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VAKAR ITALIJOJ MINĖTOS 11 METŲ 
FAŠIZMO SUKAKTUVĖS

Arabų riaušės pasikartoja 
Palestinoj; daug žuvusiųjų

VOKIETIJA IŠĖJO IŠ TARP
TAUTINIO TEISMO

MUSSOLINIO ATSIŠAUKI
MAS J FAŠISTUS

ARABŲ RIAUŠĖS PASI
KARTOJA

ROMA, spal. 29. — šian
dien sukanka 11 metų kaip fa
šistai valdo Italiją. Ryšium su 
šiomis kas metai Italijoj mini
momis iškilmėmis premjeras 
Mussolinis paskelbė j fašistus 
atsišaukimų, kurs šiandien vi
sam krašte skaitomas iškilmių 
metu.

JERUZALE, Palestina, sp. 
29. — Arabų riaušės prieš žy
dų imigracijų Haife ir kitur 
pasikartoja ir policija turi pil 
nas rankas darbo. Riaušes inal 
šinant daugiau kaip 25 riauši
ninkai nužudvta.

Tai svarbiausioji Virginia City miesto, Nevada vaistytoje, gatvė, šis miestas iškilo, 
kada apylinkėse žydėjo aukso kasyklos. Paskiau per ilgus metus miestas pasiliko kaip “išmi
ręs.” Dabar ir vėl atsigaivina, pasireiškia jame judėjimas. Aukso kasyklos atidaromos.

VIEŠOJI RINKLIAVA DARIAUS GIRĖ
NO PAMINKLO FONDUI DAVĖ 

2,500 DOLERIU
Praėjusį šeštadienį, spalių 28 d., viešoji rinkliava Chica- 

gos mieste (20 wardų) Dariaus-Girėno paminklo fondui kuo- 
geriausia pavyko. Surinkta $2,500.00. Visos lietuvių koloni
jos dėjo pastangų rinkliavos pasisekimui.

Rytoj Centralinis Komitetas paskalba, kuri kolonija, 
bendrai daugiausiai surinko aukų.

GAISRAS IŠTIKO MONT- JOHNSON PRIEŠ DIDELES
Britų vyriausybė suskato a- 

reštuoti arabų vadus. Be to, 
Mussolinis tarp kitko pareis paskelbta atsargos kareiviu 

kia, kad ne kas kitas, tik fašiz , inofojijzacija.
mas yra visa pasaulio viltis.

REALIO KATEDRĄ ALGAS CH1CAGOJE
MONTREALIS, Kanada, Į WASHINGTON, spal. 29.— 

spal. 28. — Gaisras ištiko vie- Nežiūrint to, kad Hollyivoodo

LIETUVOJE
IŠ LIETUVIŲ-LATVIŲ VIE
NYBĖS DR-JOS VEIKIMO

KAS YRA ATSIEKTA SU 
NRA

Liet. — Latv. .Vienybės dr-

Krašto Katalikų Vyrų ta
rybos suvažiavimo motu Cong- 
ress viešbuty trečiadienį įvyko 
Katalikų Konferencijos pramo 
ainiais klausimais mitingas.

Ir todėl fašizmas ir jo idėjos 
kai. banga veržias j visus tuos 
kraštus, kurie gyvena didelius 
ekonominius krizius, neturi 
tautinės drausmės, vieningumo 
ir ramvbės.

NUŠAUTA 14 
NINKU

DARBI-
tos Nekaltojo Prasidėjimo ka
tedrų. Padaryta apie 200,000 

Idol. nuostoliu.

krutomųjų vaizdų pramonės 
“žvaigždės” griežtai priešina
si, kad krašto vvriausvbė kiš-i . . J.
tusi į mokamas jiems dideles

DARBININKAI PRIEŠ 
KOMPANIJĄ

Junior Toy kompanijų, Ha- 
mmonde, traukia tieson du dar

APLEIDO IR TARPTAUTI
NI TEISMĄ

BERLYNAS, spalių 28. — 
Vokietijos vyriausybe paskel
bė, kad ji išeina ir iš tarptau
tinio teismo Hagoje. Iš to teis 
mo ji ištraukė ir dvi savo už
vestas bylas.

Ši savo žygį Vokietija aiški
na tuo, kad tarptautinis teis
mas yra T. Sųjungos žinioje.

HAVANA, Kuba, spal. 28. 
Cukraus fabrikuose, Oriente ir 
Camaguey provincijose, komu 
nistų sukurstyti darbininkai 
Įsteigė sovietus ir nusprendė 
nepasiduoti vyriausybei.

Kariuomenė tačiau išgriovė 
tuos sovietus. 14 darbininkų 
nukauta. Daug sužeista.

UŽ SĄMATOS SUBALAN
SAVIMĄ

HELSINKY AREŠTUOTA 
10 ŠNIPŲ

HELSINKIS, Suomija, sp. 
28. — Areštuota dešimtis šni
pų, kurie dirbo Rusijos sovie
tų naudai. Tarp areštuotų 
ra vienas amerikietis.

v-

KAS SUKELIA VĖŽJ

MADRIDAS, spal. 28. 
Tarptautiniam kongrese kovai 
prieš vėžio ligų išaiškinta, kad 
vėžį daugiausia sukelia pliko 
kūno išstatymas priešais sau
lės spindulius.

jos valdyba savo antrame po
sėdyje, svarstydama lietuvių—, Sia.me mitinge svarbiausi’1 ju 
i latvių vienybės dešimtojo kon- kalbėtoju buvo E.
greso šaukimo klausimų, kurie dv, NRA

E. O’Gra- 
administrafoi iaus

Tai septintoji pastaraisiais aj NR Y " administratorius ^’kalauja P° L500
laikais katalikų bažnvčia nu- , ,. dol atlyginimo., . .. ‘ įieško priemonių, kad nukapoti , . . .... , . ,kentėjusi nūn gauro kvel,ek3 a| krajStasl Skundėjai paremk,«. kad ka
(Qnebee) provincijoj. , * ekonomini„ <b kompanija turėjo pasirasy.

i • • ti NRA sutarimų ir jiems pa-J
didinti atlyginimų iki 30c. per {KRATA PRINCŲ PILY

PARYŽIUS, spal. 28. —
Naujas Prancūzijos ministe- 
rių kabinetas imasi visų prie
monių, kad subalansuoti vals
tybės sąmatų ir išgelbėti fran
kų! nuo susmukimo.

Tomis dienomis naujas pre
mjeras Sarraut eis parlamen-i 
tan su savo programa.

VIENA, spal. 28. — Austri
jos žandarai padarė kratų 
princų Rainer ir Ernst Cob- 
urg Gotha gyvcnanioj pily, 
Stirijoj. Sakoma, rasta Vokie
tijos hitlerininkų propagandos 
raštų.

DRAUDŽIA VOKIEČIŲ 
ŽURNALŲ SIUNTIMĄ

VTENA, spal. 28. •— Austri
jos vyriausybė uždraudė 16- 
os vokiškųjų žurnalų ir laik
raščių iš Vokietijos siuntinių 
Anstrijon.

NUŠAUTAS PIKIETI- 
NINKAS

valandų, jiems buvo atsakytas 
darbias. Be to, jiedu priešinosi 
kompanijos sudaromai darbi 
ninku unijai. Sako, juos paša
lindama iš darbo kompanija 
peržengė NRA sutarimų.

MADISON, Wi»., spal. 28.- 
Ūkininkai pikietininkai mėgi
no ant vieškelio sulaikyti vie
nų trokų. Važiuotojas vienų 
pikietininkų nušovė ir nuva
žiavo.

Nušautasis yra ūkininkas G.
Felland, 60 m. amž., kurs vai-.-, ’'\ .....?”J~* .* ’T~’n j-j • ta , kad sovietų pripažinimas butųdč dideli ūki Dane apskntv. , ; . .1 svarbus vonių pramonei daik-

NUMATO PRAMONĖS 
KLESTĖJIMĄ

iki šiolei pakaitomis tai Latvi- (darbo skyriaus pagelbinin- 
joje, tai Lietuvoje būdavo kas. Jis nurodė, kas iki .-Jo lai 
ėmė domėn, kad buvusių kon-.ko atsiekta vykdant NRA pro 
gresų nutarimų - rezoliucijų £ramų. Tr taip?
daug punktų dar neįgyvendin-1 Darbininkams atlyginimas 
ta, kurių dalis jau gali būti į- l^laipsniui didėja. Ir jei tokiu 
įvykdinta. tempu ir toliau bus daroma

Nutarta dešimtąjį kongresų pažanga, tai per metus darbi- 
šaukti Lietuvoj 1934 metais. "inkams teka daugiau kaip 3,- 
Tuo tarpu imtis vidujinio dar ; ”00,000,000 dolerių, 
bo, būtent: įsteigti biūrų-skai-, Apie 4,000,000 vyrų ir nuo
tykių, atidaryti latvių kalbos ten) bedarbių iš naujo grųžin- 
kursus, kreiptis į atatinkamus i pramonę.
vyriausybės organus, kad su- • Darbo valandos sutrumpin- 
sitarimo keliu abiejų valsty- 4°s ’r vaiki) darbas panaikin- 
bių, abiem tautom rūpimais Į ^as-
klausimais: kultūrinio, ekono-1 Pramoninis pardavimas vi- 
minio ir politinio klausinių sam krašte žymiai padidėjo, 
glaudesnį bendradarbiavimų Įvairiems daiktams kainos 

per pereita pusmetį pakilo ikiVonių gamintojai pareiškia,! , . , . . . . . ...__'suderintų, o taip pat kreiptis
į mokytojus, kad jaunimų su- T9’/^ nuoš.

KARO SKOLŲ KLAUSIMAS

PAGROBTAS BUVUSIS 
TEISĖJAS UŽ AUKSO KROVIMĄ

BOSTON, Mass., spalių 28. 
— Čia areštuota ir traukiama 
tieson du vyrai už aukso kro
vimų. Oreštuoti yra advoka-

AVASHINGTON, spal. 29.— 
Sužinota, kad britų amerikie
čių derytjos karo skolų klau
simu gal prasitęs dar vienų 
savaitę, jei ne kiek ilgiau.

. pažindintų ir auklėtų abiejų Viso krašto pramonėje daro
tas. Mažiausia 1.00 milijonų rn Jietuvi ir latvin broH vi ma pažanga. Nors yra lėta,
sų yra reikalingos vonios. Bol- ,, , . . . ‘ , - Loi n.-ibi„ . .7. .lies dvasioje, ir netrukus kvies vjskl
sevikai jas pirktų. ,4. valdybų O’Grady pareiškia, kad ūki

ninkai neturėtų būti priešin
gi, jei darbininkams atlygini-MAJORAS VVASHFNGTONE

i
jti abiejų vienybės 
.bendrų posėdį.

PIKEVILLE, Ky., spal. 28.
!— Keturi kaukuoti vyrai pag- 

— robė buvusįjį apygardos teisė
jų’AVillis Staton, apie 55 m.'tas E. Spiegei ir miesto dar-
amž., kurs yra kandidatu į tų bininkas G. T. Driscoll, 23 m. 
patį ofisų. amž.

SIAME MAIŠTAI VYKSTA

BANGKOK, Siamas, spalių 
28. — šiam krašte kariuome
nės dalies maištai dar nenų

VYKSTA KOVA SU FORDU į Ford Motor Co. savo pareis 
------------ j kime pažymi, kad ši kompani

ja neperžengia krašto įstaty
mų, kad jos fabrikuose darbi
ninkai turi geresnes darbo šu

AVASIIINOTON, spal. 28.—
Tarp NRA administratoriaus
Johnsono ir H. Fordo pasi-

tv -• 'lygas, negu kur kitur.. reiske kova. Johnsono puseje, ‘ ’ .. . .
-I . . ,x. ‘ iordo kompanija adminis

malšinti. Tačiau vyriausybė 
daro pažangų. Palaipsniui u- 
žima maištininkų pozicijas.

PORTUGALIJOJ SUKILO 
KARIUOMENE

stovi prezidentas Rooseveltas, i 
o automobilių gamintojo For
do —< milijonai.

Kova pasireiškė, kada adm.
Johnson paskelbė, kad nė vie
nas vyriausybės departamen
tas nepirktų Fordo trokų irj’ti nuo darbininkų susiorgani- 

zavimo unijon. Fordas yraLISBONA, spal. 29. —- Bra- automobilių, nes Fordas neno 
ganze sukilo kariuomenės pul- ri pasirašyti automobilių pra- 
kas. Vyriausybė laiku suspė- monės kodo ir nemano pasi
jo vadus suimti ir kareivių duoti vyriausybės kontrolei, 
maistas nužnybtas. čia yra ra kaip to reikalauja 
mu. įgaivinimo aktas.

VOKIEČIŲ DIRIŽABLIS 
APLEIDO J. V.

AKRON, O., spal. 28. —
Vokiečių dirižablis “Graf Ze- 
ppelin” išskrido į rytus ir iš 
ten per Atlantikų grįš į Euro
pą.

VERSLININKŲ KONGRE
SAS

Kaune įvyko antrasis lietu
vių verslovininkų kongresas, 

tratorių Jobnsonų vadina dik- į Lietuviai pasiryžę atgauti pa- 
tatorium, o diktatūra yra prie' Ral savo skaičių ir teises pri
minga krašto įstatymams. deramas vietas prekyboj, pra- 

Išsiaiškina, kad Fordo kom- monėj ir amatuose, 
panija nepasirašo kodo svar-' Kongrese dalyvavo iš visos 
biausia dėl to, kad apsidraus- Lietuvos apie 1,000 lietuvių 

verslovininkų. Jie savo kongre 
se pareiškė: kaip savanoriai

priešingas savo darbininkų į iškovojo valstybei politinę ne
vieningumui. Jis pasirengęs priklausomybę, taip lietuviai 
mokėti didelį atlyginimų ir vi i turi dabar iš svetimų atkovoti 

pramonės j skų daryti, kad tik jo darbininĮ prideramas vietas verslo šri
ftai nesįorganizuotų. ty.

Chicago majoras Kelly į 
VYashingtonų išvyko ne vien 
pieno reikalais. Jis ten daug

DRAMBLYS LIETUVOS 
LAUKUOSE

Žaliosios valsčiaus ūkinin-! 
dirba ir už tai, kad Chicagai įkas Jurgelaitis anksti rytų sa-
gauti daugiau paskolos. Pir-jvo laukuose pastebėjo nepap- 
miausia jis norėtų paskolos rasto didumo gyvulį. Jis pra- 
viešųjų mokyklų reikalams. , nešė kaimo vyrams ir jie nuvy

------------------- iko pasitikti neprašyto svečio.
Pasirodo, kad tai būta dramb
lio. Mat, Naumiesty yra cir-

Penki plėšikai puolė urmo ka» iš kurio dramblys pabė- 
mėsos parduotuvę, 1241 Sedg- gę« ėjo ieškoti šiltų kraštų miš

APMUŠĖ POLICMONĄ

tvick gat. Viduj rado poliemo- 
nų Olsen. Jį nutvėrę skandžiai 
apmušė ir* paspruko.

kų, h|et ne Afrika, ir “pabėgė
lį” tuoj aus grąžino cirką n.

mas didinamas. Nuo didesnio 
atlyginimo yra naudos ir ūki
ninkams.

šiam pačiam mitingo buvo
įdaromi popiežių enciklikų a- 
ipie darbų palyginimai su 
i NRA programa. Rasta, kad 
kai kuriais atvėjais ši prog
rama sustatyta enciklikų pag
rindais. Ypač tie pagrindai 
gana ryškūs darbininkų atly
ginimo klausimais. Kaip Po
piežius Leonas XIII, taip Po
piežius Pijus XI reikalauja, 
kad darbininkai už darbų žmo

VADO MIT7IPIIT6 ICir.Iin ' "’***’ k teif,inKai bf,tM atl>’-KARO MUZIEJUS JSIGIJO . _inam: .^sas ;s fiflrbn neiBRANGIŲ SENIENŲ \k *d
x nas neturėtų tėkti vieniems

Grafienė Čapskienė, Biržė- darbdaviams, 
nų dvaro (Šaulių apskr.) savi
ninkė, už mažų atlyginimų per 
leido Karo Muziejui didelį ir
labai įdomų senoviškų ginklų ANGORA, spal. 29. — 6:an-

UŽ GIRTAVIMĄ

Civilinės tarnybos komisija 
pašalino du poliemonus už gir
tavimų. Tai W. P. Johnson ir 
A. C. Woemer.

TURKAI TURI IŠKILMES

' ir šarvų rinkinį. Kai kurie gin IEŠKO AUKSO KROVĖJŲ klai siekia v„_x araiil)f„

Vyriausybės agentai Chica- 'kiti yra vėlesnių laikų. Jų tar- 
goj ieško aukso krovėjų. Ran-! pe yra dailus, gražus išpiaus- 
da mažuosius, bet didieji nek- ’tytas ir brangiais akmenimis 
liudomi. išpuoštas saidokas.

dien Turkija mini 10 metų res 
publikos Rukaktuves. Visam 
krašte vyksta iškilmės.

SKAITYKITE IR PUUTIN. 
KITĘ “DRAUGĄ”

L
I
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Redaktorių* prilota — su* 11:M Iki 1>:M raL

•fealMmų kalno* prlatuadikmo* pantkalaru*.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 voL po piet.

ja blogus darbus (pav., konkubinatų, bėgė-; 
diškus šokius, abortus, bedievystę), tai dau- 
gelis žmonių ir neberanda reikalo varžyti^ ir 
kontroliuoti savo elgesį. Žmogus yra sociali
nė būtybė, kuri nėra abejinga viešajai opi
nijai, toclel viešosios opinijos sugedimas, vie
šosios opinijos korupcija tiesiu keliu veda 
tautas į morališkų išsigimimų.

Kiekvieno susipratusio kataliko pareiga 
žiūrėti, kad laisvamanių spauda mūsų jau- 
nuomenės neįtikinėtų, jog pažanga esanti ne-

LICTUVOS GYVENIMAS
KAUNE BUS PASTATYTAS stovi žymios Lietuvos kariuo- 

DAR VIENAS TILTAS menės dūlys. Tiltų gelžbetoni (
----------- nės konstrukcijos pastatė be

Kam teko pabuvoti laikinoj užsienio pagalbos vietinės li-
nepriklausomoš Lietuvos sos- ruios.,
tinėj — Kauno ppeš karų, tesj 1929 metais susisiekimo un

Pranešimas
Dienraščio “Draugo” vajaus intesyvi kampanija įvyks 

kiekvienoj lietuvių parapijoj skyrium. Taip nusprendė Chiea 
gos lietuvių Kunigų Vienybes provincija. įGerb. klebonai nus
prendė remti dienraščio “Draugo” platinimų.

“DRAUGAS’'
LITHUANIAN DAILY PBIEND

Publlataed Daily, Except Bunday. 
■UB8CRIPTIONB: One Taar — >«.<>•: 81x Moatfca

— Tkree Mentk* — One Montk — 16o.
■raepe — One Imi — «T.Mt SU Mentk* — »AM; 
Cepy — .tie.

Advertten* tn “DRAUGAS** krtn*a kart ranlt*. 
Advertlalnc ratą* oa applloajttoa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oafcley Ave^ Chicago

SPAUSDINTAS ŽODIS IR IDĖJŲ KOVA

Pradedame spaudos vajų. Šį vakarų Šv. 
Jurgio parap. salėj, Chicagoj, įvyks susirin
kimas, kuriame reiks pasitarti, kaip tų darbų 
pravesti šioj seniausioj Chieagos lietuvių pa
rapijoj, kurioj vajus eis nuo šio mėn. 29 d. 
Mūsų manymu, ta proga nebus prošalį supu- 
žindiriti skaitvtojus su tuo, kokį vaidmenįy
spausdintas žodis turi idėjų kovoj, J. G. Fi
delis “P. Balse” apie tai rašo: Vargu kada 
bėjo tokia Įtempta idėjų kova, kaip mūsų ra- 
dio ir technikos “stebuklų” amžiuje. Šian
dien įvairiausiais būdais — tiesioginiu ir ap
linkiniu keliu — Bažnyčios priešai orientuoju 
visuomenės sumom; į sezoniškas ideologijas 
ir į žmogaus gyvuliškumų. Tik pažvelkite į 
vadinamųjų “neutralių” spaudų — ir tuoj 
įsitikinsite, jog bemaž Visi straipsniai ir vi
sos žinios turi vienui vienų tikslų — nukrei
pti žmonių sąmonę nuo amžinųjų Į laikinuo
sius idealus, ypačiai į žemiausios rūšies idea
lus, kurie faktiškai yra ne kas kita, kaip ide
alų karikatūra.

Spausdintas žodis daro Įtakos: ilgainiui 
jis ir geriausių žmogų, jei tik jis, lengvabū
diškai naudojasi “neutralia” spauda, nutei
kiu abejingai katalikiško idealizmo atžvil
giu. “Neutralioji” spauda savo skaitytojų 
sąmonėje įvesiu tam tikro dvasinio palaidu
mo, dvasinio ištižimo ir apatijos tam, kas 
šventa, doru, gružu ir amžinu.

Dabar prasideda spaudos platininio sezo
nas, todėl kiekvienas katalikas turi šį faktų 
turėti galvoje ir iš jo daryti atitinkamų iš
vadų, būtent: prisidėti prie katalikiškos spau
dos palaikymo bei platinimo. Spausdintas žo
dis šiandien .sudaro didelę socialinę jėgų, nes 
nuo jo pareina viešoji opinija, su kuria turi 
skaitytis ir didžiausi šio pasaulio galiūnai.

Be to, viešoji opinija turi įtakos atskirų 
žmonių elgesiui. Kai viešoji nuomonė tolerno-

Pirmoji “Draugo” vajaus kampanija prasidėjo 
atmena, kad be vadinamojo'nisterija ryžosi pastatyti Jm i spalių mėn. 29 d., Šv. J urgio parapijoj, Bridgeporte, kur kle- 
“Žaliojo” geležinkelio tilto, du gelžbetoninius tiltus — vi< ' bonauja mūsų veikėjas Aukštai Gerb. Pralotas M. L. Krušas, 

suderinama nei su katalikų tikėjimu, nei su kitų nuolaliuių tilįų Kuuuc'nų per Nemunų ties Aleksotu Į Šioj parapijoj vajus tęsis iki, lapkričio mėn. 12 d. imtinai. 
Kristaus etika. Katalikų pareiga apsaugoti ncbuvo> nors inįest4 įį visų įr kįtQ per Nerį mįestui su šiandie gi, spalių mėn. 30 dienų, 8 valandų vaka- 

pusių supa upės — Nemunas ,ViIijampolės priemiesčiu suju
ir Neris. Ingti. Abu šie tiltai buvo pu-

Rusai nematė jokio reikalo statyti svetimu kapitalu, nes 
statyti tvirtovės mieste nuola- savo kreditų susisiekimo mi
tinius brangius tiltus ir ten- nisterija neturėjo. Tiltas, kaip

Vasarai žinia, statė danų firma “Hoj- 
per Nemunų ties Aleksotu bū- gaard ir Schulz”. Jie yra ge- 

Aplamai imant, kas myli savo tautų, kas davo statomas pantoninis ka- lžbetoniuės konstrukcijos ir
myli jos katalikiškas tradicijas, kam rupi, r]įkas tiltas, o miestui su Vi- ‘ kaštavo apie 7 milijonus litų.
kad Dievo baimė neišnyktų iš tautiečių šir- lijanipol^ prie|uiesžiu sujung-l Firma šiai sumai suteikė kre-’ 
dies, tas turi kuo nors prisidėti prie kuteli- Įti kagmet būdavo Matomas lai ditų ir jos sumokėjimų išdės- šiaine virinkime bus atstovaujama kiekviena šios didelės
kiškos spaudos palaikymo bei jos.platinimo. kinas> žiemaį nuardoJlias me. tė keletui motut (Skola už til-' IVtuvi‘‘l kolon,-’°8 lietuvio kataliko šeima.

, Kiekvieni metai turi padidinti katalikiškų dįnis tiltas lus jau baigta niokėti). I----- —-------—---- —----------------------- ---------------:----—
iaikraSčių prenumeratų skaičių Stovėti vie-1 uidiioJo karo „ įsi . ; j u b»» «l«uta apie 10 milijonų patvarumu, lengvumu ir tiku-

I toj neleistina, o žengti atgal - dar labiau, Lietuvoju vokit’viai įa„ 1M# metafa> h. O »■«« Lietuvai ta. jau'lumu. Ilrmo pasiseknno pas-

toiiėl būkime iiažangfls ir rūpinkimės, kad nasitenkin0 laikinais kal.»kais ^laimingai atidaryti. Tiltas
tiltais ir pastatydino net tris Į per. Nemunų pavadintas “Vy- 
nuolatinius: vienų medinį ties!tauto Didžiojo” vardu, o kitas 
Aleksotu — per Nemunų, kitų per Nerį, “Petro Vileišio” va- 
n ledinį ties Eiguliu kaimu per rdu.
Neių ir trecių — geležies iri liet šitų tiltų statyba Kau-Į ..

_ „• . „ medžio konstrukcijos — per ne dar nebaigta. Susisiekimo! a ^Us
laikos spaudos biuro pranešimu, prieš XT *• < . ,, ......... . . , - . - • •• , ..r 1 .Nemunų ties Aukst. Panemu- ministerija siai8 metais suma-į Lietuvos aviacija nuo kitu

pažangų nuo to, kas yni priešinga pažangos 
dvasiai, o pažangai prieštarauja tos pasaulė
žiūros, kurios žmogų laiko gyvuliu ar pasy
viniu tautos atomu ir kurios stengiasi žmo
gų antikatalikiškai nuteikti ir duoti jo gy- 
venimui sezoninį turinį, kurį rasai išreiškia | į””. 
žodžiais “nos po vietru’

katalikiški laikraščiai lankytųsi į kiekvienų 
katalikų šeinių, į kiekvienų katalikų pastogę.

PAMINKLAS VARGO DAINIUI — KUN. 
A. STRAZDELIUI

šimtų su viršum metų, šiaurės rytų Lietu
voje pradėjo kunigauti Antanas Strazdas—

Vytautas Lapėys

DARBININKE! ŠTAI TAVO PRIEŠAS
Bedievybė neša darbminkams skurdų

(Tęsinys)

Ikurijogį socialistai, ilgainiui įsitikinę, 
kad sociutizmus gyvenime teikiu ne palui- 
nių, lwt vuigų, skurdų ir nesutikimų, me
tė socializmų ir virto kupitalistine-akcine 
draugijų, vardu “Neu leariun Conununt- 
ty”. Taip nuėjo niekais visi bandymai 
praktikoje sukurti socialistines kolonijas. 
Daugeliui socialistų tie bandymai atidarė 
akis, privertė ridičiuu susidomėti gyve
nimu ir mesti klaidžioti tamsybėse.

Duburtinė Sovietų Rusijos tvurka ir
gi yra įrodymus, kokį skurdų socializmus 
nešu darbininkams. ,

Daug kurtų buvo bandytu tvarkyti 
gy vcn‘una«\socializmo taisyklėmis. Tie ba
ndymai buvo siaurose ribose ir nei vie
nas nepavyko. Rusijos bolševizmus yra 
bandymas įvykdyti socializmų gyvenime 
.milžiniškose ribose.

mėn.
re, šv. Jurgio parapijos mokyklos auditorijoj įvyks “Drau
go” vajaus reikale masinis Bridgeporto lietuvių susirinki
mas. Katalikiškosios spaudos platinimo reikalu kalbės gerb. 
kun. J. Mačiulionis, M. I. C., “Draugo” administratorius, p. 
L. Šimutis, vyr. “Draugo” redaktorius, p Ig. Sakalas, p. M. 
Pavilonis, vajaus vedėjas, ir kiti.

Yra geistina, kad šis susirinkimas būtų ko gausingiau
sias.. Katalikiškoji s j m ūda ii* jos platinimas yra šventas daik
tas. Tai žino kiekvienas lietuvis katalikas. Yra vilties, kad

nemaža suma.

AMBO 4” DIDELIS AVI 
ACIJOS LAIMĖJIMAS

aviacija nuo
, ne. Į nė pastatyti dar vienų, šį kur-! kraštų aviacijos nenpri atsili-
į Žinomu, šie tiltai nebuvo a-J tų sausumos tiltų, šis tiltas kti. Lietuvos aviacijos dirb-

Tsb.- skatintas, pulk. Gustaitis suko- 
nstruktavo .1927 m. “AMBO 
U”, jau smarkesnį už pirmą
jį, o 1930 m. ir “AMBO III”, 
geresnį dar ir už pirmuosius, 

išios konstrukcijos lėktuvai bu 
; vo naujiena Lietuvos aviaci
joje, tačiau jais susidomėjo ir

Strazdeliu. Besimokindamas jis nesulenkejo, i »• - „ . , .. , .. . i. . . .. . . , , r . . a . ... . . ., . . .. .... nizini. Pastatyti ant greitųjų, I turės jungti miestų su Aukšt. ituvese statomi lėktuvai, kurie
kaip dauguma anų dienų’Lietuvos niteligen-į, . - , v. .. i-. . . v. ,: . .... : .   . karo metu jie per desimti me- ,Šančių priemiesčiu.. Naujųjų raižo padanges-ir jau yra zi-

tų apgedo ir bemaž kasmet!Kauno miesto dalį, esančių nomi už Lietuvos ribų. Be to, 
reikalavo nuolatinių remontų, ant kalno, nuo Aukšt. Šančių |Lietuvos aviacija turi gabių 
Pagaliau, vienų pavasarį ledų skiria siauras slėnis, per kurį technikų, kurių tarpe žymiau-

pasaulinė aviacija. “AMBO 
IV” J>uvo baigtas statyti 1932 
metais.

“AMBO IV’” yra dvivietis 
monoplanas artimos žvalgybos 
tikslams, ginkluotas 4 kulko
svaidžiais, aprūpintas dviem

tų ir neisponėjo. Kilęs iš baudžiauninkų šei 
mos, jis matė kai]) tie prastuoliai skursta.
Prasiveržęs aukščiau, jis nenusigręžė nuo jų,
o viB, laiku sunkiu jįj būklę stengėsi paleng- įjadį^a buvŠ eina geležinkelio linija ir ple-

nuneštas “į Prūsus”; subraš-Intus į priemiesčius. Per šitų ut ___T______
Turtų .Strazdelis neturėjo. Kj^fc.^ekuip- kįj0 1JCr vienui; metų putrinį Į slėnį ir nuiygtojua pastatyti!/ Pulk...Ųusteitis i>tr papras- rii klgi- per v 

gaudamas užkibdavo, dalindavosi su vargų jr ubudll kiti Vokiečių staty- didelį gelžbetonini tiltų, kuris tas aviatorius, bet žmogus su Dimu. Jo liemuo
vargstančiais žmonėmis. Pats vilkėjo prastais tiejį tiJtai t}vj. Aleksotu 
rūbais, valgė kartu su darbininkais, laikų Panemune ' 
praleisdavo su žmonėmis ir dainuodamas i Atsirado reikalus
jiems imties sudėtas dainas. Žmonės jį už jo naujus? patvarius tiltu 
paprastumų, gerumų, nuoširdumų ir teisin-

šių pulkininkų Gustaitį, nau- foto aparatais, radio siųstuvu 
jų lėktuvų tipų konstruktorių. *r inituvu. Lėktuvas gali skri- 

;— -’alandų gi'ei- 

padirbtas iš
ir kaštuos apie vienų milijonų aukštu aviacijos mokslu ir di- duraliuminijaus vamzdžių, spa 

J litų. Tuomet Aukšt. Šančių deliuis gabumais. Prieš kuri rna* medžio, visas jis deng
tas audeklu. Be visų techniškų 
būtinų lėktuvui įrengimų, “A- 
MBO IV” turi dar stabdžius

statyti priemiestis, jau gerokai išau- paikų atėjo jam į galvų min- 
s. Pir- gęs,.bus tiesiu keliu sujungtas lis duoti naujų lėktuvo tipų 

pastatytas A. su miestu. Iki šiol A. Šančių !ir davė. kurie dabar yra ži- 
tiltas, kuris jim- gyventojai galėjo susisiekti su nomi “AMBO” vardu. Pir-į’1 starterį. Svarbiausi tačiau, 

giu Šančius su A. Panemune, miestu tik aplinkiniais keliais, rnasis jo darbas, jiavadintas ^uri vl°nų ypatybę, kurios 
daimom,. 4„ savo dainose išpasakojo visus ftilas til(aii ybw. ,rav0 raika.| Taigi, pastačius šį tilt,j, Kau l-AMBO V’, baigtas 192.-, m.

miuusia buvo
gumų tai]) mylėjo, kad tebemini dar ir dabar. punw„uuf,s 

Strazdelis yra laikomas pilkojo vargo

baudžianinkų vargus ir rūpesčius. Dainomis : ]jn„a<
jis norajo į tamsu, kuri gloW tada bietuvu, „e'sanėiaoso ir A. 1’ano,minėja aprūpintas 
įnešti šviesos. Ir tai .jam puvyko. Be šiai]) 
dainų, jis parašė dar keletu dvasinio turinio
giesmių, kurių tarpe ir “Pulkim ant kelių”,; 
gieduma ir dabar visoje Lietuvoje prieš mi
šias.

Mirė kun, A. Strazdelis varge ir palaido
tus Kumujų (Rokiškio ups.) loųiinėse, kurio
se anksčiau laidodavo savižudžius. Vėliau pa
sidarė nejmtogu, kad tos gražios giesmės 
“Pulkim ant kelių” autorius ilsis nešvęstose 
kapinėse. Kapinės buvo jmšventintos. Ant jo 
kapo kažkas užrito akmenį, kuriame lenkų

Bolševizmas ir socializmas

Skirtumas tarp socialistų ir bolševi
kų yra tik tas, kad socialistai nori įvyk-' 
dyti socializmų tada, kai socialistų bus 
daugiui! negu kilų, ir turiu balsų daugu
mu puimsia gaidžių į savo lankas. Bolševi
kai gi tuip ilgui laukti nesutinku. Jie 
nori įvykdyti socializmų jėgos, smurto pa- 
gallia. Bolševikų ir socialistų ftiokslus ir 
jų žadamasis rojų# yra tus puls. •

Tarptautinis komunistų kongresus į- 
vvkęs Muskvojc 2—6 kovo 1919 metais 
yra pureiškęs: “Turptautinės komunistų 
partijos tikslas yru išgriauti šitų tvarkų, 
o į jos vietų įvesti socializmų”. Amerikos 
socialistų kongrese t bieagoje 1918 m. la
pkričio 18 d. vienas pučių žymiausių A- 
morikos socialistų vudų Viktoras Berge
ris pus i šukė esųs bolševikus ir tvirtino, 
kad kiekvienas socialistas, kurs sakytųsi 
liesus bolševikus, nėra socialistus. Tam 
Bergerio pareiškimui kongresus pritarė. 
Iš to aiškiai matyti, kokie yra artimi so
cialistai bolševikams.

neturi dar nei vienas kitas
Ikariškais sumetimais, nas t iltais jau bus pusėtinai į iš pažiūros silpnus, tačiau iš-}nor,s Modernigškiausias lėk 

Jš viso tiltams gaudytus, nustebino žinovus i ^u'as’ ypatybė tai greitu 
_______________ * mas erdvėje ir lėtumą^ nusl

kalbu parašų iškalė, kad čia ilsis “Ks. .Vnton i zdelį, aukojo nešykščiai. Lėšų susidarė pa- leidžiant. Pulk. Gustaičiui taip
Drazdovvski, autor piesni Pulkim ant kelių”, j kankamai ir gražus, didingas kun. Strazde- 
Tasai paminklas jo kapų puošė visų šimtų j liui paminklas išdygo Kamajuose. Jo atiden- 
metų, o pats kapas buvo apleistas, apaugęs i girnas įvyko spalių mėn. 8 dienų, 
žolėmis. Tinkamiau pagerbti jo niekas nesiv į Taigi, kun. Strazdelis pagerbtas, nors 
manė ligi šių dienų. Paskutiniu laiku vietos Į jau 100 metų praslinkus nuo jo mirties, (kun.

Strazdelis mirė 1833 • metais). Netrukus jis 
bus pagerbtas dar ir kitu būdu — išleidžiant 
jo dainas, kurios guli surašytos, žmonių dar 
ir dabar darnuojumos, bet jos visos nebuvo 
dar išspausdintos.

inteligentai, atsimindami kun. Strazdelio 
nuopelnus, jiasiryžo paslatyli jam tinkamų 
paminklų.

Jie sudalė komitetų ir pradėjo linkti tam 
tikslui aukas. Žmones, atsimindami kun. Stra-

“Rojus” kurį ruošia socialistai 
darbininkams

Rusijoje, kui|i ir kitur socialistai, bol
ševikai skelbiasi esu geriausi skriaudžia
mųjų darbininkų prieteliai. Pažadais su
viliojo darbininkus į savo būrius, jų pa
galba laimėjo Rusijoje revoliucija. Ta
čiau socialistų ir liolševikų vadai paėmę 
į savo lunkas didžiulės Rusijos valdžių, 
nei nemanė vykdyti savo pužudų. Vieton 
žadėtos laisvės uždėjo darbininkams ]»un- 
čius, be pasigailėjimo kankinu ir žudo 
tuos, kurie jiem.s n«‘[>atuikuuja.

Bolševikai nepripažindamt Dievo, sie
los, aiškina, kad žmogus skerdžia kiau
les savo pasotinimui, tui kodėl negalima t 

‘naudoti darbininkus, sunkiu darbu kan
kinti juos, kurie jų manymu nedaug ski
riasi nuo kiuulių, tam kuri būreliui ko
misarų ir čekistų būtų gera gyventi. To
dėl jie nogailestingai jiiktnaudoja sunkiu 

darbu darbininku jėgas, žudo juos, kad 
putys galėtų pertekliuje ir ištvirkime gy
venti.

Belgijos diplomatus Juozapas Do ui 11 e t

9 metus dirbęs Rusijos konsulato komi
sijose dėl to gerai juos pažįstus, atiden
gia tamsų Sovietų Rusijos Vaizdų: Jis 
rašo: “Teisės ir įstatymai yra tik popie
riuje, darbininkui yra visiškai beteisiai. 
Palyginamai maža gauja valdovų tiraniš- 
kuį vykdydama savo užguidas, veda tau
tų ir šalį į pružūtį, o jaunimų į nedory’- 
bes ir storžieviškumų. G. P. U. “Čekos” 
įpėdinis požemiuose vis dur eina žiau
riausi kunkinimui it* gausūs kasdieniniai 
be jokio teismo sušaudymai”.

(Duugiuu bus)

AERN0 PILIS

Istoriškas padavimas

Ten, kur Keinite sraunus, 
duugėl metų jau bus, 
pilis unt uolos buvo kietu,

ten švaistyta kurdu, 
o dabar jau vaidu 
“ErenburgoV vadinama vieta.

pavyko sukonstruktuoti plok
štumas, kad lėktuvo greitu

mas erdvėje, atatinkamai su 
tomis plokštumomis elgiantis, 
gaunamas nepaprastas, o nusl 
leidimas toks lėtas, kad įvy
kdomas visai mažučiame že
mės plote.

PLATINKITE “DRAUGI >»

Taip vadinamų nū —
“Šerno miesto” vardu —
kadaise apgulu puolikui,
ja norėjo badu
neįstengę kurdu,
paimti, be muisto palikę...
Bet valdovu^ pilies 
(nemažos išminties!), 
sugalvojo apguulės čia būdų: 
tempia šernų jisai, 
liepiu kelti aukštui -r 
ir unt sienų pilies jį užgrūdo...
Ten valdovo kariui
ėmė gnybti skaudžiai
šernui kietuni į pašones —
šernus žviegia, visi
priešai girdi: “Pily
nepritrūks greitu! maisto dur žmo

nės’..”
Cypdė šernų ilgai
ten unt sienų aukštai 
ir priešai visai nusivylė:
“Kur jiilis pasiduos,
jei tiek kiaulių pas juos!..”—
Pasitraukė, palikę jie pilį... Vitk.

■ S
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Pirmadienis, spalių 30 d., 1933

AR IR MAN REIKS MIRTIP
Kas tai yra mirtis? Ir kas gi to ne

žino. Bot vis dėlto reik pasakyti, kad 
daugumas to nežino, nes jų gyvenimas tai 
liudija. Jei ž.inotų, kas tai yra mirtis, ne- 
gyventų taip, kaip dabar gyvena. Aš gi 
pasakysiu, kas tai yra mirtis. Mirtis tai 
yra laikinojo gyvenimo nustojimas ir am
žinojo prasidėjimas. Mirtis yra tarytum 
lieptas iš Šio laikinojo gyvenimo j amžino
ji-

Sakai: — Gerai žmonės žino, kad 
reiks mirti! — Tikiu, kad ž.ino, nes kas 
gi to gali nežinoti, kai toji mirtis visur ir 
visada aplink mus siaučia. Kiekvienas di
desnis kaimas ar parapija turi savo ka
pus. Čia gyvena gyvieji, o šalia jų ir mi
rusieji.

Tu šiandien statai remontuoji, vis j 
dar tau persiaura, nepatogu; bet palauk 
bent porų metų, gal būt porą dieni} ir 
duos tau porą metrų žemės, kelias lentas 
ir tai bus visas tavo turtas.

Žinai, kad reiks mirti, nes kasgi to 
nežino! Kiek tai kartų tavo akys matė 
paskutinę kovą bekovojantj šios žemės 
keleivį.... Matei žmogų kūno ir sielos kan
čias bekenčiantį, o tas pats žmogus prieš 
keletą dienų buvo sveikas ir linksmas, vai 
gė ir gėrė, vaikščiojo ir linksminosi, dirbo, 
triūso, pirko ir pardavė, o dabar... Dabar 
jis lavonas be gyvy bės, be jausmų. Jis 
gyvendamas su visais rėjosi, o dabar sa
kyk jam ką tik nori — tyli ir tiek. Gy
vendamas jis gailėjo vargšui duonos 
kąsnio, o dabar atimk iš jo visa ir jis nė 
pusės žodžio dėl to nepratars.

Ką gi? Manai, kad jis mirė? Taip 
tik žmonės sako, nes jis žmonėms tikrai 
numirė. Dievas gi sako, kad jis gyvena, 
tik nežinia ar amžinoj linksmybėj ar pra
garo kančiose. Siela atsiskyrė nuo kūno, ir 
jis liko niekam nevertas.

Žinai, kad reikia mirti, nes kas gi to 
nežino. Girdėjai ne kartą bažnyčios var
pus skambinant, ir tu, nutraukęs minu
tėlei savo darbą, klausei: “Kam čia da
bar skambina? Tau atsakydavo, kad mi
rė tavo kaimynas, tavo kūmas, kūma ir 
panašiai. Tu stebies, nors iš tikrųjų, nėra 
ko stebėtis, kad numirė žmogus, kuris ir 
gimė tam, kad numirti. Tau taip pat sus
kambins tais varpais ir, gal būt, daug grei 
čiau negu tu pats manai.

Bet jis buvo toką sveikas!... Argi tik 
silpni ir ligoti miršta? Juk mes dar tik 
vakar tariamės važiuoti mūgėn, o šian
dien jau jis mirė. Taip. Jam jau pasibai-, 
gė visos mflgės. Dievas vienas težino, kur 
jo siela pakliuvo: ar pas dangaus Viešpa
tį ar pas šėtoną.

» O, tie bažnyčios varpai!... Kiek tai 
virvių sutruko beskambinant lydint numi
rėlius !...

Jei tik norėtum, lengvai suprastum, 
ką reiškia tas varpų gaudimas ir skam
besys. Ir ką gi? Kiek tai žmonių palydė
jo tie varpai į aną pasaulį; gal Lūt, ne 
vieną iš tavo kaimo ar iš tų namų, ku
riuose tu gyveni.

Ir varpai nuskambėjo ir žmonės daug 
gero ir blogo apie mirusįjį prikalbėjo, — 
niekas daugiau jo nebeminės, tik žole a- 
paaugęs kapas liūdys, kad jis kadaise šia
me pasauly gyveno.

Žinai, kadreiksmirti, nes kas gi to 
nežino. Žino tai ir tavo kojos, kurios tiek 
daug kartų vaikščiojo kapų takeliais, ku
riuos pramynė ne mirusieji, bet gyvieji 
mirusius lankydami. Veža numirėlį, gieda 
kunigas, verkia žmonės, o tu, sekdamas 
paskui grabą, šnibždėjai savo kaimynui: 
“Kaip netikėtai jis mirė,.buvo toks tvir
tas ir sveikas vyras!” Ir kas iš to?

Žinai ką pasakė šv. Petras, kad mir
tis ateis kaip vagis naktį, kada jos ma
žiausiai lauksi ir tikėsiąs. Mirtis klauso 
Dievo įsakymo ir nežiūri ar senas ar jau
nas, ar tėvas ar motina, ar turtuolis ar 
vargšas, nes jai visi lygūs.

Žinai, kad reiks mirti, nes kas gi to 
nežino. Žino tai ir tavo rankos, kurios ne 
kartą jau kėlė grabą į| duobę. Ir tada gal 
tu pamanei sau pats vienas: “Ak, juk ji 
buvo graži ir simpatiška mergaitė.” — 
Graži buvo? Ir kas iš to? Mirties nei pi
nigais nei gražumu nepapirksi.

Žinai, kad reiks mirti, nes kas gi to 
nežino! Žino tai ir tavo lūpos,* kurios jau 
tiek daug kartų kartojo žodžius: “Numi
rė tas, numirė ta, taigi tur būt ir man 
reikės mirti. — Čia ne apie tai kalbama, 
kad tu mirsi, nes tai žino kiekvienas vai
kas, bet apie tai, ar tu žinai kada ir kaip 
mirsi? Tas “kada” nuo Dievo, bet tas 
“kaip” — nuo tavęs priklauso. Tu gi gy
veni taip, tarytum žinodamas kada mirei 
ir todėl taip maža kreipi demėsio į tai

PBIttgfcs,
nusilpnės atmintis? Oi, ne tada laikas 
skaitytis su sąžinės dalykais, kai jau Die
vas šaukia į savo teismą! Ne tada, bus 
laikas mąstyti apie mirtį, kai jau ji pri
siartins, bet dabar, kol dar gyvas esi daž
nai ją prisiminki, kad džiaugdamasis nu
keliautum į amžinybę.

Vertė R. Pnkf^.

kaip mirsi. Kuris iš jūsų gyvenančių šia
me mieste, šiame kaime arba šiuose na
muose tikėsisj kad šį mėnesį mirsite? Tur 
būt nė vienas. Bet vis dėlto, gad būt, ne 
vienam Iš jūsų mirtis galanda peilį. Taigi 
tu nežinai kada tave Dievas pašauks į 
savąjį teismą, tik tu esi tikras, kad tam 
teismui neesi pasiruošęs ir gyveni links
mai, ramiai, lyg tartum tame teisme bus 
svarstomi tau nesvarbūs dalykai. Smar
kiai apsigausi jei taip galvoji. Žinok, kad 
ten bus svarstomi tavo sąžinės dalykai, 
amžinojo išganymo ar ^prapulties klausi
mas. Iš viso to matysi, kad tu dar nežinai 
kas tai yra mirtis.

Mirtis tai yra palikimas viso ką turi, 
ką valdai, ką myli, ko neapkenti ir t. t... 
Ką atsinešei su savimi, ateidamas į šį pa
saulį? Nieko! Kagi pasiimsi iš šio pasau
lio? Taip pat nieko! Taigi jei nieko ne
atsinešei, nieko nepasiimsi, tai nieko tur 
būt, ir neturi!

Taigi nepasiimsi su savim nė vieno 
cento tų pinigų, kuriuos taip rūpestingai 
sutaupei, gal būt, kartais net savo arti
mą skriausdamas. O gal būt, neduok Die
ve, tie pinigai yra našlaičių ašaromis su
vilgyti, tai tada tu pasiimsi jų prakeiki
mą, kuris amžiais tave kankins.

Nepasiimsi su savim nė vienos var
pos iš to lauko, kurį tu taip rūpestingai 
išarei,, pasėjai. TU sėjai, o pjaus kiti/ Tu 
rugius nupjovei, o kiti valgys jų duoną. 
Tu pasodinai sodą, o kiti rinks jo vai
sius, taip, kaip ir tu renki vaisius sodo, 
tavo tėvų rankomis sodinto.

Tu visa širdimi esi prisirišęs prie vi
sų tų minėtųjų ir kitokių turtų, tary tum, 
amžinai manai čia gyventi ir dar sakaisi 
žinąs kas tai yra mirtis.

Oi, ne taip daro tas, kuris žino kas 
tai yra mirtis! Toks dirba, triūsia, pa
maldžiai, ramiai; ką jam Dievas duoda 
priima su padėka ir dalijasi su vargšais, 
už viską Dievui dėkoja; nes visa, ką jis 
turi laiko ne savu, dirbti yra žmogaus 
pareiga, neapleidžiant savo lauko ir dir
vos, bet taip pat ir savo sąžinės; saugo 
savo namus, bet nepamiršta ir bažnyčios; 
myli žmoną, vyrą, vaikus, bet už viską 
labiausiai — Dievą; niekas jo perdaug 
nedžiugina, niekas ir nenuliūdina, nes jfs 
žino, kad su mirtimi visi šio pasaulio 
skausmai ir džiaugsmai baigiasi. Taip gy 
vena čia žemėje, kad galėtų amžinai gy
venti danguje; tai yra taip gyvena, kad 
kas valandėlė galėtų su šiuo pasauliu at
sisveikinti ir taip dirba lyg tartum jis 
čia amžiais gyventų.

,Ąr žinai, kas tai yra mirtis? Tai yra 
paskutinis, ak, gal būt, net amžinas atsi
sveikinimas! Sudiev, tėve! Sudiev, motin! 
Dėkoju jums už visa gera, kurį man pa
darėte, atsiprašau už prasikaltimus, kurių 
aš buvau priežastimi! Jūsų akys daugiau 
nebematys Savo vaiko, jo širdis daugiau 
nebeplaks prie jūsų širdies! Ak! Niekas, 
niekas neatstos vaikui motinos, motinai 
vaiko!

Tu verki, tėve, motin! Ir turi teisės 
verkti! Bet jei žinai, kas tai yra mirtis, 
verk, bet nesiskųsk, nedejuok! Tavo vai
kas nemirė, bet gyvena. Tik mylėk Dievą 
ir būk jam ištikimas ir Jis tave amžinai 
su tavo Vaikeliu sujungs.

Sudiev, mano sūnau, dukra, kuriuos 
skausmuose pagimdžiau, džiaugsme už
auginau. Einu į tolimą, svetimą, nežino
mą kraštą — Dievo teismą. Tave palieku 
našlaite ant žemės; kas tave globos, kas 
suramins? Kas tau tėvą, motiną atstos?

Tu verksi prie mano karsto, o žmonės 
juoksis iš tavo ašarų. Giminės, gal būt, 
išvarys tave iš namų, skriaus tave kaimy
nai, bet per toli bua nuo tavęs tėvas, mo
tina, kad tave apgintų.

Ir verki, vargše našlaite ir teisingos 
ir šventos yra tavo ašąros; bet jei sup
ranti, kas tai yra mirtis — perdaug ne
sisielok. Tavo tėvas ir motina gyvena ir 
tau, prie Dievo sosto meldžiasi už tave. 
Tik būk Dievo vaikeliu ir nebūsi pasaulio 
našlaitė!

Žinai kas tai yra mirtis? Tai yra 
paskutinioji sunki kova. Jei ją laimėsi — 
laimėsi amžiną gyvenimą; jei joje žūsi — 
žūsi amžinai. Jei gyvenai sųi Dievu, tai 
Dievas, jei su šėtonu, tai šėtonas padės 
tau kovoti.

Jei nors kiek supranti, kas tai yra mir
tis, tai tegul tai parodo (visas tavo gyve
nimas. Koks gyvenimas, tokia bus ir mir
tis. Girtavai, paleistuvavai, keikiai, vo
gei? 6, neatidėliok atgailos paskutinei gy
venimo valaųdai. Jei dabar sveikas ir 
tvirtas būdamas to nepadarai, tai kaip 
tai padarysi tada, kai apleis tave jėgos,

“TEATEINIE TAVO 
KARALYSTE”

Šimtai milijonu katalikų visame pa
saulyje kasdien Jcelius kartus kalba tuos 
žodžius. Daug ir kitų krikščionių, nekata- 
likų, kalba tuos žodžius.

Tie žodžiai kartojami jau beveik du 
tūkstančiu metų. Ar įvyko Dievo kara
lystė čia ant žemės? Dar ne. Tik mažoje, 
palyginamai, žmonijos dalyje Dievas ka
raliauja.

Keno čia kaltė? Ar Dievo, ar žmo
nių? Ne Dievo. Jo kaltinti negalima. Die
vas savo darbą atlikoj ir atlieka tobuliau
siai.

Jis atidarė žmonijai vartus į žemiš
kąją ir amžinąją laimę. Ji gali į laimę pa
tekti, įvykdindama Dievo karalystę.

Dievas, davęs žmonėms laisvą valią 
ir gerbdamas juose tą brangią dovaną, tą 
žmogaus didybę, neverčia jų prievarta į 
savo karalystę. Nevartoja tam nei fizi
nės jėgos, nei dvasinės prievartos.

Taigi, kad neįvyko dar Dievo kara
lystė, yra kalta pati žmonija.

Griauja.
Pačių krikščionių tarpe, kur turėjo 

būti pilnai įvykusi Dievo karalystė, jos 
tikroje prasmėje nėra. Dievo karalystėje 
turėtų viešpatauti gražiausioji meilė, san
taika ir vienybė. To, deja, trūksta.

Dar blogiau viena krikščionių dalis 
bando griauti tai, ką kita dalis stato.

Dėl puikybės krikščionių dalis atsis
kyrė nuo Kristaus įsteigtosios karališko
sios Bažnyčios, ir nuolatos visur eina 
prieš ją ir jos darbą kliudo. Pati atskilu
sioji skizmatikų (Bažnyčia pasivergė pa
saulinėms valdžioms. Ji vietoje vykdyti 
Dievo karalystę, pradėjo vykdyti žmonų 
karalvstę ir persekioti Katalikų Bažny
čią.

Kita vėl krikščionių dalis, pasiėmus 
klaidingus mokslus nuo įvairių dvasios ir 
dorovės paliegėlių, labai toli nuėjo nuo 
Dievo karalystės, nes iškėlė katalikams 
net kruvinus persekiojimus, kaip tai bu
vo Anglijoje, Olandijoje, Švedijoje ir da
linai Vokietioje.

Taip tapo labai paardyta Dievo ka
ralystė čia ant žemės. Mat, daug krikš
čionių vietoje pavesti savo Širdį Dievui ir 
laikytis Jo įsakymų ir įstatymų, labiau 
pamėgo savo geidulius ir silpnybes ir pa
sivergė žmonių nuomonėms.

; Taip jie ardė savyje, ir kituose Dievo 
karalystę. ' J ''

Vykdė ir vykdo.
Katalikų Bažnyčia, gerai žino, kad ji 

yra tikroji, Kristaus įsteigtoji; Bažnyčia. 
Tątai ji laikė ir laiko savo pareigą atsi
dėjus vykdyti Kristaus duotąjį jai pali
kimą: “Eidami į visą pasaulį, skelbkite 
Evangeliją visoms giminėms.”’ Kitaip ta
riant “vvkdinkite visur Dievo karalys
tę.”

Katalikų Bažnyčia nuo pat pra
džios savo buvimo tai vykdė ir vykdo.

Daug ji dėlto susilaukė persekiojimų, 
daug sutiko kliūčių, bet niekas ir niekuo
met jos nesulaikė nuo to šventojo darbo.

Jei jos kurioje nore šalyje nepriėmė 
arba ją išvarė, ji “nusikračius dulkes 
nuo savo kojų, ėjo kiton šalin.”

Tos dulkės bns liudininkės Teismo 
dienoje prieš tuos, kurie jos nepriėmė ar
ba juos išvarė.

Ten, ne dėl Bažnyčios kaltės, neįvy
ko Dievo karalystė.

Reikia dalyvauti.
Kiekvieno žmogaus pareiga yra vyk- 

dinti savyje Dievo karalystę. Jėzus pasa
kė: “Ieškokite pirma Dievo karalystės...” 
O ar ne kiekvieno žmogaus pareiga vyk- 
dinti Dievo karalystė kituose?

Taip, kiekvienas turi parengta tai da
ryti. Tik vienaip tai daro vyskupai, kuni
gai, misijonieriai, broliai ir seserys vie
nuoliai; kitaip — paprastieji tikintieji 
žmonės.

Kad visi tikintieji turėtų gražiausios 
progos vykinti Dievo karalystę kitų Žmo
nių tarpe tapo įsteigta “Tikėjimui Pla
tinti Ūraugija.” Jos nariai, nors tie visi 
tiesioginiai, vadinasi, nors ne skelbimu 
Evangelijos, vykdo Dievo karalystę, tai 
vienok ją vykdo, padėdami kitiems.

Duoti tai draugijai metams vieną 
dolerį nėra sunkus dalykas, o tas doleris, 
kartu su kitų narių doleriais, neapsakomai 
daug prisideda prie vykdymo Dievo ka
ralystės ir savo širdyje ir kituose.

Ne nuo šiandien pasteliėta, kad tie 
tikintieji, kurie stoja nariais į tą draugi
ją, visuomet yra gerai nusiteikę tikybi
niai, susilaukia Dievo gausių palaiminimų, 
jie beveik visur pasirodo uolesni už ki
tus ir duosnesni kituose reikaluose.

Ne vien Dievo garbė reikalinga, kad 
būtų vykdoma Dievo karalystė, bet labiau 
to reikalinga pačių žmonių laimė.

Gaila, kad patys tikintieji nepasirū
pino dar to suprasti. Laimės trokšta, lai
mės ieško, tik dažniausiai ne ten, kur ji 
yra.

Jėzus aiškiausiai pareiškė: “Ieškokite 
pirmiausia Dievo karalystės.” Vadinasi— 
pasitenkinkite, kad Dievo įsakymai ir Jo 
įstatymai, Jo valia, gautų pirmučiausiąją 
vietą jūsų širdyse, tuomet patys panaikin
site visą minią visokių nelaimių ir nege
rumų savo tarpe. Tuomet Dievo palaimi
nimams teks daugiau vietos jūsų tarpe. 
Gi visa, tai neš laimės. F. K.

F m ii Frtdler

VIENAS KŪNAS IR 
VIENA DVASIA

Naujame Testamente ypač Paulius 
laiškuose randame nepaprastai daug grau 
dingiausiij. paraginimų prie vienybės, su
tikimo ir meilės. Paulius jš ilgo ir skaus
mingo patyrimo žinojo nevieningumo, gi n 
čų ir nesutikimų pavojus. Apaštalas visa
da prie to ragindavo su visa savo autori
teto galia. Ir nevisada jani pavykdavo tie 
pavojai visiškai pašalinti. įvairiausių pra
dų junginys. Žydai ir pagonys, romiečiai 
ir grakai, ir kitų tautų žmonės, mokyti ir 
nemokyti, turtingi ir neturtingi, laisvie
ji ir vergai. Taigi daug mūrų reikia nug
riauti. Be to,qpročiai, prietarai vienas ki
tą suprasti sunkumus ir toliau stato. Prie 
to amžinos kovos dėl senųjų Mozės įsaky-' 
mų. Kurstytojui yra pakankamai drąsos. 
O Paulius, kaip kalinys Ryme.

Jau pirmais žodžiais kalba apie sa
vo rūpesčių naštą, kuri po tiekos darbų 
jį spaudžia. “Aš kalinys Viešpatyje mal
dauju jus”. Jis dažnai jiems kalbėdavo 
apie savo garbingą ir kilnų pašaukimą 
Dievo karalystei. Tą pašaukimą ir jie turį 
vertai atlikti. Iš tikrųjų šiandien daugu
mai krikščionių krikščionybė nėra sa
vaime suprantamas dalykas ir krikštas 
tapęs tik įpročiu, pilietiniu reikalu. Ta
čiau ir šiandien kiekvienas krikščionis 
yra išrinktasis, atpirktas Jėzaus krauju 
ir mirtimi. Krikščionybė dar ir šiandien 
yra aukščiausias žmonijos pašaukimas ir 
sąlyga amžinajam gyvenimui. Dar ir 
šiandien visi pakrikštytieji yra paliesti 
Dievo rankos ir palaiminti žmonės. Ir jei 
jie nuo Dievo šalinas ir stebisi iš šventų mindamas, kad religiniam ątšalimui besi- 
žymių, kurios yra jų sielose, tai yra blo- ^plečiant ir pas mus, šventoji Lietuvoj pra
giau, kad jei tavo mirtinas priešas būtų 
jo draugas ir brolis.

Senieji krikščionys, kurie priimdavo 
krikštą apsvarstę, krikščionybės pašauki
mą suprato aiškiau ir laikė nepaprastai 
svarbiu. Paulius tad galėjo kreiptis į jų 
sąmones. O tasai jo rūpestis, kuris jam ne
davė nė vieną valandą ramybės, buvo tai 
vienybės ir sutarimo reikalas. . Ir sun
kybes jis buvo pilnai apsvarstęs. Jei 
žmonės mylės viens kitą kaip broliai ir 
sesers, tai bus statomas naujos visuome
nės pamatas ir bus pasiekta dftug laimė
jimų. Svarbiausiomis dorybėmis Paulius 
laikė nuolankumą, švelnumą, kantrumą, ir 
meilę. Bet jis visas tris pirmąsias dory
bes išreikšdavo vienu žodžiu — meilė.

Jor šiandien yra nemažiau reikalin
gos kaip ir tuomet. Kur jų trūksta, ten 
draugas ir bendradarbis tampa priešu. 
Atsiranda kiaurynė, kalnas, kurį reikia 
užkasti, kad pasiekus sutarimo. Šimtme
čiais tos pačios Bažnyčios nariai stovėjo 
vienas prieš kitą kaip mirtini priešai. Ir 
šimtus tūkstančių kartų eita prie nesantai
kos ne kaip prie vienaip tikinčiųjų san
daros. Ir tasai nesutarimo maras yra taip 
dažnai siautęs, metais ir šimtmečiais dfl- 
kęs, kad taip į tai įprasta ir pasidarė kaip 
neišvengiama blogybe, jog bandymai tai 
pašalinti labai retai pasisekdavo ir turė
davo pasėkų. Ir buvo kovojama neatsi
žiūrint jokio proto ir sąžinės. Tririu čia 
galvoj tautines, visuomenines ir tikybines 
kovas.

“Tebūnie jūsų rūpesčiai apsaugoti 
dvasios vienybėje per taiką.” Kas tą pa
reigą, — taikos ryšius ir santaiką palai
kyti — visomis jėgomis stengsis atlikti.

JT
tik tas galės suprasti kitą. Kas supranta, 
pavyzdžiui, iš geriau gyvenančių mūsų ne
turtingųjų brolių gyveninio sąlygas? Sun
kų jų darbą ir tuščias virtuves? Hehrėjų 
priežodis sako: “Sotus nežino alkanų.” 
Ką jie žino, kaip yra, jei vyras ir moteris 
su trims vaikais turi pragyventi per sa
vaitę iš T^enkiolikos litų ir aprengti vai
kus ir užmokėti nuomą? O tokių yra šim
tai tūkstančių! Šimtai tūkstančių yra to
kių, kurie dar mažiau turi. Yra daug so- 
čįų, labai turtingų žmonių, tad1 esu įsiti
kinęs, jei jie išsižadėtų tik tų turtų per
tekliaus dalies, nebūtų atakuojančių. Va
dinas, jei jie suprastų kaip vargingai yra 
gyvenančių žmonių, kurie yra jų broliai.

Krikščionims Paulius suteikė daug 
nepaprastų pamokinimų.

Sutarimas ir vienybė tarp Kristaus 
bendruomenės nariu yra visados Bažnv- 
čios karščiausias troškimas-. Nevien dėl to, 
kad tai “būtų labai gražu, bet...” bet, kad 
tai yra aukščiausia pareiga. Ir kas šios 
pareigos neatlieka, tas nebendruomenės 
narys. , .

Nes krikščionių bendruomenė yra kū
nas, Kristaus kūnas. Kas čia ardo santai
ką, kas dirba neapykantos darbą, kad tą 
bendruomenę paardyti, tas žeidžia Kris
taus kūną. Ir tame kūne svarbiausias da
lykas yra viena, ta pati Dievo dęvana. 
Toji dovana visuose kuria tuos pačios mei 
lės susiteikimus ir kam tas meilės trūksta, 
nereikia jokių įrodymų, kad tam trūksta 
tas dvasios ir tas žuvęs Kristaus Kūno 
narys.

“Vienas Dievas, vienas tikėjimas, vie 
nas Kristus.” Per tikėjimo ir krikšto są
ryšį su Dievu prasideda naujas gyveni
mas, ko neturi pasaulis, kuriam to są
ryšio trūksta. Čia visi, kurie esame to pa
ties tikėjimo ir krikšto, turime, savo dar
bais ir garbe įrodyti, kad esame tikri die
viškojo Kristaus Kūno nariais.

“Visų vienas Dievas ir Tėvas.” Ir 
mes visi turtingi ar beturčiai, akademikai 
ar liemcksliai, vokiečai, prancūzai, lenkai 
ar lietuviai, vieno Tėvo sūnūs ir dukters 
mylimi ta pačia meile, esame įpareigoti 
vienas kitą mylėti. Dievas, kuris “yra 
aukščiau visų,” nebus Tėvu tų, kurie ne
pasiruošę su kitais Dievo sūnumis, visais 
ar kiekvienu palaikyti meilės ryšius ir tu
rėti brolišką širdį.

LIETUVOS ŽINIOS
Š AK YNAS. — Rugsėjo mėn. 30 d. 

palaidotas tragingai nužudytas Šakynos 
klebonas kun. Juozapas Barzdžius. Gruz
džiuose sustota. Čia paskutinį kartą sutin 
ka Gruzdžių katalikiškos organizacijos su 
vėliavomis, Šiauliai, prad. mokykla, neor
ganizuotai Aukst. Gyvul. M-la ir gausi 
miestelio visuomenė. A. a. klebonas įneša
mas bažnyčion. Gražų, jaudinamą atsis
veikinimo žodį taria kun. J. Povilaitis, pri

sideda tokie baisūs reiškiniai.
Iš Gruzdžių vežamas į Šaulius. Visos 

-organizacijos, šauliai garbės sargyboje pa 
lydi iki miestelio pakraščio. Atsisveikini
mo žodį pasako dar prad. mokyklos ve
dėjus C. Jakavičius, šaulių būrio vadas 
Tumėnas, prad. mokyklos mokiniai ir kit. 
Po atsisveikinimo kalbų, vaikučiai padeda 
ant karsta gyvų gėlių.

Uūd]į šakyniečiai netekę mylimo, gai
lestingojo klebono, liūdi šauliai ir visos 
organizacijos netekusios savo globėjo.

PLUNKI®. - Plungėje J. Eeksc. Tel
šių Vyskupas pakonsekravo naują mūro 
bažnyčią. Naujoji bažnyčia yra labai di
delė, viena didžiausių, jei ne pati didžiau
sia Lietuvoje. Taip pat ji yra labai graži. 
Bažnyčia buvo pradėta statyti 1905 m. 
daug padedant kunigaikščiui Oginskui, bet 
per karą ir po karo statyba buvo susto
jusi, nevyko dirbti ir buvo abejojama, ar 
ją pajėgs plungiškiai užbaigti. Bet atvy
kus 1928 m. iš Žemaičių Kalvarijos į 
Plungę klebonu visų gerb. ir turinčiam di
delį pasisekimą kanauninkui Pukiui, 1918 
m. jau pastačiusiam- Stalgėnuose liažny- 
čią ir ten įkūrusiam parapiją, ir paėmus 
į savo sumanias bei patyrusias rankas 
sunkųjį bažnyčios statymo darbą, beirs
iantis mūras ėmė kilti aukštyn.

Kiek šiai bažnyčiai yra iš viso iš
leista, šiandien sunku pasakyti, bet jau 
gerbi, dabartinis jos statytojas kam Pukys 
per savo rankas perleido 504 tūkstančius 
litų. Statybai tos milžiniškos lėšos surink
tos iš parapijiečių aukų; iš valdžios ar 
kiti} įstaigų pašalpų negauta.
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LIETUVIŲ TAUTA veik tik Vieni lietuviai, anks- da jų kelionė buvo daugelio 
čiau ar vėliau turės būt su- tautų šneka, smagu ir lietu- 
grųžintos Lietuvai. Lenkijos1 viams jų grynai lietuviškus

Kiekvienam tikram lietuviui valdovai, be abejojimo, gerai vardus minėt.
brangi ir miela yra sava kal
ba ir gimtinė šalis. Kiekvie
nas lietuvis-ė, ixxlos, turi įgi
mtų. tėvynės meilę. Tačiau, ne
galima tikini mylėti tėvų že-

Kadangi skrendančių Euro
pon — Lietuvon, kelionės il-

žino ir supranta, kad lietuviai 
myli laisvę ir kad lenkinimo 
darbas jiems nesiseku okupuo-lgis tarptautinis, tat ir svarbu

mės lietuvybės nebūtų, negi kai - paliokiškai-“lietuviškos” jų triūso, tačiau, oro tolimos 
benorėjo kų bendra su lietu- pavardės, susidedančios net iš kelionėj nebenaujiena; reikia 
viais ar lietuvybe turėti: lie- šešiolikos raidžių (be vardo); ri)arių-Girėnų paminklu page- 
tuviškai nebemoka, na, o skrj- matyt, kad tam asmeniui lie-jrbti ir pakanka, iki kada, gal, 
sti Lietuvon, lietuvių lėšomis I tuvybė mažai apėjo (jei bent galės iš Lietuvos lakūnai A-
:— pirmutiniai! kiek apėjo), nes jei būt apėjus , imerikų aplankyti.

Garbės visi trokšta kas gy-jJS polonizuotos Junuszevvski 
toj Lietuvoj. Ačiū Dievui, jau 1 lietuviams, kati lakūnai, kurie vas, o tas turi prie jos Jau- 'pavardės gulėjo padaryt Janis
kiekvienas tikras lietuvis tu

mę, nežinant jos praeities ir rį suprathnų, kad kur yra Lie- 
istorijos. tuvos žemė, tai ten ne Lenki-

Visi senovės laiku žmonės, i kilikai bandys
kurie vėliau įsteigė valstybes' l*rdau* kankinti- pavergtus
Europoje, buvo atvykę iš Ma
žosios Azijos pietrytų. Mūsų 
prabočiai, taip pat, senovėje

lietuvius, nebus stebėtina, kad 
Vilnijos dzūkai, netekę kant
rybės, pavai tos ir ginklų prieš
savo skriaudikus. Ir pats ma
ršalka Pilsudskis, Lenkijos di
ktatorius, žino, kad dabarti-

atėjo iš Mažosios Azijos.
Mūsų tėvynė Lietuva yra

viena ii seniausių tautų Eu- H simtmeti, >u w vergim0 
ropoję. Sunku ir negalinta ti-!nei 
krai įrodyti, kada lietuviai at
keliavo ir apsigyveno pas Ne- Lenkija skaitosi kultūringa

Tautmylis

dymas su elektra, kurių var
toja nervų numarinimui.I

i Vokietijos dantų gydytojai 
, rado, kad su tuo nauju dan- 
, tų gydymo metodu reikia elg 
itis labai atsargiai. (Ar. Vitk.)

6ARSINIDĖS “DRAUGE"sakosi lietuviai, ir lietuvių re
miami, ne tik žodžiais, bet 
vardais, ir dvasia nebūt lietu
vybei svetimi.

Dariaus-Girėno pasiryžimui 
neatsiekus tikslo, kas tai žiop
telėjo kad reik kitų skridinių 
rengti. Na, ir radosi aspiran
tų, kurie sakosi lietuviai.

Be abejo, lietuviai, tačiau, 
jei ne šia proga, kurioj gali
ma bent lietuviuose pagarsėt, 
dažnas tų aspirantų net nebū
tų žinojęs esųs lietuviu, nes 
lietuvybė jiems buvo kaulų

ginu teisės, kas lient dalį ko- arba Jonas, o tai ir trumpa ir 
kili kampučiu tam tikrų link-! paranki, lietuviška, o “ūme-į 
mo garbėj užsitarnauja. rikoniškų” įr gi apsčiai to-'

I Neabejojai na, kad jie gali - ,u’ ' •
ibūt gabūs savo amate lakūnai, Gal .Janas, arba Jame ir ge- i

bet gali tai nieko bendro su
! lietuvybe neturėt, kaip kud i- 
talai, prancūzai, lenkai.

DANTŲ GYDYMAS SU 
ELEKTRA

Kaip prineša Vokietijos lai
kraščiai. Berlyno profesorių.* 

ras lakūnas, tačiau, jei jani|LeSke> ky tik grįŽPS iS Brazi. 
pasiseks perskrist Atlantikų.',ijos knllie jis praleido daug.- 
pasiekt Lietini), jo pavardė jį Ule|i^ padarė nesenai Įdo-

/

I

Ar dabartinis kandidatas lai8U^e^8 daug nepatogumų, c į mii pranešimų. J ie pasakoja a 
gal ir nesmagumų ir ginčų. |pie tak kokį hfwĮa jžrado v0. 

Nepavydžiu- trokštantiems kiečių dantų gydytojas, gyve
kūnas James-Janušauskas turi 
daug bendra su lietuvybe, te-

q. nka abejoti; jau iš jo anglis- garbės, nei gi gailiuos rėmė-Inas Kio de Žaneiro. Tai gy-

tauta, bet elgiasi visai barba
riškai. Laukinė, necivilizuota i gerklėj
tauta, rodos, nebūtų drįsus da j Daugelis savo vardus-pavar-

,'Jie nesirūpino tuo, kad Inkio žygio, kokį lJadar<1 des laip Pttkeit6> kud nei žy‘
kus mums aprašymus a- -Lenkija Vilniuje. Gaila, kati , _ n ciictidcmma

dar ir šiais laikais- lietuvių NUGA-TONE SUSTIPRINA 
tautos žemė yra godaus kai- i ORGANUS

munų neįžengiamose giriose. 
Mūsų proseniai daugiausiai už 
siėmė medžiokle ir ūkio dar 
bais
palikus mums aprašymus 
pie jųjų apgyventas vietas. 
Be to, jie turėjo ginti savo ša

Jtigu j ūku organai silpni ir jūs 
jauCiuies senu, priimkite Nl’GA- 
TONE — tą pastebStiruį. vaistu, ku
ris padarė stebuklus u 61 milijono

jiems reikėjo vartoti ginklas, i tos: Babilionija, Kartagena, j nuga-yone prTduoda^nau- 
jon sveikatos ir sustiprina susilpnč-

lį nuo nuolatinių priešų. To- niyno naguose, 
kiu būdu, vietoj plunksnos, 5 Kitos senovės galingos tau

Todėl Lietuvos istorijos ragy-j Makedonija ir Komos imperija ! organus.

tojai, Simonas Daukantas iv išnyko, bot Lietuva, kovoda-, nvga-tonh yru vaistus, kurį kie- 
. . . v • . 1 • i* • . ! kvienus nosilpnčjvs arba liguistas askiti, pirmutines žinias apie n,a uz savo laisvę su galingais ; muo turėtų vartoti. Jie padarys kie-

lietuvius galėjo rasti tiktai :i .. . 1 ii kvienit sveiku ir tvirtu. Parsiduodapriešais p.-i ilgus amžius, kad . visose vaistinės* Nepriimkite pavu-
, . ..... E —........... ai.i i duotojų, nes joks kitas vaistas ne-kitų tautų senovės istorikų J,r nu'a,t?,nta, įsuko g)\a. Mu-1 pavtuluos NCGA.TOXE 
raštuose, kurie rašydami apie *1! bočiai paliko mums mūsų ' ~~
savo tautų, nekal tų įdėjo ke-i tautos garsių praeitį, pasišve- į 
lis žodžius ir ^ie lietuvius. “tirno pavyzdį ir garbingų is-

Senų žemraščių padavimai 
rodo, kad jau 200 m. po Kris 
taus lietuviai gyveno apie Nė- 
munų. Taip i»t randame ži
nių, kad penktam šimtmety 
jau lietuviai gyveno pas Bal-

tonjų.
Žiūrint į Lietuvos praeitį 

ir mūsų senuolių nuveiktus 
darbus, rodos, kiekvienas lie
tuvis turėtų didžiuotis savo 
tautybe. Imant pavyzdžius nuo 
senovės bočių, kiekvienas lietuos įura ir Klaipėdos krašte. . . - x , ,, v v • , ./tuvis šiandien turėtų parodytls kitų tautų rašytojų bei!

senų raštų matom, kad žiloje
VISADA

UŽMIRŠTA

.Nuo Sustingusių Sąnarių
Nieku taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geru, vikrus išsitrynimas su 
ANCHuR Pain-ExpellerMt. įtrinkite 
užtenkamai l'ain-Eapellerio ir apnikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain Ejčpelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvčs.

Pain-Expeueria yra labai persisun* 
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomu skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bisnkutis.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

JUBILIEJINI VAJŲ

senovėje lietuviai buvo apgy
venę daug platesnes vietas, 
nei vėlesniais laikais. Aišku, 
senovės Lietuvos žemės kraš
tus užgulė rusai, vokiečiai, le
nkui, o mums senovės tėvų že
mės liko tiktai pati širdis. Ne
gana dar to, lenkai pastaruo
ju laiku užgrobė visų mūsų 
Gardino ir Vilnijos kraštų ir 
net patį Vilnių, Lietuvos sos
tinę ir širdį.

savo gerų širdį vadavimui Vi 
lniaus iš lenkų nagų. Be abc 
jonės, su Dievo pagalba, Lie
tuva nusikratys jungų dabar
tinio, ir, gal, paskutinio, tė
vynės vurgdntujo.

Lietuviai, turėdami tautinės 
dvasios įkvėpimų iš Gedimino, 
Algirdo, Kęstučio ir Vytauto i 
garbingų darbų, neperstos ko ! 
voje už Vilnių. Lietuva tiktai ; 
tada gale? turėt gerus santy- i 
kius su Lenkija, kada Lietu

_. , , . vos vėlim ą plevėsuos visuose
Lietuva galima lyginti prie’ . . . . ...._. .. °. . , . 'kalniuose ir miestuose \ įlmIspanijos. Kitados didelė ir . . ., .. .... -r., , , „. , jos ir Gardino apylinkių. \ 1-galinga valstybėj šiandien bu-' , . ,, ,. , lx. ..... .. - . ... Inius ir Gardinas, užgrobtivusių didelių plotų žemes tik

mažas šešėlis’ beliko.
Dabartinė Lietuvos valsty

bė, gal, niekuomet neatgavus' 
visų užgrobtų tėvynės kraštų, 
bet Gurdino ir Vilnijos dalys,i 
kur gyvena dar ir dabar be-

Lietuvos didžiausi miestai, bu
vo ir bus lietuvių tautos.

Adv. N. Vaiasina

Ar žinot, kodėl Jok ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežautim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pabalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad ils vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 fllenaa

LAMOERT POARMACAL 
COSIPANT

S t Louls, Mo.

LISTERINE
promptly ends odor* ordinory 
anlf sepMcs con’t M«l* in 4 days

SMI1YT0JŲ BALSAI I TOLOSEFAT
LAKŪNAI IR LIETUVYBE

Gal būt, Duriu.ą su Girėnu 
ir buvo nuoširdūs lietuvybei. 
Jie buvo Lietuvoj, na, ir bent 
lietuviuose lietuviais vadino
si. (Sakoma, kad Girėnas ‘‘a- 
ngliškai” vadinęsis Girsli). 
Tačiau, to nebojant, bile gry
na lietuviška pavardė vadino
si skrįsdanuis Lietuvon, pada 
rė lietuvybei garbę; nūnai, ka

Mlan M. Katnrr »f Braeklyn, N. T. 
"H*n mM Krucben tar iha 

>awt 4 vonšba and kava aat anty loat S., 
yoanda būt fasl aa aiaeh batter In every 
vay. Bvea tnr pea#le wbo dan't earr ta 
radaaa. Kraaebm 4a •aadrrfol ta kaap 
tka ayataa baalthj. I beiną s narsa 
Kbaald knaar far Ten trlrd aa many 
thlags bei anty Krasehrn nnavered aII 
yar*aaea." (kiny 13. IMS).

TO loae fat BArBLT and HARMLH0- 
LT. take n half tcaaponnful of Kruaehen 
Salta ta n gless of hot veter In tba 
mornlng bVfore breakfatt—don't misa n 
mornlttf—« T>ottle that lnati 4 veek.t 
co«t« būt a trlfle—sėt Kruaehen Salta at 
arty drusatore ln Amerlen. 11 not Joy- 
fully aatlaned after the flrat bottle— 
money back.

KRAFT
American Cheese

(packagad, pattturiztd)

has Ml, natūrai 
flavorl

Didelės jėgos futbolininkas 
!■'i-a neis Lund iš Minnesota 
universiteto.

RHEUMATISM
Pate—Ageny Starta To Laiva te 

M Hoki*
Happy Daya Ahead lor Ton
Thtnk of It—tiow thln old arorld 

doea Trinkę proaVoes—nu* cotnca a 
prascription vltlch ls known to phar- 
mnoIMts ax A'llmro nnrt wllhln 44 
hours after you atari -to tako thla 
*wlft artina fortntiia "pain, ngony and 
Inflnoimallon cauerd b,v ezccHR urlc 
noid hnn rtartsd to drpnrt.

Allrnru doea Just vthnt thla notlca 
•aya lt will <io—lt In Kuitranterd. Tou 
ran art one ameroun bottle at lemt
ina druaatoree everyvrhere for 45 
renta and If lt doeant brlng the Joy- 
oua reauita ynu ei pert—your money 
whole he&rtędlz roturned.

DOVANOS

Vž 5,000,000 Balsy..............................£400.00
Už 4,000,000 Balsy...............................£250.00
Už 3,000,000 Balsy...............................£150.00
Už 2,000,000 Balsy...................................£75.00
Už 1,000,000 Balsu...................................£25.00
Už 500,000 Balsy...................................... £10.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jy pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

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

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

Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų 
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūsų mokyk
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejinį 

“Draugo” vajų ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite> Rašykite dėl 
informacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBUSHMG COMPANY,
2334 SOUTH OAKLEY AVĖ,

Chicago, Illinois

į
I
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO Laiškais sveikino. du išdavė visų metų pajamų LIETUVIAI DAKTARAI:

Ii SĄJUNGIEOIŲ VEIKIMO dar nebuvo. Dovanų bus dau-

Per vasarų, kaip puprastai, gios, ddižiumoj rankų darbo, 
sunku sukoncentruoti jėgus kurias padarėme praėjusių žie

7 skyr. iš Hartford, Conn., ir išlaidų apyskaitų. Apvskai
su auka $26.00. i ta užgirta. - -

i . ... v. ’ . . Į 8 skyr. iš Detroit, Alioh., per Kapelionas kun. J. bkripgybė ir tai gražios ir bran-1 . 1T , .... ... d. Usarj su auka $;>.00.

darbui. Vienos atostogoms iš- 
važinėja, kitos skundžiasi ka
rštu oru ir t-t. Bet, orui at
šalus, susidaro kitokis ūpas ir

mų laikydamos rankų darbų 
pamokas. Įžanga tik 25c. At
silankę nesigailės.

Parap.' bazure sų-tės pasiro-

9 skyr. iš Kenosha, Wis., su 
auka $10.00.

11 skyr. vardu M. Šimkienė. 
M. Ventis iš Kochester, N. 

Y., su auka $5.00.
Šv. Marijos dr-ja iš Koches-

prasideda rimtesnis veikimas. | jį neprasciuus už kitus. Jau-u.,.. v v
Taigi, ir 2 “p. s^-tės pradeda kstieni ir Lekienė d.u-1 K^rarfjoa 6 ak57 ia .loma 
krutėti IzMlnezlu bent kele- gluU5Uu jaure dubu. Nors šie-!_ s„ auka $5(M>
tas vakarų suruošti. Pirmas pmup. dovanos ir nelui- 
sniagus rudeninis šokių vaka- niėsime, bet stengsimės tai 
ras rengiamas lapkr. 19 d., pa-1 padaryti kitais metais. Jei 
rap. salėje. Orkestrą pasam- j būtumėm dirbusios iš vien, ži- 
dyta Doc Bennie o, kuri pa- noinaj būtų buvę galima ge- 
tenkina šių laikų jaunimų, nes ,.įau pasįl-ody t i. Gaila, kad

kus ragino visas rėmėjas vie
nybėje darbuotis vienuolyno 
labui.

Po Centro Valdybos prane
šimų, sekė nebaigti reikalai.

1. Klausimas dėl loto palik
tas ant toliau.

2. Dėl knygos Šv. Pranciš
kaus 10 metų Jubiliejaus pda- 
tinimo, pasirodė, kad visi rė
mėjų skyriai ir geradariai su 
pasišventimu platina.

Telegrama atsuntė sveikini
mų kun. M. Urbonavičius iš

griežia vėliausios mados šo
kius; žodžiu sakant, moderni
ška. Kviečiame iš anksto jau
nimų, o užtikriname “good 
time”. Ir bendrai kviečiame
visus,
kti.

mūsų jėgos šiek-tiek susiskal
džiusios.

Berods, nustosime daug ge
rų narių bei žymių kp. veikė-

kurie tik mėgstate šo-'J1’
Kp. pirm. M. Gerdžiūnienė

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—^INDULIAI 

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

Valandos: nuo 2 ik. S vai. vakaro 
Seredomia ir uedėliomi* pagal 

sutartį

Pboue GKOvchUl 0027
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.

TreCtsdlenlais ir sekmad. susitarus

OR. J. W. KADZEWIGK
Liletuvis Gyd)U*Jaa ir Chirurgą* 

6858 SO. W ESTERA' AVĖ. 
Chicago, Iii.

BOLlevard 7588
Kės. UEMIock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N.T 1 S T A 8

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto ’.kl g vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tcl. CALuinct 4039 
lies.: Tel. UEMIock 6286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. va k.

Rezidencijos Ofisas: 2636 W. 69tM SU 
Valandos: 10—13 ryto 

Seredomia Ir Nedėliotais pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 4Uth CT., CICERO, IL< 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CU1CAG4 
Paned., Sercd. Ir 8ub*t 8—9 vaL

Sodalietės iš Homestead,
Pa., su auka $2.50.

Šv. Uršulės dr-ja iš Homc- 
stead, Pa., su auka $2.50.

Moterų Sų-gos 34 kp. iš Kenosha, AVis.
Homestead, Pa., su auka $2.50. Laišku sveikinimų atsiuntė

Garbinimo Altoriaus dr-ja E. Paurazienė su auka $1.00. 
iš Homestead, Pa., su auka: Nutarimai.
$2.50. ( 1. Nutarta, kad antrojo sęi-

Sveikinimams pasibsligus, se mo Centro Valdybai 1934 m. J Tei. on*o no tie vara 5913—14
kė Centro valdybos praneši- Slaugiau darbuotus. , iu-z.vicu.ry 23

mai. Pirm. A Sutkaitė ir vice; 2. Kad Centro Valdyba, Imi- Į DRi Ai Ji BEnlASll 
J. Pukelienė pareiškė,1 giant metus, paskelbtų spau

I

Tek LAlayctlc 7050

DR. F. C. WtNSKUNAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 3—4 Ir 7—8 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0403

Office Pbona 
PKOspcct 1828

pirm.
Kitas sų-eių bunco party va I paskutiniais laikais yia sunc tjarbavosi kjek galėjo, Šv. doj visų rėmėjų skyrių stovį, 

karas įvyks gruod. 14 d., to- galėjusi. Linkime greit pasvei- į p,.anei-kaus Segen/ naudaL ’
756 W. 35th Street

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

je pačioj svet. Daug būna pa
našių vakarų, bet šiam lygaus

kti ir taip pat darbuotis kaip 
pirmiau darbavos. A. J. S.

PROTOKOLAS A. Snarskienė su auka $10

kurie skyriai turi pirmenybę,1------------------------------------- -
Pranešimas priimtas. |o kurie pasilikę. Matydami,' Office pitone Res. 6107 s. Francisco

Centro rašt. J. Bulevičius; 1 kurioj eilėj stovi pasilikę, jie IrosPe^t2-30 «y||U|PiM|p451 
pranešė, kad susikūrė 9 nauji j bandys susilyginti su kitais, ' UKi Ji ulUMtVv luZ.

DtenouiB Tcl. l.Al'aycilc 5793 
Naktimi* Tcl. CANal 0402

DR. A. J. J AVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pūgai sutartį

Re*, aud Offic* 
2358 bo. Lcavut 84. 

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
FHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

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

OI. TeL REBub lc 7686
Re*. Tel. GROvehUl 06 IK

6917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS ■
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
8428. W. 8LLK4JUK1TE ROAD 

Val.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt»i 
Nedėlloj Bualt&ru*

I

ŠV .PRANCIŠKAUS SESE
RŲ RĖMĖJŲ 2-JO SEIMO

Šv. Pranciškaus Seserų Rė
mėjų 2 seimas įvyko spalių 1 
d., 1933 m., Šv. Pranciškaus 
Seserų vienuolyno auditorijoj, 
Pittsburgh, Pa.

10 vai. ryto, šv. Mišias lai
kė kapelionas knn. J. Skryp- 
kus, taipgi pasakė tai dienai 
pritaikintų pamokslų.

Po Mišių visi atstovai Sese

. ... ld.- I rėmėjų skyriai ir visi gražiai.[ skvr. Taip pat kad Centro \ aiL. RackausKiene su auka $•>.: . , . . I -j darbuojasi. Pageidaujama, | , v i
J Kaudviliene su atiku $•). u i • • i • • • • / Tęsinys 6 pusi.)"• ouuuuiiun r į V1S1 skvnai prisiųstu \ t r ! Ipr
M. Bludienė iš Šv. Kazimie-Į (Jentro rast. visų rėmėjų var

io parapijos. J<]us ir adresus. Pranešimas
Moterų Sų-gos 23 kp. per ['priimtas,'

P. Martinaitienę su auka $•").' Centro iždininkė M. Dovi-i]

PHY8ICIAN and SURGEON 
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Clilcngo 

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

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 

Ofuo telcl. BOLlevard 7820 
Nuutų tel. PROapcct 1830

z Fhona CANal <128

DR. S. BIEŽIS -
GYDYTOJA^ !r CH'p.'IllGaE

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

Seredomis Ir Nedėliotai* pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. C&lifornia Avė.
Telefoną* REPubUc 7969

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
' Patarnanjb laidotuvėse kuoplglauala.
Raikai* meldžiu ataUauktt. o mano 

liu Pranciškiečiu pakviesti darbu busit* užganėdinu 
TeL CANal 2919 arta 2919

pietums. 2314 W. 23rd PL, Chioago
Popiet 1 vai. seimų atidarė j ______

Centro pirm. A. Sutkaitė, mai 1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
dų atkalbėjo kapelionas kun. 
J. Skripkus.

Seimo prezidijuman iš
rinkta; pirm. A. Marčulaitie- 
nė, vice pirm. — L. Račkau
skienė, raŠt, — A. Snarskienė, 
pagelb. — J. Bulevičius; man
datų ir rezoliucijų komisijon: 
B. Kalvaitė, R. Maziliauskie
nė, J. Pukelienė.

Sveikinimai.

R. Maziliauskienė sveikino 
Rėmėjų 1 sk. vardu Šv. Jur
gio parap., Chicugoje, su au
ka $136.55.

M. Sudeikicnč, rėmėjų 3 
skr. av';a $84.50.

A. Marčulaitienė skr. A. vai
du su auka $12.00

K. Miliunienė 4 skr. vardu 
’ su auka $90.00.

J. Šiaulys rėm. 5skr. vardu.
Martinaitienė 6 skr. vardu 

su uuka $50.00.'
P. Paukštienė iš- South Side 

(Pittsburgh) su auka $5/10.
Kun. S. J. č'epanųnis var

du Šv. Juozapo dr-jos su au
ka $5JJ0.

Lalai. Sų-gos l kp. iš Chi 
cago, per J. Razkadauskaitę 
su auka $5.00.

Apaštalystės Maldos dr-ja, 
iš Chicugos, per B. Kalvaitę 
su uuka $5.00.

Nekalto Pras, P. Šve. mer
gaičių sodolicija, iš Chicago, 
ix r E. Ogentaitę su auka $5.

Šv. Pranciškaus tretininkų 
3 ordenas iš Chicugos (laišku) 
su auka $10.00

E. Ogentaitė vardu visos 
šeimynos su auka $10.00.

HCE CICBRO 8887

rtiouc BOUlcvard 4138

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patarnavime* 
vteuomet sąžininga* Ir 
nebrangu*, na* neturl- 
m* hUaldii ailaJkymnl

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼BD8JA8
1646 WEST 46th STREET

Tcl. BOUIevard 5203—8413

Telefonas YAltda llii»

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 

Turiu automubiliua visokiem*t
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE 

Chioago, HL

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukėčlau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 181h St. Tel. CANal 6174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST lt>th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavlma* gera* Ir nebrangu*
718 W. 18th St
TeL MOMroe 8877

Tcl. LAFayette 8978
J. Liulevlčius

Tol. CICERO 294

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilna* patarnavlma* 
galima* až *88.66 

KOPLT0IA DTKAI
1344 R. ftOth Ava, Oj<wn. Tb

Graborto*
Ir

Kabam uotojaa
Patarnauja Chl- 

cagoj* tr apleita- 
k*J«.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

4699 Archer Avė.

Tel. REP. 3100

J.J. BAGDONAS
Graborius

Liūdnoje valandoje paveskite dėl" manęs
savo rūpesčius.

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia ir Didžiausia
, LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. BOLle.ard 7012

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

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

TcL CANal 6123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 tkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

TcL CANai 0257
Re*. PKOspect 665*

DR. P. 2. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

18,21 S'i' TH UALSTED ST^STCKi
laczktcne^ia 6VvO So. Arteala™ -tveu 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 Iki 8:30 vakar*

Tel. GRO\ehiU 1595

DR. A. L. YUŠKA
'' GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomia po pietų ir Nedėldlenta^ 

tik susitarus
2422 W. MA1RJUKT1E ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDKTDJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Vlltginta 0036

ĮVAIRŪ8 DAKTARAI;

Re*. Pbone Office Pbon*
ENGlcwood 6641 ..WENtworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GKDYTUJAS U CH1KUKOAS
7e50 »o. H&lsied jatreet

ROOM 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

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

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

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UNDERIAKING CO:
INCORPORATKD
Henry W. Decker 

(Llo«naad Kmbalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

I DR. CHARLES SEGAL
Perkėl* savo otiag po numarlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECDAL1STAS

Džlo,ų, Moterų Ir Vyru Ligų 
Val.: ryto auo 18—12 nuo S—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 13

Telefonas MIDvvay 2880

Oflao TeL VICtory 6898
Re*. Tel. DREaol 9191

DR.A.A.ROTH .
Rusas Gydytojas Ir Chirurgą*

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3ist Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir ėveutadienlal* 10^ >13

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRU&OAS

4631 SO. ASHLAND AVS.
Tel. YARds 0991 

Re>.: Tel. PLAza 3209 
VA1ANDOS;

Nuo 10-12 v. lyto; 2-2 ir 7-9 v. v. 
Nedėldienlais nuo 10 iki 12 dien*

Offic*; Re*.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

OYDYTOJAS IR CUIItURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.; 1 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekniad. pagal sutarti 
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj

Cblcago. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Dr^ug^” ii 
reinkite 5rsus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rufcijoa
GTDO VISAS LIGAS VYRŲ IR IR/TEKŲ PER M METUS ■'UI' RIMT 

KAIP UtKINFNfcJtIHIOS |r NBMOTDOMtTB JOS YRA 
8p«clall*kal gydo Ilga* pilvo, P'aUCIu. Inkstų Ir pnM<». ųžnuodljtnog krat- 
Jo. odos, liga*, žaizdas, reum-4l«ni*. galvęa *kaii*ro»i»i. skausmu* nuga
roj*. kosėjimą, gerklė* Bkauuėjlmg fr paslaptinga* Pga*. Jeigu kiti ne
galėjo jua išgydyti, ateikite zgla ir p*raltlkrinklt* kg J“ Jnma gnu pa la
ryti. Praktikuoja per dange’.! metų Ir ligydė tukatanjSlua ligonių. Patali
ne* dykai. OFISO VA'ixANlX»H: Kandie nuo 10 ralando* ryto Iki 1 
valandai ir nuo I—8 valandai vakar*. N*dėlloml* nrio 11 ryto Iki 1 v*J. 

4900 WBST Mth ST. ,Z kampa* Keelcr A v*. TeJL CRAsvford 64fg

y
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o P RI n S X s i < *bs, spalių 30 <1., 1933

C H I C A G O J E

Iš N. PRAS. P. š. PARAP 
BRIGHTON PARK

i .
Į

PRnTnmi Razbadauskaitė, .1. ftaudvitie-Į Federacijoų 34 skyriaus, M.
nUlUKULAO nė. (Aukų $5.<lp). į Grigaliūnas, F. Stankauskas.

(Tųsa nuo
SI. Pangonis kliūtis iSaiSkino. dyha paskalhtl|
Apsvarsčius dalyki} 
'valdybai.

Baigiant sus-mų,

pavestas

pirminin-
Av. Pranciškaus Vienuolyno kaa ,,i>koi° narlams už skai‘- 

Rėnu-jų 2 skyriaus susirinki- Hngą atsilankymą, taip pat pa 
ma« įvyko spalių 15 d.,

0 pus’ )

spaudoj, kų 
nuveikė per metus. Tuo būdu 
pažadinti rėmėjų uJiyr. prie 
gy vesniu veikimo.

3. Kadangi dabartiniam vie- 
nuolvne vietos labai trūksta,žymėjo, kad dabar klube gera ...

‘ , z, . • x * • ii , .'nutarta eiti prie vienuolyno
rap. svi. Susirinkta, atidarė "alka; <•«*• | didinimo ir steigti ta,n tiks-
pino. V. licfienf, maldą at-‘r Korespondentas l
kalbėjo kun. St. Jonelis.

ftv. Pranciškaus Tretininkų, 
laišku prisiųsta aukų $10.00.

Labdaringosios Sųjungos L 
kp. A1. Sudeikienė, B. Kalvai- 
tė, K. Ogintaitė, J. šnudvitie- 

■nė (Aukų $5.00).
4 skyr., iš Homestend, Pa., 

Šv. Petro ir Povilo parap., O.

Moterų Sąjungos 23 kp., P. 
Martinaitienė. (Aukų $5.00).

7 skyr., iš Hartford, (kmn., 
su pasveikinimo laišku alsinu- 
tė aukų $26.00.

zaitienė, P. Bartinkienė.
Po $1.00: Stankauskas, Gri

galiūnas, Blnmberienė, Vara- 
nauskienė, Blažaitienė, Lau 
kaitienė, K. Kaseliouienė, Ba
ranauskienė, L. Miller, šinikie

eiulaitienė 5:45 vai. popiet, 
maldų sukalbėjo kapelionas 
kun. J. Skrypkus.

Po seimo gerb. seserys Frau 
ciškietės pakvietė visus vaka
rienei, po kurios buvo graži

nė, A. Rakauskienė, A. Leonie- programa. Programų išpildė
8 skyr., Detroit, Mieli., išjnė, M. Rakauskienė, Mažuk-

Šv. Jurgio parap. atsiuntė 
sveikinimo laiškų ir aukų $5.

na, P. A. Sherman, K. A. Slier 
meii, E. Miller, L. Martin, P.

Rašt. O. Kazlauskienei per
skaičius praeito susirinkimo

SEIMUS PRISIMINUS

lui fondų po Šv. Antano glo
ba.

Kad Centro Valdyba ieško
tų būdu organizuoti naujus 
rėmėjų skyrius.

5. Pageidaujama,

Bulevičienė, K Miliunienė, A. I 9 sk-vr ’ Kenoshn, \Vis., at i Martinaitis, B. Stravinskas, P.
Bukauskas i s*unt® sveikinimo laiškų su , Tumasonienė, P. Puskevičie-Barauskienė, M.

(Auka $90.00).
Šv. Juozapo dr-jos, kun. J.

auka $10.00.

akademikės.
Seimo pirm. J. Marčiulaitic

Seimo rast. A. Snarskienė

: nė, M, Sudeikienė, J. Šiaudvi-Į JOHN B. BORDEN
11 skyr., North Side, O. Ra- tienė, E. Onaitienė, J. Razba-Į ADVOKATAS

Chicaga šiemet buvo laimin- 
nutarimns, pakviesta pakalbė- g0> nes Beveik visų tautų įvai- 
ti viešnia, 3 skyriaus pirm. M. rįos organizacijos pasirinko ši 
Sudeikienė, kuri gražiai api- iniestų savo seimams, Šimtme-
pasakojo Šv. Pranciškaus Vie (*jo pažangos Paroda buvo pa-! tieji skyriai jungtus į apąkri- 
nuolvno Rėmėjų 2 seimų ir. traukimo priežastim. čius.
kaip reikalinga vienuolynui tautui skaitosi ir 6. Kuris skyrius įneš dau-
parama. * Chicagos lietuviai, kurie taip giau per metus paramos vie-

(entio vice pirm. L. ltač- t buvo organizacijų seimų nuolvnui, tam skirti dovanų, 
kauskienė perskaitė seimo nu-'iminiukai Atstovų buyo beJ ? Ruri nflrė rėmgjų gky, 
tarimus. Be to, kalbėjo ir kun. ve^k vįSų Amerikos lietuvių riuje per metus prirašys dau-

kad ar
čiau vienus nuo kito gyvenan-

kauskienė, M. Rakauskienė, O
A. L. R. K. Federacijos G !A,ksmovntas’ J; Makauskaitė 

skyr., llomestead, Pa., P. Duiu ^ažukniene, M. Šimkienė.
blauskienė. (Aukų $5.00) 1 ^V* MarU«8 flr'ja & Ro- liuuskienė, J. Siųulys, E. Ko-

Sodaliočią dr-jos, ' Home-i''k<,“,<’r- X- Y" atsi"ntiI sv<,'ki' v'"'k> T- Sesuo 11.
stead, Pa., (Auka $2.50). ;nto*’ lai3t,» ir aak» : A1P*

Av. Uršulės' dr-jos, M. Mu-i Sv’ Petro ir I‘ovil<> <lr'Ja '-'I *82.00.

S. Čepananis. (Aukų $5.00). dauskaitė, E. Ogentoitė, K. 1105 W. Monroe St.. prie Clark
Miliauskiene, P. Zamulevičie- 
ne, O. Bulevičienė, E. Durnb-

lionsa, E. Paurazas. Viso

St*. Jonelis.
Laiškas Labd. Sąjungos pri

imtas ir išrinkta atstovės į 
seimų P. Vaičikauskienė ir J. 
Samoškienė. »

Nutarta suruošti bunco pa- 
rty lapkr. 5 d., popiet, L. Ra
čkauskienės name, 4408 So. 
Franci sco avc. Į komiui jų iš
rinkta: L. Račkauskienė, V. 
Gečienė, P. Vaičikauskienė, M. 
Sadauskienė ir J. Samoškienė 
2-jo skyriaus rėmėjos labai 
džiaugias susilaukusios atgal 
veikėjos P. Vaičikauskienės, 
kuri tikimos daug pasidarbuos 
vienuolyno labui. Pirmiau skv 
rius buvo kiek apsnūdęs vei-

kolonijų ir net iš Lietuvos. 
Bet seimai jau praėjo, visi 
sugrįžo į savo gyvenimo vie
tas ir vėl prigijo prie savo 
kasdieninių darbų bei pašau
kimo. Pasiliko tiktai atmintis.

Tarp buvusių svečių iš Lie
tuvos, maloniai prisimena ge-

giau rėmėjų, tai skirti dovanų 
8. Kad būtų prisiųsti manda 

tai ir išdalinti skyrių valdy
bai, kad valdyba perduotų
juos draugijoms, taippat ats-' 
pausdinti laiškus — kvietimus 
į seimų.

Konstitucijos pataisos
rb. kun. Alf. Lipnickas, kuris 1. Konstitucijos skyr. 6, pa
čia svarbų vaidmenį lošė, kai
po atstovas centralinių orga
nizacijų. Be to, jis atvežė svei
kinimus nuo įžymių žmonių, 
prof. Ereto, prof. Dovydaičio- 
Dr. Leimono ir kitų. Prisime
na maloni jo veido šypsena, 
nuoširdus iškalbingumas. Jis 
pasirodė labai gabus referen-

kiine, bet dabar, tikimos, vėl įr mokantis nuo pirmo su- 
prades veikti, nes į darbų sto- ^pažinimo prie savęs žmogų 
jo daug veikėjų ir seserų Pra- i patraukti.
nciškiečių geradarių. Kun. Alf Lipnicka8 nema-

Gaila, kad pirmutinis mūsų * patrijotizmo ugnelę paliko
2 skyriaus pirmininkas F. Pie- amerikiečių lietuvių širdyse,

zikevifienė, M. Blaževičienė, Rochenter, N. Y., atsiuntė laiS- 
A. Leonienė. (Aukų $2.50). ka “uk,!

Moterų Sąjungas 34 kp., A. Vis0 s™” įn“ta aak,>
n n -• - ,i t • $611.05,Paskevieiene, M. j umasome- ,

Aukos sudėtos svetainėje.nė, K. Varannuskienė. (Aukų '
$2.50). i Po $5.00 aukojo. A. Marčiulai

Garbinimo Altoriaus dr-jos, itienė’ J' A. Kinči
R. Kumkauskienė, fe. Kaselio- jmenė’ R Maziliauskienė, R 
nienė. (Aukų $2.50). Zimnickienė, Kvedcrienė, A.

Sutkaitis.5 skyr., Esplen, Šv. Vincen
to parap., J. Miller, J. šiau- 
lys, A. Plikis^ E. Kovacli.

Sv. .Vincento parap., Esplen, 
L. Miller.

Skyriaus A., A. Marčulai- 
tienė. (Aukų $12.00).

6 skyr., iš Šv. Kazimiero pa 
rapijos, S. S., J. Zinicka, P.

Po $2.00: Bukauskas, Vara- 
nauskienė, B. Kalvai tė, P. Bla

Centro valdyba 1S34 m.
Dvasios Va<las — kun. J. 

Skrypkus.
Pirmininkė — A. Marčiu- 

laitienė.
Vice pirm. — L. Račkausku* 

nė. I
Rašt. — J. Bulevičius.
Ižd. Motina Dovida. J
Ižd. globėjos — A. Sutkai- j

tė, A. Martinaitis, E. Miller. 
Seimų uždarė pirm. A. Mar

Tolefonaa KTAto 7880 
▼nlnndoa 9 rvt* IK] t nopl»t
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. 8eradoa fr Pėtnyčloc 
vakarai* 8 Iki 9 

Telefonas CANal <122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Vtarnlnko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarai* 7 Iki 9 

Telefonas REPub'.ic 9800

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias k->ln»«: 
Black Band 27.HO; Hacklng $8.09, 
MM'rrs Crcck $9.75.

Pašaukit IėAFavcfte 808T.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO,
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

ragr. 5 pataisyti sekamai:
Į Centro Valdybų įeina Dva

sios Vadas, pirm., vice pirm.,
rašt., Iždininkė ir trvs iždo •
globėjai. . Blažaitienė, A. Sikorski, B.

2. Seimo atstovais pilnomis gtravinskienė, A. Marčiulaitie 
teisėmis seime gali dalyvauti I nė> 0. Martin. P. Martinkienė.
visi rėmėjų, skyrių ir draugi- (Aukll $5000)

Šv. Kazimiero par. SS.
Šv. Pranciškaus Tretininkų, 

M. Blutienė, M. Blumherienė, 
L. Federienė, M. Bernotienė. 
P. Kutinskienė.'/

Šv. Rožančiaus dr jos, R. , 
Zizminskienė, P. Bartinkienė.

N AI JOS J 934 RA DIOS su visais naujais išradimais. 
Pilnas pasirinkimas visų žinomų išdirbyščių.

jų nariai su mandatais, kurie 
turi jų valdybų parašus; ats
tovų skaičius neribojamas. 

Atstorčs-ai
1 skyr., iš Šv. Jurgio para

pijos, Chicago, J. Pukeiienė.
v , , T; .i..t - * - - R. Maziliauskienė, (aukų $136.za dabar serga. Jis \ia daug ypatingai kuriems teko jo kai-,55)
pasidarbavęs 2 skyriui ii vi- b)* pasiklausyti. Amerikiečiai o 1 ;» a iCrv-žinnc r,,,
sam Šv. Pranciškaus vienuo- jietwviai trumpu laiku jį pa- * ‘ ‘ ‘ ' P
lynui. Skyrius prašo Dievo F. myiėio. Alfa
Piežai sveikatos,'kad pasvei
kęs vėl stotų į kilnų darbų.

Rėmėja

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
IŠ LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

DARBININKŲ PA S AL
PINIO KLŪBO

Klūbo bertaininis susirinki
mas įvyko spalių 22 d. M- Me-

MARIJONŲ ŪKYJE

rapijos, Chicago, M. Sudeikie
nė, B. Kalvaitė, E. Ogintaitė, 
J. Razbadauskaitė, A. Snars
kienė, L. Račkauskienė, J. Šau 
dvitienė, A. Krinčinienė. (Au 
kų $84.50).

Nekalto pras. Pan. šv. Mer

Marijos Vaikelių 
lės). A. Pocius.

(sndalie-

Galima gauti visokių pauk
ščių, kaip tai ančių, žųsų, viš-1 
tų, taipgi paršiukų, visokios gaj^jų Sodalicijos,. B. Kalvai- 

tė, J. Razbadauskaitė, R. Omėsos, kaip tai lašinių, švie
žių lietuviškų dešrų, pieno, 
Smetonos ir sūrių, ir 1.1.

! Turime kvietinių miltų, ku
riuos galima pirkti po 25, 50 

(ir 100 svarų. Spalių 21 d. bus' 
galima gauti šviežių miltų, kų > 
tik gautų iš malūno.

I Galima gauti bile kurių die
nų, bet geriausiai šeštadieniais

gintaitė. (Aukų $5.00). 
Apaštalystės Maldos dr-jos,

E Ogintaitė, B. Kalvaitė, J.

WEATHER STRIPS
Kam reikalinga aptaisyti la

ngai ir durys “weather strip- 
sais” pašaukite mane. Turiu 
ilgų prityrimų tame darbe.

Pašaukite:
HEMlock 2573

J. PURTOKAS,
6425 So. Richmond St.

1 COL-0.FIVE LOWBOV

NAUJAS “CROSLEY” RADIO, dnal I 

NAU.TIAS “CROSLEY” RADIO, dual 5 <£23. 
GRAŽIAME KABINETE, su 10 tūbų - -$66,00

Visos anglių kompanijos pakClė an- 
»Uų kat'nas, tulp aukštai, kad žmo- 
•_ėnt» sunku belplrktl, o lietuvių 
CRANE COAT, KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus, 
gausit daug pigiau negu' kur kitur — 
Telefonas

REPITRl.rO 8402

Mažio salėje. Pirm. J. PniKui ir sekma<lieniaia 
atidarius susirinkimų ir nuta-1 • 
rimų rašt. S. Pangoniui per
skaičius nutarimus praėjusio 
susirinkimo, komitetas serga
nčių narių darė pranešimų.
Visi sergantieji pripažinti tik
rais ligoniais ir vertais gauti 
pašalpų, kuri išmokėta sulig 
konstitucijos.

Ižd. V. Ivanauskas pranešė, 
kad klūbo turtas geriausioj 
tvarkoj. Klūbo kasa kas mė
nesį auga. Ligoniams pašalpos 
ir mirusių narių pomirtinės iš
mokamos., I

Dėl klūbo šlėgos, kuri buvo j 
išgabenta be klūbo žinios ir { 
dabar randasi pas svetimus | 
žmones, nutarta griežtai rei-! 
kalauti, kad būtų sugrąžinta, i

Ižd. V. Ivanauskas pranešė, 
kad mirusio nario a. a. M.
Puišio pomirtinės išmokėjimui 
?nndasi kai kurių kliūčių. Ra-

i

6ARSINKINTR
“DRAUGE"

INSURANCS
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietnviškux

BONU8

Jos, [,
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O K H T <J R A

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKmnVGVMT PAMATUOTAS SDRIS

2608 W.ST 47th 8TR. Tel. LAPayette 1083

W$.MOWt MUM
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Bonlevard 4705—8167

BUDRIKO KRAUTUVĖS DUODAMI LIETUVIŠKI 
RADIO PROGRAMAI:

Nedėliomis: 8:00 vnl. ryte ir 1 :00 v. po piet, W.C.F.L., 970 K. 
Ketvertais: 7:30 vai. vakare, W.H.F.C., 1420 K.

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų, voga-
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ. 
Tel. PULlman 5517
West Piillman, 111.

Galite nusipirkti dauginu 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 3, or 4 tons 
.7 tons or innrc

Porhy M. R............$7.75 $7.25
Kent. M. R........... $5.75 $5.45
Limui ................... $8.75 $8.25
Black Band
Egg . .................ą. . $$.5O $8.00
Eitnip .................$8.75 $8.35

o.

M OUR OFFICE

t

REPITRl.rO



