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RYGA (per paštų) — Spa
lių mėn. 2 d. popiet čia prasi
dėjo lietuvių latvių prekybos 
derybos. {V ėdamos finansų 
ministerijoje. Tkišiol veikia.iti 
prekybos sutartis, nuo kurios 
Lietuva atsisakė, nustoja ga
lios lapkričio 1 d.

Lietuvių delegacijai pirmi
ninkauja prekybos rūmų di
rektorius Dobkevičius, o lat
vių t— užsienių reikalų minis
terijos administratyvinio ir 
juridinio departamento direk
torius Sėja.

Dirižablis Graf Zeppelin 
atskrinda į Chicagą

ANGLIAKASIŲ DEMONSTRA 
UOS SPRINGFIELDE, ILL.

NUGINČIJA KARĄFAŠISTAI PLANUOJA
UNIJĄ
---------- I BERLYNAS, spal. 20. —

iVIENA, Austrija, spalių 20. j Kancleris Hitleris vakar pri- 
— Iškeliama aikštėn, kad visų ėmė vienų anglų laikraštininkų 
pasaulio kraštų fašistų vadai ir griežtai nuginčijo, kad Vo- 
jau sėjai turi slaptus tarpu- kietija rengiasi karan, arba 
savius pasitarimus. siekia karo. Taip pat nuginči-

Planuoja sušaukti tarptauti- jo, kad Vokietija norėtų jėgo- 
nį kongresų ir sudaryti “ket- mis iš lenkų atimti Pomerani- 
virtųjį internaeijonalų,” kurs jų, karidorių ir kolonijas, 
būtų griežtoje opozicijoje ko- Kancleris pareiškia, kad 
munistams, socialistams, libe- šiandieninė Vokietijos vyriau- 
ralams, taip pat tiems, ku- sybė dirba ne monarchijos ar- 
rie laikosi aiškių demokrati-^ba respublikos naudai, bet Vo 
nių tendencijų. kieti jos gyventojų gerovei.

------------------------ Toliau sakė, kad Vokietija
VOKIEČIŲ DIRIŽABLIS pageidauja turėti ko drangin- 

giąųsijts
———- zija. Bet ne kitaip, kaip tik

RIO DE JANEIRO, Brazi- lygiomis sąlygomis. Daugiau 
lija, spal. 20. — Vokiečių di- nieko.
rižablis ‘‘Graf Zeppelin” čia j 
tik! per pusvalandį sustojo ir j 
išskrido atgal į Pernambuco.

Iš ten skris į Chivagų. Pir 
madienj bus Miami, Fla., ant 
radienį — Akron, O., o teria 
diertį — Chicagoj.

Dirižablis turi 17 keleiviu.

PAGROBĖ TROKĄ SU 
□GARĖTAIS LIETUVOJE

Trumbull ir C'hicago avė. 
skersgatvy trys plėšikai pag
robė R. J. Reynolds Tobacco 
kompanijos trokų su cigarc- 
tais vertės 350 dol.

ATLYGINS UŽ NUSAVIN 
TAS ŽEMES

Tai pietįnio žemės ašygalio tyrėjo 
riuo jis vyko į minėtų ašygalį. North Caroli 

I vilktas Į Southport, N. C. Ekspedicija sut:

oiuand. Byrdo laivas, ‘‘Bear of Oakland”, ku 
i •pakraščiuose sugedo jo mašinos ir jis vos at

Pagal žemės reformos įsta
tymų, visiems dvarų savinin
kams, kurių žemės yra nusa
vintos žemės reformos reika
lams, atlyginimas už nusavin
tų žemę virš nenusavinamos 
žemės normos turėjo būt mo
kamas valstybės pasižadėji
mo lakštais. Šiomis dienomis iš 
ėjuąiose ‘‘Vyr. Žiiv” 425 Kr. 
tas'v. ėmės reformų*]** juta tymo 

vakar vienų, ptėšika pašovė, o straipsnis pakeista taip, 
du kitps sugavo. kad jvanj savininkam:? arba

"*...................... • įkaitų laikytojams gali boti

NAUJAS PASTAS atlyginta tam tikru valetybi- 
V aukegane atidarytas nan- Į nės žemės ar miško plotu ar- 

jas paštas. Pastatymas kašta-į ba pinigais, atskirai su kiek- 
vo apie 140,000 dol. [vienu savininku susitarus. Su-

----------- ;----  tartį su savininku ar įkaito lai
PRIEŠ DIDELES ALGAS Ikytoju sudaro žemės ūkio mi- 

WASHTNGTON, spal. 19.— nisteris ir tvirtina ncinisterių 
Krašto vyriausybė ieško prie- kabinetas?' va
moniy, kokiu būdu priversti I fljt# p&t >(
didžiules bendroves ir kumpa-: |vgjnta ir ŽPm,,s refonnM
nijas, kad jos «,mažintų mik. ivedamuoju ^tatvmn „asa- 
žiniSkas algas, mokamas savo miatralinilĮ randenu

Ilhnoiso senatas pagaliau reikalų vedėjams. ' Soit5„;„a 5r 4„
pripažino 33,OOO.OOQ dol. bonų 
laidos sumanymų. Šie milijo
nai reikalingi bedarbių šelpi
mui. Žemesnieji rūmai svars
to sumanymų.

UŽ KRIKŠČIONYBĖS 
i ĮŽEIDIMĄ

DEMONS CH1CAGOJE
KELIOLIKA SUŽEISTA
So. Canal gatvėje gatvėka- 

ris susikūlė su automobiliu, 
Gatvėkaris nušoko nuo bėgių. 
Keliolika asmenų sužeista. .

VARŠUVA, spal. 19. — Len | SPRINGF fcLD, III., spal.
kų vyriausybės organai kon- 20. — Vakųi keliolika tūkstan
fiskavo čia žydų leidžiamo sa- čių angliškai ų sukėlė demons-
vaitraščio laidų. Laikrašty į- tracijas prie tie valstybės rfl-

: žeidžiama krikščionybė. Pade- mus. ProtapAaja prieš federa-
tos iš K4ausnerįo parašyto* linės vyriafeyhės neveiklų,

Fknygps apie Jėgų .Nąaąrietį nev^kdfgjllinaiee NRA
tfaukriš. 'Šf^jfflfth/'kStTlhikra- anglių pramonės kodo. —'
ščio leidėjai ir autorihs pak- ~ . .. ,. r Demonstracijos neapsėjo be
liūs teisman. > »__ .. ..

DAR NEŽINO KAS DARYTI

REIKALAUJA DAUGIAU 
GINKLUOTIS

WSSEN, .Vokietija, spal. 19. į ŽENEVA, spal. 19. — Švei- 
Areštuota trys vokiečių laik- carijos karo departamento 
raščių redaktoriai už tai, kad viršininkai reikalauja didesnių 
•ties atspaudintais laikraš- jfilaidų krašto apsaugai.-Sako, 
čiuose vaizdais padėtos klai- šiam kraštui reikia (langiau 
dingos antraštės. ! ginkluotis.

Vaizdai vaizduoja smogikų _____ _ . ____
iškilmės, o antraštėse pasokv- MELLONAS IŠTEISINTAS

ta, kad tai ‘‘komedijos žaidi-, ________
mai.” . * [ PITTSBURGII, Pa., spal.

*------------------ 19. — Federalinis teisėjas
UNIVERSITETUI PRIPA- Gibson panaikino užvestų by- 
iŽINTA AUTONOMIJA lų prieš W. L. Melionų ir ki- 
MEXICO CITY, spal. 19.— jtus Gulf Oil bendrovės virši- 

Meksikos vyriausybė pripaži- ninkus dėl mokesčių už paja- 
no vietos juni versi totui visiškų mas nemokėjimų. O šie mokes- 
autonomijų. čiai siekia 5 milijonus dol.

3 PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

J BISMARCK, N. d;, spaliųy*11"
20. — North Dakotos valsty-1

Įlies gubernatorius uždraudė iš Į 
, valstybės išvežti kviečius. Tai j 
kova prieš NRA.I

Prie šioR kovos prisideda ir
Nf braskoR gubernatorius.

SENATAS PRIPAŽINO 

BONŲ LAIDĄ
AUTOMOBILIAI TURĖS 

. TRIS TEKINIUS

TORONTO, Ont., Kanada, 
spal. 19. — Automotive Engi- 
neers draugijos Kanados sky
riaus susirinkime aiškinta 
kad artimoj ateity automobi
liai turės tik tris tekinius — 
du priešaky ir vienų užpaka 
Iv. Be to, inžinas bus užpaka

Pinigų vertė 
mainybaGRĄŽINO AUKSĄ

NEW YORK, spal. 20. —įleidimo nuosavybės dokumen- 
1 Vakar prancūzų franko vertė tai.
' staiga ėmė mažėti. Gal tai dėl ši8 įstatymo pakeitimas vei- 
! pasklydusiųjų gandų, kad fran kia nuo šių metų rugsėjo 19 d.
kas gali kartais netekti žutksb Į ------------ -
pagrindo. Tačiau britų, sva- DELEGACIJA I LATVIJĄ
ras keliais centais pabrango. Į ------------

Vakar pinigų vertė buvo: ' Kaip numatoma, Lietuvos 
Britų svaras $4.53 delegacijų prekybos deryboms
Prancūzų IQ9 frk. 5.58 su Latvija sudarys prekybos 
Italų 100 lirų 7.53 ir pramonės rūmų priminin-
Belgų 103 belgų 20.10 kas Dobkevičius, prekybos de 
Vokiečiu 100 tark. 22.90 partamento direktorius Norkai 
Dolerio vertė Europoje va- tis, užsienių reikalų ministeri- 

kar buvo, imant prancūzų auk jos ekonominio departamento 
so franko terminu, 70.88 c. direktorius Kuzminskas ir eks

spal. 19. Kaltinama už auk
so krovimų ir nenorėjimų su 
tuo metalu skirtis Mrs. E. 

mes buvo atvykę: Lietuvos Martin pagaliau grųžino vy. 
karo attache Latvijai, pulk. p. riausybei visų turimų auksų— 
Jakutis; Lietuvos konsulas [ 60,000 dol. monetomis ir 25,- 
Daugavpilyje, M. Savickis, Ro OGO dol. aukso certifikatais 
kiškio komendantas, pulk. Ja- (banknotais). Už tai jai duo- 
sinskas, ir kt. Iš latvių pusės ta paprasti atsargos bankno- 
dalyvavo Žiemgalijos divizijos tai.
Stabo viršininkas, pulk. Orin-Į Dėl aukso krovimo ji buvo 

apskrities traukiama teisman ir areštuo-

PADUOTI IŠBANDYMUI

Tris moksleivius, kurie ne
senai vadovavo moksleivių 
demonstracijoms ir streikui 
prieš mokyklų boardų, teismas 
padavė vienerių metų išbandy 
mui — policijos priežiūrai.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

LIMA, Peru, spal. 19. — Iš 
Pūna srities praneša, kad tų 
sritį ištiko didelis žemės dre
bėjimas. Kone visos kalvos į- 
grinvtisins. 1 asmuo žuvo ir 
keletas sužeista.

| DAUGAVPITJS, (Elta). -

Spalių 1 d. sukako metai, kaip 
Červonkos kaimo kopinėse, į < 
kurias buvo suvežti ir palaido 
ti krašto laukuose surankioti 
mūsų kariai, buvo pastatytas 

i paminklas. Tų sukaktuvių 
proga tų dienų*įvyko iškilmin- 

įgas Ilukštos apskrityje 1919 
, ir 1920 m. kovose žuvusiųjų 
Lietuvos karių paminėjimas. 
Paminėjimas prasidėjo pamal-

APIPLĖŠTAS VIZ1TORIUS

Plėšikai gatvėje apiplėšė vi- 
zitorių H. C. Childs iš Oalla- 
tin, Tex. Atėmė 1,000 dol., ku 
riuos vos tik buvo gavęs 
banko.

NUMALŠINO MAIŠTUS

BOIKOTUOJA VOKIEČIŲ 
PREKES

WASHINGTON, spal. 20— 
Naujo aukso( vienai uncijai va4 •
kar buvo nustatyta $29.18 kai- PULK. ŠKIRPA IŠVYKO 

VOKIETIJON
APVOGĖ NAMUKUS

APIPLĖŠĖ PARODĄ

STILLWATER, Oklt., spal. 
19. — Du plėšikai užpuolė ap
skrities parodų ir iš ūkininkų 
skyriaus pagrobė 5,000 dol.

domis, kurias atlaikė Dūkštos 
dekanas drattge su Subato 
kletymu, kon. Stulginsku. Ta 
progą buvo pasakyti atitinka
mi pamokslai. Pamaldų metu 
giedojo lietuvių koras. Į iškil-

Bergas ir Unkštos 
valdybos ir kitų įstaigų atsto- į ta, 

vai. Pamaldos sutraukė labai 
daug apylinkės gyventojų. 
Jotas pasibaigus, pulk. Jaku
tis pasakė kalbų ir Lietuvos 
kariuomenės vardu uždėjo vai*, 
nikų. Pi

Po pamaldų Lašų valsčiaus bo
valdyba svečiams surengė už
kandį, o vėliau įvyko rajono 
dainų šventė, kuriai pribai
gus Eglaitės lietuvių mokyk
loje įvyko Ijašų valsčiaus su
rengta vakarienė.

kėtus boikotų.

MANAGUA, Nikaragua, «p. 
19. — Trys amerikiečiai lakū
nai žuvo, įkritę su lėktuvu į 
Managna ežerų.

Vagys įsilaužė į du laikinai, 
negyvenamus namukus arti į 
Vilią ežero if visfcų, kų tik vi
duj rado, iškraustė — baldus, 
kilimus, sidabrinius daiktus ir 

kt.

ORO STOVI8
CHIOAOO IR APYLINKES
— Šiandien nepastovus o- 

ras: šalčiau.

Lietuvos atstovas Vokieti

joje generalio štabo pulkinin
kas Škirpa, 'tarnybos reikalais 

atvykęs Kaunan, atgal išvyko 
savo tarnybos vieton Berlyne.

r
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MWV rSW»KACWQa IŠDAVINIAI

kas nuoširdžiai ir paragina: “Dariaus-Girė
no paminklo pastatymas yra visos Amerikos 
lietuvių išeivijos pareiga. Mums sudarant tos 
išeivijos daugumą, tenka didesnėji darbo da
lis pakelti, šiam tikslui yra išgauta Chica- 
gos miesto valdybos vieša rinkliava spalių 28 
d. Stokime darban visi.”

Praeities patyrimai kalba, kad katalikiš
koji visuomenė visada įvertindama didvyrių 
žygius, atnešusius garbės Bažnyčiai ir tautai. 
Įvertina ir Dariaus-Girėno žygį, nes jiedu sa
vo drąsa ir pasišventimu tautą išgarsino, gra
žų pavyzdį jaunosioms kartoms parodė. Ne
tenka nė abejoti, katalikų visuomenė dėsis 
darbu ir aukomis, kad tiems drąsuoliams ti
nkamų paminklą pastatyti. Manome, kad Fe
deracijos centro paraginimas pagelbės šį dar
bą paskubinti ir dar ligi kitų metų vasaros 
užbaigti.

Žodžiu, į kurią pusę Bepasisuksi, yisur 
daug kilnaus ir skubaus darbo, kurį reikia 
dirbti organizuotai ir vieningai. Dėl to stip
rinkime savo veikimo centrą — Federaftją, 
kad ir katalikiškoji ir tautiškoji mūsų akcija 
pa sek m ingiu u būtų dirbama.

Sveikata - Brangus Turtas

S) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti Mi
to vardų, pavarde Ir ųdrea«> daktaras nnrt 11- 
uotl nu kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

•) Ja* klausimo Ir atsakymo negalinu butų dė
ti 1 laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Vi tat visada reik prklėli pakto kenkei! ui »

LIUOSUOJANOIOS
DBU8K08

Užkietėjusiems viduriams 
paliuosuoti, vaistinėse parduo
da labai daųųf įvairių laksa- 
tyvių druskų^; pigulkų. Ypa-

HKD. PASTARA: Jau rtenuoUkti metei. ke* «u- 
kj dienreety dr. Račkus Sveikatos Skirty. Jie
telkia profeatJoiiaUus patartame skaitytojams Ir mie
to atsakinėja I klausimus sveikatos dalykuose. VM 
krtefilaaM naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arto tiesiog Dr. ltačkul, IMS W. tfrd Sk, Cblca«u.

UETUVOS GYVENIMAS
AŲK8AS UBTUVOS

iraus

MU.M. RAMU S brangenybėmis. 
SUSI W. 48rd Su 

Ctiicaao
Tel. Lafayatte akli

Gerokai prieš karą, liuoslui- 
kmis kuimo seniai, pypkes čiu- nių. 
lpdami, pasakodami viens ki
tam apie užkeiktus katiliukus, 
apie užkąstas Napoleono skry 
nias su auksu ir kitokiomis 

Toms pasa
koms vieni tikėdavo, kiti nu
modavo ranka. Atsirasdavo ir

, užsienių, ypač Prancūzijos, 
J atvyksta žmonių, prašančių 
leidimų ieškoti paslėptų Pra
ncūzų kariuomenės aukso skry 

Tab.-

ištraukia iš kraujo ^vandenį tokių, kurie mėgindavo kasi-
per žarnų uiukozą, tokiu būdu 
mėšlas atsiskiedžia ir viduriai 
išsivalo. Jei kasdien iš kraujo 
būt ištraukiamas vanduo, tai

nėti tas vietas, kur nuo senų 
senovės vienas kitas buvo pa
stebėjęs liepsną ąr vaikščioja
nčias “žvakutes”.

Ir ištik rųjų, paslėpto žemės

uMOTm'uunuu fa 
VARD2IŲ BBVOBI

<BWH

Praėjusiame trečiadienį mūsų dienraštyje 
buvo įdėtas dr. A. Rakausko, A. L. lt. K. Fe
deracijos pirmininko, rimtas rašinys apie šių 
vyriausią mūsų organizaciją ir jos svarbius 
uždavinius ir pirmiausia dykinamus buvusio 
kongreso nutarimus.

Federacijos pirmininkas pabrėžė, kad 
šiais šventaisiais Metais daug dėmesio ir triū
so feikia dėti į katatikiškąakciją, nes anot 
jo, šiame veikime “turėtų atspindėti visos 
katalikiškos išeivijos veidas”. Ir teisingai jo 
pasakyta: “Juu daugiau geros valios ir pa
vyzdžio parodysime dirbdami, tuo aukštes
nio laipsnio bus įuūsų apaštalavimo puopel- 
noi, dauginant žmonijos širdyse Kristaus E- 
vangeliją, iš kur mes visi semiame sau pa
jėgų”.

Taigi, aišku, kad šiais metais Federaci-* 
jai teks daugiau segu kada nors pirmiau pa
dirbėti, kad nuodugniau supažindinti lietu
vių katalikų visuomenę su Katalikiškos Ak
cijos dėsniais, su jos uždaviniais ir priemo
nėmis. Šiame darbe dau&~ pgdės kongrese 
skaityti referatai, kurie, tikimės, bus išleisti 
į knygą ir paskleisti žmonių tarpe. Pasakėme, 
kad ypatingai šiais metam šioj srity turėsi
me pasidarbuoti, nes minime svarbų jubilie
jų — devyn/oliką šimtmečių nuo Kristaus 
mirties ir garbingojo iš numirusiųjų prisikė
limo. < / < K(lieta katalikiško veikimo turės eiti ir 
tautiškas darbas. Taip turi būti dėl to, kad 
kaip greit lietuvis tautybės išsižada, taip 
greit ir tikėjimą praranda. Arba priešingai 
— kada praranda tikėjimą ir tautybės išsi
žada. Dėl to Federacijos pirmininkas ir sa
ko,. kad mums reikės susirūpin lietuvių spau
da, jaunimu, mokslo įstaigomis, sostine Vil
niumi, Dariaus-Girėno paminklo pastatymu, 
ir kitais reikalais.

Turint galvoj, kad dabar mūsų visuome
nėj yra daug susirūpinimo mūsų žuvusioms 
lakūnams paminklo statymo, dėl to pirminin

Ąrėja* Yitkauakąs

AflKSREBA TO
(Žmonių padavimas)

Senui tat atsitiko... Nepereinamuose 
miškuose skendo tuomet Lietuva, o lietu
viai buvo laisva galinga tauta. Tuomet 
dar degdavo Didysis Aukūcas šventovėse, 
ir jo auksas nušviesdavo veidus susilen
kusiems vaidiloms. Žjląs Krivių Krivai
tis aukodavo aukas Perkūnui šventoje gi- 
riojet kur seni ąžuolai kųikė uiąldaviųių 
PįO»lapth o sidabro pavidąlo upeliukai su- 
simųstę šnibždėdavo, apie ją, bėgdami 
smąr&giląis uk'ptų dugnu.... Senai tat at
sitiko... •* -

' _ z ’ I. ■ .
fojė vietojet kpr burbuliuoją greita 

žaidžiųotį Vilija ir taškysi pfltų iierlaitf 
tarp akmenų, kad paskui skambėdama f>a- 
Jięstų knnkuliųojančĮante Nemuno glėby
je, stovėjo i Irvino namas.

Visaį zj'os buvo Dervirtas. Metai iš
baltino jo pu ukus, gyvenimo audros iš

SENIAUSIO LIETUVOJ KOOPERATYVO 
SUKAKTUVfcS

Lietuviai kooperacijos idėjomis domėjosi 
jau 1902 metais, dar spaudos draudimo lai
kais. Buvo ne vienas, kuria bandė kurti Lie
tuvoje kooperatyvus, tačiau nelabai sėkmin
gai. Svarbiausia nepasisekimų priežastis bu
vo rusai, kurie gailėdami Lietuvai ekonomi
nės gerovės kaip įmanydami trukdė. Nežiū
rint tačiau trukdymų, kai kurie jau tada

kraujas žymiai sųtirštėtų, ir
ar tai būtų žmogui sveika? aukso kai kas rasdavo, pra- 

tingai žmonės labai daug su- Aišku, kad ne! jturtėdavo. Taip antai, garsu-
vartoja Magnezijos citrato, Į atsitiuka> kuo-'sis 6iaulių f*Mkanto
mat, jis yra ska«us gerti, už. t ^rus gerą dožą liuosuo- nusiPirk^ netoh ežer° sklyp4 
kcletos valandų pąliuosuoja vi driukoi.} o žarnos greit
durius, pilvo nuo jo negelia ir
yra pigus. Bet ar magnezija 
ir visokios karčips druskos ke
nkia žmogaus sveikatai, tai 
daugelis nežino.

ir jį hek«sinitanaA<Atiadę4{
neil»ituština?Tuoiiiettojidr’u?'dide)« skr3'W- *$4

ska žarnose pasidaro hypoiao- b,uv« dsu« Pr»»<^«k<>
tonišku, ir sykiu su kitais to
ksinais (puvėniais) per žarnų 

;sienas pradeda susigerti atgal 
Glaubeririė druska, Rocliel-!į kraują; tuomet žmogus lyg

line druska, Epsominė drus
ka, Kissingen ir Vicby drus
kos, taipgi ir Magnezijos cit

Neonai vyriausybėje ir vi
suomenėje ’ kilo sveikintinas 
sumanymus atlietuvinti nelie
tuviškai skambančias pavar
des. Juk visokia Mao, ik, aki ir 
kįtokw*ęgalūaės mums yra 
prikergtos lenkų ir rusų, kad 
greičiau lietuvius nutautinti.

Pavardėms atlietuvinti Lie
tuvos vyriausybė' ruošia ata- 
tįųkanią įstatymą ir, kiek gir
dėti, pavardžių atlietuvinimas 
tikrai bus įgyvendintas jau 
1934 metais, tačiau tiktai lie-
tųviams.

. . .. --’Biomis dienomis Lietuvos le
Ta skrynia buvusi uik»sta Nu- jfcy- Bu „„ kuni.
poleono kariuomenės, kuri .įUusu nutarS j.
1813 lustais rus, sumušta bė- .ęįkti vyriausybei rast,, kad
go per Lietuvą. ' jie savo pavardžių keisti ne

____ ______________ _ N“‘o,i Zar“s* viwws s»,ul- ‘nosį. Na, ir gerai. Nes Lretu-
sįipaėja ir inkstai susivar- !kus ūkininkas, beakdamas lau Voj visur dabar siekiama aiš

kų, užtiko pilnų katilėlį r«siS- kum9. Tod81 8sUBr. p,gei. 
ko aukso, kurt esu dar senais davimai, kad lenko pavardė 
taikais užkasus lenkas dvsri- ,u»n»b. tų lenkiškai, lietuvio - 
nmkas Sesiekis. Iškasęs auk- i lietuviškai. Tsb-

it* apsinuodija, jam kraujas
ims
toima.

sugebėjo kai k, padaryti. Antai, tauragiš- lrataB- ** vartojama tik retkar- j Jei žmonės žinotų, kiek daug 
kiai su prof. Kemešiu priešaky (tada jis"bu- ciaI5> tai normaliam ir subre- (ligonių ateina pas gydytoją su
vo dar be titulų), įsteigė Tauragėje 1903 me
tais kooperatyvą ir jo veikimą išvystė taip, 
kad net patys rusai stebėjosi.

Tas kooperatyvas, vienas seniausių Lietu-

ndusiaui žmogui nepakenks, jukaudančiomis strėnomis, su
Bet nuolatos gerti yra nesveik 
ka, o kai kada tai ir labai pa
vojinga.

sugadintais inkstais, su suga- “«* **““*•» nuo rus, karino-
dintu skilviu, su nusilpusiu 
krauju, su sugadintomis mė-

voje, šiomis dienomis švenčia 30 metų su- Suliesėjusiems, silpniems, a- ' mėsinėmis ir įvairių organų
kaktį. Jau iš pat pradžių jis turėjo apie 200 nciiiiškietus žmonėms, ypatinrnarių ir prekiaudamas .reikalingiausiomis rei 
kmenimis, darydavo per metus apie 100,000 
rublių apyvartos. Su laiku kooperatyvas bu- 
yo įsigijęs savus mūro namu^ didelius san- aukščiau paminėtas druskas y- 
dėlius, kurie didžiojo karo įlietu sudegė. ra Ribai nesveika.

' r • Augantiems, .vaikams, ir ne-
^|STABĖLe(S subrendusiems, niekuomet ne-

' ” ? lgalima duoti geĘti magnezijos'
Daug lietuvių pavardžių yra iškraipytų. karčio; .

Jos yra surusintos arba sulenkintos. Mažojoj I XT-w. . . . ./ . ........ , • ... . _ | Nesčionia moterims taipgiLietuvoj vokiečiai lietuvių pavardes iškraipė. ... ..T. A . ... \ ‘nepatartina gerti magneziją ajrLietuvos laikraščiuose pastaruoju laiku pra- . . , . . . , ,... .... . ' ,.. .. , . . kokius laksatyvius keliukams,dėta agitacija uz pavardžių sulietuvinimą. , . . .. . ...r nes kurtais gali pakenkti mo
tinos ir kūdikio sveikatai.

gai kurių rankos ar kojos da
žnai užtirpsta m—.atšąla, gerti

pakrikimais todėl, kad per 
daug magnezijos ar laksąty 
vias druskas gėrė, tai tokias

menės pabėgęs Amerikon 
ten puikiai įsikūręs.

Tokių atsitikimų Lietuvoje 
buvo daug. Seni rųsų kąriš-Į 
kiai, kurįems teko per didįjį Į' -kdndininkg Kurauienė, gy-

ir 8K9UU9U TUJtta KKA- 
i!W OYYUVYOJA NUO. 

KĄ YOKHUUI

kąrą bėgti su Renepkamfo ar-
druskas vidurių liuosavimui inai^a’ Q “^slininkai
nei į burną nėimtų. >S " (Mcbeolegai sake, kad Ota

vos žemėj esą užkasti dideli 
turtai n« tik Napoleonų armi
jos, bet ir rusų. Rusų laikais 
keletas kariškų įstaigų kai ku
riose vietose darę kasinėjimus 
ir užkasto aukso radę.

Ir Lietuvos vyriausybės kai

Atsargiai, negerkite .perda- 
žnai magneziją nei karčią dru
skų, nes kartais gali pakenkti 
sveikatai.

D-ro RaČkaus atsakymai

Tam pritaria vyriausybė ir reikale pagelbsti. 
Šiam judėjimui reikia pritarti. Būtų geral< 
kad ir Amerikos lietuviai, turintieji pavardes 
su rusiškomis arba lenkiškomis galūnėmis, 
jas lietuvintų. Mackevičiau Janušauskai, Ja- 
nulevičiai, Juškevičiai, Račkauskai etc. turė
tų pasivadinti Mockais, Janiais, Januliais, Ju- 
škais, Račkais ir t.t. Gaila, kad amerikiečiai, 
trumpindami savo pavardes, jas nelietuvina, 
bet anglikonizuoju. Tai daro be jokio reikalo 
ir išrokavimo. Šiuo klausimu savo laiku pa
rašysime plačiau.

džiovino ’ir lyg bronza updengė jam vei
dų, o kautynės paliko jame garbingus iš
blyškusios rožės spalvos ženklus.

Turtingus buvo Dervines. Jo klėtyse 
buvo laikoma daug žvėrių odų, nebuvo 
galima suskaityti statinėlių su gintari
niais medaus sluoksniais, kur buvo pasta
tytos jo nąmo rūsyje; turėjo ir daug ki
tokio lobio senis.

Bet mažai tevertino senas Darvinus 
savo turtus, jo žvilgsnis abejingai praei
davo pro juos, kai pasituikydavo jam už
eiti į laikymo vietas; paniuręs ir rimtas 
jis šaltai Žiūrėdavo į savo turtus. Amži
niai ramus, senas Dervines, atrodydavo, 
niekuo nesidomįs: ,įo šviesios, rimtos akys 
žiūrėduvo taip, lyg kati nuolat būtų ką 
mačiusios sena, praeitu, kur pasiliko leng-

Atsakymas O. Y. —Į tam- kurios įstaigos kelia sumanv- 
stos klausimą, ką reikia dary-j mus, kad tose vietose, apie 
ti, jei trijų metų vaikutis vai-gurias vietiniai gyventojai pa- 

Motinoms, kurios savo ple- go su didžiausiu pamėgimu a- šakoją visokias istorijas, būtų
nu kūdikį peni, taipgi nesvei
ka gerti magneziją, ar karčią 
druską, nes duo to pasidaro 
mažiau krūtyse pieno, ir tas 
pnts pienas tada tampa ne 
toks geras kūdikio viduriu
kams.

Karčiosios druskos ir Viso-* 
kie hydragoginiai mineralai

nglis, molį ir lupinėją nuo-šie 
nų tinką, ir barimas negelbsti, 
atsakymas yra sekantis. Kūdi- £epfli duoti kasdien po trupa- 
kį reik dėl to nebarti, bet gy- “Ifalivcr G4l”, Kartais to 
dyti. Gal būt, kad jis turi le- amžiaus vaikužiai ^kramto ir 
ngvos rūšies Skorbutų ar ra- |valgo visokius daiktus iš nuo* 
chitą, taigi patartina duoti.bodumo, tad gerui’yrą suras- 
jani daugiau šviežios mėsos, 'ti jiems tinkamus draugus žai- 
vaisių ir daržovių. Taipgi yranti.

daromi kasinėjimai. Nes iš

velianti Tilžės krašte, Kaukė
nų pąrąpijoja, fyjlhetvarių kai
me, Iranu «ąvą (imto metų 
Stt&įlftuves. Ta proga Prūsi
jon iuniist«ęis pirmioiakas, jų 
sveikindamas, padovanojo ma 
žą pinigįpę dovaną. Korauienė 
gimusi 1833 nietais senojo Prū
sų lietuviu *Ąvižių šeimynoje. 
Ji ištekėjo už vyro su vokiška 
pavarde, tačiau ir sų juo kal
bėjosi lietuviškai. /Vokiškai 
kiek pramoko tik vėliau, ta
čiau vos susikalba.

Senelė turi labai gerą atmi
ntį: mintinai atpasakoja lie- 
tuvUkaa giesmes iv ištisus Bi
blijos straipsnius. Taip pat ge 
vai atsimena Vokiečių karus 
sū austrais 1864 metais ir pra
ncūzais 1870 metais. Jos vy
rui teko aktyviai dalyyauti 

i tuose karuose. Tsb.-
'V

nio žvilgsuis putaikydavo 4 dukterį, — kai ji ras kež ką... Ras įspėjimų ilgesiui, sena epušis įr Birute, ir mylėjo viena 
vienintelę būtybę, kuri buvo jum pasĮll-/ kurtais apėmusiam jos širdį... Supras, ko- 1 antrų,
kusi. . ’ (

Ir iš tiesų, gražuolė buvo Birutė.
Šviesiaplaukė, ji buvo panaši į miško 

dvasią arba dukterį žaidžiančios Vilijos, 
kai paleidus aukso kasąs eidavo lengva, 
kaip šešėlis, tarpe pakrančio akmenų ar
ba briaudavoBi per tankmę krūmų, nusvi
rusių Žuliu pastoge viršum vikrios Vilijos.

U. ’.

Rainiui ir tyliai bėgo Birutės gyveni
mo dienos, pilnos jauno juukn, kaip po- 
vasaris skambių kalbučių upeliukų...

Nuo vaikystės ji buvo paskirta tar
nauti Aukurui — didžiajai lietuvių Vg- 
.niūi... Ir džiaugsmingai šiurpulįuoduma 
laukė Birutė atėjimo septyniolikto {Rivu-

vasparnė'juunystė, kur kautynių kaukime sario, kurį Aukuras tūrėjo*atimti ją nuo
būduvo smogiami m ii ūgiui ir trykšdavo
k link ūbaujantis kraujas.....

Tiktai kurtais senose akyse to užsi
žiebdavo kas šilta, eiklu ir malonu; tuo-' ' ’ » •" t ' v /J*
mot, kuip sniegas po saulės spindulių, 
tirpdavo paniūrimos veide, ir * išdžiūvus! 
oda susiraukšlėdavo į spindulių pavidalo
šypsenų. ^Atsitikdavo tat tuomet, kai se- giriose, kur gyvena geri linksmi dievu-

tėvo ir pasiimti pįfio savęs į paslapčių 
pilnų šventovę saloje, kur gyveno nekal
tos mergaitės, taitaaudamcs galingajam 

gyvybės įivėpėjųL>;
Birutė turėjo 4aug vilčių. Paslaptin

ga sala braukė ją p* sava būrinio dvelki 
ir jai atrodydavo, kad jos ųžuolų

dėl kartais kraujas, karštas nerimstųs, 
prabėga gyslomis, lyg paliestas galinga 
Aukuro jėga... , •

Nė su kuo nesidalinduvo Birutė savo 
vilčiųr.^ Vienai senai epušiai, išaugusiai 
ant smėliuotos kalvos, šalia Vilijos, ji 
pranešdavo apie jas, atgaivindama savo 
sielą.i. . ,*

Ta senu epušis buvo. geras Birutės 
bičiulis... Jos lapų tankmėje, dar mergai
tė tebebūdama, Birutė rasdavo daugybę 
paslapčių, eiklių, malonių garsų, šnibždė
jusių jai, drauge su vėju tylią dagią, pa
sakojusių stebėtinas pasakas.

Jr uleįdąvo Birutė pas epušę ir atsi
dėjusi klausydavo jos, senas medis ištie
sęs kauluotas šokas su ratiliais lapais. Ji 
lyg drųšiądavo Birutę... Sielvarto valan
domis, kaip pąs motiną, eidavo pas meJĮ

Atėjo septynioliktasis pavasaris — ir 
ėmė liūdėti, ilgėtis Birutė... Pradėjo ji 
vaikščioti pa* epušę ne vieno, o su jaunu 
berneliu. Ir matydavo epušis, kokie eik
lūs jie buvo vienas antram, kaip jie ap- 
sikabindavo’ vienon antrą.. Matydavo ir 
maloniai šnibždėdavo jiems lopai*,.. Ma
tydavo ji ir mergaitės ašaras, kurtomis ji 
kartais plaudavo žemę ir stengdavosi ją 
nuraminti, palengvinti kančios, net nega
lėdavo, — Birutės nebuvo galima nura
minti. . * 4

m.
Ankstyvą pavasarį atvadavo Birutės 

pasiunti Ąukūro pasinatĮniai — šešios 
merguitės baltais rūbais.

geniai nusilfnkdąmas, sutiko jos se
nas Dcrviniir... 8u pagarba sveikino gy
vybės Galingojo įkvėpėjo pasiuntinius.
Ramus ir rinitas bwvo senio veidas... Įš- 

Birutė; epušių tuomet eikliai judino lą- blyškę rožinės spalvoj žandai buvo jam 
puą, lietė šakninis auksuotą galvelę, ir jos paniūrę, bet į" siehj įėji

mu
žalumoje buvo girdėti virpėjimas, veikiąs 
liūdesiu ir ciklus, kaip nuoširdaus rami
nimo žodžiai. Jos suprasdavo viena antrą,

įėjo kažkas ilgesinga, 
kaip puniūrusio* rudens dienos kvėpavi
mas. .

(Daugiau bus)1

/



Penktadienis, spaliu 20, 1933 PRIPgJS

Detroito (Metuviii Žinios
EASTSIDE papasakojo apie laiškų iš “Da-j Kadangi viso pasaulio lietu- naujieniečiais tai pirmutinis J., Frazes 

ngaus”, kurį parašė jo geras viai jaučiasi skaudžiai įžeisti'veikėjas.
'__ X_ J___ i ,__1.______ L ¥*-« j

PROGRAMA D. K. S. R. 
DR-JOS KNYGYNE ir liūdesį dėl pavergto Vil

niaus.
Spalių 11 <1. įvyko pirma Adv. J. Uvickas karštai ka- 

Spaudog Rėmėjų dr-jos kny- ^ėjo apie V ilniaus svarbų Lie-

draugas, reikšmėje apie nau- matydami lenkų smurtų ir žiaU j Kadangi diena pasitaikė Si
jai atgimusios Lietuvos laimę rumus mūs tautiečiams okupa- lta, tai su*altim biznį padarė.

Ištroškę laisvamaniai, kurių
Todėl mes, keli šimtai lietu- tarpe buvo ir “saliunky periu” (Bakšienė Agota, Šinikoniai A., 

vių susirinkę Šv. Jurgio para- gaivino troškulį. Tat pelno su Mockevičiūtė A., Cook Fami- 
pijos svetainėje, paminėjimui kitu bizniu mažai turėjo. Prie ly, Grybai P., Uzniai A., Vis-

ntų vergijoj,

gynė programa. Programa su-|tuva* ir dėl paverg-Įtos liūdnos dienos — spalių vartų patėmijau nepraustabu-
Q ruAnkolcini rniiifl rlnvnni Vnrfninnt •

nės nelabai pratę knygyne kny! gra?i¥ palyginimų ir ragino (mėm rezoliueijų, kuria reiš-ngų' turite užsimokėti, kaip
gas skaityti; pabuvę kelias va i Ketuvius, ypatingai jaunuosius)kiam užuojautų broliams vii- bažnyčioje mokate”. Naujie- 
. . . ... 4 . . ■ l inrnt.i no k,,jai: i i a+nmrV, Air, n i n m c. ir rpi k»1 n n ifl iri -visti niečiai nesicrėdi nei viešai bn-

J., Frazes Paint Co., Smaliu- ivičiųs Pr., Žirinai J., Vzškeliai zienė M., Braziūtė K., Rafa- 
kai P., Geidžiūnai V., Moliai Fr., Pangoniai Ig., Pautvidai [lavičiai A., Jennokai P., Um- 
P., StakuČiai J., Gilių Seimy-^M., Verbickai V., Vilučiai A., brasai A., Pašys P., Baleišiai 
na, Šeputai A., Petraičiai J., jPrn&inskieng M., Andreliūnai-;V., Šalnai J., Veveckai A., Bo-

1* A ril !• • • A* t 1 *!• • A V * • • A T-v 1 1 • «» .Pieslis Petras, Stapulioniai S.,

mantai J., Bendoraičiai V. 
$8 Adomaičiai A.
$7 Bitinaičiai B.

nockoifo TiraJnJu lietuvius, budėti lietuvybėje ir mečiams ir reikalaujam visų niečiai nesigėdi nei viešai ba- monskienė A., Janušaičiai J.,P “prail<“la'..................... ........................................... ’ -• ” ' *">«» pnjuoktl • Banionis Klapatas St, G.uduSienė O.,
?^ažfo8kaibo8, žmone."iigirr»- ' i™ so8tinei a‘«auti- “««

suįdomina, išvaiko nuobodu
mų.

Grab. Ch. Stepanauskas, ku- dingai kreipiam dėmesį Jo Eik 
ris neseniai aplankė Lietuvų, scelencijos Lietuvos Ministerio

Šį kartų programų atidarė gražiai papasakojo apie Lietu-
muz. J. Čižauskas ir pasakė 
gražių kalbų apie civilizacijų.

vos gyvenimų, pradedant nuo 
kaimiečių baigiant Lietuvos,

Anglų kalboje panašių kalbų ^vyriausybe, kaip jie apgailes- 
pasakė A. Juodsnukaitė. Pa- tau ja savo tikrųjų sostinę, pa
sirodė, kad toji lietuvaitė ne [vergtųjį Vilnių. Gerb. Ch. Ste- 
1 ik gali gražiai padainuoti, bet 'penauskas džiaugėsi dabarti-

B. K. Balučio į mūsų pagei
davimus ir tikrinam, kad mes, 
be Vilniaus nenurimsim.

Kun. J. čižauskas,
/ J. P. Uvick,

John U s aria,
P. Tamelis

WESTSIDE
Pasidarbavus kleb. kun. I. 

F. Boreišiui, ir komitetui, šigis 
i Šventais Metais, garbingai at

tė, Andrilionis A., Permen J., risai St., Dubauskai K., Untu- 
Russell Kdw., Kantrauskai J., liai J., Armalavičius J., Rat-
Gelumbauskas P., Zenai M., 
Sūųelaičiai V., Gudynai J., A- 
bišalai K., Smolianskai J., Ste 
ponaičiai J., Cbester S., Mogo-

kai J., Gasparavičiai J., Po
vilaitis A., Varneckienė V., 
Romanauskai J., šimanskiai 
J., Šneideriai A., Adomėnas

j liai K., Gedgaudai P., Julius JAV., Akucevičienė A., Dieve-
Po $5: Siurbis Dr. J., For- P-, Mockevičiai J., Adomėnai

Gaudusig A., Januliai J., Šulc- 
kienė O., Baikauskai K., Sli- 
vinskai ir Sliumpai, Našlėnai 
J., Dambrauskai A., Vensto- 
vai G., Piragiai J., Vaičkai J., 
Sakalauskai J., Plauskai A.,

J., Senkūnai J., Satles J., 6v. 
Tretininkų kuopelė.

$4: Dereškevičiai P. ir Pe- 
trenienė Mag.

Po $3: Milčinskienė M., Vai- 
naravičienė M., Estmonas M., 
Burdai M., Bulotienė O., Bra
žinskai J., Morkūnai A., Oiri-

"Bill & Andy, Jankauskai M., kas M., Borisas J.
minčiai likos labai gražiai iš- Jurgelevičiai P., Bukanai J., 
dažyta Šv. Antano bažnyčia ir [Ronianauska A., čemauskai J., 

i papuošta keliais šventųjų pa- Žvirgždėnai K., Kairevičiai K.,

laičiai J5., Stukai J., Duonelai
čiai J., Busevičiūtė A., Kairu 
nai B., Umbrasai K., Gelum- 
bauskas V., Brazis Kl., Nau- 
sįedai .L, Lažauniukas J., Mo- 
goliai B., Mogoliai A., Janu
liai J., Adomaičiai M., Danie
lius J., Pakenai V., Malec J., 
Dombrauskas J., Šileikiai A.

Po $1.50: Bartuševičiai A., 
Radviliūtė R., Greivienė A., 
Šemkai P.

Po $1: Zimnickai V., Janu-

ir gražiai pakalbėti.
Muz. J. Čižauskui akomp.,

nės Lietuvos gyvenimu ir jei 
Lietuva turėtų savo tikrųjų so
stinę Vilnių, būtų laiminga ša-

R. Valatka smuiko solo išpil- 
dė porą graži,, veikalų. P. S. j Art M_. M.
BukSaitei, muz. J. Cižauskm ’ ko • apie Amerikos lietavių 
akomp., padainavo anglų »r koloni2avimąsi) įsikarimą kai 
lietuvių kalbose. Publikai pa- kuri? Taip p,t rciS.
geidavus, S. BukSaitS daine- kf nor() aplaakvti Lietuvą „ 
les pakartojo.

Po programos žmonės išsi-
jų geriau pažinti, 
r Priimta rezoliucija dėl Lie-

UŽUOJAUTA

Kun. J. Čižauskas, parapijos 
komitetas ir visa Šv. Jurgio 
parap. reiškia giliausių užuo-

veikslais. Prieš didįjį altorių, 
ant lubų nupieštas Kristaus 
paveikslas tarpe dangiškos 
Dievo galybės angelų. Tokie 
piešiniai* labai puošia bažny
čių ir kiekvieno širdį traukia

Kirtikliai V., Baibokai J., Ry- 
bokai L., Proškevičienė O., Ro-

Po $2: Pradzevičiai M., Juo- 
džiukynai M., Kuculiai A., La
pinskai S., Majauskai G., Mi
škiniai A., Bukšniai V., Pau- ■ aauskienė M., Gurauskai P.,
kščiai St., Lapinskai K., Čer-

galskis S., Bridžvaičiai J.,‘ vavičiai V., Žemananskai J., 
Mincn J., Mikštėnai K., Igną- Katkauskai M., Misevičiai J.,

Bandzevičienė O., Danilkevi- 
čiai V., Rudzinskai J.. Bori- 
sienė M., Bacvinkai V., Pūkiai

towicz A., Legota J., Proške- Šalčiai K., Zenkevičiai J., Brą (Tąsa ant 4-to puel.I

jautų kun. V. Macevičiui ir vi- prie tvirte9nio tikėjim0. AUo?
sai Šv. Petro parap. dėl išti 
kusio gaisro, kuris sunaikino 
bažnyčios vidų ir padarė daug
nuostolių.

skirstė patenkinti. Panašūs jtuvos sostinės Vilniaus atga- 
programėliai bus kiekvienų tre vimo, kuri pasiųsta Lietuvos 
čiadienį po skaitymo valandų, [pasiuntiniui AVashingtone.
Tat, gerbiamieji, mūsų koloni- į P. A. Juodsnukaitė padaina- 
jos lietuviai, nepamirškite tre- vo dainelę primenančių Lietu-.

vos kaimų.
P. S. Bukšaitė padainavo 

dainų anglų kalba.
Vėlian šios solistės padaina

vo duetu: ‘‘Vilniaus Kalne-, 
liai” ir “Amžiais už Vilniui

čiadieniais būti knygyne.
j. -, f • K

v *
Spalių 8 d. buvusiame sese

rį) Pranciškiečių išvažiavime 
per klaidų liko nepaminėti šie 
aukotojai: Žiūriai, Kairiai ir 
Širvaičiai. Visi suteikė aukų 
ir patarnavo seserims.

Kapsų Aguona

PAMINĖTA LIET. SOSTI
NĖS VILNIAUS UŽGRO
BIMO 13 M. SUKAKTIS

D. K. S. R. dr-ja gavo gra
žų padėkos laiškų nuo dienra
ščio “Draugo” adm. kun. J. 
Mačiulionio, M. I. C., už drau
gijos prisiųstų mažų “Drau
gui” aukų. Laiškas bus per 
skaitytas ateinančiame susiri 
nkime.

riai, stacijos irgi perdažyti; 
viskas tik šviečia, žiba.

Šventųjų Metų atmintis ne
išdildoma.

Artistas-piešėjas — lietuvis 
Jagminas kuris visų darbų at
liko. Garbė lietuviams turėti 
tokį artistų. Jis yra daug ba
žnyčių ir didžiulių teatrų pie
šęs. Sųlygos, pagal tokį dar
bų, ' prieinamos.

Pradžioj dažymo darbavosi 
komitetas ir parapijonvs au-

Elektriko Krautuvės dabarK
turi didžiausį pasirinkimų 
geriausių plovyklių, kaip 
Thor, Conlon, Graybar, ir 
Fedcral.

Kleb. kun. J. Čižauskas bu- kodami savo darbų.
dės aalva lietuvis” ^Solistėms IVo išvyk?8 * Grand 40! Gųrb. kun. I. F. Boreišis at- j

, T a » atlaidams su dvasine pa-j lankė parapijoms kolektuoda-akompanavo muz. J. Cizaus-1 i , t- d
galba.kas. Šios graudžios meliodi-j 

ngos dainelės jaudino publikų 
ir dainininkės įšauktos po ke
lis kartus?

Sv. Jurgio pnrupijoz choras, ,
vnd. muz. J. Cizauskui, padai- .. . . k 1

• mas lėšoms padengti. Žmonės
---- -— j ,tam reikalui aukojo su dŽiati-

Parapijos choras kviečia vi- gsmu. Čia telpa aukotojų su
sus skaitlingai dalyvauti “ma rašas:
skaradų baliuje”, kuris-įvyks I $50 Šv. Antano draugija.

$25 Šv. Rožančiaus draugija. 
$25 Brazis Domininkas.
$20 L. R. K. Moterų Bųjun-

Nauja

FEDERAL 
PL0VYKLE
tiktai ’49“ pilnai

x • _x r, j- • >nėje. Visiems verta dalyvauti.-I navo “Marš i sostų Gedimi-, . . i,, .... . nes parap. cuoras reikale vi-»no”, “Aš mergytė’ ir prez. m i .*! ,c, . . . , .... ’suomet patarnauja. . Tylu 6 gos 64 kuopa.Smetonai skirtų pasveikinimo i * « , , •

Spalių 15 d., Šv. Jurgio pa
rapija minėjo Lietuvos sosti
nės, Vilniaus, užgrobimo 13 m. 
sukaktį.

Ši diena nuo pAt ryto pra
dėta lindėsiu. Prie bažnyčios 
didžiųjų durų iškeltos Lietu
vos ir Amerikos vėliavos, ku
rios kiekvienų einantį bažny
čion vertė pagalvoti apie tos l 
dienos svarbų. Bažnyčioje, ge
rb. kun. J. č’ižausko pamoks-'

tas, muzika, giesmės, kurios | 
buvo specialiai paruoštos, ve- I 
dė prie liūdesio.

8 vai. vakaro išpildyta pat- 
rijotiška programa, kuri susi
dėjo iš kalbų, deklemacijų, dai 
nų bei muzikos.

Vakarų įžangine kalba ati
darė ir jį vedė gerb. kun. J. 
f’ižauskas.

Jaunųjų orkestrą ‘cavalier* 
pagrojo porų gražių meliodi-

Dr. J. Jonikaitis pasakė gra 
žiu kalbų apie lenkų kenks
mingumų lietuviams senovėje 
ir dabar, kokių žalų lenkai lie
tuviams darė rasų laikais, Lie
tuvai atgimus ir dabar.

J. Vaitkus padeklemavo a- 
pie Vilnių. Deklemavo jaus

mingai.
Apdrandos agentas Griištas

maršų. Choras baigė programų 
Lietuvos himnu.

Vakaras paliko gilaus įspū
džio tėvynainių širdyse. 

Žmonių buvo pilna salė.
Kapsų Aguona

NAUJIENŲ” AVIACIJOS 
DIENA

$16 Rutkelaitė Oną.
$15 Jurgelaičiai, V.
$15 Budriai A.
Po $10: Miliauskas Pr., Vai-

DABAR jūs galite įsigyti sap elek- 
trikinę plovyklę’nauja žema kai

na, su pasitikėjimu kad ji pilnai ga
rantuota EDISON SERVICE. Štai jū
sų proga išvengti sunkų darbų plovi
mo dienoj, ši nauja Fedcral plovvklė 
turi išsparuotų porcelinį kubilų, ir pa

tentuotų naujos rūšies judintojų, ku
ris nedrasko drabužių ir išplauna juos 
švariau ir greičiau. Operuoti kainuo
ja tiktai vienas centas valan- 
•dai. Ateikite pamatyti. Arba 
išbandyti dykai, jūsų pačių na- 
muose.

REZOLIUOIJA

Grupelei socijalistų nekaip' noniai A., Bielskiai K., Jaro- 
pavyko aviacijos medžioklė, sevičius J., Bemforius P., ftli- 
Katalikai suprato jų tikslų, vinskienė E., Lukoševičiai M., 

ineklausė kvietimo, tik šiaudi- Juršiai A.,"Bizokier.ė M., Ru- 
niai katalikai simpatijų paro- kšėnai J., Kuculis Pr., Bendo-

Kadangi TJetuvos sostinė, ir dė, tarnaudarfii socialistams, raičiai M., Sakalauskai G., A-
viso pasaulio lietuvių tautos Clias Stepanauskas prie jokio domaičiai P., Bakšiai Ig., Au-
širdis, Vilnius, neteisėtai len- svarbesnio katalikiško darbo kštakalnienė Mag., Stanuliai

Mcg užmokame.
f ■ 4

Illinois Taksus 
ant pardavimo 

šių prekių.

kų okupuotas, nepasirodo komitete, bet

*•’ w n^fCE
i.fcO

su J., Dranginiai Ad., Kehtaičiav
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Electric Shops
Didmiettyjt: 72 W. Adams St.—132 šo. Denrborn St.’

Telephonc RANdolph 1200, Locals 66, 535
UrtMuUvay—4582 l)roadway amIiImiU—4834 80. Ash’ond Avė.
I ugan SąoaiT— 2118 Mllwauke«-Avė. Moulh Mate—8460 So. State St.
Irvtių, Pr.rk—4833 Irvtng Pnrk Bfvd. Kxmlcwo<>’l—?62 \V. 68rd St.
Ma<llHOtt-Crawfl>r<1—4231 \V. Mddbon St. South Cbt<«4fo—?950 Ę. 92nd Sf.

Ronrlaml—11118 Bo. Avė. . .
Oe/ pir&tmų ant Umokėjimo užlnikj/mo~ iilaidoa yra pridfdamox 
F E D E R A L K U P O N U S D Ū O D A M E

NAW~. TWS tS HM RUST 
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B H X tr B X s Z Penktadienis, spalių 50, 1933;

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS Tuom tarpu Mišios bus laiko-'kur už trijų dienų mirė. Pali- PATRIOTIŠKA PLOKŠTELĖ.ko p. J. Budrikei kraukuvėjti,
mos prie Šoninio altoriaus. Re- ko vienų dukterį ir du sūnus: 
inontas bus tuojau pradėtas.'donų ir Antanų Detroite

kuri, sako, išleido tų ‘įilokŠtę- 
Nesenai. svečiuose išgitedau ię pasitarus su Vtetor konųpfc- 

Simlių 15 d. Šv. Petro baž- jj vidaU6 k lauį0 pugėfi bus’vienų raišų sūnų. Nors bažny- “ gramu fonu dainuojant” dain.^įg 4afbas tikrai pa. 
nyčia nukentėjo nuo gaisro, išdažyta ir sudėti nau- via buvo po gaisro, žmonės k. Rimkų. Dainavo apie gįptinas.
Apie penktų valandų popiet ,vįHį bažnytiniai dalykai. A- vienok viskų maloniai priėmė.didvyrių Dariaus ir Girėno žy-
\ yrukas utbėgo pas klebonų, pĮjytų jj- kopų gaisras nepasie- Graborius S. Rokas patarnavo.'Rl- Gubai suglaudino visliu' . •-
- • ■ . i ų »“* “ “ *“* ■ v f. i u„..« „...„.„..„.t,, *vio ktrolų) savininkai turėtų jsi-Palaidotas Sv. Kryžiaus ka-,Mebu\o nepaprasta tyla. > .

,)Uose. I Atvertus plokštelę, iSgirdom tb’“ «♦ pM«Wt. Turės dvig.-
------- ! ty liūtį dainininko dainuojant ’ėtb-UHttl.

šaukdamas, kud bažnyčia de-Įj.^ 
ga. Bažnyčia buvo užrakinta. 
Klebonas, atrakinęs užpakali-

ir

Svočias

[hes duris, negalėjo įeiti, ne^ Hpuiių 16 d. palaidotas a. u. 
A. Baranauskas nuo Water-Kitų kontrių biznesmenhi si eina gazietu pasiskaityti, dūmai ir liepsna vertėsi lauk. 

pradėjo klausinėti, ar negautų arba knygų. į namus parsineš- Užtrenkęs duris pašaukė gai-, 
jie senam mūsų krajuj pirkti ti, lietuviškų šėpų, kurioj ma- srininkus. Iš kito galo įėjęs įj .
skruzdelių kiaušinių. Dėlto ri- tos daug laisvamaniško bru-: bažnyčių paėmė Šv. tSakraine->'0 dukterį. Spalių 10 d. va-)tajp pat tęsiami.
mtas “Mūsų Laikrafitis” sift- do ir vis šviežio pareina. Ka-ntų. Neužilgo atvažiavo Ugne- ,^®re ♦'•damas rtamon, vos sp6-. , -—------
lo išleisti piemenims prokle- talikai, nebūkite apsileidėliai! ^gesiai. Nuostolių, rodos, bus a- j° nužen#t’ i 8*tvę, smarkiai Buvo paskelbta, kati

bus kaip ir paprastai laikomos 
man Avė., Velionis tik metei lšv Prt,.o bažnv,,ioi re,„„nto 
kilp gyveno Detroite pus BU- n)eU Vakarėliai ir Inkaras

Visos jaunokos ir pamaldos su Sadauskaite apie Lietuvos !
kareivėlį (S. Šimkaus). Buvo 
geras įspūdis. Bet labai nuste
bau, pamatęs pačių plokštelę: 
spalvota, su simboliškais la
kūnų paveikslais per visų plo- 

kun. jkštelę; antroj pusėj lakūnų
važiuodamas automobilius jį ' Masevičius kelioms dienoms laidotuvės Kaune. Nors plokšmaišinę, kad jie neardytų skru ‘ Jei jums patiems užėjus toji rti penkių tūkstančių dolerių. ® _ 001 us 31 (Masevičius kelioms dienoms

zdelynų, o gaspadoriai, užuot lietuviška šėpa nekokį įspūdį ' Gaisras prasidėjo vaikų zo- Sulaužė aštuonis 8o- važiuos į Grand Rapids. Iš telė turi ruožus, bet tie pavei-1
kristijoj, bet iš ko ir kaip. *r b®*8*8* apdraskė.. priežasties gaisro, turi pasili- kslai labai aiškūs ir ryškūs,

nežino Znbrratiinj ant Nuvestas į Delray ligoninę, kti namie. Šeimininkė p. J. sakė, kad pir-

Nuo Pečiu Skaudėjimo
GrtičiM.iB.buda, praialininai peėiu 

dtaudtjimo. tai paprašyti ko nors, kad. 
(erai litriniu « ANCHOR Paia-Ex. « 
■Hitleriu skaudant;) viela — kur pats 
skausmas yra. 4*»in-Expeii»ri. greitai 
1‘rrstnėk. i pačias nernagamtj iaknii 
ir palaiftiiatas palengvinimas netrukus 
i.ttia.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
rellerio namuose ir naudokite i į neati* 
d?Mejknt kuomet tik p. jaučiat skausme.

Vieoee vaistinėse kaina JSe. ir 70c.— 
skirtinio didumo bonkates.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

vertęsi nepelningu vištų ūkiu, 
imtųsi skruzdelių ūkio.

Šimto gradusų lietuviški ba- 
ISavikai savo papę PrUseikų 
dabar šiaip apdainuoja:

“Ak, Pruseika išmintinga.;!
“Tad ir aš, kaip senas krie

nas

daro, tai kų jau besakyti kai 
ten užklysta ne palaidos gal
vos svečias lietuviško apšvieti 
mo pažiūrėti.

Jūs gal manot, kad tik ka 
Įiitalistiškos Amerikos balšavi 
kai savo “rojaus’
bijo lig žyds kryžiaus, ale pa- 

“Semiu mokslų sau per, die- (veizėkit, kas dedasi čystai pto
nas: 1 letariškam mūsų senam kra- 

“Iš bonkelės if sklenyčios,1 juj.
“Ir lovestoninės žynyčios”. j Sutarus su Rasiejaus kanYl- 
Bimbiniai balšavikai tai va- , sarais pasimainyti kaliniais, 

mūsų seno krajaus guverma- 
nas tuoj iš džėlos norėjo' pa-

---------- - ! leisti į Rasiejų kelis zajedlus
Šiandie, tarp kitų apdiuno-j balšavikus. Išgirdę tokių na- 

jiinų, tiesiu savo loskaunų vynų tie užprotestavo. Esų„ ge

niekas nežino. Zokristijoj ant. 
stalo buvo žvakių galiukų ir 
kaselė dėl poperų,- bet klebo
nas, būdamas 2 valandų baž
nyčioj, jokių (hunų nepatėmi- 
jo. Gal būt, maža žarija per 

Rasiejuj ' ilgų laikų palengva įsidegė. Vij 
sos statulos aprūkę, ar apde
gę. Didysis altorius apdegęs. 
Zokristija visai išdegus, net 

per stogų laukan.
Bažnyčia buvo apdrausta.

AiN-EXPELlER
■li.'i.tl'. m i šia-

dina phrnios klasės proletariš 
ku "hienų — poezija.

rankų Detroito lietuviams ka
talikams. Linkiu atenšino ap
žiūrėti gražiam name, kur vi- jus’1

iraSm Iifiiiiu ..................... » —

riau mums lietuviška džėia, 
negu balšavikų Rasiejuj “ro-

PRANEŠIMAS
NORTH SIEK. —Svariais'* r

susirinkimas Bariaus ir Gjr- 
no paminklo statymo viešosios 
rinkliavos komiteto įvyks Šian 
dien po pamaldų parap. sa
lėj,' 8:15 vai. vak. Kviečiami 

j visi komisijos nariai, nes tu
rėsime patiekti planų, kurioj

DETROITO
ŽINIOS

kartai bus užtektinai darbo, j vietoj mums paskirta rinklia- >
I Prašome kreipti dėmesio. va. Taipgi priduokite rinkėjų

T vardus, kad butų galima pn-L. Vyčių 102 kp. jau prade-i. .. . .. . priduoti centrui. valdyba.jo rengtis prie didelio vakaro, -.
kuris įvyks lapkričio mėnesį.

v Jaunime, jei nori mokintis gra . (Tųsa iš 3 puslapio) ,
tv «. r tv i- t v W dainelių, vaidinti savo ka- P., Strolis J., Paruliui J., Ma-!,/. , v ....... ’ , • rv tv- ilboie veikalus, prašomas laužaičiai A., Grabouski F., Bi- , " , x \ . z

. . . . -y •• i « tz- tt įkytis penktadienių vakarais į vaimai A., Nanauskai K., Ur-!_/ 4 , , , . ,, . • i- xr vz- Sv. Antano mokykla, kur muz.ban A., Dųpkai K., Vaičiūnas K , v . ..
r • V i. T7-i i • «> J- A. Blažys visus priims..Ten J., versiackas B., Vilceski M., i a ; .. .r gausite tinkAmo uzsiennmo. Puodžiai Al., Asmegai K., Ju- __
rkus J., Kolėtis V., Bacvinkas
Jr., Zenkevičius M., Valentu-.' 
kevičienė A., Baronas P., Ma-' 
kovvski J., Daugelė P., McCIo-' 
skey V., Diskelis Kr., Parutis 1 
S., Parutis M., Šiumantienė O.,'
Urbonavičienė J., Biskelis V.,
Kundrotas J., Venslovas Pr.,
Stankus Just., Slavinskiene O.,
Žiogas P., Barkauskaitė O.,
Puišys St., Jaselionis M., Gri
gaitis J., Bražinskas A.

75c Kuvaliauskrfs G.

-U- CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

ii*

-6ARSINKINTES
“DRAUGE”

KAM VAIKAMS REIKIA 
SKYSiO LIUOSUOTOJŪ

Po’50c: Bivclis 
šauskus A., X.

Smulkesnių aukų

S.,
Lrftlklnas palengvinimas kur) vaiku
čiai gaunu nuo kokio nynte(ISko lluo- 

(iotilO- : huoIujo E»>* privesti vldun'ij Jtempi- 
, mą, ir net pradėti erainlmi) inkstuo

se. Gerai sutaisytas lluosuotojas at- 
nefta gerą vlrtkinlmą. Nėra jokio ne- 

' smagumo tuo laiku. Ir nei* Jokio silp- 
SUrillkta numo Vėlias. Nereikia duoti valkui 

'dviguba porcija” viena ar dvi dle-
$40. Kiti aukotojai nenorėjo nas vėliau.

i Ar galinta pataisyti uikletėji'ijng va’- 
k uotuose ? 'Taip!’' atsako gydytojai.

. . . t "Taip!” atsako daug motinų, kuriosVisiems aukavusiems ir pa- : seka A) lAmlntlngų patarimą: 1. Ik- 
. . v. Ištrinkite gerą skvslą liuosuotoją. 2.

snlarbavusienis kosirdingiau- į nuokite dožą pritaikintą pru siste-1 
• j mos. S. Pamiltomis sumažinkite do- 1Šiai adŪ. '* zą. kol viduriai be pagalbos regu-

, liarlSkal virškinusi.

nei pavardės duoti.

Patvirtintas skystus lluosuotojas 
(vienas kuris plačiai* vartojamas val
kams) yra Pr. Caldweli*s Byrup Pe- 
psin. Malonus liuosuojantia veikimas 

. Slo pulkaus sutaisymo yra geriausiabus.’Sumanesni žmones .prade- Į forma pagalbos valkams — Ir suau- 
.... 1. Te, I mįslėms, talp-gt. Poaą gntf.na nustumi užsiprenumeruoti dienraštį 1 tytt dėl bile kokio amilaus ar rel-

, Sulaukus šaltesnio oro, pra
sideda spaudos platinimo dar-

“Draugų”. Pavyždinga šeirni 
ninkė U. Danisevičienė nusi
pirko net už kelis dolerius ge
rų knygų. Be abejonės, rasis 
ir daugiau tokių šeimynų, kad 
rems spaudų įsigydami katali
kiškų laikraštį' ir genj knygų.

Spaudos platinimo reikalu 
kito penktadienio numery bus 
pranešta, kaip vestsidiečiai i- 
riisis spaudos darbo. Visiems 
katalikams svarbu žinoti, nes 
kaip seniems, taip ir jaunųjai

kai o.

Jūsų vaistininkus turi I)r. <’ald- 
well's Byru p Pcpsln. Narys N. R. A.

10 PIECE GOSMETIC 
Stf $1.97

Tbi« l» s Psmona Vlvstil ftet *n<i ln. 
nlau»« f»c<- K,w,Ur. Hntig*. Jie.
TtAnie Or.stn Jl.o», Onpltatnry |l<». 
Fsclel AMrlnsapt 11.71, klh Balt i.M. ! 
Toliai W»t.r perfume U.74. Hril- I
MStitlno 7Cn, Pldn Whlt»ncr T»e. Totai 
Valas simctal prlea. |l »7 for ali
ten plecea to Introdsee tirta liną.

▼ardas

Siunčiame per paNtą COD 
Pinigai grąžinami. Jei 

nepatenkintas.

Bes Vsa 5SO-5di Avsaue, New Yodr

VARTOK U'ELDONA TABLKTl 8

Aptlekose. Knyrutė bu paveik*, 
lala 24 puslapiu "Hiatory ot Rke- 
umatism" dykai. Kreipkis

WKLDO1TA CORT.
S, AUanUc City, K. J.

I ■■■ ■ I ■■ ■ ■

Nesirūpink nieMjt. 
nu. plsiskanomia 
išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos aegsruuMls. Tik
gauk gydanti antiseptiką Žemo— 
saugua Apaekosą. I«c.. Ha, 
•1.00.

temo
rjH s n m •»? P i r AT i o fų c

lt

KOTBINA ELEN A
’ * MIKALONYTĖ '

? ’
Mirė spalių 19 d.. 1933 m., 

<i Vai. ryto. sulaukus 1 metų 
-2 ritėoėftių amžinus. Gimus 4*hi- 
cagzjo.

Paliko dtdrllame nuliūdime 
motiną Moniką, tėvą Petrą, se
serį Kdną, močiutę ir tėvuku 
Kaalmlorą Mikalonlus Ir glmf- 
uea

Kūnas paiarvolas 1432 Ho. 
4»th Avė., Cicero. Iii. laidotu
vės Įvyks šeštadienį, spaliu >> 
d.. Iš namy 8:30 vai. bus at
lydėta f A v. Antano parapijos 
bažnyčią, kurioms Įvyks grdull- 
ngzs pamaldos ui velionės sie
lą Po pamaldų bus nulydėta 1 
iv. Kazb'.i'ero kapines

Nurtštr<lžtal kvlečlaim visus, 
g.minės, drsflgua-gtis ' ir patys-1 
tunius-mas dalyvauti Šiose luj-l 
dėtuvėse.

Nuilfl-de: MoIIm.", Tt’-vas. Re
ino, MoČ.iiiė, Tėvidiai Ir Glųtė- i 
«»ėi.

I-aldolnvėniH patarnauja gra-
b orios IuaėRaTlcr Ir Sflftaf Ye- 
iefonas CANei 2611,.

DOVANOS

Už 5^000,000 Balsų.................................#400.00
Už 4,000,000 Balsy ... r ________ _  0250.00
Už 3,000,000 Balsy ......................  $150.00
Už 2,000,000 Balsu . ............................ $75.1
Už 1,000,000 Balsy..................................... $25.1
Už 500,000 Balsy......................................... $10.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jy pasidarbavimę “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

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

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penkty mėty paminė
jimo “Draugo” darbuotės Kataliky Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejy, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaityty, remty ir juomi pasinau- 
doty savo aukštus idealus dasiekti.

Jau nuo 1916 m., Katalikai. Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuviy kataliky 
■veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūšy mokyk

los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejinį 
“Draugo” vajy ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl 
informacijy adresu?

\ - f' ė ' ' » ' ’

“DRAUGAS” PUBUSHING COMPANY,
23J4 SOUTH OAKLEY AVĖ.,( .

Chicago, Illinois

!

——



PeukUdiepis, spalių 20, 1933

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

DIDŽIOJO NEW YOKKO i Atsižvelgdami 
LIETUVIŲ DBA f GIJŲ -barbariškumą 
TRAKS ATI AN TIN10
SKRIDIMO REIKALU 

REZOLIUCIJOS

ine 1933 m., spalių 8 d., Ap-Racijų ar labdaringų draugijų 
reiškimo Panelės Švč. lietuvių draskymas, lietuvių mokytojų, 

jparap. salėje, kampas No. 5-th! dvasiškių, mokinių ir kitų vi- 
Į ir llavemuyer Strs. Brooklyn,1 suonienės švietėjų, areštavi

mas, kalinimas ir kiti nežmo
niški persekiojimo būdai kiek
vieno lietuvių tautinio judėji-

i N. Y., prisiminę sunkią Vilni
jos ir kitų pavergtų Lietuvos 

į \okivcių lietuvių būklę, nutarė-
pasireiškusj me. nio.

Susirinkime, įvykusiame spa 
hų 15, 1933, Karalieuės Ange
lų par. salėj, Brooklyn, N. Y., 
dalyvaujant 47 lietuvių drau
gijų atstovų priimtos sekan
čios rezoUueijos.

1. Kadangi Chic&gos socia
listai suorganizavo ir inkorpo 
ravo Transatlantinio skridimo 
komitetų, visos lietuvių tau
tos vardu, ir kadangi tą kor
poraciją sudaro vieni socialis
tai ir priešaky stovi pats jų 
vadas, kuris Dariui ir Girė
nui ruošiantis garbingam žy
giui, “Naujienos” visaip iš- 
koliojo lietuvių tautai garbin
gus vyrus Darių-Girėuį, o T ra 
nsatlantinį skridimą pavadino 
tik pasipinigavimo ir pasirek- 
liamavimo priemone;

2. Kadangi minėtos grupės 
piniginius

.Didžiojo New Yorko liotu- 
reikalus ir paties viai, minėdami Vilniaus užgro 

skridimo klausimą aptarti tu-'bimo tryliktąsias metines su-ilų uždarinėjimas, prieglaudų 
ri teisę tik korporacijos direk; kaktuves, skaitlingame visų vaikučių į gatves išmėtymas, 
•toriai, o visuomenė kuri tam1 -organizacijų viešame susirinki; švietimo ir kultūros organi- 
tįkslui sudeda pinigus, neturi
jokiok teisės apie tai net tarti 
savo žodžio,'ir 

3. Kadangį socialistui nori 
kalbėti visos Amerikos lietu
vių visuomenės vardu, visuo
menė jokiu būdu ir norėdama, 
negali pasitikėti vadovybe tų, 
kurie Dariaus-Girėno garbin
gą žygį' iš anksto išniekino, 
pavadindami neatsakinga a- 
vantiura, pasipinigavimo ir 
pasirekliamavimo priemone.
Socialistai Landydami baigti 
Dariaus ir Girėno žygį, visos 
tautos vardų, surišę su parti
jos interesais, lenda į visuo
menės priešakį, tuo skaudžiai 
mus garbingų karžygių utmin- 
tį bei lietuvių, tautos vardą, 
antrąjį skridimą suorganizuo
ti stato į pavojų.

TDDfiL 1. Mes socialistų 
pastangas Dariaus ir Girėno 
garbingą atmintį komerciali- 
licsuoti — griežtai smerkiame,

2S Mes palaikome principą, 
kad antrąjį transatlantinį skri 
dirną “įvykinti, baigti Dariaus- 
Girėno garbingą žygį, atliktų 
visi Amerikos lietuviai, visų 
kolonijų komitetas susitarus, 
ir ne biznio, betjęrynais lietu
vybės pamatais vadovaujantis,

3. Mes pageidaujame, kad 
ir lakūnas! tam garbingam žy
giui būtų parenkamas visos 
visuomenės ir būtų pasišven
tęs lietuvių tautai rizikuoti, 
jei reikės, ir savo gyvybę. Prie 
to, j°i ji* yra pasiryžęs pasi
sekimo liaurų vainiko nesu
tepti biznio išrokaviMais.

AlKižvelgdami Dariaus ir Į 
Uirėuo uiūsų tautui pasiauko
jimą, Didžiojo Ncw Vorko lie
tuviai giliai įvertinu ir Dariuį- 
įGirėiiui skristi padėjusių dar
bus. Dėlto visiems komjte-1 
tams, utskiriems veikėjams tjei i 
aukotojams ir visiems kuo 
nors skridimą parėmusionis — ‘ 
reiškia gilią padėką. Daviaus- 
Gitėao giiuinėiHM Didžiojo 
New Yorko lietuviai reiškia 
gilią užuojautą. ■

Klaipėdos krašte ir Prūsų Liu 
tuvoj, jų persekiojimus, liet i l’ureikšti gilios užuojau- 
užpuldinėjimus Lietuvos vci- žodį mūsų jiavergtiems 
kėją, įspėjame Lietuvos Aero broliams vilniečiams, jų sun- 
Klubą nepirkti iš vokiečių to Idoje kovoje su Varšuvos im- 
žemės sklypo, kur mūsų gar- P^rialistais už lietuvybės iš 
bingo atminimo didvyriai Da 'laikymą Vilnijoje ir kituost

pavergtuose Lietuvos kraštuo
se, kartu pasižadėdame. visais 

statymas būsų nuolatinė lietu- Į gulimais būdais gelbėti mora- Kasys Vilniškis-, susirinkimo 
vių-vokiečių santykių ardymo ir materialiai mūsų P&-į pirmininkas, 
priežastis. I vergtiems broliams tą sunkią į p Bukšnaitis, susirinkimo

„T - . v. .. .. į kovą su Lietuvos priešais lai-i sekretorius. /
Nutariama siaa rezuliucų&s'IllėtI Tartos ir TėvynSe _____________

paskelbti Amerikos ir Lietu-
vos lietuvių spaudoje. n ..... . .. . .

• .. • 2. Pareikšti pasipiktinimąSusmukimo Prezidiumas: . . ..... . • * , .lenkų valdiškais priespaudos 
žygiais prieš lietuvius ir lie
tuvybę Vilnijoje ir kituose 
pavergtuose Lietuvos kraštuo
se; kartu griežtai protestuo
jame' pr|eš Lenkijos vyrtausy-

rius-Girėnas sutiko mirtį. To
kioj vietoj jiems paminklo

A'. Vilniškis — pirm.
D. K lingu — vice-pirnt. 

Sekretoriai:J. Tumusunis i.
E. R-udinskas.

VILNIAUS IR KITŲ UŽ
GROBTŲ LIETUVOS 

KRAŠTŲ LIETUVIAMS 
PAREIŠKIMAS

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GKABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia. 
Reikale meldžiu atsiėauktl. o ma 

darbu busite uiganėdlntl 
Tek CANal >915 arba 1518 

2314 W< 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, HL
tiL. CICBRO 8987

' z -
Fhonc BOUlevard 4139

* A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimai 
visuomet agžlningas Ir 
nebrangus, nes nstsrt- 
bm lilaidu ■ilalkymul 
akyrl«.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VKDAJA8
1646 WEST 46th STREET 

Tel. BOUIctard 5293—8413

BRAFBIS

3. Toliau, nutarėm šį pareįš 
kimų mūsų pavergtiems bro- 
liains-Viliniaus ir kiltį pavery- 
Iii Lietuvon kraštų lietuviams 
pasiųsti per Vilniui Vaduoti 
Sąjungos Centro Valdybą 
Kauue ir taip pat Lietuvos ir 
Amerikos lietuvių spaudoje.

6ARSINKFTĖS "DRAUGE"
NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEI

KATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius 

organus žmogaus sistemoje, pataiso 
apetitu, sureguliuoja vtrSktnlmo apa-
ratą ir vidurius. Suteikia nauju spė-, OKice Phone Rea. 6107 S. Franclsto------------— -------- slatf'.mai ir pa- ,, • .*>*~-**~»* oooa Phone Grov. 0951Lės naudojamas kultūringam 1 ^r'vlrtein^Tageibsu“AuV imi ^rospect 2220

pasauliui įdėtas prie.no- 'J'.iS; DR. I. SZUKIEWICZ
dienų po vartojimui. | MII! wi UUWlMbII lwb

.NVGA-TONE parduodamas vtaoee' fvv
vatetinyčiosc. Žiūrėkite kad gautu- bO. ASHLAND AVfc., Chicago

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

nes lietuvių kultūros palaikų 
naikinime ir tautiniai kultū
rinio veikimo bei apšvietos t“etpa vaduoto jųGAT°NE’ :,eprh,uki'
persekiojime, kaip tai: mokyk-

Telefonas YARds 1188

STANLETT. MAŽEIKA
Oraborius ir Bahamnotojas 

Taria autemubžlliu visokiems 

reikalaui. Kaina prieimuna. 
N319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, HL

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIU3
Palaidoja ui (25.00 ir aukftčlaa 

MoAeralška Koplyčia Aykal.
I S88 W. 18th St. Tel. CANal 6174 

Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUS 

Koplyčia' Dykai 
4830 WEST lOtk STaSSET 

Gloero, filinoia 
Tel. CICKBO 2169 b 85M.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU8 IR BAL8AMUOT0JA8 

PatarnadmM gsras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
TcL MONroe 8577 , l

Tel. CICERO 394

SYREWICZE
GRABO RfUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas nl 88K.99 

KOPLYČIA DYKAI .
UM4 a ftOth Am, fSnnm. Pi

Tcl. LAFsjette 3573

J. Liulevita
Grahortas 

ir
Balsam notoj*!

Patarnauja Chl-
oagoje U aptsU*. 
k8Ja

Didelė tr graH 
Koplyčia dykai

4099 Archer Ava

J. J. BAGDONAS'
. LAIDOTUVĖMS 

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
Ir

LABAI PIGIAI.
Liūdnąja valandoje

pašaukite: K

REPubbc 3100

2506 W. 63rd St.

METUVUI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. aetoll Kudsi*} 
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 

Seredoinla Ir uedėllomU pasai 
sutarti

Pfoue GROvehUl 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

8869 SO. U’ESTKKN AVK. 
Chicago, lU.

BOClevard 7588
Kės. HEMlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
dentisTas

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

Tek Ofiso UOClcvard 5013—14 
Bcz. VICtory 2343

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

Ofiso vak: nuo 1-8; nuo 8:20-8:80

B O R I A I:

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra tai, arti kaip ir jiay tdafoaaa. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra pateidūaąs tūkstančius šeimynų. rr > 
Vienintelis Lietuvis Graborius Vartojantis modernižką,

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

Jeigu didžiuojatės daihunu ir taupumą laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBUG 8340 
(Neturime sąryšių su firma tue pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. TeL VIOtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir attg.

PAVIAVICIA UNDERTAKIKG CO:
. * 1NCORPORATKD

Henry W. Bccfcer 
(IJceDsSd Km balni, r)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

-d‘

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino puoliką su savo nupigin
tomis kainomis ui ankštos rūšies palaidojimą. Me/ 
nieko nerokuojame oi atvežimą mirusio žmogaus kū
ne į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksit*, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grųborius, kuria 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu beturiu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKJ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
. JŪSŲ GRABOBIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

LIETUVIAI D A K T A R A
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. CALumet 4019 
Res.: Tcl. HEMlock 9288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

3147 So. Halsted Bt
Ofiso valandos: 1-4 Ir 9-8 vai. vak. 

Kcsldeocljos Ofisas: 2«58 1*. 89U> SU 
Valandos: 19—11 ryto 

Seredomis Ir Nedėliotais - pagal sutarti

Tel. LAFayette 7858

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vak- >--4 Ir 7—9 vai. vakaro

Bes. 2136 W. 24th St.
Tek CANal 9403

Office Phoae Rea and Office 
PROspect 1028 9360 So. Leavitt St.

GANAU 0708

DR. J. X KOWARSKAS
PHY8ICIAN and 8URGEON

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

2 to 4 4nd 7 tb » F. M. 
Sunday by Appointment

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 sutarti

Ofiso uilef. JUULicvatU 7820 
Namų teL I*ROapoc< 1930

Tcl. UOClcvard 7042

DR. C. L YEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar* 
SeredoJ pagal sutarti

•TcL CANal 0123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2291 W. Germak Read
(Kampas Laavttt st.) 

Valandos: Nuo.t Iki 13 ryto

Nuo 1 ii 1 vakar*
SeredoJ pūgai sutarti

1 ..... . — 1 .1

IVAIBUI DitlAlAIi

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
7oWJ ge. Ha^ted btreet

11OOM 319
v*l.: 3-4* Ir 7-9 v*k vakar* 

v. —

DR. GMAHES SE6AL
| 4729 sa A K m. A KP AVB.

KPy.PIJAIJOTA»
D»»u»u. Moterų tr Vyr# Ligų 

UhLt ryt* aus 19—19 *** 9—4 »*
. plotų: 7—5:39 vaL vakar* 

Medėllosal* lt tkl 39
Telefonas MIOvuy 2M0

OffUi*; . Be*:
PlOspectaail BEVerly 0081
Dr. JOHN E RUZIC

GYDYTOJAS III* CMIRDRUAS 
2355 Wm4 83rd Street

esi
V*U ItnitTttatr. M.

4ua*d. pagal sutarti 
r. KryiUuB JJgonlatJ 

i 11.
: HEUlaek 6700

Daktaru
KapitoMa

Fdi aiAme frAT* O
GYDO VISAS LIGAS VYRU 08 MOTEBŲ FEB «• MK'1 ' ■ ”Hri RIS’ 

KAIP uaslhEMAJinafOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Bp*cl*lUkat gydo.Ilgas pilvo. »l4o«lų. Inkstų ir puslta. ųSnųodlJlma irto
jo, odos. ilga*, telsdas. reumatlsm*. galvos skausmus. sk*«Mm..,; , pa
roje. koMJlm*. gvrklčs skaudkjlm* ir paslaptingas Ilga* Jeigu k!H ne
galėjo Jus tfg-dytl. ateikit* «U Ir p* riti tikrink lt* k* JI* Jun •. r*,, pada
ryti. Praktikuoja per daugeli matų ir iSgydS tukstaaMu- n«n,,i , i-.iaii- 
ma* dykai, OFISO V A LAN IX SU Kasdle nuo 10 vaiandoa rytn Iki 1

Ir nuo $ 1 ▼niMndSl Ilk*"* NK<VliocnUi nn<« rytfi Iki 1
J JUO UlAl i«ib ST. kampa* A*e. Iri. i.lLl«(us>l 5S*S

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAU 

<154# SU. 4*Ul ei., CICERO. HA 
Utar., Ketv. hr Fėta. 19—9 vak 

>147 80. HALSTED ST., CHICAoU 
Paaed.. Ssred. ly BuhaU t—9 yal.

Tei. LAFayeUe 87M

DR. A. J, JAVOIŠ
Val.: 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Av<
Nedėliojo pagal sutarti

Of. Tel. lLEPutkic 7898
Rea. Tek GROrebUI 081|

8917 S. WA6UXKNAW AVR.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2428 W. MARABU B i TK ROAD 

vak; 2-5 tr 7-0 vak. Ketv. 0-13 ryt#
NedėliųJ ----------

PIWM CANal eta

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CUIRUROAN

2201 W. Oenaak Road

Valandos 1—-I h- 7—I vak. 
Seredoinla Ir Nadėliouila pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas KKRubUo 71

Tet CANaJ 0357
Kės. PKOspect 66atf

DR. P. Z. IALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOLTM UALSTED bTREET
Itealileucll* 6800 So. Artcalao Av< 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
« lkf 8:89 vakar*

TeL GROvetUl) 1595

DR.A.L.YUŠKA .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VaL: 9-11 ryto 2.-4 Ir 7-9 vak. 
8eredomls po pietų ir Nedėldlenlal, 

tik MUMitarus
2423 W. MAK4JLETJ.E ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL Vlltginla 0038

T*k VICUM7 9893
TcL ORExel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
~ visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 19—UI v. ryto, 2—4, 7—9 v. r. 
Nedė,tomis Ir 4v*ntadlenlals 18— 19

DR. MAUUGE KAHN
GYDYTOJAS ip CHIRURGAS '

4631 80. A8BLAND AVĖ. 
Tek VAHds 0994 

Mes.: T«sU FL.Vzh. 8200 
VALANDOS;

Nuo 19-13 v. ryto; V-2 tr 7-9 v. v. 
Nudėlctiuaiaitf nuo 19 Iki 18 dienų

s < , » s >
Skaitykite r platinkite 

dienraštį ’’ ii
renikite v sus tuos pro 
fe&ionaius tr biznierius, 
kurie garsmaa |ame.

WISSIG,
Specialistas iš 

&M1 J 03
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GARBĖS SARAŠAS
RINKIKiy REGISTRACIJA

Roselande (Visų šventų pa- 
rap.) lig šiol užsiregistravo 
aukoms rinkti Dariaus-Girėno 
paminklui spalių 28 H. trisde
šimts penkios rinkikės, kurių 
vardus čia ir paduodame:

Faustina Butvilas
Helen Gricus
Helen Aliošius
Ix)uise Tutkus .
Dolores Kesser
Margaret .Kristoff
Valeria Miknis
Bernice dilins
Betty Buttin
Genevieve Buttin
Irene Buchinski
Bebe Buchinski
Helen Buchinski
Sopinę Valentas
Julia Vigantas
Carolyn Grinius
Genevieve Ozalas
Ona Draugelifltė
Mrs. Motiejūnienė
Mrs. Telycienienė
Uršulė Stasevičienė
Juzefą Noreikienė
Uršulė Bakanskas
Elizabeth Borisas
Adeline Pocius ... .
Eleonor Noreikis
Estelle Andruškevičins
Palmyra Merkelis
Bernice Burbulas
Sopbie Strolis
Anna Paldavičins
Lucille Žebrauskas• -r ♦. i . . j . t. .
Mary Norvainis 
Bernice Norvainis 
Margie Plungis

Vyrai užsiregistravo šie:
Jonas Pocius 

, Mike Petrušonis
J. Meškis
P. Čeipis
Registracijos vieta: 10806 S. 

Wabash Avė.
Čia paduoti vardai dar ne 

visi. Roselandiečiai iš visų jė
gų dirba, kad bent porų šim
tų rinkikių suregistravus. Mat, 
kap. St. -Darius - savo- jaunose 
dienose yra gyvenęs ir mokę- 

Jsis Roselande. Bent jau kitoms 
'kolonijoms jie nemano užsilei
sti...

Rytoj įdėsime Ciceros rin
kikių ir vyrų darbininkų su
rašę. Kitos kplonijos taip pat

Visi kviečiami i šį svarbų su-1 
sirinkimų ypatingai moterys I 
ir merginos ir tie, kurie galės 
su automobiliais pagelbėti.

g K A-V *?1 s
KAS NAUJA ŠY. ANTANO PARAP., CICERO

Visiems svarbu! Antras vie- Būk šiame susirinkime, 
šas susirinkimas šį vakarų po duok savo vardų, 
pamaldų, parapijos svetainėj.* Be to, Čia išgirsite platų pra (
Dalyvaukite visi, ypatingai nešimų iš visų kolonijų, kur laiko praieidimas.Atšilau- 
mergaitės, moterys. Tai jūsų koka distriktas kam priklau- kvkite
pareiga teguoti 28 d. šio mė- sva ,— ul’l t C- u • v i-i-t.nepamirškite, jei įbes gerai negio Mes einame j lalkj> Ir, beje, kurie bazaro tiki*

susiorganizuosime ir gerai pri !cugai ir> kaipo talkininkai, iš

Visa West Side privalo su
siorganizuoti šiam kilniam da
rbui, kad tinkamai išnaudoti 
taip retų progų. Gerbiamieji,

sirengsime, tai, nėra abejones, 
kad rinkliava pavyks. Todėl 
visi į susirinkimų, ypatingai 
moterys ir mergaitės.

P. J. ūiiauskas,

Penktadieni?, spalių 20, 1933
davimas likusiųjų nuo bazaro nco party spalių 29 d. Kvle 
daiktų “wholesale” kaina.

Nortbsidiečiai ir pašaliečiai, 
visi kviečiami tų vakarų ba- 
zaran atsilankyti, nes visiems 
yra užtikrinta laimė ir sma-

Chicago plati, daug reikiamų dar nesugražinote, malonė-
papratimo, pasirodytum Sau- "nkjki'<- ks'1 už|>il,,yti fa,veB- j.""?"*“1"''1 !.r. ju<“

.Turime auksinę progų ir tin- atsilyginti iki sekmadienio.
Kviesly!nūs.*»Visos Cbicagos akys at- 

ikreiptos į mus. Tat išlaikyki
me savo gerų vardų iš seno.

karnai išnaudokime.
Ccntralinis Komitetas dirba

Kitų tautų mergaitės mote- išsijuosęs, bet sėkmės ne nuo 
Kolonijos komiteto pirm. JryS atjaučia mus, garbia mūs jo priklauso — nuo mūsų. Tat 

didvyrius, šimtais ruošias eit visi stokime, kaip vienas, o 
į gatvę. Tat tamsta, tikra lie- lakūnams bus pastatytas gra- 
tuvė, kų sakai? Stok pati ir.-žiausias paminklas, 
ragink kitas savo drauges.' Raštininkas

šį sekmadienį, spalių 22 d., 
parapijos bazare M. S. 55 kuo 
pos sųjungietės dirbs-prie- bi- 
ngo. Pereito kuopos susirinki
mo nutarimu, visos sųjungie-

yra prašomos priduoti rinki- tės turi šį tų atnešti1 - dova- _ _
kių ir visų darbininkų vardus, noms. Ypatingai prašoma tų, metais. Prieš kelis metus Ši ras Evaldas
kūrinos skelbsime dienraštyje, 
kad visuomenė matytų, kųs 
eina į talkų mūsų didvyrių

DariaUs-ditėno paminklo sta
tymo darbe.

Roselando viešosios rinklia
vos komiteto valdybų sudaro 
— pirm. A. Draugelis, 34 W. 
104 St.; sekr. Ona Žilienė, 
10731 So. Wabash Avė.; ižd. 
M. Pavilonis, 10536 Lafayette 
St. j r!

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WESTSIDE

čiama visi dalyvauti.
Alt. Balandėlis

PAŠALINO PREZIDENTĄ
GUAYAQU1L, Ekvadorius, 

spal. 19. — Šios respublikos 
senatas daugumu balsų paša
lino respublikos prezident;) 
Mera. Kaltinamas neteisėtais 
darbais.

PILIETYBĖS PAMOKOS
KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

SIDABRO JUBILIEJUS

Kovo 28 d., 1909 m., įsteig
si draugija įsteigta 1897 rių sekretorium yra tikras spu |ta Šv. Panos Marijos Ražan- 

metais, inkorporuota — 1901 lkų vedimo specialistas p. Jo- eiaus draugija. Pirma dr-jos

kurios moka ir gali iškepti spulka buvo pasiekusi jau' 
skanių pyragų (cake). Tąigi $5,000,000.00. Dabar, laikams 
nepamirškite visos atsdanky- j pablogėjus, visoms įstaigom^ 
ti. Pasirodysime, kad sųjun- sunkiau verstis. Bet Keistučio
gietės moka remti parapijos spulka ir dabar laikosi tvir 
reikalus. Sis sekmadienis bus 
mūsų bazare diena. Nepamirš
kite. Ta pati

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

PIRMUTINĖ IR DIDŽIAU
SIA LIETUVIŲ SPULKA 

CHICAGOJE
Pirmutinė lietuvių spulka 

Chicagoje yra Kęstučio Sko-

Nepaprastai svarbus susiri
nkimas Aušros Vartų parapi
jos ir apylinkės lietuvių įvyks 
penktadienį, spalių 20 d., 8 
vai. vali., parapijos svetainė
je, viešos rinkliavos reikalu, (te.

J

Pamokos dėl pilietybės poplerų bus 
.-nlkomOM kas ketvlrtadlem'o (ketver
to, vakarais 7:80 valanda, per de- 
SlrntJ savaičių. Meldžiu užai'regtetruotl

JOSEPR J. GRISK,
4631 S. Ashland Avė.,

Telephonc: OOCI.EVARD 2800

JOHN B. BORDEN '

Lietuviai savo spulkomis 
gali didžiuotis. Kas jose tau- 

Ipė savo pinigus, neklydo ir jų
nepražudė. Kęstučio spulka,
kaipo pirmutinė ir didžiausia, 

tai. Pavyadžiui čia paminėti-1 ki.
na keletas skaitlinių telpančių ųorns
atskaitoje:

Užaugusio nuošimčio 
dabar yra ......

Reservas dėl pasilikusių nuo 
šimčių, premijų, ir bausmių 
premijų ................. $11,799.87

Atsargos fonde dabar Ran
dasi ........... ^0,000.00
Nejudinamo turto sumažini- 

fffo rezervas ......... $15,000.00
Neišdalinto pelno dar

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark.

Telefonu STAte 7««O 
Valandos I ryte Iki S popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Beredoa fr Pėtnyčtoc
vakarais 8 Iki t

. . Telefonai CAVal 8192
bažnyčių dr-ja įtaisė Šv. Man-1 Kamai: 6459 8. Rockvrell St.

pirm. buvo F. Maciewska, ra- 
št. V. Gregaitė. Ražančiaus dr-' 
ja visų laikų darbavos para- 

f pi jos labui. Pastačius naujų

Linkėtina KęAučio spulkai 
toliau sėkmingai gyvuoti ir 

tarnauti lietuvių visuomenei.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE
Jau du parapijos bazaro va

karus sėkmingai praleidome.
linimo ir Budavojimo Draugi- yra ........................ $2,866.25 Į Dar vienas vakaras liko pra-
ja Nr. 1. Ji šiandien yra ne J Kęstučio spulka yra valsty- leisti, tai su'btzarn jau bus ir 
tik seniausia, bet ir didžiau- bes priežiūroje. Dėl to netenka baigtas dalykas.
šia. Rytoj dienraštyje “Drau abejoti dėl joa-atskaitų teisiu-) Paskutinis bazaro vakaras, 

gurno ir saugunpo. Jų valdo ir arba užbaigtuvių vakaras, į- 
kaitę patys apie tai įsitikinsi- kontroliuoja patys nariai per vyks spalių 22 dienų. Minėtų 

savo išrinktus direktorius, ku- vakarų ant galo įvyks išpar-

ge” tilps jos atskaita. Pers-

jos altorių.
25 metų sukakčiai paminė

ti dr-ja rengia bankietų. Spa
lių 22 d., 8 Vai. vakare, Dievo 
Apvaizdos parap. svet. Bus 
skani vakarienė, graži progra
ma, kurių išpildys p. Sabonis 
su mokyklos vaikučiais.

Kalbės L. Šimutis; kun. Ig.' 
Albavicius, A. Nausėdienė-, tos Į 
draugijos organizatorės ir ki-' 
ti svečiai. Kviečiame visus at
silankyti.

Šių metų valdybų sudaro: 
pirm. — S. Antmontienė, vice 
pirm. — O. Nutautienė, rast. I 
— S. Radžius, f. rašt. — A. 
Augaitienė, ižd. — M. Boščiū- 
nienė.

Linkime draugijai kuoIL 
giausių metų.

Utarntnko. Ketverto Ir Bubėtos 
Vekerele 7r Iki I 

Telefonas RRP»b:io 8800

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias k*<ina«: 
Illa<-K Band 87.RO; Haeklng *8.08, 
Milei* Creek 88.75.

PaAaukit LAFayctte 888C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULhnan 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Bes. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

KADANGI LITCKIES 
VISUOMET PATENKINA

Parinktas tabakas 

tinkamai susuktas—be 

liuosų galų

», •

"Visuomet <p*ikunuu
VISUOMET/

Rūkydamas Lucky ar esi pastebėjęs 
ilgus baltut pelenas? Tai puikaus, pa* 
rinkto turkų ir naminio tabako požymis. 
Ir ar esi pastebėjęs, kaip pilnai Lnckies 
tuo parinktu tabaku yra prikimiti — 
tinkamai susukti — taip apvalūs — taip 
gryni — be liuosų galų. Lnckies visuomet 
patenkina!

■NNIMNMMMDHMi
ottrtifM. na. tm u*.

it*s "
dIl «£IUtUU AP8ALCO8 — U£L CBMMN1O SKONIO

Šv. K. A. rėmėjų 5 skyriaus 
jaunametės širdingai dėkoja 
visiems, kurie kokiu nors bū
du prisidėjo prie jų būdos pa
rap. bazare.

Dabar jaunametės rengia bu 
■ * ■-------- ------- ———

Reikalinga mergina kad pri
žiūrėti tris vaikučius 4r atlikti 
namų ruošosdarbų. Turės bū
ti per naktį. '

Atsišaukite:
4543 SO. WO0D ST.

ant pirmų lubų iš užpakalio

Visos anglių-kompsnUrta TmkAU an-
U kai'naa, taip ankstai, kad, žtno- 

annku b«| pirkti. » ireruvn;
CRANE COAL KOMPANIJA vlf-loj 
pAkAlimo kalnif dar nupigino. Kam 
rsikia anglių, telt-fonitokll tiinlnua 
ganau daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonan

RKPt'HI.IC 8409

! Išnuomavimui 5 kambarin 
l“cottagc”. Randasi ant 73- 
čios ir Claremont gatvių. Švie
sūs. Pečiais šildomas; su visais 
moderniškais įrengimais. Dide- 

jlis plotas žemės. Atsišaukite:
506 WEST ^3th ST.. 

ant antrų lubų iš užpakalio
......... ■ ■■ ■■■'■ ll.l.l

THE BRIDGEPORT 
KNITTING 8H0P

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

Neriam vilnones pančiakas 
def moterų ir vyrų. Talsotn 
senus svederias.

Atdara ir šventadieninis.
F. SELEMONAVI6IA 

504 W. 33rd St., Chicago, Iii.
Prie Normai St.

Pilone Victorv 3486

PEOPLES COAL CO.. J • . .

Visados Garantuojame ko
kybę ir teisingą vogn 

Vardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ. 

Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Ooal Co.

fnrhy M. 
$<-n«. M.

R.......... 87X5
R. .... 85.7.1

f4invt ......... .. 98.75
ttlnek narni

I, 9. or 4 Urna 
S ton* or mnrr

(4imp
•8.BA
*8.75

*7.95
•5.45
*8.95

MAC
8825

IN8URANCE
NOTART

PUBLIC

PERKAM
LietuvUknr

BONUS

Tel. LAFayette 1083

I LIETUVĄaoiitcs*
[ŪSŲ SPULKĄ




