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Philadelphijos m. areštuota 27 fašistai
ŽENEVOJE J. V. DIRBA BENDRAI 

SU PRANCŪZAIS IR ANGLAIS
AUSTRIJOJ FAŠISTAI SUSI

TAIKĖ su Vyriausybe
Siame sukilo dalis kariuo

menės; malšinama

14^

AREŠTUOTA 27 FAŠISTAI

PHILADELPHIA, Pa., spa 
lių 13. — iVietos policija va
kar puolė ir padarė kratą ame 
rikoniškų fašistų t (vilkinčių 
khaki marškinius) būklę. Kon
fiskuota daug užtaisyti; revol
verių, d.urklų ir kitų pabūklų. 
Areštuota ten rasti 27 jauni 
vyrai fašistai, kurie, kaip pa
tirta, laukė įsakymo, kad susi
jungus su. kitomis savo kuopo 
.iris, maršuoti į Washingtoną 
ir ten priversti prezidentą

BENDRAI SU PRANCŪ
ZAIS IR ANGLAIS

ŽENEVA, spal. 13. — Nusi 
ginklavimo reikale J. Valsty
bės dirba bendrai su prancū
zais ir anglais prieš Vokieti
ją

Patirta, kad tarp šių trijų 
valstybių padaryta sutartis, 
kad nė kokiu būdu neleisti Vo 1 
kietijai ginkluotis diek, kiek 
yra apsiginklavusios kitos ve i 
atybės.

Vokietijos vidaus tvarkos
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A. D. FEDERACIJA NUSPRENDĖ REIfr 
Tl PREZ. ROOSEVELTĄ j

WASIIIN:GTON, spa1. 13.— kurie suvažiavimo dalyviai aš- 
Amerikos Darbo federacijos triais žodžiais kritikavo NRA, 
suvažiavimas vakar nutarė; ypač už perilgas darbo valan- j 
remti prezidentą Rooseveltą, das ir mažą atlyginimą. Pažy 
visuose jo ž/~iuose gerovės mėta, kad vyriausybė visa- ? 
grąžinimui. ’dos pirmojon vieton stato pra

Tačiau prieš balsuosiant kai moninkų reikalus.
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Tai Tampico miesto dalis, Meksikoj, po įvykusiojo andai uragano, kurs sukėlė ten baisų 

potvynį.

BOLŠEVIKAI IŠTRĖMĖ SI- TURTUOLIS IMA SUSIP
RASTI?

NORĖJO IŠGAUTI TAIKI- 
NINKŲ SĄRAŠĄ

CH1CAGOJE | LIETUVOJE

SPĖJAMA, KAD BOMBA 
SPROGUS

SUDEGĖ MALŪNAS IR 
LENTPJŪVE

Rooseveltą, kad jis pasiskelb- saugai bus leista kiek nors gi n i .. t.... rn v* • • i i vvriausybetų kraSto diktatorium. ,kluotifi. Tačiau apie tai busi .
Policija teiriaujas apie kitas nuodugniai pasitarta paskiau.1 a^a 1 kunigus, ka ti.iamuo

fašistų kuopas ir ieško jn vy
riausiojo vado A. Kmitho, ku
ris nesenai paskelbė, kad jis

BIRAN 6 KATALIKŲ 
KUNIGUS

DETROIT, Mich., spal. 12.- ŽENEVA, spal, 12. — T. 
BERLYNAS, spal. 12. — Chrysler automobilių bendro- Sąjungos arkyvuose yra daug
Žiniomis iš Maskvos, sovietų vės prezidentas W. P. Chrys- peticijų prieš ginklavimąsi.

ištrėmė Sibiran fi ^er P^kelbė planą, sulyg ku- Šių peticijų yra ir iš Vokieti
no jo fabrikų darbininkai bus ’ jos su tūkstančiais, parašų.

sius už kovojimą prieš, taip va 
SUSIJUNGĖ KRŪVON įdinamąjį, bedievišką judėjimą. 

VIENĄ, spal. 13. — Aus-į
PANAIKINTA LUDEN- 
DORFO ORGANIZACIJA

vyks į \Vashingtoiųį su pusan trijos fašistų organizacija 
tro milijono ginkluotųjų savo “heimwehr” pagaliaus susitai
sekėjų iš devynių valstybių. kė su kanclerio Dollfusso vy-j --------- -

Tarp suimtųjų yra vienas riausybe ir susiliejo su ja, j BP.RLYNAS, spal. 12. Prfisi 
fašistų ‘‘generolas” ir keli kad veikti bendrai valstvliės joj vyriausybės įsakymu pa- 

pulki įlinkai.” 1 'gerovei ir bendromis jėgomis naikinta gen. Luriendorfo or-
Vvriausybės agentai, sako- kovoti prieš triukšmaujančius Lganizacija Tannenberglmnd, 

ma, jau senai yra ti ruiję ir šį socialistus. kurios tikslas lmvo kovoti prieš
fašistų veikimą ir būtų veikę, j — katalikylię, o; ypač prieš jėzui-
Tačiau policija tiuliu- įsikišu. ’ SIAME KAREIVIŲ MAIŠTAI tus.

Phįladelphijoj minėtas, BANGKOK, Siamas, spal. j --------- •----------
Smith surekrūtavo daug jaunų 13. _ Dommuang aerodromo KUN. WHITE — LEGIJONO 
vyrų, iirdamas pi 2 ė derina 1 srity <;u kariuomenės pulkai! KAPELIONAS

priimti gamybos vadovybėm 
Kiekvienanųfiąlyke darbiniu 
kai bus atsiklausiami, taip 
knd jie būtų patenkinti.

Chrysierio fabrikuose dirba 
apie 32,000 darbininkų. Kai

Šiuos parašus tad vokiečai 
hitlerininkai mėgino išgauti, 
kad paskui pasirašiusius tai
kos šalininkus pripažinti vals
tybės išdavikais ir bausti.

Tačiau tos rūšies dokumen-

Poitfer apskrities koronerio 
teisme liudyta, kad aną vaka
rą arti Garv, Ind., lėktuvo ka
tastrofą galėjo sukelti lėktuve 

1 paslėptos bombos sprogimas.
f

Tarp sudužusio lėktuvo da
lių rasta vienas bagažu siun
čiamas šautuvas. Išaiškinta, 
kad lėktuvas tik nukritus užsi
liepsnojęs.

Kaip žinoma, šioj katastro
foj žuvo 7 asmenys.

KELMĖ, Raseinių apskr.— i 
Čia nesenai Kelmėj, priemies- ' 
ty, sudegė stambus pil. Edvi
no motorinis valcų-malūnas ir 

| lentpiūvė. nuostoliai labai di- j 
'deli. Turtas buvo apdraustas. 
Gaisro priežastis <?ar nežino
ma.

ATSIRADO PADAUŽŲ
1

MIRTIES SPINDULIAI 
PRIEŠ BAKTERIJAS

už įstojimą. Paskiau rekrū
tams parduota khaki marški
niai ir apkasų kepurės.

sukėlė maištus prieš vyriausy 
bę. Juos malšinti iš čia pa
siusta kariuomenė

ŽUVO 26 ĮGULOS BRIUSElM spal. 12.

kas reiškia baimės, ar tik ne-į tų T. Sąjunga niekam neiš- 
r.orima tuo būdu darbininkus ■ duoda. Jie yra po stipriu už- 
sulaikyti nuo unijos sudary- raktu. •
mo. Pranešta, lųid darbininkai 
remia darbdavio planą. REIKALAUJA PASIDUOTI 

ARBITAŽUI

j Garsus chirurgas dr. C. II.
Mayo pareiškia, kad netoli
moj ateity kenksmingosios 

1 žmogui bakterijos bus žudo- 
! mos mirtingais sninduliais.

LIŠKIAVA, Alytaus apskr. 
1— Ricielių kaime nežinomi as
menys pradėjo, kokiais tai su
metimais gadinti ūkininkų tūr 
tą. Šiomis dienomis nakties 
metu buvo sudaužytas ūkinin
ko Masionio rusvelkis (manie
žo) didžiulis špižinis ratas ir 

i kai kurios dalys nuneštos.

KATEDROS GRIUVĖSIAI 
BUS PAŠALINTI

pitula nusprendė, kad sudegu
sios katedros griuvėsiai turi

.. , . į būt pašalinti. Apie naujos kaime sios karo veteranų orgnm-!. . A . , , , . ,................. .. . , , tedros statymą kol kas nieko— ■zacijos kapelionu išrinktas ku

CHICAGO.,— Pastarajam 
Amerikos Legijono suvažiavi-

WĄSHINGTON, spal. 12.— 
Plieno dirbtuvėse \Vienton ir 

VALLEYSEIELD, Kanada, Clarksburg, W. Va., ir Steu- 
spal. 12. — Vyskupas su ka- i henville, O./streikuoja apie 

13,000 darbininkų.
Vyriausybės agentui dirba 

už arbitražą. Darbininkai į tai

ATIMTAS MĖLYNAS 
ARAS

Iš Garv, Ind., įmnninko 3’. 
G. Kabutis atimta mėlynasis 

j NRA aras. Tai už pasirnšv- 
i tos NRA sutarties sąlygų ne- 
: pildymą.

Belgų ministerių kabinetas' nigąs R. J. AVhite, taip pat ka 
PHILADELPHIA, Pa., spb nusprendė skirti 28 milijonus į ro veteranas ir Amerikos Ka

lių 13. — Andai uragano No.
Carolina pakraščiuose nuskan 
dintas graikų prekybos laivas 
Annoula. Žuvo 26 vyrai įgu
los. Tai paaiškėjo, Kada čia 
atvežtas išgelbėtas to laivo 
kapitonas su 4 įgulos nariais.

galutina nenntartu.

dolerių tvirtovių padirbimui talikų universiteto teisių mo-l. 
Vokietijos pasienin. kyklos fakulteto narys.

VYSKUPO SHAUGHNESSY
INGRESAS

Kas girdėt sovietų Rusijoj
BERLYNAS (per paštą).— kai ir vėl juos ima raminti į- 

vairiais pažadais.
Slėpdami plintantį ir didė-

IŠPERKA LAISVES BONUS

M’ASHINGTON, spal. 12.— 
Iždo departamentas nuspren
dė išpirkti ketvirtuos laidos 
laisvės bonus. Norintiems hus 
pakeisti kitais '-yrinusybės l>o 
nais.

Sovietų Rusijoj yra didelė gal 
vijų stoka. Karvių neturi ne 
tik privatūs ūkininkai, bet ir, 
■taip vadinamieji, kolchozai, 
kuriuos remia vyriausybė.

Nesenai įvyko bekarvinin 
kolchoslninkų suvažiavimas, 
kuriame raginta, kad kolebo- 
zininkai nelauktų vien vyriau
sybės pagalbos, o patys įsigy
tų telyčių, pardavę kitą gyvąjį 
inventorių. Pažymėtina, kolcho 
zuose yra bloga su pašaru, 

į Dniepropetrovakio sričiai tuo- 
I jau -reikalinga karvių apie 
40,000 kolehoziųinkų.

Dėl nepaprastai sunkaus gy-

SEATTLE, Wash., spal. 12. 
— Užvakar čia įvyko vyskupo, 
Shaughnessy ingresas. Bažny
tinėse iškilmėse pirmininkavo 

arkivyskupas Ho-Portlando 
jantį badą, bolševikai bando ward.
pasigyrimais apvilti užsienį,!----------------
Jų pranešimu, Šių metų javų ST. JOSEPH, Mo., spal. 12. 
derlius Ukrainoj buvo didės- St. Joseph vyskupijos naujo 
nis, negu 1932 m-. Tačiau jie vyskupo C. H. LeBlond ingre- 
nutvli apie siaučiantį Ukrai-, se dalyvavo vienas arkivysku-

palmkę. Tačiau dirbtuvių vn- 
dovyliės nenori dar pasiduoti. 
Jos raginamos ir verčiamos.

DARBININKAI ĮSPĖTI

SCRANTON, 1%, spal. 12. 
— Glen Aidesį Coal kompani
ja pranešė savo streikuojan
tiems darbininkums, kad ,.*e 
grįžtų į darbą. Jei to nepada
rys, kasyklos visiškai bus už
darytos.

CICEROJ IŠKELTOS 
SUKTYBĖS

Cicero miesto penkiolika pi
liečių traukiama tiesoa už 187,-
827 dol. iš miesto iždo išeik- •
vojimą.

ŠELPIMO DARŽŲ DER
LIUS.

DOMISI LIETUVOS 
VĖŽIAIS

Čekoslovakų kai kurie pirk
liai gyvai susidomėjo Lietuvos 
vėžiais ir nori čia pirkti gana 

: didelę vėžių partiją. Vėžių eks 
portą į Čekus plėsti manoma
nuo ateinančių metų.

-
I IAleksoto pradžios mokyk- -1 
los statyba atiduota už 278,- 
000 litų. Varžytinėse dalvvavo 
6 rangovai. Mokykla bus (5 

į komplektų. Ją pastatys Da- 
j riaus ir Girėno gatvėj.

šelpimo
nebuvo

SUSTREIKAVO 800 
ANGLIAKASIŲ

Tllinoiso valstybėje 
daržų derlius šiemet 

'gausus. Vis gi pasiekė 1,250, 
000 dol. vertę.

Troškūnų v., Baraiščių km. 
T. Mednikaitė-ftikršnovienė, 
panevėžietė, 2 revolverio šo
riais sunkiai sužeidė P. Mar
kevičių iš Subačiaus v. Šovė- 
ja areštuota.

' SUKČIAI NUBAUSTI

VAKAR BANKAI BUVO 
UŽDARYTI

ISAKĖ GRĄŽINTI MĖLY
NUOSIUS ARUS

NEW ROCHBLLE, N. Y., 
spal. 12. —. Iš IVauhingtono 
įsakyta, kad vieton dvi par
duotuvės grąžintų vyriausy
bei mėlynuosius arus. kadan
gi parduotuvinirbni nepildo I venimo visoj Rusijoj žmonės 
pasirašytų sąlygų. 1 pradeda nerimti. Tad bolševi-

■ >>..... ..... ...

noj badą.
Savo Keliu komunistų par

tijos valymas vyksta pilnu 
tempu. Baltgudijoj pašalinta 
iš partijos trečdalis narių. Ir- 
kuoko srity pašalinta iš parti
jos daugiau kaip 70 nuošim
čių narių. Kitose srityse tas 
pat. Bolševikų vyriausybė įmi
gina apsidrausti tik aiškiai iš
tikimais sau elementais — ak
liausiais socializmo sekėjais.

pas ir 8 vyskupai.

SAVANORIAI GRĄŽINO 
ARĄ

KNOXVTLLE, Tenn., spal. 
12. — Valgomųjų daiktų par
duotuvės savininkas C. G. My- 
natt savanoriai grąžino vietos 
NRA boardui mėlynąjį arą. 
Jis pareiškia, kad su tuo sim 
holu jo biznis nepagerėjo.

- -K? i Ai- --d

ITAZLETON, Pa., spal. 12. 
— Lehigh Vallev Coal kompa
nijos 800 angliakasių sukėlė 
streiką, kada kompanija ne
sutiko darban priimti didesnį 
darbininkų skaičių

OKLAHOMA CITY, ūkia., 
spalių; 13. — Urscbelio grobė
jas G. Kelly ir jo žmona va
kar teismo nubausti iki gyvos 
galvos kalėti.

Vakar buvo Kolumbo die
na. Visam krašte visos finaasi 
^ės įstaigos ir bankai buvo 
uždaryti. Tad nepaduodama 
nei pinigų kainos, nei naujo 
aukso kaina.

ORO STOVIS
I

( Du sukčiai, T. Kahns, 3b m,
|amž., ir S. Katz, 32 m. an»ž., 
už pinigiškas vienam linuke 
padarytas suktybes prisieku
siųjų teisėjų pripažinti lmltaia.

25 METAI KALĖJIMAS

M. Martino iš Blue Island,
9 vaikų tėvns, teismo nubaus-: CHIOAGO IR APYLINKĖS 
tas 25 metus kalėti už žmog-1 — Šiandien giedra; kiek 
žudystę. Šalčiau.

. H



p « y n o x a Penktadienis, spalių 13, 1933

“DRAUGAS*
Itotn* kuilefc, flrtrrui MkmtfhMva 

PRENUMERATOS KAINA: Matam — »«.«». Pu-
O* P Tw«>» mįoaaluna -*■ TMoaia

Metama »V.0»; Pusei taa-

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FBIEND

pnwu«a Dany. ifteapt «Db«ay. 
•OBBCRlPTtONB: Ona Taar — «« •«: Blz M( 

r- It.Bt; Three Uootba -r- »!.••: Ona Itootfc — 7»o. 
t O«w ttatar — It.Ms SU Montha —

▲dvartlalM ta •‘DRAUGAS" tarines bert rasulta. 
Atfwtl4u mtea on fcmtfftntloii.“DRACGAH” 2334 &o2usy Avė, Chioago

Monttaa 
Tie.

DIENOS KLAUSIMAI
KAS YRA KATALIKU AKCIJA

Doras kataliko gyvenimas pats savaime 
yra brangus daiktas. Tačiau toks gyvenimą.' 
nėra pakankamas. Geras katalikas negali tai} 
pats vienas užsidaręs gyventi. Jis tori prisi 
jungti Bažnyčios draugijom Jis yra bažny 
linės draugijos — Bažnyčios, nariu, taigi ir 
Bažnyčios, taip tariant, milicininku. Kaipo 
nariui jam yra skirta tokia, ar kitokia pa 
reiga. Jis turi įeiti socialinio kūno sielon. 
Privalo dirbti tarp atšalusiųjų nuo Dievo 
ir visomis savo pastangomis juos atgal grų 
žinti .Dievui. Štai tada ir bus jo dalyvavimas 
katalikų akcijoj — apaštalavime.

Katalikų akcijos darbas gali keistis, pri
sitaikant prie aplinkybių, bet nė kokiu būdu 
negali keistis katalikų tikėjimo tiesos ir dės
niai. Tas yra neliečiama ir nekeičiama.

Sveikata - Brangus Turtas

S) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti J lalkraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto ženkell ui 3 centus.

AR SKAUDA KRŪTINI?

USD. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
se dienrašty dr. Račkiu Verta. Sveikatos Skyrių. Jl« 
teikia profcalfcmaUus patarimus Skaitytojams ir anč
iai atsakinėja J klausimus sveikatos dalykuose. Vid 
kvlcčiaau aaudotis SvdkatOM Skyrių. Taisyklės y*a

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba (imto* Dr. Hačkui, 3061 W. 43rd 80, CUlcaųo. 

Illinois.

3) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori il- 
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiau

DRAM, RAOkCS 
Stot W. 4Xld (K.

Cldcaųo
lel. Lalayette 8067 .

Katalikų akcijos esmę andai vaizdžiai 
išaiškino apaštališkas delegatas J. Valsty
bėms, Jo Eksc. arkivyskupas A. G. Cicog- 
nani, krašto Katalikų Labdarybių suvažiavi
me New Yorke. Jo Ekscelencija nušvietė, kas 
katalikų akcija yra, o kas nėra. Tai didžiai 
svarbus dalykas.

1923 metais Hveiitasis Tėvas Pijus XI 
pakvietė pasaulio katalikus, kad jie prisi
jungtų katalikų akcijon — Bažnyčios apaš
talavimam Katalikų akcija nėra koks naujas 
dalykas. Ši akcija nuo pat krikščionybės pra
džios buvo. Tik tas veikimas keitėsi tiek, 
kiek reikalavo^ gyvenamo amžiaus sųlvgos. 
Taigi, katalikų akcija nėra kokia tai nauja- 
nybė. Viskas yra tik tame, kad Šventasis 
Tėvas paskelbė katalikų akcijos atnaujinimų. 
Pakvietė katalikus, kad jie stropiau imtųsi 
apaštalavimo.

Apaštališkas delegatas nurodė, kad bite 
kokios katalikų draugijos, fer organizacijos 
veikimas nėra katalikų akcija. Kiekviena ka
talikų draugija, ar organizacija, nors ji gy-

KAS YRA SU LATVIAIS Kai žmogui pradeda vars
tyti aštrūs skausmai krūtinę, 1 pavojų, 
tai jis nieko nelaukęs šaukia
si gydytojo pagalbos, nes ži
bo jog gręsia pavojus.

dvtoją, kurs išegzamįnavęs pa
gelbės prašalinti gręsiančių li
gų priežastis, apsaugos nuo

Kartais krūtinę sopa nuo

Vaizdelis sodininkystės sekcijos Šimtmečio Pažan
gos Parodoj.

LIETUVOS GYVENIMAS
tūlų amatų, nuo perdidelio rū INDĖLIAI LIETUVOS KRE-Galimas dalykas, kad indėlių

Aštrus skausmai krūtinėje t 
yra ženklu arba pneumonijos

k yni o, nuo susitrankymo ir t. DITO ĮSTAIGOSE

i 6

Pirmiau Lietuvos spauda, o dabar ame
rikoniškų laikraščių korespondentai rašo, kad 
Pabaltijo valstybių sąjunga neįmanoma. Sva
rbiausia tam kliūtis yra latviai, kurie susi-• _ 
bičiuliavo su lenkais. Projektuojamojon Pa
baltijo sąjungon stačiai per peilį skverbiasi (plaučių uždegimo), arba pleu 
lenkai. Kadangi lenkai yra amžini lietuvių (rito, arba kai kurios širdies 
skriaudėjai tai lietuviai griežtai priešinasi ligos.
tokiai sąjungai. Bot latviai to nepaiso. Mat, j k#i j,,, j tj
jie dar nėra patyrę lenkų žabangų. Jie mano, kr#tjnę t#j „esiskubi;
kad lenkai yra garbinga tauta. Niekas ne- manydamas>
ginčytų lenkų tautos garbingumo, bet jos ,aj ,ik t>ip ga2ų
vadai tikrai negarbu^,. dyguliai. Ubai dažnai tokie

Štai latviams ir norėtus, i Pabaltijį įsi- krfttin5fi dvgH|iai ra|j bwj Je. 
leisti lenkus, o lietuviai atsako, kad tegul 
lenkai gražina Lietuvai Vilnių, tada jię nie
ko bloga neturės prieš lenkus ir latviams 
pritars.

J. Valstybių laikraščių korespondentai 
praneša, kati su lenkais Pabaltijo sąjunga 
neįvykdoma ir lenkai jau atsisakę nuo to žy-

Lietuvos bankų ir kitų kre
dito įstaigų veikimas ligi šiolNelengva pačiam žmogui su

prasti savo sveikatos padėti. , . ♦ v
‘ . v įvyksta normaliai. Kauno sep-Tik gydytojas, kurs pasven-l, . . ___
čia visų savo gyvenimų ine-l 
dicinai, gali žinoti apie žino-1

tymuose privatiniuose bankuo 
se indėlių suma rugpiūčio 1 
dieną siekė 63,5 mil. litų. Že-

gaus sveikatingumą ir tik jis _ , , . .... ,J mes bankas indelių tuo pačiu
gali suteikti tikslią sveikatos ... . _. ... ... ,7 ,a , . , * laiku turėjo 24 mil. litų, Vai
dalykuose pagalbą.

gio. Bet podraug nė ,vienų Pabaltijo valstv- 
vuoja ir dirba katalikų tikėjimo dėsniais, bet bių _ Lietuvos, Latvijos ir Estijos, sąjunga 
ji valdosi pasaulinės konstitucijos pagrin- neįvykdoma

Latviai atkakliai laikosi savo nusistaty
mo, kad nė kokiu būdu neremti Jietuvių rei

dyguliai gali 
nklu kokios nors gresiančios 
ligos. Ir kai leisi ligai įsiga
lėti, tada jau sunkiau bus pa
sigydyti. Užtai labai svarbu 
yra ankstyboji diagnoza, kad 
neleidus ligai įsigalėti ir įsi
senėti.

jsdma kiek vėliau dar pašoks 
ir pralenks 1931 metus, ka 
indėlių sumos buvo didži 
šios ir siekė ko ne 180 m 
litų. Tsb.-

OKS.

7
STUDENTAI KAUNO 

UNIVERSITETE

Vytauto Didžiojo UniversL 
stybės Taupomosios kasos 37,2 tvte* Kaune visų studentų 67
..n i!i _ f a. ____i________itiL .'J?.'' '

D-ro Račkaus atsakymai

Atsakymas M. G. — Skau
damus tonsilus su vaistais ga
lima tik laikinai apgydyti.
Blogi tonsilal ardo žmogaus siekė beveik 166 mil. litų. 
sveikatą ir verčiau juos išim
ti.

mil. litų, Savitarpio kreditą nut)g vra lietuViai> 26 nuoš. 
draugijos 5 mil. litų ir smul 'žydaį> į- nuoS ,e||kai> t ftUog 
kaus kredito draugijos 38 mik lmai ir 2,3 huog. kitų tatttv- 
litų. Bendroji indėlių suma vi bil) LfetttViSkinusiu fakultetu 
sso.se šiose kredito įstaigose *rp}kia laikyti teologijos fakul

tetų — svetimtaučių jame nė- 
Apskritai imant, šiais mo ra nė vieno. Humanitarinių 

tais bankui ir šiaip kredito 'mokslų fakulteto lietuvių yra

dais, nėra katalikų akcija. Katalikų draugi
jų, ar organizacijų daromi gerieji darbai nė
ra katalikų akcija. Atskiro kataliko doras 
ir dievotas gyvenimas nėra katalikų akcija. 

Kas gi yra katalikų akcija?
Pats- Šventasis Tėvas į tą klausimų šiaip 

trumpai atsako:
Katalikų akcija — tai pasaulininkų da

lyvavimas Bažnyčios vyskupų apaštalavime.
Reiškia, pasaulininkų dalyvavimas Die

vo Bažnyčios misijoje. Šios dieviškos misijos 
priešaky yra Šventasis Tėvas ir vyskupai. 
Jie šiai misijai mandatų yra gavę iš paties 
Viešpaties Kristaus. Jų darbas yra dirbti už 
žmonių sielų išganymą. "Katalikų akcija tad 
reiškia pasaulininkų pagalbą vyskupams.

Katalikų akcija® priefiaky visados yra 
Šventasis Tėvas, vyskupai Ir kunigai. Kur 
nėra vyskupų, ten nėra katalikų akcijos. Kur 
nėra vyskupo, ten nėra nieko, pareiškia ftv. 
Ignatijus Kentėtojas.

Katalikų akcijos tikslas yra šventas. Tai 
Dievo Karalystė® platinimas. Tai Veikimas 
sielų išganymo tikslais.

Atsakymas S. Ą. — Tai įstaigos ligi šiol indėlių nei 62,2 neoš., žydų 29 nuoš., le- 
Kai dažnai kiūtinę .pasopa, klaidingas manymas, būk vai- šiaip pinigų stokos nejuto. No ūkų 1,5 nuoš., rusų 2’,4 nuoš. 

tai ligoniui painiausia \aiz- g^moji draska žmogų liesi- jaučiama buvo nė indėlininką ir kitų tautybių 3,1 nuoš. Tei
duojasi džiova. Kartais gali
būti ir džiova, bet nevisuomet jslOginiaį prisideda prie kūno rie indėlius turėjo užsienio va 

kalavitno, kad lenkai grąžintų jiems Vilnių, nuo džiovos krūtinę sopa. Krū ! tiildnilno, neg sfirumas suža- liūtą. Pavasarį Amerikos Ju 
Latviai sako, kokiems galams jie turėtų su buės pasikartotinas sopėjimas dina noi.Q jaugiau maisto su-Ingtinėms Valstybėms atsisa

nanti. Atpenč, druska netie- neramumo, išskiriant tuos, ku

gali reikšti pleurodyniją, gali 
būti kuri ndrš k<ų>enų liga. 
arba galį augti koks nors gu-

lenkais pyktis dėl to Vilniau#. Šis latvių at
kaklus nusistatymas stačiai atstumia lietu
vius nuo draugingumo su latviais.

Kas yra su tais latviais, kurie yra ginu- zas (tumor)i mediastinoje, ar- 
ningi lietuvių tautai? Gal supenėjo, gal jau-i^ gali būti neuritis, arba my- 
čiasi kultūringesni už lietuvius? Gal jie bijo 'yl^lu’ ar kitokia liga, kurių 
lietuvių valstybės sustiprėjimo atgavus savoi^ia visų nėr galimybės išvar- 
Vilniųf dinti.

Ir Amerikos latviai, kaip įsilikrinta, yra. Beje, neretai skausmai į krii 
persiėmę dideliu “ponybės unaru”. Nutolę tinę metasi, jei supuvusių da- 
nuo* lietuvių ir nenori su jais turėti drau- ntų šaknyse randasi pūlių, ar-
gingų ryšių.

Šią latvių keistenybę galima aiškinti, tuo,
kad jų dauguma yra nekatalikai. Ir jei jie 
tuo vaduojasi, tai jie yra niekas kitas, kaip 
tik fanatikai. Ko gi, jie bijo lietuvių kata
likiškosios įtakos? Jei taip, tai jie bėga

ba jei tonsilai sugedę, arba 
net jei coloninėje žarnoje yra 
kas nors negero. Turėti savo 

kūne septiškų puvėsių yra gan 

pavojinga sveikatai ir gyvy- 

įbei. Taigi, žmogus, pajutęs

PRAARĘS PABIROS
Rašo ifcun. A. Petrauskas, M. I. 0.

(Tęsinys)

Kapitulos galutinis nusprendimas

Žodžio neužteko^ reikėjo būtinai ofi
cialiai puduoti prašymas su pafūšals. Tą 
prašymą sprendė visa Kapitula. Vienas 
vyskupas nenorėjo, matyti, imti atsako
mybės. Gauna pakvietimą atvykti į Ka
pitulos fiokėdį. Nesupratau iš pradžių, ko 
iš manęs tonai reikalaus. Eidamas visaip 
maniau: gal kariuomenės reikalais, ar gal 
kokis mano asmeniškas yra reikalus. Nie
kuomet neparėjo man į galvą, kad čia 
bus liatuviškų pamaldų klausimas. Man 
rodės, vyskupas sutinka, tai ir kvitu, ga
na! Pusirmlo, kad dar ne. — Įteikia ton 
dalykus viešai per Kapitulos iiosėdį ap
svarstyti ir nutarti, kad paskui Jokių ne
belikto abejojiuių, arba kad vienų kitiems 
nebūtų dan-mi koki priekaištai.

Ateinu. Posėdžių salėje sėdi uplinkui

valgyti ir sužadina troškulį;:kius aukso standardo ir dolo 
o kas daugiau valgo ir daug rio vertei nukritus, tokie in- 
geria, tas, be abejonės, labiau dėlininkai suskato dolerinius 
tunka. ’ (indėlius konvertuoti. To rezul-

Atsakymas K. P. — či.-py- i-nd',|i'i sun,a svetimomis
ti vaiko, nuo difterito galima ‘“P0" l
,v. . sudarė tik 8,5 mil. litų, kai lule kada. Kas yra ciepytas , ’ , . .. ., >932 m. tuo pat laiku sudarė

Dipldkena roxo«l ; tas j32 mi, ,jh| Tno bMu AmeriSU

nuo difterito nemirs. Difteri 
jo profilaktika (čiepus) gali
ma įeiepyti net 6 mėnesių kū
dikius. Jokio pavojaus nei 

skausmo nėra.

ir slepiasi ir nuo pačios šviesos.
Kitaip toks latvių keistas nusistatymai j kratinėje skausmų, privalo ne

nesuprantamas. ’ / liikuriuoti, tuoj eiti pas gy-l

6ARSUUUNTES
“DRAUGE”

kos, Anglijos ir kitų valsty
bių valiutų vertės sumažini
mas keleriopai padidino paa 
indėlininkus pasitikėjimą sa 
vais litais.

Palyginus šių metų indėlių 
numas su tomis pačiomis su-

šių fakultete lietuvių yra 718 
nuoš., žydų 16,4 nuoš., lenkų 
2 nuoš., rusų 1,2 nuoš. "ir kitų 
tautybių' 2,7 nuoš. Medicinos 
fakiiltete lietuvių yra 68 nuoš., 
žydų 25,2 nuoš.,a lenkų 3,3 
nuoš., rusų 1,1 nuoš. ir kitų 
tautybių 11,9 nuoš. Technikos 
fakultete lietuvių 62,2 nuoš., 
žydų 29 nuoš., lenkų 3,7 nuoš., 
rusų 3,3 nuoš. ir kitų tauty
bių 1,8 nuoš. Tsb.-

Rugsėjo 8 ir 9 d. Rygoje 
įvyko Pabaltijo ūkiška kon
ferencija, kurioje dalyvavo 
Lietuva, Latvija ir Estija. Ko 
pferencijoje buvo svarstomi 
šių valstybių ekonominiai rei
kalai. Tarp kita ko, buvo iš-

inomis pereitų metų, pastebi- keltas trijų valstybių muitų 
nia, kad sumos nemažėja, o unijos, valiutų suvaržymo ir 
rodo tendencijos dargi'didėti, i kiti svadbūs reikalai. Tsb.-

ilgą stalą, raudona gelumbe užtiestų, vi
sa eilė pralotų, kanauninkų ir kitų vys
kupijos didžiūnų. Jiems vadovauja pat
sai vyskupas Raškys. *

Man pasirodžius, vyskupas jmts pra
neša, knd mūsų prašymas turėti lietuviš
kas pamaldas šv. Pranciškaus bažnyčioje 
yra putenkinainus. Leidžiama jos laikyti 
atliekamu nuo kitų pamaldų laiku. Apie 
kunigaikštienės Radvilienės koplytėlę nie
ko nemini. Aš nustebau. Ką tai reikštų, 
ar jie nutarę būtų visai joje pamaldų 
mums neleisti! Neišsikenfęs aš ir klausiu: 
o kaip su Kūdikėlio Jėzaus bažnytėle? 
ar joje mes negalėsime laikyti pamaldų.

— Vyskupas man į tai sako: — “Pra
šėte į šv. Pranciškaus bažnyčią, tai mes 
lą jūsų pmšyhių ir svarstėme. Kūdikėlio 
Jėzaus koplytėlė mums nepriklauso, mon 
apie ją Ir spręsti nesprendžiamo. Jei ku
nigaikštienė Rudviliėnė jums leidžia joje 
laikyti |>amaklus, mes prieš tai nieko ne
turime, galite sau Jaikytik..

— A-a-a, tai šitaip! manau sau, tai 
jūs pusi liekate sau vartelius, kad, jei ko-i 
kios, galėtumėte rankas nusiplauti...

Aš pareiškiu už tą palankų mums

išsprendimą mūsų prašymo nuo savęs ir 
nuo visų lietuvių nuoširdų ačiū J. E. vys
kupui ir visai Kapitulai. Vyskupas man 
į tai sako: “Prašau kunigo tačiau pra
nešti lietuviams, kad taip nedera daryti, 
kaip jie pasielgė’’. Aš tik klausau, apie 
ką čia vyskupas kalbu. Kas čia ką ne
tinkamo yra padaręs? -— “Argi aš pri
spaustas prie sienos leidau’'jums pamal
das laikyti lietuvių kalboje? Kam laikraš
čiuose tokias melagingas žinias laiduoti?’’ 
— Pirmą kartą aš išgirdau, kad buvo 
kokiuose laikraščiuose šis dalykas apra
šytas. Tai aš vyskupui ir sakau: — Eks
celencija! dovanokite, nieko jianašaus aš 
nesu niekur skaitęs, nei girdėjęs, kad ku
ris iš tų, kurie prašėme pamaldų, būtų 
ką panašaus prasitaręs? Tai galėjo tik 
kas tyčiomis, kad sukeltų nesdutaiką, 
mūsų priešas tai janlaryti, liet niokuomvt 
ne katalikiškas laikraštis, nė katalikas 
Korespondentas. ’AS guldau už tai galvą, 
kad visi katalikai' esamo nuoširdžiai dė
kingi Jūsų Eksoeleneijai ir garbingai Ka
pitulai už išklausymą mūsų ptašyrtro. Pri
sižadu tą dalyką ištirti ir klaidingas ži
nias per laikraščius atitaisyti. Linktelė

jau ir išėjau. Man išeinant, vyskupas dar 
puvyjuui pridūrė:

— Mums tai nelabai svarbu, ką kas 
rašo, bet vis nevalia melagingų žinių 
skleisti!

Vadinasi, dalykas baigėsi geriau, ne
gu buvo manyta: gavome laikyti pamal
das dviejoRO bažnyčiose: šv. Pranciškaus 
ir Kūdikėlio Jėzaus. Ko mums daugiau 
bereikia? Jei “tas poniškosios malonės 
Čekis arklys’’ mus apvils, grįžtame ra
miausiai pas savo šventąjį Pranciškų ir 
prisiglaudę prie jo Dievą garbiname!...

raktai
Išgavęs dabar jau oficialų leidimą 

laikyti lietuviams pam&klas, einu drąsiai 
pas kunigaikštienę, kaip buvo pirmiau 
minėta, gauti galutinį nuosprendį iš ku
nigaikštienės. Jos ir pačios radau jau bū
ta pūs vyskupą ir visi reikalai aptarta. 
Taigi <Ubar ji paliepia vienom savo tar
nų paimli Imž.nyčios ir viso namo raktus 
ir eiti karta »U manim ir perduoti v'usą 
posesiją mano valdžiai. Prieš išeinant 
hihii, atneša ji iš kito kambario 500 rub
lių ir, duodama man, sako tai bus rrtnon- 
to pradžiai. Tegul kunigas geradaris vis

ką, kus reikalinga, atnaujina ir bažnyčit 
je ir savo gyvenamuose kambariuose. Duo
ti daug elektros, kad būtų žmonės paten
kinti. Sąskaitą už viską aš apmokėsiu.

Padėkojęs kunigaikštienei už dosnią 
dovaną, skubinuosi dabar jau stačiai prie 
bažnytėlės, kuri buvo aklinai užrakinta ir 
be tarno, niekas kitas jon įeiti negalėjo. 
Tarnas buvo lenkas, tai kunigaikštienė 
siųsdama mane apimti bažnyčios, prisakė 
tąjį tarną atleisti, o jo vieton pasisam
dyti lietuvį.

Įeiname pro pirmąsias duris. Prieš 
mus siauras karininkas, vedąs skersai 
visą trobą ir gale baigiąsis trapais, į vir
šų, į sargo gyvenimą. Iš karidoriuko čia 
pat vienos durys, kuriomis įeinama į ga
na didelę,šulę ir į dešinę pasukus randi 
trapus į aukštą, į kunigo gyvenimą, ku
ris turi, rodos> tris kambarius ir prieši
nę. Antrosios durys iš karidoriaus veda 
į pačią bažnyčią. Bažnytėlė visa Imltui 
dažyta: ir sienos, ir lubos, ir suolai, ku
rių ūbiem pūsėm vienos prie kito pri
statyta pil»w bužnyčia nito durų ligi pat 
altoriaus. Vitai, kaip čionai Amerikoje.

(Daugiau bus)
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Detroito Lietuviu inios
AVIACIJOS DIENA

Grupė socialistų naujienie- 
čių darbuojasi (pasigavę ke
letu ir katalikų), kad daugiau 
sutraukus katalikų ir pasi
naudojus iš jų aviacijos die
noj. Norėčiau keletu žodžių 
čia pažymėti, kad visi žinotų,

, žinių siuntėjams S. Bukšaitei ir M. Čižauskai, didžiulis pa- 
rnp. choras, ved. muz. Čižaus- 
ko; bus ir šiaip visokių pa- 

darbą aukoja spaudos labui.{marginimų.
Kadangi dr-ja ųeturi kasi-j Klebonas kun. J. Čižauskas 

ninko, tat dr-jos kasa pasili- ir komitetas nuoširdžiai kvie- 
ko pas dvas. vadų kun. J. či-Įčia visus atsilankyti. Būt la- 
žauską.

j ir M. Aukščiūnienei, bet jos 
atlyginimo neėmė. Jos savo

Į Detroitą atvyko viešnia 
R. Kasputienė su dukrele Do-

mokslą, kuris sujaudino žmo- nes, kurios be paliovos dur-
buojasi dr-jai, rašo ir siunti
nėja žinutes ir t. p. Jos nepa
miršta ir parapijos; niekuomet

Komisijos narė M. Aukščiū-
kaip tas darbas vra užvestas. Įn*enp bekojo komisijos naria- 

Chieagos “Naujienų” grupė ">»• <Krbinink«n8 ir dvaa. vad.
ir savo globoj laikomų socia
listų sudarė . komitetą naujo 
lakūno Janušausko skridimą 
per Atlantiką finansuoti ir 
pradėjo darbą sakydami, kad, ^as dėkojo už suteiktą para-
Ahks $30,000 be katalikų aak«-

Ėos. Net ir tautininkų I “»™ugo” platintojai pra-
sWl nekvietė į komitetų. ,neSS; ka<l Platinime žymių pa- 
“Naujienos” pasiryžusios ho-neįvyko.

kun. J. Čižauskui už gražų 
pasidarbavimą pikniko pasise
kimui.

Dvas. vad. kun. J. Čižaus-

šauti ir tuomi didžiuotis, kad 
jos darbą varo.

Dabar pradedama po kolo
nijas rengti aviacijos dienas. 
‘‘Naujienų” pasekėjai, maty
dami, kad be katalikų nieko 
nelaimės, landžioja po klebo
nijas ir biznierius, kad padė
tų darbą vesti.

Todėl noriu pranešti Det
roito katalikams, kad ši Avia
cijos Diena, spalių 15 d., kuri 
bus Detroite nėra katalikų ak
cijos remiama. Tverdamos ko
mitetą “N.” Chicagoj nesi
skaitė su 12 parapijų; nenorė
jo, kad katalikai į komitetą

bai gražu, kad tą dieną žmo- Kasputienė yra narys S. L. R. 
nių prisibinkhj pilna svetai-|K. D. 87 kuopos. Linkime lin- 
nė. Pradžia 7:30 vai. vakare, ksmai ir smagiai prąjeisti lai-

nes; ašaros riedėjo iš akių 
rothy-Elaine iš Beaver Pails,!kiekvienam susipratusiam lie- 
Pa., pas savo sesutę E. Dam-jtuviui. Vargonininkas Blažis 
bravjenę. Mano paviešėti net su choru gražiai įspūdingai neatsisako dirbti parapijos pi- 
keletą savaičių ir aplankyti giedojo tą dieną. Be to, buvo įknikuose ir visur kitur. O ka 
žymesnes vietas Detroite. R. du solistai, kurie taip pat j- ,dn draugijos susirinkime, kurs i

spfldingai giedojo solo. Nors įvyko spalių 3 d., nutarta bent 
pirmą sykį teko paviešėti kiek atlyginti už išeikvotą po- 
West Side, bet buvau labai,pierą ir pašto ženklus, virš-

WEST SIDE
GRAŽIAI PAMINĖJO 

SPALIŲ 9

Spalių S d. gerb. kun. T. P. 
Iloreišio rūpesčiu per sumą 
padaryta atminimas už žuvu
sius tėvynainius Vilnių vaduo

Spalių 7 d. klebonas kun. J. 
čižauskas moterystės ryšiu su
rišo Praną Jurgutį su Ona Ra
kauskaite.

ką savo Sesutės rezidencijoje, patenkintas vestsidiečių inalo-(minėtos, veikėjos nuo atlygi-hunt ir *paniinėta 13 n,‘etų su.
Ten buvusi numu. ir mandagumu. Svečias jinuo atsisakė. Jos pareiškė, sykįu įeita į

Adelė Barštytė, čionai gi
musi ir augusi, pavyzdinga lie 

Jurgutienė (Rakauskienė) tuvaitė, baigus Šv. Jurgio pa-
yra buvusi du metus Sodali- 
cijos pirmininkės pareigose.

rapijos mokyklą, taip pat bal* 
gus High School priruošiartią-

I naujai is-i ka«l darbavosi ir kiek gal* j, taiįvta Sv Anla„„ • hažnyfię. 
ir,toliau darbuosis dr-jos labui.'r, __ •• _• i: i___ • . -j •Jonas Gudvnas pertaisė ir,toliau darbuosis dr-jos iauu>. n •• • . • -j •r t •' Pąrapijonai linksmais veidais

gražiai išdažė savo biznio vie-, Tat belieka joms tiktai nuo-,,..' - - ....... i •’ džiaugiasi gražiu bažnyčios ih-
tą ant kampo Cardoni ir West- .širdžiai padėkoti.
minster ave’s. Dabar bus gra-1

1 dažymu.

ži užeiga. Kun. I. F. Borcišis pasakė 
pritaikintą' pamokslą, sukelda 

Širdingai ačiū gerb. kleb.įmas klausytojuose jausmus, 
kun. J. čižauskui už jo prie- Jautriai atpasakojo Vilniaus 
lankumą dėl seserų Pranciš- 'reikšmę lietuviams.

Gailios ašaros plovė skruos-

PADĖKOS ŽODIS

Spalių 7 d. Moterystės Sa- P! kur8U *r Business Sųjungietė Oudvnienė prane
Institute kursą, gavo gerą da-1 x. ... ...i / . 1 še 54 kuopos sąjungietems,ikramentą priėmė Pranas Ml-

Knygyno tvarkytojai kun. į ka|auskas au SidiS
J. Cižauskas ir S. Bukšaitė kiMe šios jann08 va.
pranešė, kad knygynas bus 
atidarytas spalių 4 d., 8 vai. 
vakare.

Muz. J. Čižauskas įnešė, kad 
knygyne, dėl įvairumo, turėti 
trumpus programėlius. Įneši
mas rimtai apsvarstytas ir 
nutarta, skaitymą tęsti ligi 10 
vai., o vėliau turėti programė
lius bei pasilinksminimus. Pro 
gramus suruošti sutiko muz. 
J. Čižauskas ir M. Čižauskie- 
nė. i

Pirm. J. Ūsorius kvietė da
lyvauti dr-jos narius seserų 
pranciškiečių išvažiavime, ku

stuvių iškilmes pagrąžino ba
žnytinė muzika, kurią išpildė 
artistai Čižauskai, S. Bukšai- 
tė ir A. Juodsnukaitė.

Laimingo gyvenimo abiem 
jaunom porelėm. '

Parapijos choras rengia ma
skaradinį balių spalių 26 d. 
mokyklos svet. Į komisiją į- 
ėjo M. Vameckaitė, B. Taut- 
kaitė, Barkauskas, Valatka, 
Pošius.

rbą (už sekretorę) raštinėje.', ... .... ,.“ ; . . , „ , . /.. kad ji uzleisianti savo namusDirbdama Adele žada siekti!, , XT , , ., v . , , , bnnco party. Nutarta partvaukštesnio mokslo. Priklauso
Sodalicijai ir Lietuvos Dukte
rų draugijoj eina finansų raš
tininkės pareigas; myli dar
buotis prie visų parengimų, 
.gražiai vartoja (ir rašo) lie
tuvių kalbą. Linkime jaunai, 
energingai lietuvaitei pasiekti 
dar aukštesnio mokslo ir dar- 
buotis Lietuvos lkbui.

kiečių, už malonų pakvietimą 
ruošti 26 d. šio mėnesio spa- Į žmonių atvykti į Šv. Pranciš

įeitų ir darbas bendrai būtų ris jvyko spalių 8 d Birutės 
vedamas. Todėl Detroito ka-jdarge p0 kvietimo pirminin- 
talikai neturi remti “Naujie- kas? dėl stokos laiko, apleido
nų” parengimų. Užtektinai 
“Naujienos” Detroito klebo
nus ir katalikus užgauliojo ir 
šmeižė. O dabar nei sarmatos 
neturi eiti ir prašyti, kad kle
bonas padėtų katalikų prie
šams biznį daryti. Laisvama- Į 
niai visados gerinasi, kad pa
sinaudojus. Pamatysime, ko- ----------
kilis katalikus nusives. Bus lletroito automobilių dirbtu 
•žinoma, kas eina su “Nau’jie- L vės atleidžia iš darbo daug da- 
nomis” ir kas jų darbą remia, iibininkų. Dirbtuvės ruošiasi

susirinkimą.
Nesiradus daugiau įnešimų, 

susirinkimą uždarė vice-pirm. 
S. Bukšaitė.’

M. Aukš&ūnienė, rast.

ŽINIŲ - ŽINELĖS

Banionis

EASTS1DE
IŠ DETROIT O KATALIKŲ 
SPAUBOS RĖMĖJŲ DR-

JOS SUSIRINKIMO

Šį sekmadienį tretininkai eis 
“in corpore” prie šv. Komu
nijos.

Serga ,p. Tamelienė, P. Ta- 
melio, parapijos įžymaus da
rbuotojo, žmona.

Linkėtina Tamelienei grei- 
čiausios ir stipriausios sveika
tos.

ką. Geriausių sėkmių.
Detroit o Žiedas

PADĖKA

prie mainymo modelio, todėl 
ii darbininkus atleidžia.

Manoma, kad ši žiema taip 
gi bus sunki, nes dar daug 
žmonių visai nepradėjo dirb
ti, o dabar darbas gauti neį
manoma. Kapsų Aguona

•L K. S. R. dr-jos susirin
ks įvyko 1933 m., spalių, 
n. 3 d., Šv. Jurgio mokyk-1 

loš salėje.
Sus iną atidarė pirm. J. U- 

serius. Pereito sus-mo nutari
mus perskaitė rašt. M. Auks- 
čiūnienė. Nutarimai priimti.

Buvusio spaud. rėmėjų dr- 
jos pikniko raportą išdavė ko
misijos pirm. P. Medonis. Pi
knikas pavykęs neblogai, gry
no pelno liko 87 dol. 19c. Do
vaną, kurią aukojo vice-pirm. 
S. Bukšaitė, teko V. Tamnliū- 
nni.

Svarstyta apie buvusio pik
niko pelną ir nutarta skirsty
ti į kelias dalis. Paskirstyta 
taip: vietinės dr-jos kason 20 
dol., dienraščiui “Draugui” 
kaipo menką dovanėlę 10 dol., 
parapijai 55 dol. 19c. ir O. 
Aksoinaitienei už popierą ir 
pašto ženklus 2 dol.

Buvo skiriama atlyginimas 
už popierą ir pašto ženklus

MINĖSIM VILNIAUS 
GEDULĄ

Adelė Barštytė su savo drau 
gaiš ir draugėmis aną dien 
buvo surengus puotą' savo na
muose broliui Linui jo vardo 
dienos proga. Jaunimas links
mai laiką praleido, o Linas 
džiaugiasi gražiomis dovano-
mis.

kaus Vienuolyno rėmėjų reng- 
Įtą, spalių IS d. pikniką ir sy
kiu dalyvavimą tam piknike.
Gerb. kleb. kun. J. Čižauskas 

j keletas metų kai seserų pikni-
Priimkite mūsų padėkos žo-|kams duoda dykai daržą, žie

džius, kuriuos iš širdies noriu met jau antrą kartą daržą da- 
išreikšti per dienraštį “Drau- ve dykai seserų piknikui.

‘ j širdingai ačiū aukotojams,
Staiga pavojingai susirgau kurie prisidėjo aukomis prie 

ir buvau nugabenta į Receiv- pikniko: T. Jurėnui, P. Naru- 
ing ligoninę. Reiškiu padėkos Į sevičienei, A. Kratavičiui, L.
Dr.’J. P. Surbiui už rūpestin- j širvaičiui, O. Balkienei, A.• *
gę ir gerą patarnavimą. Dėko-i Šeštokienei, P. Permenui, P. 
ju kun. J. Čižauskui už aplan- iKratavičienei ir Tamelienei. 
kymą ir suraminimą, dranga

Viešnia l dovanas.

BUNCO VAKARAS

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
laikė susirinkimą spalių 5 d. 
Susirinkimą atidarė su malda 

Kleb. kun. J. čižauskas bu- P’rm- J- Medinienė, protokolą
vo išvažiavęs kelioms dienoms 
į Čleyelandą į 40 vak atlaidus.

šv. Jurgio parap. minės Vi 
Iniaus užgrobimo 13 m. suka- 

Lktį spalių 15 d., parapijos sve
tainėje. >

Programoj dalyvaus įžymūs
kalbėtojai. Dalyvaus muz. J. bą.

tns ir kiečiausios širdies. 
Choras gražiai giedojo. V.

^velniūtė ir J. Vasiliauskas 
giedojo solo. Ačiū muz. J.,A. 
Blažiui ir solistams.

Vakare žemutinėj Lietuvių 
svet. įvyko vakarienė. Labai 
apsivilta, kad paimta mažoji 
svetainė. Žmonių prisirinko 
tiek, kad pripildė pilnutę svet. 
Gerai dar, kad daugelis pir
mojo stalo žmonių po vaka
rienės išėjo namo, tat kiti ga
lėjo sutilpti. Valgant pirmojo 
stalo žmonėms kun. Boreišis 
pasakė kainą nupiepdamas ti
kslą. Keli politikieriai kaiD 
paprastai prieš rinkimus save 
pasirodė, kad už juos balsuo- 
tų. Vakarienėj dalyvavo ir 

(Tąsa ant 4 to mielA

Ačiū pikniko darbininkams 
ėms; M. Bukšaičiui, A. Meš
kauskui, P. Valatkevičiui, K. 
Šeštokui, L. Barkauskui, A. i 
Juodsnukienei, S. Bukšaitei.1 
M. Urbonaičiui ir M. Aukščifl- 
nienei.

Ypač ačiū komiteto nariui 
P. Tomeliui, kuris visas pas-

-------- j langas dėjo, kad tik piknikas
Ši draugija pirmą kartą sa- pavyktų.

v° gyvenime buvo suruošus Į Oras pasitaikė truputį per 
išvažiavimą — pikniką, kuris šaltas, todėl ir publikos ma- 
buvo sėkmingas. Sėkmingumas žai atsilankė. Pelno liko $78.- 
parėjo nuo rengėjų darbštumo. 50.

ms, draugams už lankymą ir

Petronėlė (Žilinskienė) ža- 
lionienė ir duktė Ona Akso- 
maitieno.

D. R. S. R. DR-JOS 
REIKALU

perskaitė laikihoji rašt. P. Me 
donienė.. Nutarta surengti bu- 

Tylutė / vakarą pĄs sąjnngietę Gu- 
dynienę, 9259 ęardoni avė. 

Elzbieta Dambravienė porai 26 d. (ketvirtadienio
mėnesių buvo išvykusi paviė- Į vakare) 7 vai. Taigi maloniai 
Sėti pas savo vyrą į Greenis- į kviečiame visus dalyvauti šia- 
land, N. Y., netoli Albany. me parengime. Valdyba 
Grįždama į namus aplankė žy
mesnes vietas, miestus pavie
šėdama po keletą dienų šiuose 
miestuose: Niagara Falls, Cats 
kili, Mountaeus, IfudRon, N.

IŠKILMĖS SPALIŲ 9 D.
Paminėti

Teko nuvykti į West Rid i 

Y., Lake George, N. Y. E. Da- ir <Wvauti sykiu sų visais
rnbravienė priklauso S. L. R. purapijonais spalių 9 d. iškil-
K. D. 171 kuopai. Jau aštuo- Nors ir maža bažnyčia,
ni metai kai dirba Westernj^e^ labai gražiai dabar atre- 
Union. Yra darbšti ir gera vet- niontuota, šviesi ir jauki, žmo
kėja. Grįžus iš atostogų pilna nių buvo pilna. Kun. I. F. Bo-
energijos vėl žada stoti į dar-jreišis laikė šv. Mišias ir pa

(lydytojas pasakys jums ka,d neat
sargus rinkimas liuosuotojų yra pa-.j

, prastoji priežastis neperstojančio vV-
I ai širdingai ačiū gerb. kleb. 1 Seserų Pranciškiečių ir rė- užkietėjimo.. , . , | 1 imu 1. ių u Mjc Ratras ilgontmtis duoda prl-
kun. J. čižauskui, kuris ma- niėiu skvriaus vardu, visiem3 Paro<Jynu$,, kenksmingų veikimą sst- ‘ >”lų 1 mosuotoji), kurie IStnSli'.ia vl-lonėjo haznvcjoj kelis kartus kurie parėmė ši pikniką a dūrins, nusilpnina vidurių musku-

1 ‘ 1 ’ lūs. Ir net paliečia kepenis Ir Inkš-
I paskelbti išvažiavimą ir gra- ?.ijį J Usoria

v laimingai, visuomenė grettnl grl.
’ žta prie liuosu-atojų skystoj lomioj. 

vtt/,4 TAVP OTT’PU’TVC? 'poras škvalo lluosuctojo gn 1 būti nu- nUUJk-lUd£a oU 1 HilZko įstatytas. Tokiu būdu veikimų. rjU-
TTTTUlt? W A TT T A lino valdvll. Nedaro jokio paproč’
jums PAUJą CVfil- nereikia Imi? "dviguba porcija" vle-

tfĄ’FĄ na dr ilvl dienas vėliau.
pr. Caldwell's Syrup Pepsln fu- 

regulinoia vidurius taip kaip lalk- 
NVOA-TONE sutvirtina visokius ‘.'•sdžlo mekanizma. ) keltas savai!-s. 

org-iniis žmogaus sistemoje, pataiso Kam ne pamėgini?? Kokia nors pilėIlvingų pai eigų aitlKimą ir gra apPtitų, sureguli’iieln virškinimo api- er tabletas gali būti parankiau n->-
' ratų Ir vidurius. Sutelkia nauju spė- Mintis. Bet yra mažai “parankirno"

Zų papertą, n< III II (lliriunin- fcų raumenims, nervų sl-IC’-tal ir ns- bllė kokiam vldurii) valylolul. kuri
Iroms /Amai t dero lų Ivlrte-ne Pagelbsti kur kili r< Ikla Imti taip tnnklr? kfl turi
IvninS p msj. ( I vaistai nepagelbėjo, ps-ekmės tų ge- neMIotls su savim, kur tik einate;

ru vairtų pnsleMvn l?ktai | keletu Patsai skonis jum parodo, kad,
Vocrn Ii n nnniiršfi ir nifmn ' dieniu po vartojimui.. Pr. Caldweirs Syrup Pepsln yra
-stguilll puiiiu.il imi. ii naudingas. Prllmnus skonis. ?.• prl-

Jr ins vien nipm M RllkšnitpM NPOA-TONE parduodamas visose luinus veikimus. Saugus Ir lanktnn-(ir-JOS VlCC-pnm. O. nilKSancs va,,tlnv<«t0^. Žiūrėkite kad nutu- člom motinom. Ir vaikučiams Ve-se
ščiūnie- NPOA-TCNE. neprllmkl- vaistinėse, gatavas vartojimu?, dlde-

ž»ai pakviesti žmones daly-j — - 
vauti. Tuipgi ačiū už dalyvn-
vimą su niiMins išvažiavime. 

Ačiū Renginio Komisijai ir
pirm. P. Medoniui už taip tva-

įsakė tai dienai pritaikintą pa- L raštininkės M. Aukščiūnie- Ve'pavnd.mtojų. vartoji r
lėse bonkose. Narys N. lt. A.

i- .i
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DETROITO
ŽINIOS

SADAUSKUI rRULAUSO ™X" “

$10,000 įeitais mulais vienas asmuo
_____ _  pragyventi utėnesj galėjo tik

Juozui Sadauskui, kilusiam ,-U/* ^2,72 iit. Tsb.-
jiš Alovės vaisė., Alytaus-aps.,,
.priklauso iš 'tūlos įstaigos 

Pilnas žinias šiuo rei- į
|kalu gulima gauti Lietuvos,
I Generaliniam Konsulate, lt,
|Waverly l’laee, New York Ci-i

(Tųsa iš 3 puslapio) .
GUI.

profesijonalų ir bisaierių, taip 
gi svečias Juozas Krasauskas ±tūj 
iš Toruntu, Ont. J. Krasaus- pas ] 
kas daug yra pasidarbavęs'laukt 
Toronto kutalikų tarpe spau- grįžo 
do« ir meno srityse. . jį tei

Matės svečių ir iš kitų ko-|'e^a‘ 
lonijų.

Pasilinksminę, pasidalinę į- į 
spūdžiais išsiskirstė. jjspūd

10PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla I. a Famoua Vlvant Sėt and In- 
ludta facc |w«il«r. Rnu(«, 76c,

Tlasua Cream »1.00, Dopllatory K.00. 
Karlai AatrlBKeal 11.76, Hat h Salt t.00, 
Tollat Water 61.!5. Perfunie »2.T6. Brll- 
llantlne 76c. Hkla tVhltenvr 76c. Totai 
Value 611.00. Speclal p.lce, 61.07 for aJl 
ten plecea to lntroduoe thla line.

Vardas .... a..................
Ada— ............... ..................
Siunčiam* P*r pafit* COD 

Pinigai tratinami, }*1 
napatan Minta*.

Spalių G d. įvyko laidotuvės prįį,na kajp tikrus krik- į 
a. a. K. Maskelienės. Velionė įįjonįt. 
buvo 47 metų amžiaus. Paliko . < • • _______
\yru ir penketų \aikų; jau-, praeitų savaitę įš ligoninės i 
niausią duktė vienuolikos me- >parvežėa namon M. Mikoniūtę Į 
tų. Laidotuvės buvo labai di-1 Operai ja padaryta ant apen į 
dėlės, nes turėjo daug pažį- dicitis. Operacija

V. Švelniūtė yra L. Vyčių štamų. Palaidota Šv. Kryžiaus sekė> ligonė 8Veikgta.
102 kp. narė, gabi durbuotoja, kapuose. _______

l gera dainininkė-choristė. I ; Spalių 18 d. Jaunimo drau-
----------- ^Aeitų savaitę su gedulin- , jja |urgH pedro, pinoehle ir1

P. Molio ekskursantas S. Ma gomis Mišiolais palaidotas a. Ituneo vakarėlį. Bus gražių *io 1 
žeika sugrįžo iš Lietuvos iru. Jonas. Liegas. Klebonas at- \ anų. Ant galo bus skanus už-> 
džiaugiasi, kati Lietuvoje bu- giedojo egzekvijas, o Mišias kandis, paruoštas pačių mer-i 
vo smagu viešėti. laikė kuu. Stoiy. Palaidotas Komisija susideda iš:!

------— ; *v- Kryžiaus kapuose. R Vasiliauskienės, G. Brazin-
Kugs. 27 d. Šv. Antano ba-j Velionis priklausė šv. Jurgįo 'sko ir M. Dubiekiūtės.

žnyčioj moterystėn įstojo O. i dr-jai, kurios nariai patarna- -------—
Narauskaitė su A. Urbonu. vo kaipo grabnešiai. Plikiau- Spalių 13 d. po antrųjų Mi- 
Kugs. 30 d. A. Ringis su L. Is<\ jr gv petro dr-jai, kurios šių bus sus-nias visų vyrų ir 

:Briskau, J. Kairiunas su F. nariai patarnavo laidotuvės?  J moterų dr-jų pirmininkų. Visi 
tierinaite ir dar viena pora. šio žmogaus mirtis rodo rei 1 susirinkit, nes yra svarbus da 

i (pavardžių neteko sužinoti). jkalo laikytis nors prie vienos dykas draugijų labui. Per šį 
i Jaunavedžiai yra Vyčių na-1 draugijos. Jis ilgų laikų ne- !susirinkimų bus išaiškintas, 
i riai, geri darbuotojai. dirbo, bet laikėsi, kiek gal ė- Į • *----------

Laimingo gyvenimo? damas. Kelioms savaitėms; ’ Kiut. Masevičius kelioms dk>
' ----------- prieš mirtį užsimokėjo pasili- nonis buvo išvyk?* į Clėvelan-

kusius mokesčius, lig žinoda-|<Ių, į Šv. Jurgio bažnyčių. 41' 
mus, kad artinas mirtis. Šv. vai. atlaidams. Ten, kaip ki- 
Petro draugija pilnai jo žino- tur, daug randasi bedarbių, 
nai atmokėjo pomirtinę, kuri bet vis atrodo, kad Cleveland? 
yra didele našlei pagalba. į mažiau žmonių be darbo, kaip

---------- Detroite. Mat, ten yra daugiau
J. Ziankauskas, kuris ilgų įvairių jlirbtuvių.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

Aptlekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapiu "Uistory ot Rhu- 
umatlsm" dykai. Krelifltla J: 

\VELDONA coar.
Deafc 8. AUanUc CUy. K. 4.

Iladuay’N Pilis
Fo» Constipation

įįvvAvs a,•“•'V

I Nesirūpink nležėjl- 
fel šSEr Ii mu. pleiskanomis.

išbėrimais. spuogais 
Ir kitais otjo. negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptiku Žemo— 
saugus Aptiekeee. Itc., ••o., 
6100.

Lietuvių Vaizbos Butas (bi
znieriai ) laikytame susirinki
me nutarė ateinantiems me
tams išleisti kalendorių. L. V. 
Butui reikėtų daugiau pasi
darbuoti, kad suorganizavus 

Į visus lietuvius biznierius į sti-

Wk«t Tkey Arei 
A mild raliabla vtgttabla lautiva 
«bach doa* no* gripe, caoat dismai 
or duhiffc digestion. Not habit fono- 
ii^. Conuin no harmlul drugį.

What They Doi 
Milliona oi man aad woanrn. aince 
1847, hava uaed dum to raliava tiek 
hcadacfica, nervouaiicaa, ktigua, loaa 
of appatitt, poor cotnplecion and bad 
braath wbcn theaa conditiona art

West Side prie Spaudos Pla
tinimo ir Žinių skyriaus ma 
nbma suorganizuoti komitetų 
Vilniaus reikalams remti. Ta-

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” darbuotes 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 savo augštus idealus dasiekti.

“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 atidarymo susi
rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor-

AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE 

2323 W. 2 3 r d PI., Chicago, III. 

DOVANOS

Už 5,000,000 Balsų 

Už 4,000,000 Balsų 

Už 3,000,000 Balsų 

Už 2,000,000 Balsų
t

Už 1,000,000 Balsų 

Už 500,000 Balsų ..

$400.00

$250.00 

$150.00 

.. $75.00 

.. $25.00 

$10.00

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

25,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲREIKALINGA 250 KONTESTININKŲ

Stop 

Įtching 
3 Skin

iii—a *
-A- -

-- 'T



Penktadieais, spalių 13, 1933 g R I TT ę Y B 5

ĮVAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
APIE PARENGIMUS

i Pus mus labui įsisiūbavęs 
Įobalsis: turime pastatyti pn- 

' minklą žuvusiems didvyriams,
(ra. Kiekvienas klubo naiys |q ag jUy įo fondo naudai/pir- 
turį suprasti, kad tokia gi upė lnag davė neblo-
unijistų muzikantų — tai neAtėjus rudeniui, prasideda

įvairūs jmrenginiai. Nėra to mažos lėšos. Rengėjai ima di- 
žestadienio ar sekmadienio, dėlę atsakomybę; jie tikisi vi- U()Į1 jaunos
kad nebūtų šiokios-tokios pra sų paramos. Visiems atsilun-
mogos. "Visų negalima net su-1 iusiems užtikrina pasitenkini- 

Imą.'

PILIETYBĖS PAMOKOS
Pamokos dėl pilietybės poplerų bus 

'ulkomoa kua ketvlrtadlem’o (ketv ar
go) vakarais 7:80 valandą, per de- 
Mmtj savaičių pradedant Spalių (Oct- 
ober) ,1'J-U. 1.88 melais. Meldžiu
užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISH,
4631 S. Ashland Avė.,

Tclcphone: BOILEVAKD 2800

PLATINKITE “DRAUGA”

LIETUVIAI DAKTARAI;

Tel. LAFayelte 3057

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prio Archer Avė. netoli Kedzte) 

Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vukaro 
Šaradomis ir nedėllouils pagal 

sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

minėti.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1449 SO. 49tk CT., CICERO, IU 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 16—9 vai. 

9147 SO. HALSTED ST., CHICAGMJ 
Paned., Beced. Ir Sukat. I—9 vai.

Of.so: Tel. CALomet 4089 
Ites.: Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Rezidencija* Orisas: 2656 W. 69tto SU 
Valandos: 10—12 ryto 

Serudomla Ir Nedėliotai* pagal sutarti

gų vaisių. Bet to, toli gražu, 
(neužtenka. Čia reikalinga jau 

merginos, 
kurios kaip geriausiai tinka
teguoti žmones. Pas mus tų 
mergaičių yra, daug ir visos 
supranta tag day svarbų. Mū
sų lakūnai yra pasakę: “Jau-

tštai, sekantį šeštadienį, spa
lių 14 d., Liuosvbės salėj Bau- . ... „
donosios Rožės klubas rengia I m,£iasi Prle “‘etinių imtuvą, lavo dvasios j
19-tą metinį paminėjimų, ku-Sye\a‘ne^1“l\a , yap?i kvėpti stengiamės šį pasirinkt-1 
riame bus suteikta dovanos — j ?™10 18 ^askoiaiclal tų uždavinį įvykdyti”. Taip,

vlo.l,,: _  norioinc Ils ^°1^1 kide išpildys piogra- i: nudarė, visa. ka calėio. i

Dr-ja Lietuvos Kareivių PERKĖLIMAS
LAVONO

aukso žiedai — nariams, ne
ginusiems pašalpos per 10 me 

tų. Grieš 16 muzikantų orkes

JONAS VAITKUS
Mirė spalių 11 d., 1933 ui.,

4:50 vai. vakare, suląjįkęs pu
ses amžiaus.. Kilo iš Kretingos 
apskričio, Kartenos parap., Ža
deikių kaimo.

Amerikoje išgyveno 20 metų.
Paliko dideliam,' nuliūdime 

draugą Kazimierą Mačernį, jo 
žmoną Joanną Mačernis ir ki
tus draugus; o ldetuvoje broli, 
brolienę ir j gimines.

laiidotu venis rūpinasi Kazi
mieras Mačernis.

Kūnas puSarvolas 6016 So. 
Map)«wo9d Avė. laidotuvės i- 
vvke šeštadienį. spalių 14 <1..
iš na ipų 8 vai. bus atlydėtas 
į Gimimo Tanelės Sv. parapi
jos bažnyčią, kurioje Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kucimiero kapines.

Nuosirdžini kviečiame visus 
gimines, d.t-augus-ges ir pažys- 
lanius-inus dalyvauti šiose lui’- 
Uotnvėse.

Nuliūdę; Mačcrniai, Pažįsta
mi Ir Draugai.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius A. Petkus, Telefonas 
ClceBo 2109.

mų. Cioeriečiams linksmybės 
užtikrintos. Rengimo komite
tas susideda iš gabių narių:1 
J. Bartašiaus, M. Marcinkevi
čiaus, ir L/ Aidinto. Jie deda 
pastangų, kati parengimas at
neštų dr-jai pelno. O tai ga
limas daiktas, nes dr-ja turi 
gerų draugų, biznierių.

« . I
V’isiems žinomu, kati }*) dr- 

gijos globa gerai gyvuoja uni
formos skyrius, susidedantis

jie padarė, visa, kų galėjo. 
jDabai mūsų užduotis pastaty
ti jiems paminklų, t. y. sukel
ti kapitalo, kad nebūtų gėdos 
prieš kultūringųjį pasaulį. Tu 
rime gerų progų ir jeigu jų ti-i 
nkaniai neišnaudosime, būsi-' 
me lepšės. Nekaltinkime vieni 
kitų apsileidime. Visi stokime 
ir dirbkime iš širdies. „Vi
sos moterys ir merginos, ruo
škitės spalių 28 d. aukoms ri
nkti. Diena paranki; visi liuo-

POVILO MAROZO
kuria mirė birželio 3 d., jr tu 

po palaidotas Šv.

Vsios

-e no
ibar

,iš 25 narių. Jis ima dalyvumų'si nuo darbų tlirbtuvėse. Au- 
visose Imžnytinėse ir tautinė- įtemobilių savininkai, taip pat, 

j se iškilmėse. Skyrius pats tva- kviečiami iš ankstoj pagalbų, j
rkosidr pats per save užsilai
ko. Skyrius savo vakarų tū
lės lapkr. 29 d., Lukštienėsl 
salėj.*Tai bus tikras lietuvis-Į 
kas vakarėlis. Kas prijaueiat 
Kareiviams, kviečiame atsila
nkyti.

Jūsų patarnavimas tų dienų, 
bus labai reikšmingas.

Tas pats

GARSINRITĖS “DRAUGE*
GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laldotuvėhe kuoptglauzla. 

I Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu husitą užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 2616 
2314 W. 23rd PI., Chicago

kapinėse birželio 8 d..
Ilsisi amžinai nutilęs.

Gedulingos šv. Mišios bus 
laikomos šeštadienį, spalių 14 
d., 7:45 vai. ryto. Aušros Var
tų parapijos bažnyčioje, liūd
nai atminčiai Povilo atsisky
rusios sielos.

Kūnas bus perkeltas j šei
myninį lolą 10 vai. šv. Kazi
miero kapinėse.

Kviečiame visus gimines, 
draugus-ges pažystamua-mus ir 
kaimynus dalyvauti pamaldose 
ir perkėlimo apeigose Šv. Ka
zimiero kapinyne.

Nuliūdę- Tėvas, Motina, Bro
lis Ir Sesuo.

Pitone GROvehm 0027
Valandos; 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmud. susitarus

DR. J. W. KADZEW1GK
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas 

6859 SO. ĮVESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

BOUlevard 7589
Rez. HEMloek 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E.N TĮSTAS

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

Tel. LAiaiclle 7650

DR. F. C. WiNSKUNAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai. s 2—4 Ir 7—9 vaL vakar*

Res. 2136 W. 24th St,
Tel. CANal 0402

Office Phone Res. and Offi'ce 
PROspect 1028 8869 So. LeavUt SU

CANAL 0706

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Rez. VICtory 2348

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

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

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 22 30 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SUKGfaON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Clilcago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.' 

Sunday by Appointment
.. ----- i > .

GRABORIAI:

Tel. LAFayelte 6799

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai., 2 iki 6 popiet. 7 Iki 8 vaju

Offioe. 4459 S. Colifomia Avą.
Nedėlioję pa«a.l sutarti

Of. Tel. REPub-lc 7696
Res. Tel. GROvehm 06U)

6917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS 
2428 W. MAKųtt.'fE ROAi> 

Val.: 2-6 tr 7-9 vak. Ketv. 9-18 ryt® 
Nedėlioj susitarus

MARIJONA
DAMRRAUSK1BNĖ 

(po tėvais Kareckaitė)
Mirė spalių 9 d.. 1933 m.,

11 vai. vakare, sulaukus 21 
melų amžiaus. Gimus Chica- 
gnje.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, sūnų Antaną, tė
vą Mykolą, motiną Marijoną, 
du brolius Mykolą ir Stanislo
vą. seserį Filomeną, švogerką 
Klarą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1700 Wu- 
bansla Avenue. Laidotuvės )- 
vyks fieštadienj, spalių 14 d.,
Iš namų 8:30 vai. bus atlydė
ta J Šv. Mykolo parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamuld,ų bus nulydėta J Šv. 
Kazi'mlero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-gcs ir pažys- 
lamus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Tė- 
ts\ Motina. Broliai. Sumuo, švd- 
gerka Ir Giminės.

iziidotuvėnis patarnauja gra- 
boriai Lachawicz ir SūnaL Te-

1439 S. 49th Conrt, Cicero, HL
T«L CICERO 1917

Phone BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangu* nes neturi
me Išlaidų nžlalkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP

lt.

AGATA PŪKIS
Mirė spulių 11 d., 1933 m., 

11 vai. ryto. sulaukus 19 melų 
amžiaus. Gimus Chicugoje.

Paliko dfdėlislue nuliūdime 
motiną Uršulę, tėvą Kazimie
rą, tris brolius: Jurgį, Antaną 
Ir Kazimierą, seserį Eleną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2127 West 
2 41 Ii Ht. Įšildo! u vės įvyks fteš- 

' tądien), spulių 14 d., iš namų 
8 va,, bus n 1 lydėta į Aušros 
Vartų parapijos hainyčfą. ku
rioje įvyks tė-d.il Ingos pamal
dos už velionės sielą. Po p.i- 
na.ldų bus nulydėta į Šv. Ku- 
zlmiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-'sias dalyvauti ši’ove lai
dotuvėse.

Nuliūdę: .Molina. Tėvas, Bro
liai, BmMo ir Giminės.

liaidotMvvėm patarnauju gra- 
boriai Lachawlcz Ir Sūnui. Te
lefonas CANal 2515.

ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOUlevard 5208 -8418

Tai. CICERO 294

SYREWICZE
ORABORIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui |SS.46 

KOPLYČIA DYKAI1344 R. fiOth Avk. OifOTo. Ih.

Telefonas YAIMs 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilicui visokiema 
reikalam*. Kai** ^ieia«waa. 
3319 AUBTJKN AVENUB

<ĄlH^ fcl
J, F. BADŽIUS

ft»e.
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja u4 |ž6.t>0 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai.

668 W. 184h St. Td. CANal «I74 
______ _____ ______________________

ANTANAS PEIKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST ĮSU STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS'

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe U77

Visi Telefonai: YARda 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia. ’ .9 » >
x LIETUVIŲ

GRABORIŲ (STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalai esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą®
4605-07 South Hermitage Avenue .

Tel. LAFarctte *579
j. LIuievičius

Ir

PO, ta. manja 
cagoje to

DMelė to gndB 
K«»lyči* dytei

ČIU

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAL 

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAI GHICA60JE
EUDEIKIS i* SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDBIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

, yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IK TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

• 2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS: 1

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

Fhono CANal 9192

DR. S. 6IEŽIS '
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

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

SeredomU Ir Nedėliotnls pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Coliforma Avė.
Tutelonos REPubUe 78*8

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tetef. BOUlevard 7820
Namų tcL PllOspect 1930

TeL CANal 0257
Res. PROspect 66^1

DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencij* 6600 So. Artesiaa Aveu 

Vaiasdos: 11 ryto iki 4 popiet
6 tkf 8:86 vakar*

•

TeL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Se. Ashland Avė.
arti 47 th šftrėet

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį

Tel. GROveun 1595

DR.A.L.YUŠKA J
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Secedouus po pietų ir Jttadeldiemaį

tik cuMtarus«4M W, MAtoąVlkirrE ROAD
Tek CANal 6122

DR. G. 1. možis
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas LeavUt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl * vakar*
Seredoj pagal sutartį

. DR. T. DUNDULIS ,
GYDYTOJAS »r CHIRURGAS

4142 AR0BB& AVENUE
Tel. VIRglnia 0936

ivaiaoi a AK V Ak Ali

į , k / ‘
Res. Phone Oftic* Phone

KAGlevvood 6641 ...WEMtworth *900

DR. A. R. McCRADC
GYDYTOJAS to CHIRURGAS
Vo5O bo. Hkzsteū btreet

ROOM 210
vai.: t-< ir 7-> v&h vakare

1 /

Ofiso YVU VTCMry 6*9*Re*, tuk DKEgal 9191

. DR.A.A.ROTH ,
Rusas Gydytoja* Ir Chirurgas -

Specijalistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas *l«t~ Street

Vai.: 16—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliotais Ir šventadieniais 10—-12

DR. CHARLES SE6AL
perkėlė e*v» ofitą p» aum«rt«

4723 SO. ASHLAND A VE.

SPfiCUAUSTAS
Dzn/vto. Moterų tr Vyrą Lt<ą 

▼at: ryto nuo 1*—Iš b«o 1—4 p* 
pietų: 7—8:Š9 vai. vakar*

Nedėliomis 1« tkl 11
Telefonas MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAR<E 0991

Kės.: TH. PL Aza 8200
VALANDOS:

.Nu* 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldleaiats nuo 10 lkl 12 dieną

Offle*' ndn.:
PROspect 2011 BBVeMyOOei
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 VYest 63rd Street
Vai.: 1 te 4 to 7 t* * P. tf. 

Ketv. Ir Cfekmad. tšagai zdtartl 
Ryto v*l. *v. Kryštaus Lig*tilBėj

Phone^HEMlock 6700

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Drauge” it 
remkite v^sus tuos pro« 
fesionaius ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVIC1A tINDERTAKING CO:
TNCORPORATED
n«*nry W. Brtcfcor 

(I.leenaed EmUlmor)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL. ’

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniams kars

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
VISAS LIGAS VYRŲ tR MOTERŲ FFR 29 METUS HTEMURIMY 
KAIP U«U8Kt«MI StOS to> BfeforiYDOMOH SOS YRA

dįeclalllkal gydo ilgią pllVo, plaučių. Inkstų Ir paalėa, uinvodijlmą krau
jo, odoa. „gM. žaizdrą reumatizmą, galvoa ekauzmue, ekaąamus nuga
roj*. koeėjlm*. gerk’čz «k*a4ėji<n* tr pulaptin*** Ilges. Jol*u kiti Be
galėjo Jim Išg-dyti. steikite čt* tr peralUkrinktte ką J14 Jura* «*U pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tukaUnMua ligonių. Patari. ' 
maz dykai. OFISO VALAKDOSt Kaedie nuo 10 valandoe ryto iki 1 ' 
valandai to n*0 —I raundai vakare. Nedėliomla ano 11 ryto tkl 1 v*l.4299 WBVX >64/1 8X. kxui^ “coltr Are. r-i. 1 UAwt<.r.i 54re

GYDO



a

C H ICA G O
KAS NAUJO DIČVO ’

j Spalių 10 d. suėjo 4 metai, jtės prie jos stropiai ruošiasi, vyko, nors diena buvo gan ša- 
kaip a. a. Domicėlė Neffienė (lamina gražių dovanų, užpra Uoka. Kų veiksime toliau pa- 
ilsisi šv. Kazimiero kapuose. Įšinėja svetelius ir 1.1. Kas tik lapijos reikalų pagerinimui,

kviečiamos visos narės ir ki
tų kuopų sųjungietės atsilan
kyti j šių party. įžanga tik

Penktadienis, spalių 13, 1933

j PRANEŠIMAS NAMŲ 
SAVININKAMS

es buvo Kad pagelbėjus mirusio? fiio nori smagiai laikų praleisti, laikas parodys. Girdėjau, rna-Į kvoterukas, o malonumo bus

APVAIZDOS PARAP.
H o

Kišai. jaunas stiprios i 1®^>dažūai atlaikomos šv. Mi- prašome atsilankyti. Pradžia
nuikotos*. TarbdvoUmfigtB ne r&i’te; sukviečiama 'Ne’ffų, Ka- b vai. vakare. Tikietas tik 25
tik šeimynai, bet ir visai ko- valiauskų giminės ir pažįsta- centai, 
lonijai, nes velionis aktyviajai bei artimi kaimynai pasi- 
dalyvavo vietinėje politikoje į melsti. ' * . *
ir daug gera darė, ypač pa-j Praeitų antradienį Aušros 
vargeliams. Vartų bažnyčioj atlaikyta tre

jos šv. Mišios su ekzckvijo-

X Parapijos bnzaras jau 
eina prie užbaigos, šiemet jis 
atrodo daug gyvesnis už pra
ėjusius metus. Kad ir žmone-
liai da ekonomiškai suspaus-Į X Jau ilgesnį laikų nesvei- 
tt> bet atjausdami savo para- kuoja Ona Pužauskienė, mūsų'niįs už a. a. Domicėlę. Baž 
pijos reikalus, skaitlingai la- gerb. biznieriaus Boleslovo Pu nvčioj švietė ir gražų įspūdį 
likosi ir remia. Didžiausios pažausko žmona. Linkime jai <]arg žvakės, elektros aut visų 
rainos tikimės ateinantį šešta- kuogreičiausiai pasveikti. Pu-
dienį, o svarbiausiai sekina- žnuskai yra uolūs parapijos 
dienį, nes tai bus triukšmin- rėmėjai, taip pat ir visų kil-

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

noma rengti bazarų. (daug daugiau
X Spalių 7 d. ŠV. Kryžiaus į --------

Ta pati bažnyčioje kun. M. Švarlis su
rišo Moterystės Sakramento 
ryšiu dvi senutes: K. Lukoše
vičių su Sofija Dautaraite ir 
E. O\vens su Pranciška Dau-
taraite. Linkihie naujoms šei-

nių reikalų.gos bazaro užbaigtuvės. Tą 
dienų lauksime ir mūsų bičiu
lių iš toliaus, kuriuos širdin- p. mergaičių sodalipi.ja vėl at- 
gai kviečiame. Visi į bazaro gijo jr atnaujino savo veiki- 
užbaigtuvesl mų. Dabar jos gyvavimas jau

X Mūsų kolonijos lietuviai įtus užtikrintas, nes gerb. Se- 
žada širdingai paremti mūsų si-rys žadėjo savo pagalbų.

altorių ir prie katafelio. Ant 
galo atgiedota Libera.

Pamaldose 
nės Lenk artų

X Šv. Pranciškaus dienoje 
(šio mėnesio 4 dienų) parapi

jos mokyklos vaikučiai pager
bė kun. Pranciškų Vaitukaitį

rnynoms
laimės.

gero sugyvenimo ir]
Rep.

ŠV. Pranciškaus Vienuolvno

Sout)iwest Landlords Prote- 
ctive Bureau duoda nariams 
sekančius patarnavimus: vėl 
tui išnuomuoja flatus, ištiria 
namų nuomuotojų rekordus, 
gelbsti iškolektuoti rendas, 
duoda legal iškas ir ad vok avi
škas informacijas, daro ren- 
daiminkams notas, pamažina 
taksus, traukia neužsimokėju
sius rendauninkus į teismų.

Kožnas savininkas turėtų 
prisirašyti. 12 metų patyrimas 

Kovo 11 d. mirė žinomų, šiuose darbuose, — prisirnšv-

R.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK
TRAUKIAMAS ATSAKO

MYBĖN KASMAUSKO 
SUVAŽINĖTOJAS

X Malonu girdėti, kad Šv. ijų> Stungių
Jur. Kirdulis, J. Čepienė, EI. 
Žilienė, Ag. Vepštienė, J. Tva- 
rkūnienė, K. Masiokienė, EI. 
Mažeikienė, O. Šturmienė su 
dukterim Aniceta ir kiti.

Po pamaldų VI. Neffas pa- 
• kvietė visus į savo namų, 2435 
į S. Leavitt St., pusryčiams.

Rep.

Ašt,

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

didvyriams Dariui ir Girėnui 
paminklo statymo reikalų. Tuo 
tikslu jau suorganizuotas ko
mitetas, kuris kviečia visus, 
ypač motelis ir mergaites sto
ti į eilės aukų rinkėjų spalių 
28 d., kurioje bus daroma vie
ša rinkliava Čikagos mieste.
Jau kelios dešimtys užsiregi- Biznierius V. Neffas su sū 
stravo. Visos, sesutės lietuvei- num Volteriu ir dukrele Gė
tes, stokime į talkų! novaite negali pamiršti savo

X Jau savaitė suėjo, kaip buvusios geros šeimininkės mo 
iškilmingai'buvo palaidotas a. pers Domicėlės, o vaikučiai sa- 
a Tarnas Stencelis. Jo mir-'vo rūpestingos motinėlės.

ta Libera. vardinių proga. Seserų Kaži- 3 sk>’r- ""mėsinis su- Kovo n ,j n,įrė žinomų, ^šiuose darbuc
dalyvavo gimi- n.ieriečių prirengti vaikučiai z*1’nkl,nas i''ks Penk^a<R< n^’ ; Marųnctte 'parke gyvenančių , kde šiandien.

, šeimyna, Kirde- išpildė jspūdingų programų. . 1:5 ‘U l«.nol<lų, P*; L Kasmauskų sūnus Petras. SOUTHWES

, B. Benešmnas,! Jų dienų bažnyčioje buvo „(„ih Jis buvo suvažinėtas automo- __ ,,
atlaikyta trejos šv. Mišios sy- nuoširdžiai kviečiami ateiti, 

nes turime daug svarbių rei-

SMAGI PRAMOGĖLĖ

kiu prie trijų altorių gerb. 
kun: Pranciškui celebruojant. I 
Mišiose ėjo daug vaikučių ir 
uuvųyių žmonių prie šv. Ko- 
įiivųjjos.

X Spalių 9 dienų Šv. Krv- (X 
žiaus parapijos mokyklos vai
kučiai paminėjo liūdesio die
nų.. Išpildyta ypatingai graži, 
patriotinė programa, susideda 
nti iš dainų, deklemacijų, ka- Moterų Sųjungos 20 kuopa 
lbų ir lošimo. Visi vaikučiai • ren^a šaunų bunco party se- 
nuo didžiausio iki mažiausio ikmad., spalių 15 d., 2. valandų J 

pareiškė, kad Vilnius tnri iP0P*e^ PP* K^P^ų namuose, 
būt grąžintas Lietuvai. 4412 So. Krancisco Avė.

Kviečiame visas moteris at-

bilio. Draiveris jį mirtinai už
kalu svarstyti. Be to išgirsi- gavo ir pabėgo. Po septynių

'me pranešimų iš Šv. Pranciš- piėnesių tyrinėjimo koronerio 
džiurė priėjo išvados, kad tai . 
padarė W. Karson ir dėl to j 

šiomis dienojnis pareikalavo, 
kad jis teisme būtų- baudžia
mas už žmogžudystę.

. kaus. Rėmėjų ][ seimo, kuris 
įvyko Pittsburgb ’e. Valdyba

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

PRANEŠIMAI

SOUTHWEST LANDLORDS 
PROTECTIVE BUREAU

B. ,R. Pietkiewicz. vedėjas 
2308 West 47th Street

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ “DRAUGĄ”

Moterų Sąjungos 55 kuopos 
rengiama pramogėlė — bun- 
co žaidimas jau čia pat. šį se
kmadienį, spalių 15 d., pp.
Jasnauskų name, buvusioj ’ x Kiek teko sužinoti, pa- 
krautuvėj, įvyksta ši graži sų-Į rupijos paskutinis piknikas 
junginių pramoga. Sųjungie- j spalių 8 d. pusėtinai gerai pa- Į nedėlios popietį. Ypatingai

silankvti ir linksniai praleisti

RŪKYTOJAMS{%^%zLUCKIES

eataitiktinai Luckies traukiasi taip lengvai, dega taip 

vienodai. Kadangi kiekvienas Lucky yra pilnai prikimštas 

—* pripildytas iki galo saldžiu, prinokusiu, švelniu turkų 

ir naminiu tabaku. Apvalūs, kieti—be liuosų galų. Štai 

kodėl Luckies yra taip švelnūs.

*it's toasted H
DfcL CERKI.ĖS APSALCOS — DfcL GERESNIO SKONIO

VlSUOMET/yMulttMM/i apJirtitruu 

VlSUOMETUiKit/er

Kriaučių lokalo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimas įvyks 
spalių 13 d., Amalgamated 
centro name, 333 So.’ Ashland ' 
Blvd.,. 7:30 vai. vakare. Bus 
daug svarbių reikalų svarsty
mui. Visi dalyvankit.

F. Prūsis, sekr.

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS

SCRANTON, Pa. — Spaliui

mėn. 16—29 d. Pamokslus sa-

kvs Tėvai: A. Būblys, M. I. 
'C. ir A. Petrauskas. M. I. (’.

THE BRIDGEPORT 
KNITTING CHOP

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, paila« ir prrndirbų mui

liniai gražinami į normali gyvumą ir 
iitverme ištrinant juo* ANCHOR I’ain- 
Lapclkriu.

Kunmrt jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
■'.audžiu trūkčiojimų ir gėlimų nu> 
r rtlid l.o litinio išsitempimo, gerai ii- 
sitrynkite tu Pain-Eapelleriu ir atsigul
kite. Galimai daiktas, kad vienu tokiu 
i'-itrvnimu paaiekiit palengvinimo ken- 
tčjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
7 c.—skirtingo didumo bonkittėa. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

PAIN-EXPELLER
Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL CO.
12132 UNION AVĖ. 

Chicago, Ill|

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wųbash Avė. 
Phone PULLman 8092

-J
Neriam plonus ir storus vii- • 

nonius svederius dėl vyrų, mo- • 
terų, mergini] ir vaikų.

Neriam vilnoms pončiakas 
dėl ir.oterų ir vyrų. Taisom 
senus svederius. |

Atdara ir šventadieniais. i
F. SELEMGNAVieiA 

504 W. 33rd St.. Chicago. III 
Prie Normai St.

Pliene Victorv 3486

i ——

BIZNIO PROGA

v ittod anglių kompanijos pakėlė an
glių km’tjas. taip aukfttal, kad ).mo- 

, ; ėins sunku belpirktl, o lietuvių 
CHANE: COAE KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikta anglių, telefonuoklt liinjutis, 
guusli daug piginu negu kur kitur — 
Talefonas

ItEI’I KI.IC M4H2

PARsinroriA moiikuntusah 
s\l,II NAH. Valtis noiijpualoa n'a- 
dos. t kambariai prie virtis, prie- j 
•tart) patirsi’ r ant viltis. AlaiSnuklt'' I 
22 IR \V. «l. SI lar'l Wealnm Avp.) ,

OKSAS EKPRESS
<raustau Rakandus, Planus Ir prį.

| itatalf anglis nė plglauMlas k-’lr.*--.. 
lila.-k lian.l $t !M»: llat king gM.IIO 
UII rrs Crt ck

Pa<anl't I, A Pa M-t t c 898T.
J. O R S A S 

2649 West 43rd Street

JOHN B. BOROEN '
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Tulefunas MTAte 7MMI 

Valandos • rvte Iki B ooplst 
2201 W. Cermak Road 

Panedėllo. Reredos fr

PEOFLES GOAL GO.
Visados garantuojame ko 

kybę ir teisingų voga
Vardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau

Pėtnyfili
vakarais B Iki •

Telefonus CANuI S122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Uturnlnko, Ketverto Ir Bubėtos 
Vukerels 7 Iki •

Telefonas ItRPnb'.lc MOO

anglių žemesne kaina ii
Peoples Coal Co.

I, 3. or 4, tnns
S tono nr morc

Poc-by M. n. ... . S7.7H S7.2S
Kent. M. R. . .. . tS.Tft S5.4S
lenn? ............. . 3S.7S M-3S
Kln< k Hurid
Egg ........... sr.mi Ss.no
t.iimp .'........... SA.7A SS.25

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM
Lietuviškur

BONUS

SIUNČIAM PINTOUS l LIETUVĄ 
LAIVA K O MOtU AailICHA 

PRISIKASYKITE J MŪSŲ SPULKĄ
TKiaiNOmCU PAMATUOTAS BIZNIS

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




