, 
nejausdamas jokio skausmo ir 
žaizdai kiek užsitraukus, ne-
mačiau reikalo daugiau rai , 

robas bei ligos peras vadina &iotL Nuo, to lttiko dirbu tn ‘

gos ypatybės yra šalčio krė
timas arba drebulys, karštis,

mes pneumococcus. Tik išim
tinuose atsitikimuose šios li
gos priežastimi gali būt kitos 
rušitts mikrobiniai gyviai, tu-

skausmas dieglio formoj ligos i rį užvardinimus sulig savo y-
paliestame šone, kosulys ir 
kraujuoti, rūdžių dažo spiau- 
dalai bei skrepliai.

Plaučių uždegimo liga yra 
viena iš pavojingiausių žmo
gui užkrečiamų ligų. Jį pla
nai pasireiškia šioje ir kitose 
civilizuotose šalyse.

Apskaičiuojama, kad iš kie
kvieno šimto* tūkstančių gy-

patybių.
Šis nepaprastai mažas, bet 

tuom pačiu sykiu didelis žmo
gaus sveikatos ir gyvybės prie 
šas gyvena daugelio žmonių 
burnose ir viršutiniuose kvė
pavimo takuose ir laukia pro
gos paskelbti karų žmogaus 
gyvybei. Kas ypatinga, kad 
tie, plaučių uždegimų iššau
kiu mikrobai yra vieni pikti, 
kiti dar piktesni bei smarkes-

jokiu būdu neprašoks 1932 m. derliaus. 1928
m. raguočių buvo priskaitoma ligi 70,5 mil Jventojų kas i$etai miršta nuo 
štukų; 1930 m. — 52,5 mil., o 1932 m. šis plaučių uždegimo ligos virš 
skaičius krito ligi 35 mil. štukų. 192l3 m. bu
vo 20,3 mil. kiaulių, 1930 m. — 13,3 mil. h 
1932 m. — tik 10 mil. Tas pats ir su avimis:
1928 m. buvo 146,6 mil., o 1932 m, — tik , Plaučių uždegimu tenka sn- 
75,5 mil. . . - . - (sirgti ypatingai miestų gyven-

Meskime akį ir į kitas maisto išdirbinių Rojams. Mat, miestiečių gyve- 
šakas. Per 5. m. liepos mėnesį U. R. S. S. Įnimo sąlygos vietomis yra gan žastie* pirmosios ir ketvirto* 
konservų dirbtuvės yra išpildžiusios 68,2 I ———■ ..... >'» —.......... ■ i........................

150 žmonių. -Siaučiant influ-jhi. Iš šio atžvilgio jie yra da- 
enzos epidemijai 1918 m. šalinami į keturias rūšis. Jeigu 
skaitlinė sieke net iki 300. j paimsime 100 ligonių, sergan

čių plaučių uždegjpip Uga, ra- 
s'fhė bemaž 70 nuoš. ligonių.

ranka kaip ir su sveika, tik

tų nedavė, taigi tolimesnis mė 
gulimas šiuo būdu gydytis gu
li tiek pat naudos atnešti, o 
laitais gali ir pagelbėti. Ne
žinodamas iš kokio atžvilgio 
tamstos kraujus yra nusilpnė
jęs ir taip gi nežinodamas ko
kius vaistus daktaras šmirkš- 
tė tamstai, nuodugnesnio at
sakymo tuo reikalu neturiu.

Žodžiai “nusilpnėjusio ii’ 
tviito kraujo” pavartoti tams

tos gydytojo padarė neaiškų 
įspūdį tamstoje. Jeigu vietoj 

ir muilu,,j-odlio “tvirto”, tas gydyto
jas būtų išsireiškęs, kad tam
stos sistema pakelia bei tole
ruoja daugiau arba didesnius 
dožus vaisių, tuomet neaišku
mą: nebūt kįlęs. J2sų tikras, 
kad tamstos gydytojas kaip 
tik ir norėjo panašiai išsirei-

toji vieta kaip reik neužgijo. jkgti, Kalboje pasitaiko pe vie 
Kuomet tik ištiesiu tos ran inam pavartoti gerų žodį netiks
kos pirštus ir delnų, tai vis 
pertrūksta ir pertrūksta ta 
a.eta ties kur buvo įdrėksta, '.ghokia. 
Buvau prie daktaro. Sakė, kad 
nusilpnėjęs kraujas ir pa t a r".

liai, ir, žinoma, tam atsitiki
me minties prasme pasidaro

Nuo savęs tuo reikalu ga
liu štai ką pridėti: Gydant

gydytis. Suleido man viso 50 ,eįkia žinoti au kokia liga tu- 
“šatų”, bet rankai nei kiek 
negeriau. Sakė dar reikės leist 
kitus 50, nes, anot to daktaro, 
esu tvirto kraujo ir todėl man iHtnaujina žaizdų, gali būt bent

rimą reikalo. Kodėl tamstom 
seniai įdrėkstame delne ties 
senąja žaizda, oda trūksta ir

reikia daugiau. Nesuprantu, 
kodėl vienoj vietoj leidžiama 
“Šatai” dėl nusilpnėjusio krau 
jo, o kitoj — kad kraujas y- 

ra tvirtas. Labai prašau gerb. 
daktarų Rakauskų patarti ai 
man yra reikalinga tokis gy
dymosi ar ne, ir, jeįgu toliau 

tapusių ligos aukomis* iš prie- taip S.vlkvs ar mano ranka su

'iena iš keletos priežasčių, k u 
rias čion paminėsiu. Lokaliai 
arba pačiame delne gali būt 
1) stoka gyvumo odoje; 2) o« 
dos sustorėjimas; ir 3) gali 
būt įsimetęs grybinio bei pin
čių pobūdžio augalas. Kadan
gi įvairių grybų bei pinčių au
galai auga kaip kitose vieto-
jo taip ir ant medžių šakų, 

gys? Meldžiu ir nuo savęs due Įtoijel čion duoda progos įtarti, 
kad laike įsidrėskimo ar tik 

eislės au- 
delno 

reakcija ne-

’proc. užsibrėžto plano, liet rugpiūčio mėnesį Į nių apie dabartinę katastrofiškų būklę Sov. do “geradarius.'’, kurie įsitvirtinę dirba tau- ,(Aųsibrį(>vg veislei
atliko vos 25 proe. Tie nenormalumai aiški-1Rusijoj ir draudžiu užsieniui teikti pagalbų tos sąskaitoti kas tik jiems į gabų ateina, diegelis, dėl kurio <
narni blogu organizavimu žaliavos tiekimo ir ten vargstantiems žmonėms. Dirbdami prieš pačios tautos norus, jos di- pasidariusi reakcija

" ” " ’ - - džiausiai skriaudai tautos keikiami “gerada- (|uoda užgyti Jg kHoS
riai” nepaliaunamai deklamuoja, kad Jie tau- Į kokia nors gigteininė n.
i i • i _•. . ;• .. i., .

chronišku maisto produktų vogimu. Dagesta 
no konservų fabrike vietos darbininkai išva 
gia vidutiniškai po 800 kg. vaisių kasdien. 
Tame pačiame fabrike iš 200 kg. slyvų tepa- 
gaminama vos 90 kg. konservų, o likusioji 
dalis yrjB suvalgoma išbadėjusių darbininkų 

Štai priežastys pasibaisėtino bado Sov. 
Rusijoj. Maisto problema U. R. S. S., gal 
būt, niekuomet nebuvo tiek aktuali, kaip kad 
dabar, o svarbiausia tai, kad Maskvos vy
riausybė nedaro jokių žygių tai problemai

Jai nemalonu prisipažinti prie tų liūdnų 
rezultatų, kuriu pasiekė bolševikiškos san
tvarkos įgyvendinimas. Visą laiką skelbus 
apie puikų “piutilietkų” pasisekimų, dabar 
nepasisakysi, kad prieita prie fiasko.

Bet ekspeiimentininkai nenuliūsta. Jio 
patys badu nemirs. O tie, kurie numirs — 
milijonai vargšų žmonelių —- jiems tik suma
žins rūpesčiu^. Išnaudoti “naująja” sisteni# 
žmonių dar pakaks...

Ir liūdnas tas žmonių likimas. Beieško
išspręsti, o pasitenkina tik dementavimu ži darni rojaus žemėje, pasisodina sau ant spran- j žūva...

tų veda į palaimų, jie dirba tik tų, ko pati 
tauta nori, — kad jie yra tautos valios reiš-

kėjai- įsitikime reikia nuodugnaus Ii-
Bet, žinoma, kiekvienas priespaudos ga- tirjm0 ir

las - liūdnas galas. Istorija nežino tokios 8urodu, ein gydymo, 
priespaudos, kuii gerai baigtųsi. Ir carų Ru- i
sija buvo “stipri ir nepergalima”, o vienok
baigėsi tragiškai vsesilnago monarcho ir jo 
šeimos galu. Kas kuo kovoja, tas nuo to ir

ga gali turėt panašios įtakos 
jį rankos neužgyjimų. šiam at-

• *1 a*
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tis tačiau n ūs nemažėja. Greičiau didėjo, dė!” — Taip, ji skamba lenkiškai dėl to, • Tuo būdu prisirengęs, nekantriai Jau
nes matėme dabar savomis akimis tiesų kad lenkai ją ant savo kurpalio perdirbo, kiau ateinant paskirtosios valahdos. Nu- 

bet manyje lenkišku kraujo nė lašelio, J. J tariau dar kiek ankstėliaus išvykti iš na-

į vii- ! P

ir girdėjome, kaip viskas pasitvirtina, ką 
buvo mums pasakojęs kun. Matulaitis ir 
p. P. Stankevičius. Nutariame todėl pra
šymų paštu siųsti į Grochovkų, ir laukti 
palankaus atsakymo.

Skambina telefonas

Ilgai netrukus, gal už kokios savai
tės ar kiek dauginu, vienų dienų man be-
Imigiant pietus valgyti, girdime telefonas♦
skambina. — Iš kur- — “Iš kunigaikš
tienės Radvilienės rūmų.” — Ko reikalau
ja? — “Ar kunigas Petrauskas namie?” 
— Taip!'— “Kunigaikštienė prašo jį prie 
telefono!” Pasikėlęs nuo stalo, prieinu 
prie telefono, imu vamzdelį ir jmsisakau, 
kas priė telefono. Prasideda pašnekesys:

°Ar tai kunigas geradaris (ksiondz 
dobroiiziej) esi pasirašęs prašyme apie 
bažnytėlę prie Moniuškoa gatvės?” — 
Taip, Jūsų 6via«enybel — “Ar kunigas 
geradaris es> tikras lietuvis?” - - Taip, 
esu tikras lietuvis! — “Tai kodėl kunigo 

Į geradario pavardė lenkiškai skamba — 
iotrovski juk tai tikra lenkiška pavar-

H., nerastum. Ksu nuo diedų prodiedžiųJ
gryniausio kraujo ’ lietuvis. Lietuviškai 
mąstau, lietuvius myliu ir lietuvių reika
lais rūpinuosi! — “Atsįprašau kunigų ge
radarį, už tokį kamantinėjimų. Aš taip 
nenorėčiau kad lenkas įeitų į mano i>as- 
togę! Būk malonus apie trečių valandų 
užeiti pas mane į namus, tai tuomet pasi
kalbėsime apie visus reikalus”. — Ačiū, 
J. 6., būsiu!

Telefonas nutilo. Mano širdis pradė
jo smarkiau' tvaksėti. Vadinasi, netrukus 
būsiu pas magnatę, kalbėsiuosi apie rū
pimų mums reikalų. Ar nesugadvsiu aš 
reikalo, jei nei>ataikyčiau tinkamai daly
ko nušviesti!

Kad nepadaryčiau suviškiems gėdos, 
išsiklausinėjau iš ^un. Bilskio, kuris čia 
{tat prie stalo kartu su manimi pietus bu
vo bevalgųs ir girdėjo visų mudviejų su 
kunigaikštiene pasikalbėjimų, kaip reikia 
tinkamai lenkų kalboje tokį aukštų asme
nį tituluoti, kokių ceremonijų laikytis. 
Kun. Bilsk is viską man nupasakojo, visus 
lenkų papročius išdėstė.

mų, norėdamas pakeliui užbėgti bent vie
nai minutei dar ir į Stankevičius, pasi
girti, kad mūsų prašymo vaisiai jau reiš
kiasi.

Reikalas išspręstas

Skirtąją valandų atvykstu į Koksai 
gatvėje kunigaikštienės rūmus. Pasitinka 
mane frakuotas tarnas. Praneša kunigaik
štienei. Už valandėlės esu puikiame šaita
ne, kur randu belaukiančių Manęs pačių

višų Juodųjų giminės. Apie savo vyro 
lietuviškųjų kilmę. Apie lietuvius Londo
ne, kur ji įnačdusi jų bažnyčių. Labai gė
rėjosi jų klebonu — kun. K. Matulaičiu, 
lšsiklausinėjo apie lietuvių judėjimų. Ma
tyti, jai keno pripasakota, ar patį prisi
skaičiusi buvo apie tai, kad lietuviai kai
miečiai esą revoliucininkai ir dvarininkų 
priešai. Gana daug užėmė laiko, kol aš 
jai visus tuos rūpimus klausimus išaiški
nau. Ilgai svarstėme klausimų, kaip pa
darius, kad mūsų Varšuvos bažnytėlė vi
suomet i>asiiiktų lietuvių rankose. Ji la
bai buvo linkusi jų užrašyti Kauno vys-

namo šeimininkę. Man įeinant atsistojo 1 kapui ir tokiu būdu kaip ir išimti iš 
ir priėjus artyn ištiesė savo dešinę: Vitam ' Varšuvos vyskupų valdžios. Taip labai ji
ksiendza dobrodzieja! (Sveikinu kunigų 
geradarį!) — buvo pirmi Jos žodžiai.

Atidavus man iš savo pusės pagarbų 
jos asmeniui, paprašė sėsti ir pradėjobio
kalbėti apie bažnytėlės reikalus.* • . . .

Nė mažiausio iš jos pusės nesimatė 
trukdymo. Mielai sutiko pavesti jų lietu
viams, jei dvasiškoji vyriausybė nieko 
prieš tai neturėsianti. Vyskupo sutikimas 
jai tam būtinai esąs reikalingas. Prie tos 
progos, uusipasakojo visų savo gyMcniino 

' istorijų: apie lietuviškų savo kilmę iš Za-

lenkais nenorėjo pasitikėti. Tik galutinai 
pfcaiškėjus, kad tomis sąlygomis vargu 
ar bus galima padaryti, nes niekur mūsų 
šalyje taip nepraktikuojama ir Kauno 
vyskupas kažin, ar panorėtų kištis į sve
timo vyskupo valdžioj*; esančių teritori
jų, Teisybė, karo kapelionų bažnyčia yra 
išimta iš vietinio vyskupo valdžios, bet 
krašte ir padarytas valdžios, o hv priva- 
tai vienintelis atsitikimas visame mūs 
taus asmens ųrba draugijos.

. (Daugiau bus)
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MARIANAPOUS
A. L. K. S. O. DARBUOTĖ

Sekmadienį, spaliu 1 d. į- 
vyko Marianapolio kolegijos 
l.iteratinės sekcijos susirinki
mas. Šios sekcijos pirmininku* 
plenumo susirinkime buvo iš
rinktas A. Mažukna. Kadangi I
dar nebuvo šiam skyriuj pil
nos valdybos, todėl šiam susi
rinkime pirmiausia ėjo rinki
mai vice-pinnininko ir rašti
ninko. Iš pastatytų kandidatų 
j vice-piimininkns, didžiuma* 
balsų išrinktas M. Jodka, iš 
pastatytų gi kandidatų į ras 
tininkų, dauguma balsij išrin-

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
WATERBURY, CONN.
JONAS W. BENDLERIS

nė, S. Cibulskis ir pats komn.
Aleksis. Reikia padėkoti bro
liams ir seserims lietuviams, 
kurie atjautė Vilniaus reika
lus. Jau nepirnių sykį jie gra
žiai pasidarbuoja. Visi jie y- 
ra geriausi parapijonai. Tas 
ir rodo, kad juo pavyzdinges-|Buvo ir svetimtaučių. Vaka-įt.t. Sveikiname Lukšį už su-1 lu|)()riu

Rūtos draugijos riešutų 
balius

šv. Juozapo parapijos nau-

kslai geri. Visiems lietuviams 
vertėtų juos pamatyti. Rodo
ma Sbarkev, lakūnai (išskreli

Administratorius
JUOZAS DUBAUSKAS,

312 Highland Avenue,
AVATERBURY, CONN.

Šamboriūtės- Marcelyno 
sutuoktuvės

Susituokė A. Marcelvnas su 
Šamboriūle. Per šliūbų mišias 
laikė kun. Valantiejus, asis
tuojant kun. Kripui ir Ražai-

joje salėje įvyko tikrai gražus Jdant), jų laidotuvės Kaune, 
vakaras, būtent Rūtos draugi- ^giminės; taip pat Amerikos 
jos riešutų balius su card pa-;; lietuvių piknikai, Pasaulinė 
rty. Salė buvo pilna žmonių. (Paroda, vaizdai iš Lietuvos irj-jJ’ Vestuvių puota buvo ša

įnis katalikas, tuo labiau mylimų galima pavadinti pilniau- 
savo tauta. Sekime jų gražųĮSiai nusisekusiu. Garbė mote-

namuose. Susirinko ■

pavyzdi! J rims, kurios taip gražiai dar- Laidotuvės
Koncertas buvo gražus. Oojbavosi. 1 atiekta visiems ska-i šiomis dienomis mirė kilni

jai išlavinto choro ir pavie- j^aus užkandžio ir gėrimo — lietuvaitė a. a. N. Jeruševi- 
nių dainos gražiai aidėjo. Dai lietuviško alaus, kuris viste-(f. jfįtp. Susirgus kiek laiko iš- 

Įnavo A. Radvila, B. Zelioniū- lna Pfltiko. Gerb. klebonas ir })UVo Meriden’o ligoninėje. Vi
te, M. Andrikiūtė, N. Aleksis Pdtos draugija dėkinga visie-|sį jų mylėjo. Griaudu buvn 
ir kilų Vaidinimas buvo gra- n,s skaitlingų atsilankymų matyti bažnyčioje Marijos Vai 
žus, patriotiškas. Vaidino šio,’1 p*11 ėmimą. Geriausiems,ka- kelius ir jos mokyklos dienų 

Jonas W. Bendleris jau tre- asmenys: B. Zelioniūtė, a. zirmnkams išdalinta dovanos. įdraugus-es bendrai einant prie

manumų. Tegul visuomet jam|(kug iaunimo ir Js senPsniu. 
ta.p sekasi filmuoti. j AbuUu jaunnvedžiai bnvfl

Šiomis dienomis į St. Louis 
•grįžo pp. Dvileskiai. Dvilea- 
kis ten turi labai gerų darbų 
St. Louis (vienos dirbtuvės 
superintendentas). Suko, lie
tusių St. Louis’mažai. Jis ve
dęs .lietuvaitę iš Naugatuck. 

(Tęsinys 4 puslapyje)

1JU-
labai prisirišę prie Vyčių cho- , 
ro. Retas buvo vakaras, kati Į 
jie nedalyvautų. Sveikinam ir 
linkime jiems ilgiausių metu 
ir geriausios kloties! Pasiva- , 
žinėjimui išvyko j Niagara 
Pails ir Kanada.

Buy gloves with what 

it savęs

ktas J. Stankus. Taip, jog Li- čiu sykiu laimi rinkimus mie- JJūtiūtė, M. Andrikiūtė, M.
sto valdybom Jis yra aidėt-j Adomaiciūtė, N. Aleksis, J.teratinės sekcijos valdybų su

daro šie asmenys: pirm. — A. 
Mažukna, vice-pirni. — M. Jo
dka, raštininkas — J. Stan
kus.

Šioji sekcija suskirstė savo 
darbuotę penkiomis dalimis, 
būtent: “Studentų Žodis’*, 
“Laivas“, “Draugas“, “Dar-

monas. Jau penkti metai, kaip 
jis eina tas pareigas. Daug 
yra pagelbėjęs AVaterbury’o 
lietuviams.

Be to, jis kuo sėkmingiau
siai veda vaistinės bizni. Vai
stinė moderniškiausia. Darbi
ninkai lietuviai. Jisai vra di-

Marcelynas, P. Lazauskas ir 
A. Radvila. Tai mūsų lietuvių

Lukšis Waterbury jčv. Komunijos už velionės sie- 
Spalių 3 ir 4 vakarais Lu-' lų- 

kšis rodė naujus lietuviškus J Mišias laikė pats gerb. kle- 
judamuosius paveikslus. Perlonas. Prie šoninių altorių mi

Nauji Bowling rateliai
Dar du nauji bovlingo rate

liai pradėjo savo sezoną. Tai 
Lietuvos Vyčiai 7 kuopos ir 

, '.studentų 8 kuopos. ,Sektnadie-

artistiškos jėgos. Gerai atli-(abu vakarus žmonių atsilan- (šias laikė kunigai Ražaitis ir

bininkas“ ir “Garsas“. Kiek- delis patriotas ir pavyzdingas 
vienam skyriui paskirtas vv-I katalikas. Retas darbas para
riančias asmuo, kuris prižiūri kad jis neprisidėtų. Jis
ir vadovauja to skyriaus vei-l>’ra dovanojęs tropbies, pri- 
kimui. Jani pagelbsti tie kn-iz^s *r Lt- Vyčiams, C. L. C.,

ko savo roles.
Kalbėjo kunigai: Ambotas 

iš Hartford’o, vietinis klebo
nas knn. Juozas J. Valantie
jus, Ražaitis, Kripas ir Gan- 
ronskas; pasauliečiai aid. Be
ndleris, d-ras Aukštakalnis ir 
kiti.

Įkė pilna didžiulė salė. Pavei- Karlonas.
niais popiet bovlina studen
tai, o vakare Vyčiai.

Nerelk mokėti 60e. ai 
dantų mostj. Llstertne To- 
otb Pašte gaunama po 25c. 
Timyk, kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamag per 
metus sutaupai

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

KC

i

rie įsidomavę tos srities dar
bu. “Studentų Žodžiui“ vado
vauja red. p. J. Pilipauskas, 
“Laivui“ — V. Sabas, “Dran 
gni“ — A. Miciūnas, “Dar
bininkui“ — A. Mažukna, 
“Garsui“ — S. Grafas.

Be šių lietuviškų laikraščių, 
paskirtas A. Ignotas reikalui 
prisėjus rašyti korespondenci
jas ar straipsnius.

Toliau nutarta įrengti ko
legijoj skaitymo kambarį, ka
me būtų sudėta laikraščiai i" 
žurnalai mokiniams pasiskai
tymui, kas, be abejo, bus itin 
naudinga studentams.

Futbolo žaidimas

studentams ir kt. Lietuviai ka 
talikai džiaugiasi juomi ir li
nki ateity didesnių laimėjimų. 
Yra buvęs J. A. V. kariuome
nėj karo metu ir dirbo medi
cinos ir sveikatos srityje. Jo 
populariškumų galima spręsti 
iš balsų. Majoras gavo iki 18,- 
000 balsų, o Bendleris 17,610! 
Sveikinam!

RENGIASI PRIE VEIKIMO

šv. Juozapo parapijos salė
je šių žiemų ruošiama daug 
gražių vakarų. Spalių 9 (Vil
niaus užgrobimo 13 metų su
kaktyje) įvyko gražus teatrė-
lis su koncertu ir kalbomis. 

Rugsėjo 30 d. Marianapolio (Programų suruošė komp. Ale-
kolegijos futbolo ratelis ati
darė savo futbolo sezoną su
siremdami su smarkiuoju La

ksis. Jisai veikia su vietiniu 
Vilniui Vaduoti Sąjungos sky
rių. f vakarų atsilankė daug

Šalie Akademijos iš Provide- žmonių; išparduota daug Vii- 
T»ce, R. T. tymu. Šios įstaigos (niaus pasų bei ženklelių, 
tymas yra laikomas vienas j Komisijoj daugiausiai dar- 
stipriausių R. T. valstybėje.; bavosi M. Kašėtaitė, A. Šam- 
Todėl buvo prieš ką spirtis. (baris, J. Bernotas, P. Liubi- 
Nors mūsiškiai smarkiai prieinąs, K. Jesaitienė, O. Radze- 
šinosi ir grūmėsi, tačiau opo- Į vičienė, P. Jokubauskas, O. 
nentų jėgos ir strategija buvo Girdžiauskienė, O. Norbutie-
jiems per stiprios, neįveikia- Į------------------------------------
mos. La Šalie’iečių prityrimas prisidėjęs prie jos pasisekimo.
ir taktika priveikė Mariann- 
poliečins. Žaidimas baigėsi A- 
kndemijos naudai.

Nors nepasisekė išlošti, ta
čiau tikimės, jog šiuo žaidi- j 
mu kolegijos ratelis nemažai 
pasinaudojo tuomi, jog turė
jo progos žaisti su tokiu sti
priu oponentu, kas priduos1 
daug prityrimo ir įdiegs dau
giau jėgų ir atkaklesnės at
sparos.

Laidotuvės įvyko spalių 7 d.
A. J. Miciūnas (L. K.)

KAM TOKIA ŪMI PER
MAINA ANT SKYSTO 

UUOSUOTOJĮI?
Gydytojai visados pažino vertę to ’ 
liuosuotojo kurio doza galima mie- 
ruoti, ir kurio veikimą galima val
dyti.

Visuomenė, taipgi, greitai grįžta 
prie vartoji'ino skystų liuosuotojų. 
Žmonės Išmoko kad gerai sutaisy
tas skystas lluosuotojas alneša gerą 
virškinimą be jokiu nesmagumų 
mlmo laiku, nei vėliau.

Pozas skysto liuosuotojo gali bflji 
pritaikintas dėl reikalų kiekvieno 
asmens. Veikimą tuo bildu galima 
reguliuoti. Neveda prie Jokio pri
pratimo: nereikia imti “dubeltavą 
noretią" viena ar dvi dfenas vėliau. 
Taipgi neerzina inkstų malonus skys
tas lluosuotojas.

Nepritalktntai viduriu valytoias ga
ri taikyti vtilurtus užkietėjusius tol 
kol J| vartosite.

Dr. Caldwell‘s Syrup Pepsln yra 
receptas, Užtikrinto saugsrtno. I.tuo- 
savlmo veikimas yra pamatuotas ant 
sena—gamtinio liuosuotojo. Viduriai" 
nepasidarys pasitikianti ant šitokios 
pagalbos. Pr. Caldwell’s Syrup Pen- 
sin galima gauti pas visus vaistinin
kus. Narys N. R. A.

New 50/ Size
LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR WOMEN

They reliere and prevent* hey
periodic pain and associated 
disorders. No nareoties. Not 
just a pain killer būt a modern 
medicine wbich acts upon the 
CAUSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permanent 
relief. Sold by aif druggists.

? OFFICE

Pastaromis dienomis, suži
nojom, kad mirė J. E. W. A. 
llickev, D. D., Providence’o, 
R. T., vyskupas. J. E. velionis 
buvo vienas artimųjų kolegi
jos prietelių. Savo patarimu 
bei geru žodžiu yra pastūmė
jęs šios įstaigos veikimų ir

NOOR salarn 
KND TME RAi^E VOU 

VMEMT ON A 
COR

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
Dienraščio “Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų 

į Lietuvą, prie kurios pfašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti 
Lietuvą. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J. 
MACIJAUSKAS.

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.
.r'. , •* •

PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 
LAIVU

lle De France lle De France

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.

Full Pack “
No Slack Fillinq

ŠAME PRICE&A 
AS42YEARSAG0

25 ou neės for254

1S>ubl^,hn!

MIILIONSOF POUNDS USED 
BY OUR COVERNMENT

tryniui, ^ritmnaa Žemo Runtabrio 
niežėjimą odos | penkiau nekund^s 
— ir pagelhlnaaa prie Rcsenton. 
pučkų. dedervInėR. ir Ubėrtrrų Že
mo beveik Rtebuklingal praJm'dna 
visokias od o r iiitarljau, kadanal 
‘o ąydymo ypatybėm rotai randa
mos kltoHe gyduolėse. Visom valml- 
nyėlo* užlaiko—35c, Ube, ji. Ypa
tingai tvirtam Žemo. Du syk ge- 
įtmni rezultatai >1,25,

. _____________ I

mo
POR SKIN IRfWA'TlONS

Raduay’s Pilis
FOR CONSTIPATION

Wkat Tkey Arei 
A mild ralubla lautiv.
*hirh d<M. not (rip*. nu. ilnw 
ar diMivfc dicMtion. Not IvMt form
iną. Cootaia no hrrmlul drug*.

Wk,t Tkry Do,
Million. of mm md womm, nnrr 
1M7, hav* UHd dnm to rtlirvr nrk 
hmdackM, mrvoumm., iata*M, loa 
of mpMitr, poor complnion «nd bad 
braath wbm tfi«« condirion. ar. 
oroMd by eomtipotion.

At Ali Drunim
Radvay * Co., Ine., Nm Ynrb, N. Y.

• tk-S A- COONTIN'
(T SO CAkEFULLV F0< ? 
PONT MOU T RUST ME 
TO GNE N0U THE 

RlGUT AM0UMT 
O

r r'
S INC E I CADDlEP FOR. 

'JftU AT THE GOLF LINKS 
NE5TERDM BoSS. I AlUT 
TAKIN AKS ChANCESOM 
N0UR C0UNT
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PROŠĖPANAI KITŲ GAR- J. A. Valstybių penkcentiniai’ 
BE DANGSTOSI pašto ženkleliais su gen. Tado

---------- Kosciuškos atvaizdu. Rokun-
Po didžiojo karo, kada len- da buvo tokia:

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS nim šokiai, šv. Juozapo salėje.' DĖL, PASAULIO SPAUDOS Parodos laikus dar galuti- 
Jau treti metai kai tie šokiai 'nmnnAn /.cti/aht ai71 nai nėra nustatytas. Ar. Vit. 
įvyksta VVaterburvj iv, kiek

įteko girdėti, nei vienus neap>

PARODOS ČEKOSLOVA

KIJOJE
(Tųsa iš 3 puslapio) Rinkimai ,

.Abu grabai lietuviškai kalbai Sionua dienomia Wat.rbu,y
įir didžiuojusi savo lietuviškų- i !'>ko nuėsto inajoio n jo stu-, (.old) Katrie buvot C. L. šiuinai parodai atsiuntė išti ! 
ja kilme įbo r*^kunai. Senasis majoras. . . ......... , . . <

Linksniu matyti, kad lietu- 
viui pradeda prasimušti ne tik 
sporte bet ir darbe, biznyje

tarpe jų išrinktas j miesto va- 8°°^ t*,ne •ir t.t.
Dalyvavo Katalikų Meilės 

seime
Kun. U. F. Uauronskas šio-

Kai kurios šalys tai ruo-

mini mūsų spauda tik tuo bū
du galės būti ten atstovauja
ma.

kų siektos (piošėpanai) užsi-. “Springfield Daily News” n,įs dienomis buvo išvažiavęs, 
geidė užvajevoti ciemnų na- pranešimu, Šv., Juozapo dr-js j Katalikų Meilės seimų, ku-

ldybų ir vienas lietuvis, bū
tent aid. Bertdleris.

Sokiaišokiai!
Šv. Juozapo didelėj salėje

VAIKAI RAŠYTOJAI Adresuoti reikia:

GAKSINKITĖS “BRAUGE" 
NUOMONĖS

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Zuionvn, kurie dėl senatvės įtrbu ki

tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 
nesveikus, atgaunu savo jėgas, svei
katą Ir pasidaro stipresni ir gyves
ni’ po to kaip jie vartoja NL'UA- 
TONE.

NEOA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų Ir vyrų. kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svel- 
kesniaiB. tvirtesniais ir priduoda 
Jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus

rodų” (lietuvius), savo kre- įf Northampton, Mass., gene- ris įvyko Hotel Waldorff-A» įvyksta šokiai lapkričio 4 d.. literatūros dovana — vaiku- 
suose padarė mobilizaciją, f raliam postmasteriui, Wašing-Į tolia, New York. Seime kalbė- VVaterbury’o studentų šo- uis rašytojams. Dovanos didu-', 

'mas — 2000 frankų. Ji bus' 
išduodama geriausios apysa- 

lenausis, bizn. l’.os autoriui, (su paveikslais 
s Stationarv ,arba be). Autorius — vis tiek, 

Store ir kiti. Grieš Black and berniukas ar mergaitė, — liet 
tb.ild orkestrą. ne vyresnis kaip 13 metų, —

C L C šokiai siūsdamas rankrašti turi duo-
Armistice Day, lapkričio 11 ti garbės žodį, kad parašė ša

bus C'onn. valstybės katalikas-jvo kūrinį be vyresniųjų pa- 
Rojo jaunimo draugijų meti- 'galbos. Ar. V.

■ .....

naujokus pateko ir vienas žy- tone, pasiuntė protestų prieš ’jo prez. Roosevelt, Al. Smith kiai. Dovanų šokiams aukojo 
delis. Prasidėjus mankštini- \j.sokį spaudoje skelbimą, kas įr Farley. Gerai kad lietuviai .“^ Bendleris, šerifas Jenų- 
nimui, rikiuotės ir statuto mo Įtvirtintų amerikiečiuose įsiti- j dalyvauja tokiuose seimuose Į^dtis, vaist. K<
kiminui, sykį prošėpanas ko- kiniir.ų, kad gen. Kosciuška Į įr padeda skleisti Kristaus ,^erona8» Lasky’
mandietius per painokas klau 
šia žydelio:

— Žyd, na, muv, psiakosc, 
kas yra lionoravas šlėkta ’

— Nie niogim znat, — aiš
kinasi žydelis rusiškai.

— Co to jest šliaclici?!

buvo lenkas. Proteste toji dr meilės grūdus tarpe supagonė- 
ja teisingai rašo, kad “Kos-
ciuško buvo lietuvis, Lietuva 
j • gimęs ir šiuo {įrašome tuos 
faktus paskelbti Amerikos vi
suomenei.” Tiktai vietoj Kos- 
ciuško. “Spr. Daily News” pa

jusiu zmomų.

kaiauti, kad tas pats, arba 
ris Ritas J. A. V. kabineto 
narys, visuomenei praneštų, 
jog Koskinsko teta, amžinos

—- A šlecht fišf Nit ferštein! žymėta “Koskinsko” (be abe- 'atminties Bocvinskasova buvo
— mykčioja primygtas varg šo, tą klaidą padarė minimas autentiška lietuvė”.
mis. : laikraštis, kas dažnai pasitai-

— Na, muv: šliachcie yra ko su pavardėmis angliškuose
tas, kuriame teka polska šlia- 
eiiecka krev! — košia žyde
liui prošėpanas.

laikraščiuose).
Čia toji prošėpanų gazieta

it pradėjo lošti rolę. “Bracia
— A. šlecht f iš via tas, iŠ literini, sako toji gazieta, pra- 

kur teka a šleehte krev! — trinkite savo labai užmiega- 
pakartojo žydelis.

Tokių žydelio rolę šiomis 
stiehomis sulošė viena prošė- 
panų gazieta Chicagoj ryšy su 
spalių 13 d., š. m., pasirody-
8:anči&is naujais atmintiniais buvo lietuvis, ryt galite *rei-
XI..5 , T , • • I - b ■■

Pavirozijus toji prošėpanų 
gazieta, kad J. A. V. pašio 
Ženklai išeis ne su Kosk'mskoj 
bet su Kosciuškos, boliatera1 
dviejų pasaulių, atvaizdu, ra
gina ' bracia litvinus” storo- 
tis sužinoti, kas buvo tasai

tas akis. Niekas jums kokio jboliatmas Kosciuško, kad vė ! 
ten Koskinsko nemano atimti. Į liau nereikėtų kartoti klaidų. 
Reikalaujant, pav., nuo J. A. ! Ginče, kas buvo Kcsciuško, 
Y. kabineto nario, kad urbi 'toji prošėpanų gazieta tikrai 
et oi bi skelbtų, jog Koskinskc yra a šlelit fiš, anot to žyde

lio.

Prancūzijoje įsteigta nauja World-Press 3how Conunittee,Į ^‘Vcga-tone.iŠ™*? dK
TCoAicf Jub pastebėsite didel) pagerinimą.

° vc’ j NUGA-TONE parduodamas visose
' vaistlnyčtose. Ne priimkite pamėg- 

OekOSlūVakija džiojimų. Niekas kitas jums nepa
gelbės tai’p kaip NUGA-TONE.

“Tastes better than 
mayonnaise!”

sako geros šeimininkės
Tūkstančiai sutinka! Kraft’a Mi

racle Whip Salud Dressing yra 
visiškai naujas — no per daug 
afitrufi, ne per daug švelnus, na 
per daug aliejuotas. Padarytas iš 
rinktini'auslų sudėtinių. Išplaktas 
nauju Kraft Miracle \Vhip būdu.

— ■ ■■■■ ■ ■

Greičiausia
Kelionė į 

Senąją Teią/iię

SVEČIAI.I \l 
tv.a: kima; 

slotinll šuliniais gar
laivio Krciiii-rlic.* i-iii 

užtikrina, laitai |iatu> 
gią kelionę j I.IETU- 
V J.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
l LIETUVĄ

Išplauks iš Ntw Ycrko populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

BREMEN
GRUODŽIO 7

EUROPA
GRUODŽIO 16

Informaciją klauskite pas vielinius agentas ai-lui

NORTH CERMAN LLOYD
130 West Randolph Sfc., Chicugo, TU.

tkan inst^ensu.itę
—

I

%
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JUBILEJHHS “DRAUGO” VAJUS PRASIDĖS

SPALIŲ (OCT.) 16 D., 1933 M.
AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE, 

2323 W. 23i*d PI., Chicago, III.

DOVANOS

Už 5,000,000 Balsų..............................#400.00

Už 4,000,000 Šalsų........ ................... #250.00

Už 3,000,000 Balsų................................#150.00

Už 2,000,000 Balsų .   #7500

Už 1,000,000 Balsu................ #25.00

Už 500,000 Balsų....................................... #10.00

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai 
gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. 
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias 
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų $avo augštus idealus dasiekti.

z
“Draugas” kviečia širdingai visus senus kontesti- 

ninkus ir naujus susirinkti pirmadienį, spalių 16 d. 8 
vai. vakare į Aušros Vartų parapijos salę. Čia gausite 
instrukcijas ir nurodymus kaip laimėti įvairias “Drau
go” Sidabrinio Vajaus dovanas.

Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atida*ymo susi
rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor
macijos.

2

REIKALINGA 260 KONTESTININKŲ - 25,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

fl 25
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ĮVAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
z:
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Darbo valandos moterų indus- 
trijoį.

P rofes i jo na lai pa I i uosiai 11 

Klausioms. Ar įvairūs kiniai
. .Klausimas.— Kiek valdinių įiiiniu profesijonalus vyrus, 
j savaitę įlai'bininkai turi <lirb kaip “internet!” ligonbučiuo- 
ti moterų industrijoj sulig s«, inžinierius, architektus, oti 
NRA? Kokios minimumo ai- so viršininkus, ir t. t.! 
gosi Atsakymus. — l’rofisijona-

Atsukymas. — Automobilių lai vyrai ir viršininkai gaunan- 
iudustrijos kodas nustatė 3-3 j t.ieji daugiau kaip $35.00 į sa
vai. j savaitę, bet aukštos pro- vaitę neįeina į industrijų ko- 
dukeijos laikuose darbininkai dų kas link darbo valandų. .
gali dirbti ilgiau, bet ne dau
giau šešias dienas arba 48 vai

Minimumo ulgos yra 43 c. į 
valandų miestuose su 500,000 
gyventojų ir nuo 40 iki 41 ir 
pusė c. j valandų mažesniuose 
miestuose. Mokiniai, besimoki
nantieji amate, gaus nemažiau 
87 ir pusę minimum, algos. Jų 
skaitlius netur viršyti 5 nuoš. 
viso fabriko darbininkų skai
čiaus.

Laikini durbininkai.

Klausimas. — Kaip NBA 
kodas liečia darbininkus, kurie 
dirba nepilnų laikų!

Atsakymas. — Jiems reikia 
mokėti pro-ratinę algų, nema
žiau minimumo algos.

/
Gazoliną stačia darbininkai

Vienas vyras krautuvės suei
ni akus

Klausimas. — Aš dirbu k ra u 
tuvėje vienų vienas, tik kar
tais m ano ž m o u a 
padeda. Ar aš galiu gauti “mė 
lynų j į arelį” f

Atsakymus. Gali.

Laužo kodeksą.

Klausimus. — Samdau du 
vyrus, kurie gauna $8') į mė
nesį., Kad prisilaikyti kodo 
kas link valandų, turiu sam-

R. Muir, naujai paskirtas 
Baltųjų Rūmų, AVasbingtone, 
išvadžiotojas (usber).

Valandos ir algos darbiniu-! 
kams.

Klausimas. — Kokios valan
dos ir minimumo ulga durinin
kams sulig NRA dideliuose 
miestuose.’

Atsakymas. — Keturiasdc-

Alsakymas — Toks nusista-1 
tymas laikomas išsisukimu 
nuo kodo. 1

Klausimas. — Jei darbinin
kas savo noru dirba virš pas
kirto laiko, ar darbdavys gali 
tai leisti neĮHMŽengdumas ko
do!

Atsakymas. — NRA nere
mia viršlaikio. Jis stovi už tai, 
kad daugiau darbininkų būtų 
samdoma sutrumpinant dir
bančių valandų skaičių.

Pardavėjai kaipo uiveizdėto- 
jai

Klausimas. — Ar turi teisę 
krautuvė permainyti pardavė-1 
jus (salesmen) į meiadžerius, į 
kad jie dirbtų ilgesnį laikų už1 
tų pačių algų ?

Atsakymas Ne. Tokius atsi-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tek I.AIayetle 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 

Valandos: nuo i Iki K vai. vakaro 
Seredomis Ir nedėlioinis pagal 

sutarti

Pilone GROvehUl 0027
Valandos: 1-4; 7-8 r. M.

Trečiadieniais ir ttekmud. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6850 SO. VESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

BOUlevard 7589
Kei. HEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

tikimus reikia tuojau praneš
ti Bureu of Complaints vie-' Tek ofiso Bouicvai-d 3913—14 
tinimu. NRA ofise. « Rcx VIClOpy astt

LIETUVIAI DAKT AB AI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugi jog Nariu

Ofiso: Tel. CALumet 4038 
lies.S Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2858 M. 80th SL 
Valandos: 10—12 ryto *

Seredomis ir Nedėliotais pagal sutarti

Tel. LAFayutte 7050

DR. F.B. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Office Phone 
PROspecl 1028

Ros. and Offi'ce 
2239 bu. Leavltt SU

CANAL 0704

dyti trečių vyrų. Jei aš vi- žimts valandų darbo savaitėj, 
sieins trims mokėsiu minimu- *r a^"{> niinimum $l«).00. 
iho algų $15.00 į savaitę, ar. 4,!- valandų į tris dienas.

Klausimus. — Ar “Nira” 
ir “NRA” reiškia vienų', ir tų 
patį dalykų ir kų tos raidės 
reiškia?

Atsakymas. — NIRA yra 
sutrumpinimas National Imlus

DR. A. J. BERTASH
75G W. 35th Street

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

DR. J. J. KOWARSKAS
l’HYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntmeut

tas mane pateisins?
Atsakymas. — Tas yra grie ju ir dirbu net 6 dienas pe

Klausimas.— Esu išvežioto- trial Reeovery Aet. NRA yrai

Office Phone Rcs. 6107 S. Francisco 
I’rospect 2230 Thone Grov. 0951 I

raidės National Reeovery Ad-'
žtas laužymas kodo, nes kodas savaitę, viso 40 valandų. Vedė- mimstration. 
suko, kad algos tų, kurie gan- jas mūsų -trukų kompanijos ke 
na (.augiau kaip reikakautų nii tina permainyti tą į tris die- 

hlaušimas. — Dirbu prie g.i nimunių, nebus numuštos, nors nas ir 40 valandų. Ar tas le- 
zolino stoties nuo G vai. ryto jų darbo valandos sumažintos, galu sulig NRA?
iki G vak vak. Mane paliuo-
suoja nuo darbo tik kas antrų 
sekmadienį. Moka 10 dol. į sa 
vaitę, neįskaitant žmonių dova 
nų. Kaip tas yra sulig NRA 
kodo?

Atsakymus. —/Jazolino sto
čių tarnai, prie gazolino ir alio 
jaus stočių, yra po “aliejaus 
kodu,” kuris nustato 40 vai. 
darbo į savaitę. Mažiausia al
ga 15 dol. į savaitę.

llcstaarantų darbininku i

Klausimas. — Suprantu, 
kad restuorano savininkas pri
vers darbininkus užsimokėti 
už jų valgį. Ar tambus paskir
ta viena suma ? Taipgi praneš
kite, ar žmonių paliktos dova
nos priskaitoinos prie miftiinu- 
mo algos tarnaitėms?

Atsakymas. — darljdavvs 
privalo mokėti tarnaitėms 28c. 
į valandų ir ji turi dirbti tik 
48 valandas į savaitę. Dovanos 
nepriskaitomos. Kas lik val
gio, kurį duoda darbdavys, jis 
gali reikalauti tik 25 c. už vie
nų pavalgymų ir neturi būt 
daugiau kaip $3.00 į savaitę.

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu a talžau k tl. o mano 

darbu buaite užganėdinti 
Tek CANal 2313 arba 2314

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, ni. 
TEL. CICERO 8937

Phone UOL’levard 4129

A, MASALSKIS
“ GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
ma išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Aabaru Avenue

I.J.ZOLP
GRABO RnT8^ĮR^LAIDOTtrVDJ 

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUlevard 5203—8413

|.

PHYSICIAN and SURGEON 
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 

Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointiucnt

GRABORIAI:

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. UOL'levard 7820 
Namų tek PltOspcet 1930

ANTANAS EVALTAS
Mirė spulių H d., 1932 tn.,

2 vai. .ryto. sulaukęs 39 metų 
amžiaus. KUO ift Biržų apskri
čio, Vabulninkų piiriip., Žiltų 
kalino. Aiauri’aoje ifttfyvcno 32 
metus.

l'allko dideliame nulIOiAue 
moterį Margaret, dukterį Lll- 
lian ir sūnų George, keturias 
seserį h ir Avogerlus Ambroaus, 
Gakulskius, Derybas ir Schnei- 
d ertus Ir daug gi'mlnių.

Kūnus poAurvotas 1703 Wegt 
69lh Street. Laidotuvės Įvyks 
trečiadienį, spalių 11 d.. iŠ na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas į 
Sv. Jurgio purapljis bažnyčia, 
kurioje Jvyks gedulingos pamal
dus už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į flv, Ka
zimiero kapines.

NuoAiVdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tuinus-rnas dalyvauti filuw lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris Ibiktė, Si
ntis Ir Gfynlnė*.

leidotuvėnts putarnuuja gra-

borlus J. J. Bagdonus. Telefo* 
nas REl’ubllc 3190.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1448 SO, 491 h CT., CICERO, IJ4 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 18—8 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CUICAG4, 
Paned., Sered. Ir Subėk S—I vak

Tek LAEayctte 6793

DR. A. J. JAV01Š
Val.: I iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak.

Office, 4469 S. Colifornia Av%,
Nedėliojo pajai sutarti

Of. Tel. HEPub-te 7894
Rgs. Tel. GROvehUl 041(1

8917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. MARQUE1TE ROAD 

Val.: 2-5 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-|l ryt*
c NedėlloJ susitarus

Phone CAKal 4122

DR. S. BIEŽI3
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliotais pagal sutarta 
REZIDENCIJA

6631 S. CalUornia Avė.
Telefonas REPublic 7868

Telefonas YAItds 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilios visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, IR.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 323.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
888 W. 18lh St. Tek CANal 6174 

Chicago. UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA3 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8377

Tel. LAEayctte 3572
J. Liulevlčius

Graborius 
Ir

Balsamuotojas
Patarnauja Chl-

cagoje Ir apletta- 
kBJe.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava.

Tek CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pIIbm patarnavimas 
galimas ai 118.94 

KOPLTCIA D T KAI 
1344 R. 50tb Av«_ Cinero, Pi.

I

J, J. RAGDONAS
LATDOTUVEMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI.

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

G R A B O R I Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui 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 šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI GHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SuNUS 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 modemiškų, 

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 IEVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vėzdu)

Tek BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DEN TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutartį

Tek CAKai 6257
itea. PROs|>Cct 6634

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTLD STREET
Rezidencija 6660 So. Arteslan Avev 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
8 iki' 8:20 vakare ,

Tek C’ANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki g vakare 
Seredoj pagal sutarti

v..

Tel. GROvehUl 1505

DR. A. L. TUŠKA .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieniai^

tik susitarus
2422 W. MARU LĖTI E ROAD

DR. T. DUNDULIS ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tek VUtgtnia 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Rea Phone 
ENGlcwood 6641

Offloa Phone 
. Vt ENtvvorth 8000

Ofiso Tek VICtory 6803
Rea. Tek DREzed 0191

DR. A. R. McCRADIE OR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7«50 bo. H&isted Street

ROOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vak vakare

DR. CHAR1ES SEGAL
Perkėlė savo ofise po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

. SPECUALISTAS
aovu. Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai-: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakarų 

Nedėliomle 10 iki 12
Telefonas MIDway 2880

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specijalist&s odos ligų ir 

veneriškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31at Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliotais Ir šventadieniais 10- -12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek YAItds 0004 

Rcz.: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 3-3 ir 7-9 v. v. 
Nedėldienials nuo 10 iki 12 dienų

Office; Rea:
PRQspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS Ilt CHiKURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 8 P. M.

Ketv. |r 8ekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 4v. Kryžiaus Ligoninėj 

Cblcągo. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite *r platinkite 
dienraštį “Drauge” ii 
remiate v:sus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNŪERTAKING CO:
rNCORPORA.TKD
Henry W. Bnr-kee 

(Ltcenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WI$SIG,
Specialistas U 

Rusijos
ię m mo'terų

KAIP UUISnajUSIOS Ir VEIftGVDOMOS JO« YRA
gpeclallškal gydo krea-_______ w _______. _ _ _ -Beįe*
roja, kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kg Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Paturi- ’ 
mes dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos rytu Iki 1 ’ 
valandai Ir nuo S—S valandai vsdtare Nedėliomia ano 11 ryto iki 1 vai. 

42041 WEKT aath 8F. kamjpM Beeter Avė. Tek URAwturd U7O

ilgas pilvo, pleuflų, inkstų Ir puslėa. oinuodtjima 
jo, odos. Dgaa, ialsdaa reumttlimą, galvot skausmiA. skausmus
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JAU PRASIDĖJO AUKŲ RINKĖJŲ 
R E GIST R ACIJ A

Šiandien viešosios rinkliavos kolonijų komitetų

!

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

Antradienis, spalių 10, 1933
iress Furnitūra Kompanijos j vykęs prieš karę, gyvenęs Ko- 
programa (tikrai pavyko. Vy- cklev, Wis.
rų kvartetas ir jo sutartinas Vyšniauskas Jonus, iš Bm- |)vn, X. Y 

dainavimas, rodos, glostyte | d iškių k., Šiaulių apskr., Ame- I Venclovas Stasys, 
'glostė klausytojų ausis. Daina-jiikon atvykęs prieš karę.
vo ir Progress pranešėjas J. Krantauskas Juozas, iš Lie-

(epinskas Mykolas, prof. 
Vinco brolis, gyvenęs Brook-

Moterų Sų-gos 55 kp. mėne- Romanas. “A’ieversėliai čiul- Įtuvos (Bartininkų apylinkės)
susirinkimas. Prisirengimai eina tvarkingai ir'smis susirinkimas įvyks šį va- ha.” Pagrota rinktiniai rekor- [išvykęs prieš kurą, gyvenęs
nvvai ! kurą, spalių 10 d., po rožan-.dai, padaryta keletas svarbių : I -‘et roite ir dirbęs prie laivųgy vai

Vakar visose kolonijose pra .duoti užsiregistravusiųjų rln-11"a',oil,os

l -r, ---T -- r- ------- ! ----, l------------------- ---- "......>|
’čiaus pamaldų. Visos narės pranešimų. Tuo ir liaigės toji j (10-1983).

būtinai dalyvauti, šauni programa. Malonu būt Į Sakalauskas Jonas, kilęs • v 
1S

sidėjo rinkėjų registracija vie kėjų vardus, kad jau būtų ga- 
tai rinkliavai Dariaus-Girėno' Įima pradėti skelbti spaudo* 
paminklo fondui. Praėjusių sa-!jc. Taip pat prašoma praneš- 
vaitę susidarę kolonijų komi- ti registracijų punktų ndre. 
tetai pasiryžo suorganizuoti po Įsus. < .■
keletu šimtų rinkėjų, įsteigė 
registracijos punktus ir šian
dien renkasi į Aušros Vartų 
parap. salę, West Side, kad 
suvienodinti darbo planus, pa
sitarti.

I šio vakaro susirinkimų Au 
šros Vartų parap. salėj, ku
ris įvyks 8 vai., šaukiami ne 
tik kolonijų komitetai, bet ir 
visas Dariaus-Girėno Pamink* 
lo Statymo Fondo centralinis 
komitetas, kuris smulkmeniš
kai turės nurodyti kokia tva
rka ir kokiose miesto dalyse 
eis rinkliava. Taigi svarbu,

Įteikia galutinai prisiruošti dažniau tas vyrų kvartetas ij. .Tauragės ap<kr., gyvenęs \Ya-

Kol kas visas prisirengimo 
darbas einu sklandžiai ir gy
vai. Kur tik nepasisukti, vi-’ 
sur yra nuoširdus prijautimas 
užmanytam ir vykdomam dar-,, . . Ir.ui. Tas džiugina sumanyto-1 
jus ir duoda vilties, kad vie
šoji rinkliava žymiai padidins 
mūsų didvyrių Dariaus-Girėno 
paminklo fondų.

Sekmadienį įvykusioj Lietu 
vių Aviacijos dienoj ir Vil
niaus gedulo paminėjime tūk
stantinė žmonių minia nutarė 
remti fondų ir dėtis prie vie
šosios rinkliavos darbų. Tuo- 
mi uždedama antspauda Da- 

staty-

p»ie savos pramogos “bunco”, 
kuri įvyks sekmadienį, spalių 
15 d. Be to, reiks svarstyti 
kokiu būdu kp. prisidėti prie 
parapijos bazaro ir 1.1. Lauk
sime narių skaitlingai susiren
kant. Kp. valdyba

girsti. Klausytojas.

LAIŠKAS IŠ BRAZILIJOS

gyvenęs
Jteguaon St., Newiuk, X.

J. • <**
Sknburskis Andrius, gvve- 

|nęs Brooklyn, X. Y.
Tuzinas .Jurgis, gyvenęs 339 

l.afayette St., Xewark, X. J.
| šakalinis Edvardas, gyvenęs 
Xo. AVeymoutli, Mass. ir Wa- 
jterhury, Conn.
. širvinskas Juozas, gyvenęs 
(So. Boston, Mass.

101

kad susirinkimas būtų gausi 
ngas. O jriaus-Girėno paminklo

Kolonijų komitetų valdybos 11,10 sumanymui, 
yra prašomos susirinkime prl-

NAUJA KNYGA IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

SV. JUDO TADEJAUS 
GYVENIMAS 

Maldos ir Novena šv. Judui 
Tadejui

Vertė ir išleido 
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Šv. Judo Tadėjaus šventė 
yra šio mėnesio 28 dienų. Tai
gi dabar laikas tų knygų įsi-

J X Laimingai grįžo veikė- 
i jas iš Pittsburgh’o, kurios da
lyvavo Šv. Pranciškaus Šeše
ili Vienuolyno Rėmėjų seime. 
Grįžo patenkintos ir papasa
kojo gražius įspūdžius.

Seimas buvęs skaitlingas.
Nutarta daug svarbių dalykui 

gyti, su minėtuoju šventuoju i ySll atstovės neatsidžiaugia 
susipažinti ir lengvu būdu at-1
likti novenų.

Šv. Judas Tadėjus yra va-

seserį) malonumu ir vaišingu
mu. Gerb. kapelionas kun. J. 
Skripkus ir keletas seserų at

l’-nia Strazdauskienė, gyve
nanti Chicagoj, Bridgeporte, 
gavo nuo savo brolio iš Sao 
Paulo, Brazilijoj, laiškų, ku
riame be kitko štai kų rašo: 

j “Buvote rašę, kad pas jus 
buvę didelės kaitros. O pas
mus dabar pati žiema. Ar jūs 

tuvių Advokatų draugijos pir- ka(, mufi oras al.
bulai mainosi. Brazilijoj it

LIETUVIŲ ADVOKATŲ 
D K-JA PRIĖMĖ SVEČIĄ

Trečiadienį, spalių 4 d., Lie

mininkas J. T. Zuris sukvie
tė būrį lietuvių advokatų pa
gerbimui svečio, Wm. F. .T. 
Howard, At>tv.-at-Law, iš So. 
Boston, Mass.

Adv. Hovardui ir jo žmo
nai priimti buvo surengti pie
tūs Chicago Bar Association 
valgykloje.

Gaila, kad nevisi advokatai 
dalyvavo puotoj. Valandų ir 
pusę svečiai linksmai praleido 
su savo draugais advokatais 
ir didžiavosi Lietuvių Advoka
tu draugijos, veikla, taip pat, 
kad lietuviai CJiicagoje turi 
tokį didelį lietuvių advokatų 
skaičių.

Korespond.

iterbury, Bridgeport ir kituo- 
L-e Connecticut miestuose (10- 
! 1925).

Vaitekūnas Vincas (VVilIi- 
am), gyvenęs Detroite ir ki- I Stcpšys Stasys, Tomo s., ju-
lur, — jam priklauso nemaža ;'-oivt<. gyvenęs Philadelpluu, 
pinigų suma (11-772). , a.

visoj pietų Amerikoj gegužis, 
birželis, ir liepos mėnesiai v- 
ra žiema. Dabar, kada pas jus 
kaitros, tai pas mus pravar
tu ir kailiniai užsivilkti. Ry
tais esti šalnos. Labai šalta

Bielskis Vladas, gyvenę.* 
Bostone pas Antanų Sonunų.

Merfeldas Jonas, gyvenę® 
Kew Yorke, turįs seserį Ka
rolinę.

Juška Zigmas (James), ki
lęs iš Butėnų k., Svėdasų v.. 
Rokiškio apskr., gyvenęs Ko- 
rth AVescliester, Conn.

Vaznvs Domas, kilęs iš Ve
rtulių k., Šiaulių v., gyvenęs 
Philadelpbia, Pa.

Palkauskas Kazys, kilęs iš

ieškomieji arba apie juos ką 
žinantieji teikitės atsiliepti j
.. Cor.sulate General of 

Lithuania,
11 VVaverly Place. 

New York, N. Y.
Liet. Generalinis Konsulatas

L. Goodhart, farmerukė, ri
kio parodoj C'alif. vals. laimė
jo ūkio darbų čempijonata.

NETRŪKSTA MUŠEIKŲ

MIRĖ DARBUOTOJAS

pradėti darbų dirbti. Kai reį)<'Žiežmarių, Trakų apskr., 1909 
lm Brockton, Mass.,

Šilelio k., Raudondvario vai. 
Dauguma šio kaimo jaunuome 
nes jau gerokai apsišvietę. Tik 
labai gaila, kad pasitaiko dar 
mušeikų, kurie ūpių pakrantes 
naudoja savotiškiems užpuldi
nėjimams. Ne vienas jau yra 
gavęs akmens “ženklų,” ir ne
žino nei kas, nei už kų. Todėl 
atėjęs į šį kaimų svetys, jei 
nori sveikas išlikti, privalo iš

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalių 8 d., 2 vai. ryto, Anta
nas Evaltas. Evaltas, kuris 
buvo skaitomas turtingu lie
tuviu, buvo jaunas atvežtas į 
Ameriką, kur savo darbštumu 

sumanumu sukrovė turtų.

prigriebti prie geležies, tai m' 8.vven?s 
rankos labai atšąla. Pas mus v^au Rochester, N. Y. 
rugpiūčio, rugsėjo ir spalių Kimbris Mykolas, kilęs iš « 
mėnesiai vra pavasario laikas, ^*n^uvos v-> gyvenęs Plymou-
o gruodis, sausis ir vasaris tl” Pa ’ > žernėR flkis Lietw 

voje, tėvams mirus, yra pavo-

Depresija, kuri suėdė milijo
nierių pinigus, pridarė rūpės- Įeiti dar su saule. Laikas būtų 

toki “drąsuoliai“ atitinka-“drųsuoliai“ 
moms įstaigoms sudrausti.

čio ir šiam jaunam darbuoto
jui ir privedė jį arčiau prie 
grabo lentos. Bus laidojamas 
iš Šv. Jurgio parapijos baž
nyčios trečiadienį, spalių 11 d 
8:30 vai. rvto.

tai pati vasara. Esti labai ka
ršta ir tankiai smarkiai paly
ja. Brazilijoj žiemų šalnos nu- 
Šaldo medžių lapus ir medžiai 
lieka be lapų. Spalių mėnesį 
medžiai pradeda lapoti.

Toliau buvote prašę parni 
nėti apie darbus ir gyvenimų. 
Tai ve kaip yra: Darbai ėjo 
blogai ir dar hepagerėjo. Be 
to girdėti, kad daug fabrikų 
dar užsidaro. Todėl darbinin 
kai paliuosuojami iš darbų. 
Kur fabrikai tebedirba, tai 
darbininkai tegali prasimaiti
nti. Bet turi dirbti po 12 ir po

nuo 7 iki 8 vai. vakare iš sto-'14 valand,i- Val(fis ir kamba'
ties WGES, 13G0 k i lopyk lea, riai br8nf"ai at’<‘1"a- Tai ver 

fctit menku uždarbiu sunku

RADIO
-------3-ro...

ŠĮ VAKARĄ PASIKLAU-
SYKIT LIETUVIŲ RA

DIJO PROGRAMOS

einamas “Viltį praradusių !stovės apvažinėjo po Pittsbu-Į Pastangomis Peoples F 
jo globėjas’ . rgb’ų ir jo gražias, vietas. (ture Co. krautuvių, šie

Ši knyga yra nedidelio fo
rmato, su gražiais viršeliais, 
43 puslapių. Kaina tik 10c.

Knygą galima gauti Šv. Ka
zimiero Seserį) 
šiuo adresu:

Sako, kad net Sunku buvo 
atsisveikinti.

Nors mūsų atstovės daug

urni- 
šiandie

SISTERS C F ST. CASIMIR 

2601 W. Mvqu?tte Road 

Chicago, III.

bus įdomi ir graži radijo pro- ,
vra dirbusios ir daug širdies 'grama, kuri susidės iš rinkti girdėtis žmonių dejavi

V ienuolyne seserų labui {dėjusios, vienok, irių dainų pasižymėjusių dai- inGl' buržujų gyienimas
grįžusios namo žada didesniu įnininkų. Apie sveikatų kalbės neblogėja: automobiliais j
pasiryžimu darbuotis, nes pa- Dr. Vinskūnas; apie Vilniaus

matė, kad parama seserims 
būtinai reikalinga.

Reporteris

M “DRAUGAS”JUMS DUODA:
1. 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. Jdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. 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 

tvtojams;
22. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintėlį 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.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

Dr.
užgrobimų “D.” red. L. Ši
mutis. Be to, Peoples akordi- 
nistų duetas palinksmins klau 
svtojus su šaunia ir gražia 
r.kordinų muzika. Todėl, ne
pamirškite pasiklausyti? P-a

Pereito ketvirtadienio Prog-

I’er Amerikos Restoranų Sų- 
jungos metinį suvažiavimų, 
Chicagoj, buvo suruoštas ko 
ntestas typiškiausiai patarnau 
tojai išrinkti. Kontestų laimė
jo atvaizde M. Kavanagh.

juje.
Riauba Vincas (VVilliam Lo- 

nnon), gyvenęs Philadelpbia. 
Pa.

Servai Juozas ir Zofija, gy
venę Halepite, L. I., N. Y.

Skukauskas Julijonas, kilęs 
iš Vabalninko, kepėjas, gyve
nęs Bostone.

Pažėra Petras, kilęs iš Pa
žerti k., Veiverių v., Mariam- 
polės apskr., gyvenęs Xev 
Philadelpbia ir Silver Creek. 
Pa.

Vensevičienė - Bagdonavi 
čienė Julijona gyvenusi Ln\v 
rence, Mass.

Smirnavičius -Smirnoff Ale
ksandras, gyvenęs Natronn 
Pa.

REMKTTE KATALIKIŠ
KĄJĄ SPAUDĄ

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PŲLlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092\ažinėja, puikini pasirėdę, ge

rai pavalgę. O mes darbiniu OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pr!- kai tai tik laimingi, kad dar Įstatau nnnlls už pigiausias k-Ir-";

n ’ Black Band 97 60: Hacklng 98.09 t
1 ado nematom.”

PAIEŠKOMI:

Į MM ers Creek M.75.
Pašauk't I.AFaretle 8D8T

J. OKSAS 
2649 West 43rd Street

Martinaitis-Martinonis, Na
poleonas, gint. Trumponių km., 
Jūžintų vaisė., Zarasų apskr., 
iš Lietuvos išvykęs prieš 40 j 
metų, iki 1924 m. gyvenęs 
New Yorko apylinkėje, dabar
tinis likimas nežinomas (10- 
1432).

Bnnevičius Mykolas, gvv. 
Hartforde ir Brooklvne, da
bartinis adresas nežinomas.1 
Šeimyna nori susisiekti su juo I 
svarbiu reikalu (11-349).

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS Visos anglių kompanijos pakėlė an-

I :.Sm» sunku bejplrktl, o lietuvių • 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur —-I 
Telefonas

REPCRI.IO 8402

2408 W. #Sr«l St.: Mr<I Ir Westem av. gilų kainas, taip auklltai. kad žmo-
Tel. PR()x|if<'t 1183

Roseland: 2 E. 1O3nl Pla<-e, 
prie State Street 

Tel. PCI. man MMO

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7«8O 

Valandos > ryte Iki I popiet
2201 W. Oermak Road

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčloc 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas C Alfai 8122
Namai: 6459 8. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketverto Ir Buba tos
nevėžio apskr., Amerikon at-1 „ .X*11"**? •1 Telefonas REPnblc 9800

Vyšniauskas Jonas, iš Pa-

INSURANCE
N0TA1T
PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku

BONUS

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogo.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Crosley
RADIO

ŠTAI JŪSŲ PROGA - 
Crosley DUAL FOUR

M 9.50
Crosley DUAL FIVE

$
Crosley DUAL SEVEN

$37.50
Lengvais Išmokėjimais

Tokiomis kainomis, jau ne
apsimoka nei vienam lietu
viui būti be radio.

Jos. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
a a i va io a eių aoiitcra 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEianrovm; pamatuotas bizkis 

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAPayette 1083

I, 2, nr 
3 tona

87.78 
S5.7K
88.78

Poehy M. R. .
Kent. M. R. .
Lunvp i............
Black BMd
Egg ....................... M.80
himp ................... 98.78

4 mus 
or mare 

97.28 
•8.48
99.96

98.00
98.96

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 

programai:
Nedėliomis: W. C. F. L., 

970 k., 8 v. ryte ir 1:00 vai. 
po piet. W. A. A. F., 920 
k., 1:30 v. po piet.

Ketvergais: W. H. F. C., 
1420 k., 7:30 v. vak.




