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Italija ir Vengrija pereina Vokietijos pusėn

l

ANGLIJA NUMATO NAUJA VOKIETI
JOS VEIKIMĄ

Sibiro komunistų partija 
baugina japonus

AL SMITH LANKO PREZ. 
ROOSEVELTĄ

IŠ NUSIGINKLAVIMO ! BIJO VOKIEČIŲ VEIKIMO
KONFERENCIJOS ---------

_______ LONDONAS, lapkr. 14. -
ŽENEVA, lapkr. 13. — Iš Anglija bijo naujų nesmagu-

nusiginklavimo konferenci- mu politinėje Europos areno-
jos išeina Italija ir Vengrija. 3e-
Šių valstybių vyriausybės pa
reiškia, kad pasitraukus Vokie 
tijai, nėra kas veikti.

Prancūzija su Anglija dar 
laikosi. Bet, matyt, kad ir jos 
turės likviduoti.

Jei anglai su prancūzais ati 
darys konferencijų gruodžio 
m. 4 d., tai Italija ir Vengrija 
neturės savo atstovų, tik paša 
linius tėmytojus.

--------- -- ■ i:*.—

CENZŪRUOJA ŽINIAS

MASKVA, lapkr. 13. —
Sovietų vyriausybė cenzūruoja 
apturimas iš Washingtono ži
nias apie komisaro Litvinovo

Ji. mano, kad laimėję rinki
mus hitlerininkai ir vėl pra
dės puolimų prieš Versalio su

Trys aukso ieškotojai iš Oivensville, Ohio, arti Batavia. 
Savo gyvcnamoj apylinkėj jie rado aukso.

CHiCAGOjE i NĖRA GARBINGA MOTERIMS
LANKYT] BOKSO RUNGTYNESKALBA APIE PRIEVARTĄ

Žemės ūkio departamento 
sekretorius AVallace vakar (’hi
cagoj sakė prakalbų. Jis reiš- . . , . . . .. T . , . . Jje
. _ , , . . , nonizuota palaimintoji Louiza krikščioniškojo mokinimo dės-
ke vilties, kad visi, kam tik , ...

.. .. ...... . de Marillac, viena Gailestingų mams.
reikalinga, prisitaikins prie . , .. ,
, \ . jų Dukt. rų ./miglios įsteigė- Boksininkų rungtynes, ku-
krašto atstatymo programos. . ' . , , ,
„ , . . t . ja. į i nas moterys lanko, neatitiafcą-
Bet jei ne, tai programa va- • .. . ' & * t • t i

Iškilmių metu Šventasis Te- mos motoru garbangumui. Juk 
ru — per prievartų, bus vyk-1 „ . \. „.. VT . ., . ,. . y. . ,
, ,vas Popiežius Pijus XI kalbe- tai stačiai brutalus vyru
doma. ,

! darnas palygino kilnu kanom- smurtas, nors tai ir vadintum

VATIKANAS, lupkr. 13. — kų moterų palinkimais. O šie 
Vakar Šv. Petro bazilikoj ka- ‘palinkimai yra neatitinkami

PAVOGĖ TROKĄ, NUŠAU
TAS

zuotos karakteri su mūsų lai- sportu, pareiškė Popiežius.

HITLERIS LAIMĖJO 
RINKIMUS

BERLYNAS, lapkr. 13. —

DARBININKAI KAPITU
LIAVO

AUSTIN, Minu., lapkr. 14.—

JUGOSLAVIJA BIJO ITALŲ 
ĮSIVERŽIMO AUSTRIJONDu jauni vagiliai pavogė 

ties Mount Sinai ligonine tro- 
kų. Policija pastebėjo greit va ŽENEVA, lapkr. 13. — Ju- tų ir Jugoslavijos kariuomenė, 
žiuojantį trokų. Mėgino sulai- goslavija pasiuntė notų Pran- Tai ne vienos Italijos pareiga

tartį, vėl reikalaus šios sutnr- Vakar Vokietijos parlamen. Honuelio gyvulių skerdyklose. ir kada' įklausyta, paleis euz.jar .r Anglija.. Notoje pa- saugot, Austruos „epr,klauso 
ties revizijos. ,a„ rinkin,„s laimėjo kancleris apie 2,700 darbininkų uėl didus ‘a kcli V“™s neži“- k“d ir "***- sako J»go»lav,ja.

Anglija galvoja, koki* ji po Hitleris - nacionalsocialistų nio atlyginimo sustreikavo ir mas J""1™1'* "„Šautas, o ki- _ ”£I’a_;s."tai^8U _“ į“, ““ Tuo badu Jngodavij* tapė-
zicijų turės užimti.

NUMATOMAS NAUJAS ^pie 40 milij°nx* . vokiečių 
SUKILIMAS balsuotojų — vyrų, ir moterų,

partija. užėmė skerdyklas, kurias apie *ns Pa?Pru^°- 
dvi paras išlaikė savo žinioje.

pastarosios kariuomenei leisti 
j Austrijų įsiveržti, jei ten pa 
sireikštų rimtos suirutės, arba 
grasintų hitlerininkų pavo-

ja Italijų, kad ji nesikėsintų 
pati viena pereiti Austrijos 
sienų.

Dėl tos Jugoslavijos notos,
HAVANA, . Kuba, lapkr. 13. rio 'Triausybės nusistatymų prie* streikininkus. Paskiau ;• pe^sekančias tris" naktis’ p? Jugoslavija savo nota pažy- sakoma, Austrijos vyriausybė 

Kubos vyriausybė ima netekti ..Mausimais, - J jis pats nuvyko ir peršokėjo' pusiannaktxio _ dažniausiai mi> kad Itali> kariuome- ir suskubo visam krašte pas,,
orientavimosi kovai prieš suki-' Kai kuriose srityse balsavo, dai^ardnku8’ kad nu^rauk’j prieš auštant, žiemių rytuose(na 'er^tus* Austrijon, tų dar\ kelbti karo stovį.

tų tos rūšies streikų. Pasėū-, jJUS jnatomas Leonido meteo- '
nuošimčio P® arbitražų. Darbininkai sv.ti-j kritimas. Tai nepaprasti j- J Į Į

ko ir dalbas atnaujinamas. domus įr labai retas “žvaigž-, > *
Tuo būdu išvengta kraujo pra kritimas,
liejimo. _______ _____

lėlins.Tai vienur, tai kitur pa 
sireiškia sukilimai. Nesuspėja 
ma kilnoti kariuomenės.

Pačiam Havana padėtis į-
vedamas derybas. Laikraščiai tempta. Numatomas naujas su 
saugojas pripažinimo entuzijaz kilimas, 

kas kartais gali visiškaimo 
neįvykti.

SUOMIJOJ AREŠTUOJAMI 
ŠNIPAI

PROTESTUOJA PRIEŠ 
SOVIETŲ PRIPAŽINIMĄ

AVASHINGTON, lapkr. 13. 
— J. V, senatorius Hatfield 
(resp. iš W. Va.) protestuoja 
prieš sumanomų sovietų Rusi

HELSINKIS, lapkr. 13. —
Suomijoj policija areštavo 
dvyliką komunistų šnipų dau- jos vyriausybės pripažinimų, 
giau. Ikišiol jau 29 areštuota, j ---------------------

Tarp areštuotųjų yra ir A.1 Šimtmečio pažangos parodų 
lacolipon su žmona, iš Michi- aplankė 22,320,456 žmonės, ku- 
in valstybės. Susekta, kad jis rie užsimokėjo už įžangų. O

buvo sovietų apmokamas. 245,403 parduoti tikietai nesu
naudota.

Iš pradžių gubernatorius į-
METEORŲ KRITIMAS

PASIRODĖ SU GINKLAIS

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Prancūzija paliaubų dienų, I
lapkr. 11, minėjo nepapras-tai j 
militariškai. Kariuomenės pa-

APIE GRĮŽUSIUS LIETU 
VON AMERIKOS LIETU

VIUS

savo balsais patvirtino Ilitle- j sakė mobilizuoti kariuomenę i1 Astronomai praneša, kad **US-

risi įregistruoti balsuotojai, o j 
kitose — nykaus 
trūko.

Įdomiausia dar ir tas, kad 
per visų dienų visur skambė
jo kanclerio Hitlerio vardas. 
Vokiečių tauta per vakarykš
čius rinkimus pasirodė taip 
vieninga, ko nebūta Vokietijos 
istorijoj.

ATSISTATYDINO RUMU
NŲ KABINETAS

TARSIS SU PREZIDENTU 1
•95,000 PASKUTINĘ DIENĄ

PAGREITINTAS PREKIŲ 
PERVEŽIMAS

Paskutinę dienų Chicagos f Pirmiau iš tolimesnių Lie- 
šimtmečio pažangos parodų tuvos vietų Klaipėdon smul-
aplankė apie 95,0)0 asmenų. kios siuntos geležinkeliais bu- 

prezidentų Rooseveltų Baltuo- • Tft. buy<) nesmagi diena Siau. vo vežamos net po 3-4 dic- 
se umuose. jts nftpapragtaj smarkus vėjas. nas» ka’ kuriose stotyse vago-i

Apie AI Smitlio vizitų plinta {Smiltis ir dulkes visur sijojo na* su prekėmis išstovėdavo il- 
daug įvairių spėliojimų. Pa-į taip, kad žmonės kartais nega £Q laikų.Nuo spalių 15 d. nuo- 
žymima, kad rasi, bus tariamu i Įėjo būti atviram ore. Didelis litinis prekių traukink) tvar- 
si apie demokratų pralaimėji- vėjas siautė visam Chicagoj. karantis yra suderintas taip,

WASHINGTON> lapkr. 14. 
Al Smith šiandien aplanko

I :ro tokius pat kursus, knriuo- 
i se toliau buvot dėstoma nųsta- 
| tytą žemės ūkio mokslo kur- 
j so programa.
' Kursai vy'ko prie žemės ū- 
' kio akademijos Dotnuvoje, 
prie žemesniosios žemės ūkio 
mokyklos Kvietiškyje ir prie

BUKAREŠTAS, lapkr. 13.
— Atsistatydino Rumunijos
premjeras Vaidavojevod su in4 Yorko majoro rinki-
kabineto nariais. Karalius į muosp, o g^ Sovietų pripaži- DU NAUJI FEDERALINIAI 
naujus premjerus pakvietė n*mo reikale. TEISĖJAI
liberalų partijos vada I. G.1 
Duca , BOLŠEVIKAI BAUGINA

žemesniosios žemės ūkio mo
kyklos Salose.

Pirmuosius baigė 55 pra
džios mokyklų mokytojai, an
truosius, 43 ir trečiuosius — 
40. Iš viso 138.

įbai liūdni. Per keletu mėnesių 
Jie nieko netenka. Taip daug
išdidžių amerikiečių virsta

----------- menkais žmogeliais. Dėl to jie
KAUNAS (per paštų). — greit nusivilia Lietuva ir ja

radę pasirodė su visa savo ga- Laikraštis “Verslas” apie tai nepasitiki. Bet ar gi čia kas
lingaja karo mašina. Tai Vo- tarP kitko rašo: kitas kaltas?
kietijos linkon mostelėjimas. | Kiekvienais metais dauf$ lic Yra grįžusių lietuvių ir la-

________  _ , tuvių, ilgų laikų gyvenusiųjų bai gerai sugebančių sveti-
1 Amerikoj, savo amžiaus baigti mam krašte uždirbtus pinigus 
grįžta į Lietuvą. Ten jie, sun- naudingai sunaudoti. Jie įsis-
kiai dirbdami, mokėjo taupiai teigia kokias prekybos, ar • • • *•*•••LONDONAS, lapkr. 13. _  gyventi: retas jų neparsiveža pramonės įmones ir laimingai

Vakar Trafalgar aikštėje ko- pinigų susitaupęs. Labai gaila, veda savo reikalus. Toki žmo- 
munistai susikirto su fašistais, kad daug grįžusiųjų Amerikos nės pavyzdžiais rodo, kaip 
Policija išblaškė riaušininkus, lietuvių nemoka tų santaupų reikia gyventi. Jie yra naudin

---------------- produktingai vartoti. Ilgai ne- gi ir reikalingi valstybei, nes
matę savo giminių bei pažįsta- jų atvežtas turtas nesutirpsta 
mų, susitikę su jais, tartum, be naudos, bet produktingai

NBW YORK, lapkr. 13. — apsvaigsta; neįvertina savo vartojamas stiprina lietuvių 
Pasivažinėjimo lėktuvas užklu sunkaus darbo. Užmiršę viską, tautų ekonomiškai. Kiti, už- 
dė vienus Brooklyno namus ir svaido pinigus, tarytum, jų bū uot produktingai dirbę, pralei- 
8udužo. 3 asmenvs žuvo ir l tu kokios neišsemamos vers- džia viekų ir lieka pasigailėji- 
sužeistas. ' mės. Ir to viso vaisiai yra la-, mo verti.

KOMUNISTŲ SU FAŠIS
TAIS RIAUŠES

3 ŽUVO, 1 SUŽEISTAS

Prezidentas Rooseveltas fe- 
i deraliniam distriktui Chicagoj 
I paskyrė du naujus teisėjus de- 

MASKVA,-lapkr. 13. — Si-1 mokratus: teisėjų P. L. Sulli- 
biro komunistų partija paskel vanų ir advokatų W. H. Ko
bė japonams grasinimus. Pa- Hy.
reikšta, kad japonai nedrįstų

JAPONUS

įsiveržti Sibiran. Sako, Sibire 
bolševikai turi galingų kariuo
menę. Jei japonai nepaklausy
tų įspėjimo, bolševikų lakūnai

160,000 BEDARBIŲ 
DARBAS

kad stotyse nebetektų vagonų 
su prekėmis laikyti. Dėl to da I 
bar prekės, pervežant geležio-1 
keliais, beužtrunka 1—2 die-1 
nas.

JAUNIMUI KURSAI

Nuo lapkr. 1 d. žemės ūkio 
rūmų rūpesčiu prasidėjo ūkiui 
reikalingi) įvairių rankų darbų 
kursai sodžiaus jaunimui. Kur 
šai vyksta per jaunųjų ūkinin
kų ratelius.

Kursai atidaryta: TrakųIllinoiso gubernatorius Hor 
iš oro pultų tirštai gyvenamus noris vyksta į AVashingtonų.' apskr., Utenos, Kretingos, Uk 

1 Ten jis nori gauti fondų, kad mergės, Zarasų ir Telšių.japonų miestus.

ŠIMTAI SOCIALISTŲ 
AREŠTUOTA

iVTENA, Austrija, lapkr. 13. 
Kad apsidraudus numatytų su 
iručių minint 15-uosius Austri 
jos respublikos metus, polici-

Illinoiso 160,090 bedarbių pa
rūpinti darbų.

NUŠAUTAS KLUTO 
SĖBRAS

Peoria mieste detektyvai su 
sekė grobėjų vadd Jack Kiūto 

ja areštavo šimtus socialistų, sėbrų Russell Hughesų. Ištiko

Kursuose berniukai mokomi 
įvairių medžio, vielos, odos da 

i žymo ir kitokių darbų, o mer
gaitės: lopyti, siūti, megzti, 
! nerti, austi, plauti ir panašiai.

Į l
BAIGĖ Ž. 0. KURSUS

jų tarpe keletu žymiųjų vadų. 
Tik vienam šiame mieste a- 
pie 225 triukšmaujantieji soci
alistai areštuota.

kova. Du detektyvai pašauta, 
o Hughes žuvo.

• Žemės ūkio rūmai pradžios 
mokyklų mokytojams, baigu-

Pinigų vertė 
mainyba

NEW YORK, lapkr. 11. — 
J. Valstybių dolerio vert*' nuo 
lat mažėja. Prancūzų aukso 
pagrindu doleris yra 62.14c. 
vertės. Nuo šeštadienio pran- 
cūzi) frankas trimis punktais 
aukščiau pakilo. Vakar fran
kas buvo vertas 6.3O^c. ($0.- 
06.30V2). Anglų svaras — 5 
dol. 1514c. Kitų kraštų pinigai 
menkai pakilo, kaip matome:

Anglų svaras $5.15
Kanados doleris 1.00
Prancūzų frankas .06
Italų liras .06
Belgų belgas .22
Vokiečių markė .38
Šveicarų frankas .31
Naujo aukso vienai unciiai 

vakar buvo $33.45. Sidabro 
uncijai — 43.75c.

ORO STOVIS
siems praeitais metais pirmo CHIGAGO IR APYTJNKffiS

................... ....... i koncentro žemės ūkio kursus,, — šiandien daugiausia de-
PLATINKITE “DRAUGĄ*' šiemet suruošė antro konoen- beeuota; kiek šilčiau.
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PASUKITE I
TIKRĄJĮ

KELIAI
ŠIAIS METAIS NESIDUOKITE APGAUTI SU 
TAIP VADINAMOM PIGIOM ANGLIM. NEPIR
KITE AKMENIS, ŠIFERĮ, DIDELES KRŪVAS PE
LĖNŲ IR RŪPESČIUS. PASIRINKITE TIKTAI TI
NKAMAS ANGLIS

TIKRASV t • » \

Consolidation
Millers Creek

ANGLIS
. I , . t

t ’ • .
Vienas Karštis, Išėmus Vieną Bušelį Peleną ant Vieno To
no Anglių — Be šiferio, be akmens, be šiukšlių, be klin- 
1 jerią ir be rūpesčių.
Neapsigaukite šiais metais su pigiom, menkesnėm anglim. 
Pasukite į tikrąjį kelių ir nusipirkite šilumą, komfortą ir 
tikrą ekonomiją —

UŽSISAKYKITE ŠIANDIE IR REIKALAUKITE

AŲTHORIZED

Consolidation Millers Creek
. 't i■■ ■ tr• » •

BIG LUMP BIG EGG BIG NUT

1 • f J .

Vieninteli autorizuoti 
pardavėjai

CONSOLIDATION 
MILLERS CREEK

Chicagoje ir Apielinkėse 

SOUTH SIDE:
ATLAS FUEL CO.,

4923 So. Paulina St. Tcl. Prospect 7960 
JOHN B1GANE and SONS.

3590 Aicher Avė. Telefonas Latayettc 0690 
CH1CAGO LAWN COAL CO.,

3005 W. 59tli St. Tel. Prospect 8044 
D AMEN FUEL CO.

1828 W. 43rd St. Telefonus Boulevard 90*9 
VILIJA CO., J

3700 So. Spuulding Avė. Tel. Lai. 2551 
WESTEKN COAL and SUPPLY CO.

4916 So. \Yestern Avė. Tel. Prospect 3400
W1IITE 'KAULE COAL CO. '

4919 So. Kobe}’ St. Tel. Prosj>ect 061J

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO.,

2105 So. Albany Avė. Tel. Crawford 3501 
BOHEMIAN COAL CO., . •

934 W. 18th St. Tcl. Caual 0315
CALIFORNIA 1CE and COAL CO.,

3334 W. 22ml Street Tel. Luvvndule 0667 
3200 So. Central Purk Avė. Lawndalc2060

EASTMAN COAL CO.,
1930 W. 17th Street Telefonas Canal 1386

FIRST NATIONAL COAL CO.
1814 So. Western Avė. Tel. Canal 2666 

GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So. Morgan St. Telefonas Canal 4136 

ŲAtVNDALE COAL CO.
2614 So. \Vhipple Street Tel. La\vdale3068

MONARCH COAL and SUPPLY CO. , 
2229 So. Cruwford Avė. Tel. Lawndale 7072

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS.

50th Court and 33rd St. Tel. Cicero 1703 
CICERO FUEL CO.,

Austiu Blvd. and 31st St. Tel. Cicero 29 
Tel. Lawndale 0609

CLYDE COAL CO.,
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902 

MORTON PAR K COAL CO..
2100 So. 52nd Avenue T®*1 Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogden Avės. Tel. LaSvndalc 6706 

., . - r, . ir Cicero 120,', ,
O’KEEFE BROS CO.

15-13 So. Cicero Avė. Tel. Cicero 5700
Tel. Lawndalc 0637

BERWYN:
c. M. MOLINE ;

Stanley ir Oak Park Avės. Tel. Bcnvyn 5.10

limo ministerija pasiryžo vi-1 
soms savo žinioje esančioms > 
įstaigoms nustatyti aiškią kry 
ptį, kuri remsis meniškumu, 
darbingumu ir tautiškumu. 
Nustatant muzikos gyvenimui 
ateities gaires, pirmoje eilėje 
bus daug dėmesio kreipiama 
į simfoninius koncertus. Tokių 
koncertų, sujungus teatro, ra- 
uio ir konservatorijos orkesl-

KAS GNtDCT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

DtTTON, OHIŪ.

ŠIS-TAS

rato, ku<L čia ne parapijom) 
kaltė.

Po to tuojau išsteigta vaka
riniai kursai lietuvių kalbos 
mokytis. Kursus lankė viršIlgas laikas, kai dienrašty

rus, manoma suruošti bent po į “Drauge” ljuvo žinių iš mūsų '»ikų abiejų hcių. 
porų kas mėnesį. Be to, ret- kolonijos. Gal tai dėlto, kad; Pabaigoje 1931 m. sureng- 
kurčiais bus ruošiami dar kn-! Daytono lietuviai yra toli nuo ta vakarus, kuriame pirmų 
literiniai ir instrumentaliai ko- kitų lietuvių kolonijų ir be kartų daytoniečiai pamatė, 
ncertai. Muzikos įstaigos (ko- to, prieš penkis metus nema- kad jų vaikučiai, mergaitės 
nservatorija ir valstybės ra- nėm, kad jau nors vienas čia grynai vartoja lietuviškųjų kai 
uiofonas) planingai ugdys: kalbėtų lietuviškai. bų.
vienos — kvalifikuotus muzi-, Seniau lietuvystė čia buvo Mokykla tęsėsi per du nie
kos darbininkus, kitos — mu- paminta po kojomis. Buvo tve tus. Ji daug naudos lietuviams 
zikos kultų krašte. \ įsų tų rialuos anierikonėjimui jauui- atnešė. Bet šiemet dėl kai 
įstaigų darbas bus kreipiamas , mo draugijos bei klubai. Nors , kurių priežasčių, neturim vai
dideliam tikslui: duotii i
tautai kuo daugiausia dvasi 
nio gėrėjimosi ir didinti jos 
muzikaliai kultūrinį rimtumų. 

'Muzikos programa mokyklost 
bus pertvarkyta dar ligi Nau- 

! jų Metų ir bus pertvarkyta ta 
. prasme,- kad moksleivis, išei 
j dainas iš mokyklos, jau turė- 
■ tij apie muzikų pakenčiamų 
supratimų. Tarp kitų ateities 

| darbų, numatoma dar suburti 
vienon darbščion organizaci- 
jon muzikos ir dainos darbi
ninkus, pakeiti jų uolumų, u- 
gdyti chorus ir ruošti dideles, 
įimtas dainų dienas, neužmir
štant ir muzikos literatūros, 
kurios trūkumas Šiuo tarpu 
labai jaučiamas.

Kino laiku Lietuvoje dar la
bai daug dirba muzikų sve
timtaučių ir svetimšalių. Vi
siškai jų atsikratyti ir dau
giau neįsilųisti nemanoma, nes 
tautos ir žymiai kultūringos-.
nes be svetimųjų neap.seina. 
Tačiau svetimšaliai nebus i- 
niaini tam darbui, kuriam yra 

■tinkamų savų žmonių ir visos 
'muzikos daibo sprendžiamoji 
i galia bus vien tik lietuvių me
ilinki) rankose. Tsb.-

musii seniausieji lietuviai nenusimi
nė, bet (laug jaunimo į ameri- 
konizmo žabangus pakliuvo. 
Taip tęsės šešis metus; prisė
jo už lietuvybę net po civilį tei 
smų tusytis. 1939 m., gegužės 
27 d. užtekėjo šviesi saulutė; 
jos spinduliai atsimušė ir lig 
sakyte sakė, kad jūsų tikrasis 

‘vadas pasirodys Šv. Kryžiaus 
bažnyčioje.

Štai, suskamba varpas, ku
ris neskambėjo per keliolika 
metų. (jVarpų įtaisė a. a.' Du
bauskas, Cincinnati, O.). Už 
valandos vėl skamba, šaukia 
visus pagarbinti Švč. P. Mari
jų. Išeina iš zokristijos kuni
gas S. Bystrajus, o kun. F. 
Bein, vokietis, atsiklaupia ša
lia ir prasideda gegužinės pa 
maldos. Kai naujas kunigas 
pradėjo skaityti maldas ir 
apmąstymus, ne vienam aša
ros pradėjo iš akių byrėti. Vi
si dėkojo Švč. Panelei už to-. 
kių LĮrangių aukų, kad vėl sa-! 
vo kalboje galės Jų garbinti

LIETUVOS GYVENIMAS
TVARKYS VALSTYBĖS 

. . . ŽENKLĄ ...........
jojikai, sumenkėjo, sunyko. 
Lietuvių kariuomenės raitelių

--------- pulkai, per kuriuos perėjo tū-
vulstybės ženklas į kstančiai bernužėlių, jojimų

delį rašomųjį stalų; už tai jį batus, batukus ir kitus įvui- 
Respubintos Prezidentas išlei-Irius gūnios išdjrbinius; viena 
do laisvėn. Kitas taip pat kri- j b-vė gamins vaisvandenius ir 
minalinis nusikaltėlis neperse- į kitus gazuotų vandenų gami
niai itrado mašinėlę silkėms nius; viena b-vė gamins mui-
lupti. Trečias nupiešė “Vytau 
tas kalėjime”, ir jam bausmė

LIETUVOS VALSTYBĖS 
IŽDO SKOLOS

karinės mokyklos.

J Laikytame S. L. R. K.. A.
19 kp. susirinkime kilo klau
simas apie surengimų Dariaus 
ir Girėno paminėjimui vaakro. 
Vakaras įvyko liepos 15 d. Iš 
ryto S vai. atlaikyta šv. Mišios 
už žuvusiųjų sielas, o choras 
giedojo giesmes, vadovaujant 
K. Zupkui. Klebonas* pasakė 
gražų pamokslų.

Vakare prasidėjo progra
mas. Kum S. Bystrajus pasa
kė patrijotinę kalbų. Choras 
padainavo keletu dainų. Pa
griežta įvairiais instrumen
tais. L. Vyčių valdytos sulo
šė veikalų “Už Tėvynę Malo
nu Kentėti.” Veikalas gra
žus ir patrijotiškas. Publika 
buvo patenkinta, ypač žmonės 
atvykę iš Columbus, Ohio. 

SUSITUOKĖ
i S.' L. R. K. A. 191 kp. fiiian 
sų ėhSt. pagėlb. A. (Vaitkus ir 
EI. Aliksiliutė šiomis dieno
mis, o kuopos pirm. S. Kubi-

,, . . . 1 liūs susituokė su vice pirm.Po pamaldų visi pampi jo-j M Ugienc 
nai susiėjo į svetainę pamaty- Mūsų buvęs korespondentas 

Jurgis Spurgis rašo daytonie- 
čių istorijų.

j Tylutis.

ti naujų klebonų ir atsisvei
kinti su kun. F. Rein. Progra
ma liūdna. Choras buvo pakri 
kęs; .jaunimas išsisklaidęs. 
Bet liaudis taip patiko klebo
nų, kad ir po Šiai dienai ne
gali užmiršti. Programo suma 
nytoju buvo chicagietis, kuris 
ant visados čia apsigyveno.

TORONTO ONT. GANAOA
Susirūpinimas bedarbiuose 

Žiemai artėjant ir didėjant
Atvyk,., kun. S.~ B^strajui, i'bed“rbiM. "I*™’, <l“™i lind-
v . . v ,. , nesnis mieste gyvenimas. Norsnebuvo pyragai. Bet uz kiek i

. . ... .. nevedusiems vyrams vra išlaiko matydami jo pasisventi-1 . . . * • ’
.. • . . ,teigtas nmitinimo punktas, kurinų, parapijonai tuoj sudėjo, ° .

Aeil. , , . .... . v gali nuo bado apsiginti, o ve420 dol. atmokejimui nuosini- ® e, >

Šiemet valstybės iždo sko
lose įvyko gana žymių atmai
nų. Pradžioje šių metų vidaus 
ir užsienio skolų bendra suma 
siekė 153 mil. litų. Liepos m. 
1 d. iždo skujų buvo tiktai 
144 mil. litų. Vadinasi, per

li) ir įvairius chemijos išdir
binius ir viena b-vė leis laik- 
raščius, knygas ir kitus spau
dos organus. Iš prekybos b-

Lietuvos
Vytis (smarkus jojikas su ka-ipusėtinai atgaivino. nuuu nu- 
rdu rankoj) iki šiol nėra galu- Ituros Rūmai nusistatė jojimų lu‘
tinai sutvarkytas. įvairūs (lai padarytį lietuvių tautos tau- Dariaus ir Girėno karžygiš- 
lininkai valstybės ženklų ne-iliniu sportu. Taisyklingai mo- kuinas, kaip pasirodo, net ka- 
vienodai piešinėdavo,■ spausdi- kančių joti, buvusių raitelių linių buvo sutiktas su entu- 
davo ir panašiai. Be to, nebu-'pulkuose žmonių, jau galimu ziazmu. Taip antai, šiomis die 
vo įstatymu nustatyta, kur rasti kiekviename kaime,
privalo, kur guli ar neguli bū- visi lietuviai labai myli ark
tį valstybės ženklus kabina-J'us. Taigi yra-pagrindas pla- 
mas, dedamas bei spausdina- ^‘iai organizuoti ir plėsti joji
mas. Dėl to, sakysim, nesenai juo sportų. Šiemet spalių 7 —
kilo nesusipratimų Klai'pėdosĮS dienomis visuose apskričių Į Dariaus ir Girėno paveikslus 
seimely, kuris nubalsavo savo pu lestuose organizuojami šulė- 1— skulptūras. Žinovai kalinio 
salėj nukabinti Lietuvos vai-|kimai, kuriuose kviečiami daly darbų pripažino esant nieniš- 
Rtybės ženklų, kai tuo tarpu Įvanti visi ūkininkaičiai, su sa-ifrų, o Dariaus ir Girėno fondo
tebekabo ten iš senų laikų Vo-Įvais arkliais, su savais bal- j komitetas tų darbų mano pe-1 traukįa j įrQv smulkins ki- 
kiefijos kaizerių — valdovu mais ar net ir be balnų. Tuose įj rimti. „mu;

•paveikslai. Dabar ruošiamas į- raitelių sulekiamose dalyvaus
Statymas, kuriuo bus nustuty-,dešimtys tūkstančių ūkininkai-

Kūno Ku- ^,uv° sumažinta vienu trečda

vių, viena ves prekybų elekt-
ros prekėmis ir viena — pa
pievio prekėmis.

Kredito akcinė b-vė su 3 
olnoinis, Šiaulių kalėjime jau mil. litų kapitalo yra Koope-Į 

septinti metai sėdįs nusikal- racijos Bankas,, kurio pagrin- 
tėlis Zigmas Osuchas, gavęs.dinį tikslų sudaro teikimas 
iš kalėjimo viršininko leidimų, {trumpalaikių kreditų ūkinių- 
peiliu išdrožinėja iš medžio kams ir ūkininkų kooperaty-

šių metų pirmų pusmetį val
stybės iždo skolos sumažėjo a- 
pie 9 mil. lt. Šio sumažėjimo 
svarbiausia priežastis yra do- 

kurso kritimas. Dėl to 
i sumažėjo tos skolos,

čių. Tada kun. Bystra.jis sup ilusiems duodama pašalpa, l»e 
tas nesumgžina bedarbių susi 
rūpinimo. Tat daugelis jų pa-lmetų liepos 1 d. buvo tokios:

Skola Amerikai 1933, vn, ’ si«av? Prekini traukinį važiuo
1 _ 6,460,000; 1933, 1 1 _ ja kur į miškus ar valdiško ve 

kurios 6.380,000. ,
buvo užtrauktos su ta sąlyga, į Skola Anglijai 1933, \'ll, 1 
kad jos bus grąžintos dole-į— 1,000,000; 1933 I, 1 — 1,-

ta, koks turi būti Vytis ir kur./'iij. Tai bus pirmas platesnis 
kada kaip jis gali būti kabi-Ja*tų.jų sporto bandymas. Tsb. 
namas, dedamas bei spausdi
namas.

JOJIMAS LIETUVIŲ 
TAUTINIS SPORTAS

NAUJOS AKCINĖS BEN
DROVĖS

vams.
Reikia džiaugtis, kad ir 

šiais sunkiais laikais steigia
mos akcinės b-vės, kurios su
traukia į krūvą smulkius ka
pitalus ir sugeba atlikti sta
mbesnius ūkiškus darbus.

riais. Be to, per šių metų pi
rmų pusmetį valstybės iždas 
gruzino skolų virš 4 mil. litų. 
Iš šios sumos vidaus skoloms 
.tenka tiktai 24 tūkst. lt., o 
visa likusi suma — užsienio

000,000.
Klaipėdos okupac. skola 

1933, VII, 1 — 2,500,000; 1933 
I, 1 — 2,300,000.

Lietuvos Laisvės paskola 
1933, VU, 1 — 14,700,(MM);

skoloms. Naujų skolų šiemet j 1933, I, 1 — 18,500,(MM).
J iždas visai neužtraukė. Tiktai’ Degtukų monopolio skola

durno kelio darbo ieškoti. 
Nuvykę dažniausiai randa

pilnas kempes. Pamatę atei
nančius naujus darbininkus, 
bosai iš tolo ranka mojuoja, 
kad nėra darbo ir vietos. Bet 
kas gali vienų kitų dešimkę 
kyšio bosui duoti, arba fundi- 
•ti kas antrųf dienų, tai dar pa 
dirba kokį laikų. Bet koks at
lyginimas. Už 8—10 vai. die-

1933, VII, 1 — 43,400,(M)0; Į noH darbo moka į mėnesį nuo
1933, f, l — 42,400,(KM). 5 iki 10 dol. Iš tų dar išskai-

Valdiškų statybų skolos . (° daktarui ir kitiems kompa-MUZIKOS DAIBO TVAR
KYMAS LIETUVOJEPer šių metų pirmų pusme

tį Lietuvoje įsisteigė 7 akci
nės bendrovės su 4,125,(MM) li
tų akcinio (šėrų) kapitalo. Iš 

_______ jų, 4 akc. b-vės su 925,000 li-
, . . , .... , . .'tų kapitalo veiks pramonėje,Lietuvos kalejinu ose labai i / A2 b-ves su 200,(MM) litų — pre-

KALINYS PADARĖ DA 
RIAU3 IR GIRĖNO ME 

D2I0 RAIŽINĮ

nijos reikalams.
Daugelis bedarbių, nukelia-

1 — 14,(MM),(MM); 
19,700,000.

Anierikos Jungtinių Valstybių 
ir Švedų degtukų monopolio 
skolos padidėjo 193 tūkst. do
lerių, pridėjus prie pagrindi- j 1933, VII,
nes skolos tiulį neišmokėtų pro j 1933, I, 1 - 
centų ir amortizacijos. Procen
tų už iždo skolas šiemet išmo
kėta 575 tūkst. litų; iš kurių 
liktai 2 tūkst. lt. už vidaus 
skolas, kiti — už užsienio.
Taigi, jier šių metų pirmąjį 
pusmetį valstybės skolos su
mažėjo apie 10 milijonų litų.

Trumpalaikės kkolos 1933, vę po kelis tūkstančius mailių 
VIT, 1 — 1,500,000; 1933 I, l'ir neradę laimės, vėl grįsta

Lietuvos vyriausybė muzi
kos reikalams skiria ka/niet 
bent yo 2 milijonus litų. At
sirado reikalas švietimo mini
sterijai turėti žmogų, kurs tva 
rkvtų ir prižiūrėtų muzikos

. idažnni atsiranda tokių kalinių, ......
, . ii-ii- „u kvboje ir 1 b-ve su 3 milijo-mylėjo ž.rg"^ - M.r»- parclo dūlei..) gabumų. _ kr) <liu

Juodberėliiis-ir art juos iki- Pavyzdžiui, dar 11121 metais
nost* gražini updninavo. Ver-,vienas plėšikas kalėjimo dirb- 
gijos amžiais lietuviai, kaip?- tuvėse pndarė labai įdomų di- b-vė gamins kaliošus, botus, Įzitoiiui Stasiui Šimkui. Švie-

Henovėj lietuviai buvo 
sūs jojikai,

srities darbą. Šios pareigos 
Iš pramonės b-vių, viena įteko žinomam muzikos kompo-

Valstybės iždo skolos šių į 100,000.

— 2,900,000.
Vidaus skolos 1933 VI f, 1

— 2,000,000; 1933 T, 1 — 2,- 
500,000.

Viso skolos 1933, VII, 1 — 
143,700,000; 1933, I, 1 — 153,- 

z . T»b.-

kur į miestą. Bekeliaudami 
ant viršaus vagonų sušąlą, 
nusilpnėjo, kiti netekę jausmų 
nupuola ir tampa traukinių su 
važinėti. Nėra tos dienos, kad 
nebūtų laikrašty panašių atsi
tikimų.
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DIENOS KLAUSIMA1

LIETUVA ŽYDŲ ROJUS

Vienas mūsų bendradarbis mums rašo: 
Kiekvieną šabasą mūsų miestelių ar bažnyt
kaimių gatvės ir <gatvelės nutvinsta puikiai 
išsipuošusiais žydais. Išeina tada jie visi į 
gatves ir gatveles, išsineša net mažuosius 
vaikus. Turbūt, jų namai tada lieka tušti, 
arba juose lieka tik seni žydai, nebegalį pa
vilkti savo senų kojų. Tada šalygatviuose 
(trotuaruose) lietuviui vietos nebelieka. Lie
tuvis tada esti priverstas eiti gatvės vidu
riu. Gatvės kaikur nubrukuotos, kaikur ne. 
Nebrukuotose gatvėse pavasario bei rudens 
metu patvinsta purvu. Ir klampoja tada lie
tuvis, išstumtas iš trotuarų. Be to, ir gatvės 

brukuojamos netašytais akmenimis. Todėl

Kai Lietuva kentėjo sunkų rusų jungą, kai 
lietuviškasis rašto žodis buvo uždraustas ir 
mums buvo brukama rusų graždanka (rusiš
kasis alfabetas), tui lietuviai sau knygas 
spausdinosi Prūsuose ir Amerikoj. Knygne
šiai tas knygas išplatindavo žmonėse. Žydai 
Indą jiadėjo rusams, įdavinėjo knygnešius’ 
kur tik galėdami. Šiandien mes gerbiant kny
gnešius, apdovanojam juos ordinais, skiriam 
jiems pensijas, keliam jų darbus, smerkiam 
rusus. Tačiau niekas nė žodžio nepasakom 
prieš žydus, kurie yra tikroji knygnešių ne
pasisekimų priežastis: juk jei žydai knygne
šių nebūtų jdavinėję rusams, tai gal tie jų 
nei vieno nebūtų susekę ir išsiuntę Sibiran. 
Žydai tada lietuviškąjį veikimą trukdė, kiek 
tik galėdami.

Užėjus vokiečiams, žydai ir čia sugebė
jo prisigerinti. Jie, pajėgdami su vokiečiais 
susikalbėti, žmonėms visaip kenkė, kaip tik 
galėjo. Žydai įdavinėjo vokiečiams, kur lie
tuviai laikė paslėpę kokius nors turtus, k. a. 
grūdus, mėsą ir t.t. Žydai todėl susikrovė 
nemažus turtus, kai tuo tarpu mūsų žmonės, 
lietuviai, kuone badu mirė.

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chieago/111.

KOKLIUŠAS (WH00FOTG 
COUGH)

Kokliušas yra limpanti li
ga, pasireiškianti bile kurioj

jei kuris neturi prieš kokliu
šą atsparumo.

Liga pasižymi įdegimu vi
ršutinių kvėpavimo takų. Glei 
vė tėra normali pradžioj, bet 
vėliaus, prisidėjus kitos rū- I1IS

1 skirimas ligonio ir saugojimas, i 
kad nuo jo neužsikrėstų kiti?’ 
(2) trumpinimas ligos bėgio, 
jei tik galima; (3) malšinimas 
kosulio atakų ir jų aštrumo; 
(4) gydymas komplikacijų, 
joms pasireiškiant.

Grynas oras ir saulutės spi-

BRANGINKIME!

metų daly, bet ypatingai žie- 
fgne-Įm^. Liga pasižymi kvėpavimo • sies infekcijai, ji pavirsta į ar’,a an^ “poečių ’. Tik nepri- 
il- ją InVii Vntarn ir iinincni nnci_ i rtnuinii-nii I i nrt iunt ■ tnVSiimu i Valo UUsisaldyti arba būti tenlakų kataru ir tipingu, pasi-1 pusiau-puliuojantį tekėjimą.

___ i.: i___ ir.. -- --- ;kartojančiu kosuliu Smarki kosulio ataka pavei

Prieš keletą melų, vienas 
jaunikaitis metęs viską greitai 
važiavo į New Yorką, kad ga
vus palaiminimą nuo savo mi
rštančiojo tėvo. Sūnui rūpėjo 

nduliai yra geriausi sveikatos j išgirsti, paskutinį pamokinimo, 
'šalininkai. Jei tik oras yra nuraminimo ir atleidimo žodį 
patogus, labai gerai, kad ligo- ’s senojo tėvo lūpų, kurios 

alandomis pabūva lauke'-iau nebegalės judėti. Jis 
užmiršo apie vaiką; jam vien 
rūpėjo tai, kiek laiko bus su 
tėveliu pasikalbėti.

sišaldyti 
.1 iki privargsta.

Didelis nuo Šios ligos mir- kia "eigianmi unt širdies, pluu i Maišiu atžvilgiu ne kiekvie- 
ingumas paeina netiesiogi- «» gali būt priežastimi; "am tuos pačius valgius yratingumas paeina netiesiog 

niai. Gan didelis skaičius šia 
liga užsikrėtusių miršta nuo 
komplikacijų, pasireiškiančių

kraujo plūdžio iŠ nosies, akių,! galimybės priskirti. Jei vai- 
o net ir ant smegenų. kas, pavalgęs, užėjus kosuliui

išvemia, praėjus keletai minu-
Kosulys iš pradžios yra pa-

Visi mes esame mūsų dan
giškojo Tėvo vaikai: sūnūs ir 
dukterys. Ir kaip elgiamės! 
Ar skubiame gauti palaimini
mą, kuomet būna palaimini-• . . , , . ... i tų, reikia vėl duoti valgyti iri- -------- --------*------------

,varnose k.fj l.gų formose, prastas, sausas, bet vel.aus . jokia bftdu nebarti.įmas su Sv. Sakramentu) Dėl
kaip tai, bronchinio plaučių pasikeičia į aštru, didėjantį ir,. . . . . .

uzdegimo, mažiausių kvėpavi- pasikartojantį mėšlunginio po- .. ‘ .. , .
,mo dūdelių uždegimo (cappil- būdžio kosulj, kurs išsiskiria . ... .
lary bronchitis) ir tuberkulo- nuo paprasto kosulio. Kartais , , , , . , . ..

Užėjus bolševikams, žydai pasirodė uo- zo, o kartais ir kraujo plūdžio. užtenka ligoniui įkvėpti šalto ‘ (cereals) Ir aarz0Vlll sn
liausi komunizmo šalininkai. Jie padėjo bol-[jaunuose vaikuose ir kūdi-,oro, nusijuokti arba net nury-
ševikams, kiek tik galėdami. Kai lietuviai kėliuose kokliušo liga mirtin-.'ti maisto, kad iššaukti kosu-

pienu ir kiaušiniais, 
nors ir mažoj kiekybėj nevi-

maziausios kliūties nenueina
me. Žinoma, jei negalima, tai 
negalima; Tėvas žino mūsų 
norus ir mums atlygins. Jei 

Mėsos i^*ev0 P{daima yra su mumis, 
lengva bus pakelti gyvenimo

bolševikus vijo iš mūsų šalies, tai žydeliai 
ėjo šnipų pareigas lietuvių užimtose vietose.
Žydeliai pranešdavo bolševikams apie lietu- jonirėių nuo kokliušo pasitaiko 
vin kariuomenės būklus-stovyklas, pajėgas, [bėgy pirmųjų penkių metų a- 

Jau nebelikus bolševikų, rods, žydeliai 'nižiaus. Šių jaunų aukų tarpe

gurnu pralenkia ir mirtingu- lio atakų, o kaip kada tai į- i
mą*nuo tymų. Į 95 nuošimčius

ttirėtų susigyventi ir su lietuviais, kaip kad 
sugyveno su rusais, vokiečiais ir bolševikais.

rasime didžiumoje sulaukusių 
vos pirmuosius du metus am-

Tačiau taip nėra. Lietuviams žydai niekada ataus.
nepadėjo ir nepadeda, kaip tai jie mielai i Įrodyta, kad kokliušo ligos 
darė rusams, vokiečiams ir bolševikams. Ir į priežastimi yra taip vadina- 
dabar jie skleidžia pas mus komunizmą. Juk imas Bordet-Gengou bacillas.
tik pakanka pereiti mūsų kalėjimus ir pasi-

tokioniis gatvėmis vaikščioti taip pat nekoks žiūrėti suimtųjų komunistų, arba komuniz-
inalonumas. Žydai sau vaikščioja trotuarais, 
gi lietuviai savo batų užkulniais dilina, tašo 
netašytuosius gatvių akmenis. Mat žydas jo
kiu būdu neprnnlenks, susitikęs su nežydu 
— lietuviu šalygatvyje, todėl šiam tenka 
trauktis į gatvę. Žydas eina sau atsikišęs 
alkūnes ir užkliudo, kie^yįeną lietuvį. Gal
voja tada lietuvis, kad Lietuva — žydų lop
šys, antroji tėvynė. Tikrai,’ jie niekur taip 
poniškai nėra nusiteikę, kaip Lietuvoje. Jie 
čia jaučiasi tikrais šeimininkais. Juos saugo 

visi įstatymai. Jei tik kas nors suniurna 
prieš žydų sauvaliavimą, tai toks tuojau pa
tenka j kalėjimą, mat jis apkaltinamas “už 
kurstymą vienos gyventojų dalies prieš ki
tą”. Lietuviui ankšta savo tėvynėj, už kurios 
laisvę jis pats ir jo sentėviai tiek kentėjo 
ir kovojo. Tuo tarpu žydai Lietuvos laisvės 
nukuran nieko neįdėjo. Žydai visą laiką bu
vo Lietuvos ir lietuviško judėjimo priešais.

Užsikrėtimas šia liga skaito
ma didžiausiu laike pirmuti

nių kokliušo ligos periodų, 
kuomet vėliaus galimumas už
sikrėsti mažėja iki užsikrėti

mui dirbančiųjų, — rasime veik vien žydus.
Tik žydai pas mus mėto įvairiausias prokla
macijas, karinėja naktimis komunistų vėlia
vas bolševikiškųjų švenčių proga. '. mo pavojus pranyksta.

Vadinas, žydams dar pas mus negera; j Didžiumoje kokliušo liga 
jie norėtų turėti dar daugiau teisių, neizda- [pasireiškia epidemijų formoj.
bar turi. Jau minėjau, kad dabar Lietuvoje 
jie ponavoja, Mat norėtų ponauti dar labiau. 
Ir stebisi lietuvis, žiūrėdamas į išsipuošusių 
žydų eibes šabasų metu: “Tikrai, nei sėja. 
nei pjauna, nei į kluonuR krauna, — žyvnas- 
tį gauna”. Ir ne tik kad puikiai pragyvena, 
bet dar susikrauna kapitalus. Tačiau tiems 
žmonėms, kurių prakaitu taip puikiai pragy-

Liga labiausia limpa prie jau
nų vaikų ir kūdikėlių. Suau
gusieji, paprastai, jau yrą Šia 
liga sirgę ir todėl neužsikre-

ar kavos nežiūrint kad būtų
/ ... ’ n labai atmieštoj formoj vi-

ties. Pradžioj ligos gali pas,- j si-kai n(>reikia duo(i vį. 
rodyti siek-tiek karščio. Kai
kuriuos vaikus ištinka kon
vulsijos.

Ligonio globojimas, ypač, 
jei jis yra apimtas karščio, ge
riausia yra paguldyti lovon, 
tik nevisuomet tai vyksta su 
vaikučiais. Jie yra labiau lin
kę' tokiai globai nepasiduoti, 
o juo daugiau jie.bėgioja, tuo 
dažniau pasikartoja kosulio a- 
takos, laike kurių labai daž
nai jiems tenka vemti. Mais
tui nenžsilaikant, ligonio pa
jėgos mažėja, jis pradeda ny
kti, išblykšta. Tokiuose atsi
tikimuose ligonis privalo būti 
nuolatinėje gydytojo ir priti
lusios slaugės priežiūroje.

čia, bet pasitaiko ir jų tarpe,j ncipų, kurių tarpe yra (1) nt

Kun. Antanas Petrauskas i

PRAEITIES PABIROS
(Tęsinys) ’

Dr. Dietinio šeimos tragedija

Baigdamas kalbėti apie Varšuvos lie
tuvius, negaliu praleisti nepaminėjęs, kaip 
ketinau, dr. Dietinio šeimos be galo liūd
nos tragedijos.

Dr. Dietinis buvo, rodos, du kartu tuo- 
kęsis. Pirmoji jo žmona, kurios aš nepa
žinojau, bet girdėjau, buvus labai dora 
žmona ir gyvenusi sn savo vyru didelėje 
santaikoje. Sirgusi džiova. Dar jauna bū
dama skyrėsi su šiuo gyvenimu, patikda
ma vyrui dukrelę ir sūnų. Duktė taip jiat 
iš motinos buvo paveldėjusi silpną svei
katą. Ištekėjusi už jauno lietuvio inžinie
riaus p. Palukaičią. Gyveno santaikoje, 
tačiau džiova netruko išsivystyti, prasi
dėjo beveik nuolatinis paliegęs.

Daug kartų teko man ją matyti kar
tu su vyru ateinant į mūsų susirinkimus 
ir į bažnytėlę. Niekam neparėjo nč į gal? 
vą, kad tokioję santaikoje gyvenančioje 
šeimoje galėtų įvykti kokia tragedija!

Tačiau įvyko, ir tai nereikėjo jos il
gai laukti. Vieną dieną pačioje didžiojo 
karo pradžioje, gaunu Žinią iš p. Dietinio, 
kad mirusi jo antroji žmonelė. — Senutė

suomet yra leistina. Arbatos ’ vargus ir su noru atlikinėsi-
mo kasdieninius darbus ir da
rbelius.

atžvilgiu ir kitokių moderni
nių priemonių naudojimas gy
dime priskiriama sulig ligo
nio padėties,, kuomet gydyto- Vo Angelu 
jas tiria, mato ir sprendžia I 
kas ligoniui yra tinkama ir 1 
reikalinga.

Kuomet bažnyčioj būna pa
laiminimas Šv. Sakramentu, 
visi skubinkime. O jei negali
me, savo vietoj nusiųskime sa- 

Sargus.
R. J. Walde

PAKELS KAINAS UŽ 
SVIESTĄ, UŽ BEKO 

NĄ PAŽEMINS

šiuo laiku už eksportuoja
mo pirmos rūšies sviesto kilo-

Atleiskime mūsų artimui jei 
gu mus užgavo žodžiu, darbu.
Taip, nelengva yra ištarti: “aš 
jain atleidžiu” kuomet širdis 
užsidegusi kerštu. Bet, atsimi
nkime — jei mes atleidžiame 1 gramą “Pienocentras” pieno 
mūsų “kaltininkams“ — Die- Į perdirbimo bendrovėms moka 
vas ir mums atleis. Neužmirš- 3,10 lt., už antros rūšies kilo
kime, ką kalbame “Tėve mū- gramą 3 lt. ir už trečios rū-’ 

maldoje. ., , šios kilogramą 2,85 lt. Nuo
spalių 1 dienos norima sviesto

sn

Gydyman įeina keletas pri- i SKAITYKITE IR PI-ATĮN

šių, nei sau. Žydai, sakau, nori dar kažinko-, j 
jie nepadeda lietuvių tautai ir jų valstybei į 

vena, ne tik ką nėra dėkingi, bet dar dirba I geriau įsikurti, įsistiprėti. Ne, jie dar kasa į 
jų negerovei, skleisdami komunizmą, norėda- mūsų valstybei giliausią duobę ir ruošia lai- j 
mi tuos žmones įduoti komunizmo baudžia- dotuves.
vai. Žydai nėra dėkingi lietuvių tautai ir jo- Tokios tai mintys kyla, pasižiūrėjus į į 
sios vyriausybei, kad pripažįsta juos žmonč- išsipuošusius ir prabanga (liuksusu) dvelkia- j 
mis ir duoda jiems net žymiai daugiau te> nčius žydus, vaikštinėjančius mūsų miestelių

kainą 20 centų pakelti. Ati
tinkamas šiuo reikalu projek
tas jau pasiųstas ministerių 

šalvgatviais ir alkūnėmis bestumdančius vi- ' kabinetui apsvarstyti ir pat

KITĘ “DRAUGĄ”

sus kitus gatvėn. Mat tikrai tada mūsų mie
stai ir miesteliai pasidaro kažinkokiomis Je- 
ruzalėmis ar Tel-Avivais. Tada mūsų mieste
liuose lietuviai sutirpsta lyg lašas jūroj. Ir 
lietuvis tik susikūprina, pasitraukia žydų ba
ngai iš kelio, ir ima savo užkulniais tašyti 
gatvių akmenis.

virtinti. Tačiau tuo pačiu lai
ku žiemos laikui būsią pama

žintos kainos už bekonines 
kiaules. Taip kad ūkininkams 
sviesto kainos mažutis pakė
limas neatsvers bekono kainos 
pažeminimo. Tsb.-

jau buvo ir nuolat liego. Gaila pasidarė 
senelio mano prieteliaus, kad likosi viens, 
kaip lauko medelis senatvėje. Bet ką pa
darysi, tokis jau kiekvieno likimas lau
kia. Juo labiau, kad mes visi tos mirties 
kaip ir laukėme, nes senelė buvo jau la
bai susilpnėjusi.

Einu laidotuvių dieną į Sv. Antano 
bažnyčią, Senatorių gatvėje, dalyvauti 

laidotuvėse. Kartu sn manimi ėjo taip pat, 
dabar jau a. a., Seinų Kapitulos pralotas 
— kun. Pr. Augustaitis, tuo metu buvu
sia Marijampolės klebonas. Priėję prip ve
lionės grabo, meldžiamės. Štai prisiartina 
prie mudviejų nuliūdęs, nusiminęs, nepa
našus į žmogų — dr. Dietinis. Dėkoja 
mudviem už aplankymą velionės ir kartu 
pakuždomis praneša dar liūdnesnę žinią: 
Šiandie popiet jis turįs dar ir antras lai
dotuves: jo žentas — p. Palukaitis nušo
vęs savo žmonelę ir pats save persišovęs. 
Vadinasi kartu vienoje šeimoje trejos šer- 
mens, trejos laidotuvės!

Koks netikėtas, koks baisus smūgis 
seneliui krito ant galvosi Žmona mirė — 
gaila. Bet mirė sava mirčia, kaip kata
likei priderėjo. Jis pats meldžiasi prie jos 
grabo, meldžiasi daugybė jo pažįstamų 
bei giminių. Visi kartu nulydės numirė
lės palaikus į amžinojo poilsio vietovę, vi
si pasidalys liūdesiu. Ir tas liūdesys nu
slūgs, ne tiek bus jaučiamas.

Bet čia dabar pačioje jaunatvėje! Tie, 
kuriais senelis labiausiai pasitikėjo! — 
Štai netikėtai, nekatalikiškai, žiauriu bū
du baigia savo gyvenimą! Kas gal išken
tėti, nesudejavęs? Žmoną jis lydi į kapus, 
kaip katalikams pridera, o anieji jo my- 
limiausieji?! Ar anuos kas atlydės į baž
nyčią? Ar pasimels kas už jų sielą/ Ar 
lydės kas kartu su juo į kapus?!..

Kaip nedrąsu seneliui pranešti mums, 
kunigams, tokią savo nelaimę! Kitas, sa
kau, nežinau, ką būtų daręs? Gal būtų 
desperacijai pasidavęs? O dr. Dietinis, 
tvirto tikėjimo žmogus, pasielgė visai pa
našiai, kaip iš Šv. Rašto dievobaiminga
sis Jobas. Mes raminame jį, o jis, slėp
damas veržiančiasis iš po blakstienų bliz
gančias ašaras, sako:

— Dievas davė. Dievas atėmė. Tegul 
Įius Viešpats garbinamas per amžius! Vie
nas likausi, vienas vargsiu senatvės var
gus! r

Oi liūdnos buvo pakasynos, be gali 
liūdnos. Pats dangus tarsi tam liūdesiui 
pritarė. Per vigą dieną — nuo ryto ligi 
vakaro lijo ir lijo be jokios atvangos. Ly
jant atėjome į bažnyčią, lyjant lydėjome 
į Povonzkų kapines. Pralotas Augustaitis, 
nors silpnų buvo kojų ir nepratęs taip to
li vaikščioti, kiek reikėjo eiti ii vidur- 
miesčio į Povonzkų kapines, tačiau ėjo

visą kelią pėkščias, norėdamas tuo pa
reikšti savo senam pažįstamam ir jaunų 
dienų draugui daugiau užuojautos ir jo - 
mirusiai gyvenimo draugei pagarbos.

Apypiete grįžę iš kapinių, nespėjome 
pavalgy ti pietų, o jau vėl išsirengėme j 
antras laidotuves. Kavažudybė, tiesa, bu
vo tenai padaryta, bet tik vieno Palukai^ 
čio, o ką jo žmona kalta? Taigi būtų la
bai seneliui nemiela, jei dėl žento kaltės, 
būtumėme apleidę ir jo mylimą dukrelę. 
Sutarėme su pralotu Augustaičiu neatsi
sakyti dalyvauti tose liūdnose pakasynose.

Po pietų todėl ir vėl toji pati eisena 
iš vidurmiesčio į Povonzkų kapinyną. 
Pėkšti šlapiu grindiniu ir nuolatos smul
kiam lytui merkiant.

Senelis našlys nežinojo nei kaip nei 
kuo mumdvicm atsidėkoti, kad neaplei- 
dome jo tokioje liūdnoje valandoje.

Ilgai dar vis stovėjo man akyse naš
lys daktaras palenkta galva ant grabo 
savo žmonos ir savo tragingai žuvusios 
dukrelės ir žento...

Šitas Varšuvos lietuviams buvo pas
kutinis mano patarnavimas. Karo gaisras 
bematant išsiplėtė.' Apėmė ne tiktai visą 
Lenkų žemę, bet ir Lietuvą. Vokiečiai, su
mušę rusų armiją ties Karaliaučiumi ir 
Mozūrų ežerais, įsiskverbė į mūs žemę ir 
niokoja ją kaip įmanydami. Aš atsipalai
davęs nuo užimamų karo kapeliono parei

gų prie Varšuvos garnizono, parvykau į 
Lietuvą.

Tolimesnis Lietuvių bažnytėlės likimas
Apleidęs karo pradžioje Varšuvą, 

daugiau nebegalėjau į ją sugrįžti. Kas 
dėjosi su mūsų iškovota bažnytėle, galė
jau sužinoti tiktai iš kitų.

Likimas jos ne per linksmiausias. Po 
manim paėmė ją valdyti kun. D. Lyner- 
tas. Nežinau, kaip ilgai ir kaip sekėsi jam 
ji valdyti. Tik tiek, kad po jo buvęs lie
tuvių bažnyčios rektoriumi kun. Kulvietis 
— kauniškis lenkas, bet žmogus doras ir 
lietuviams nepriešingas. Per didįjį karą 
kun. Kulvietis susirgęs dėmėtąja šiltine 
ir miręs. Po jo paėmęs valdyti lietuvius 
kun. Vyšniauskas, kuris taip pat gana ge
rai pramokęs lietuvių kalbą.

Kun. Kulvietis ir kun. Vyšniauakas 
abu yra Marijonų Vienuolijos vienuoliai. 
Taigi per juos Lietuvių bažnytėlė Varšu
voje pateko į lenkų Marijonų valdžią. Jie 
dabar tenai laiko savo kunigą mokanti 
kiek lietuviškai kalbėti ir toliau palaiko 
lietuviškas pamaldas. Nežinau, kaip da
bar, bet prieš kurį laiką prie lenkų Mari
jonų buvo pristojęs vienas tikras lietuvis 
kunigas, būtent kuti. Vencius, gimęs Ke
turvalakiuose, Vilkaviškio apskr. Kurį 
laiką kun. Vencius buvęs prie tos bažny
tėlės. Kaip dabar tenai yra — negaliu 
Žinoti. (Pabaiga)



Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

\VATEKBURY, CONN.

PRANEŠIMAS TĖVŲ MA
RIJONŲ RĖMĖJŲ 

SKYRIAMS

n tr x r n i s

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
spynmas neperlėkė nų sumanymų, kuris, be abejo, sudedamos senojo knygyno j- vietų. Tuoj buvo

atneš didesnės Dievui garbės talpa. laužus, ir toliuu sekė įvairios
Marianapolio kolegija dar i prakalbos, dainos, “valio”

i kadangi 
j skersinio
• Treciame žaidimo laikotar- ir geruoju paveiks ir šios sek 
‘'P.vj, skaičius padidėjo šešiais vijos narius.

padegtus

jaunutėlė. Todėl ir josios kny- šūkuvimai.
Vakaro vedėju buvo S. Gra

fas, kuria “šiuo amatu” lai 
vo šiek tiek prityręs ir mo-

Naujosios Anglijos Tėvų Ma taškais kai Ivanauskus, rate-j Toliau sekė Plenumo kuopos4 mažutėlis, nepilnas. I-
rijonų Rėmėjų skyrių Apskri- lio stirna, prasiskverbė per vardo rinkimas. Ši sekcija gei dant suteikus jų lankautiems 
ties suvažiavimas įvyks lap- linijų, smarkiai bėgdamas iš-i tte pasirinkti sąp vardų, ar Progos praplatinti savo įgy- 
kriėdo 26 d., Murianapoly, : trūko iš keletos Websteriečių tai asmens ar kokios idėjos, dusias žinias, bei mokslų, būti- kėjo viską sumaniai vesti. 
Thompson, Conn., 1 vai. po- rankų ir atsirado po Maria- kurio nuveiktieji darbai ar pa-' reikalingas didžiulis kny- 
piet. Gerb. skyriai prašomi iš- -napoliečių kartimi. Paskutinį grindiniai dėsniai, vyrautų jo- gynas, kuriuo naudodamiesi, 
rinkti atstovų ir paruošti nau- taškų pridėjo Aleksandravi- sids veikime bei nutarimuose.. dudentai galėtų arčiau priei-
dingų sumanymų kolegijos ge- eius pagaudamas Uolios mes-1 patiektųjų, išrinktas a. a. J G savu pašaukimo reikalavi- 
rovei. Šis, metinis, suvažiavi- ,tų metinių (foruard paša). Provincijolo kun. F. Kudirkos, 
mas (seimelis) bus labai svur-! Ketvirtame laikotarpy} ge- AI. I. C., vardas. A. a. kun.

Antradienis, lapkr. 14, 1933

Administratorius
JUOZAS DUBAUSKAS,

312 Highland Avenue,
WATERBURY, CONN.

WATERBURY, CONN.
STUDENTŲ ŠOKIŲ 

VAKARAS

i Daugiausiai pasidarbavo šie: 
j J. Dubauskas, E. Jenušaitis, 
Ftokniūtė ir Bulevieiūtė, S. 
Adomavičius ir kun. Kripus.

Naujas "Constable’ius'’ 
Anų dienų šerifas Jenušai

tis prisaikdino naujų lietuvį 
constable’į. Tai jaunas ir sti
prus Stasys Adomavičius, ku
ris visur darbuodavosi, ar tai 
Vyčių ar Studentų ar kitų lie
tuvių parengimuose. Better 
look out, nes jis bus policmo- 
nu C. L. C. šokiuose, kurie

Į Lapkričio 4 d. įvyko antrus 
lietuvių studentų VYaterbury o 

; kuopos šokių vakaras, kuris 
! gerai pasisekė. Suėjo keli ši
mtai jaunimo, net iš kitų mie- 

,'stų: Ne\v llaven, Bristol ir 1.1, 
i Išdalinta iki 10 dovanų. Visi 
džiaugėsi jas laimėję. Visi šo
ko, žaidė ir linksminosi iki 

♦vėlumos.

Visur matėsi linksma nuo
taika. Futbolininkai gi, pri
duoti naujos drųsos, tvirtai 
pasiryžo nepasiduoti oponento 

mų. Todėl, visuomenei, kuri į-Į grūmojimui ir visomis jėgo- 
steigė šių kolegijų, pridera a- mis kovoti už kolegijos garbę, 
teiti to knygyno prižiūrėto- i a. J. Miciūnas (L. K.)
jams į pagalbų knygomis ar

bus. Turėsime aptarti daug riau sekės D. L. K. rateliui, Kudirka
dalykų, pagaminti planus to- tačiau nepajėgė sau nė vieno brangus asmuo:
limesniam veikimui. taško užsipelnyti. Žaidimas kaipo darbštus, atsidavęs ko- aukomis jų įgyjimui. Taip bus

Gerb. atstovai prašomi ne- baigėsi su skaičiumi — “2(P’' ngregaeijos narys, kitiems mo-! g^ima išauginti vienų svar-
sivėluoti posėdžiui. . punktų Marianapolieeiailis ir kiniams gi, kaipo tėvas, kurio biausių kolegijos gyvavimui

yra visiems mums 
Marijonams,

Kviečiame iš visos apylin- j 
kės ir iš toliau gerb. dvasi- į 
uinkus, visų inteligentijų. Kam ' 
aplinkybės neleis dalyvauti,' 
tai prašome nors savo įneši
mus atsiųsti.

Visi rėmėjai, prieteliai, dr- 
gijos, klubai, kurie kad* dar 
ir nėra nariais, .gali suvažia
vime dalyvauti.

Pirm., J. Svirskis,
Rast., M. Urmonitnė

» z

MARIANAPOLIS

‘0” VVebsteriečiams.
Stasys P. Vaičaitis (L. K.)

Plenumo susirinkimas

Izupkričio 4 d. įvyko plenu
mo kuopos susirinkimas, kurį 
atidarė kun. vlr. P. Biskis, M. 
J. C., malda. ♦

Mat, šis skyrius yra

rūpesčiu ir dėka įgyta dabar- sąnarių — knygynų, 
tinė Marianapolio nuosavybė. į Kolegijos vadovybė būtų bt 

Nuo šio laiko, 1-oji Maria-^a,° dėkinga tiems geravla- 
napolio kolegijos Amerikos

Studentų

LAIMĖJO!!

lyg ce
ntras j kuri sueina visos ko
legijos sekcijos, visa kolegijos 
darbuotė. Jam ir tenka eiti 
sunkesniąsias pareigas, atlik-I

|ti svarbesniuosius uždavinius.i.. . ....Šiai sekcijai niekuomet netrū
ksta darbo, nes visuomet pasi
taiko šis tas, kuris liečia bent 
kokius kolegijos veikimo rei
kalus.

Artinasi Naujosios Anglijos 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų

I:

Lietuvių Katalikų 
Organizacijos kuopa vadinasi
Kun. F. Kudirkos, M. I. C., 
kuopa.

Geradario auka
Šiomis dienomis p. -Petrau

skas iš Binghuinpton, N. Y., 
prisiuntė kolegijos knygynuiiLj josios 
knygų. Jau ne pirmų kartų p. 
Petrauskas paaukojo kolegijai: mus 
vienų kilų didesnę aukų.

Kolegijos vadovybė nuošir
džiai dėkinga gerbiamam ge
radariui už gausių dovanų.

riams, kurie prisidėtų prie šio 
knygyno, padidinimo. Kolegi
jos knygynui skiriamas kny
gas, siųskite šiuo adresu: Ma-

Kodel Skysti

Liuosuotojai 

Vėl Yra Mėgiami

Praeitų sekmadienį, Maria
napolio jaunesniųjų futbolo ra 
telis (Marianapolis Junior Va 
Miity) gražiai pasirodė ir sma
rkiai supliekė VVebsterio, seimus. Todėl, susirinkimas pi-
Mass., D. L. K. draugijos ra-' nniausia nagrinėjo tuos bū- 
telį. (D. L. K. yra vokiečių dus, kuriais būtų geriau prie 
jaunuolių draugija, tačiau jų jo prisirengti. Paskirti kele- 
ratelyje randasi rodos šeši le-Įtas asmenų, kurie patarnaus 
nkai). . ^jj atstovams ir svečiams prie sta

Marianapolio studentai ne-i Ją; toliau paskirti asmenys, 
kreipdami dėmesio į smalkes- kurie parodys atsilankusiems 
nį už save ratelį buvo pasiry- i vietas koplyčioj. Kiti-gi, ma
žę laimėti. Skaičiaus (score) Jonės apvedžioti tuos kurie no- 
pirrnus šešis punktus uždirbo i rėš apžiūrėti namus ar parkų. 
Balys Ivanauskas apibėgda-' Kolegijų atstovauti seime pu
mas apie kairiųjų ratelio pu-į skirti: klierikas J. Baltrušai- 
sę. Sekantį taškų pridėjo Eu- tis, M. I. C., Blaivininkų cen- 
genijus Andrulionis prasimu-1 tro antrasis vice-pirmininkas 
frdamas pro sunkiųjų V'ebs’te-ikolegijos kuopos pirminin- 
rio ratelio linijų. Įkas, klierikas V. Sabas, M. I.

Pradžioje antrojo laikotar- į C., Plenumo kuopos pirminin- 
pio, trumpai valandėlei, Ma-įkas ir S. Vaičaitis, Amerikos 
rianapoliečiams ne kaip tesi-1 Lietuvių Katalikų Studentų 
sekė, tik, štai, Albinas Ve r- Į Organizacijos centro raštinin- 
siackas, ratelio išmintis, pats kas, kurie tikimės atatinkamai 
paima futbolų ir kiek tik pa- utstovaus kolegijų seime ir pri 
jėgia, pasileidžia aplink dėsi- sidės prie bendro jo pasiseki- 
niųjų linijos pusę ir sustoja nio. Visuomenės sekcijai pa- 

. nubėgęs 40 mastų. Būtų tik-' geidaujant, susirinkimas pa-
rui padaręs “touehdoįvn” jei
gu vienas oponentų nebūtų su-

BREMEN 
EUROPA

7 DIENAS '
Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais 
garlaivio Bremerhavene užtikrina 

labai patogią kelionę į Lietuvą
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLDYO
130 W. Randolph. St., Chicago

i- r, n nu i Žmonės vėl grįžta prie vatSojlmol'ianapolis College, llionipson, skystų liuosuoto.ių. Žmonės suprato, 
p ’ jog rinkamai prirengti skystus lluo-VOnn. Į auotojai ifivalys viduriui be joki.lj no-

“Raily” * smagumų laiko lfiėjimo arba vėli'aiis.
- . , v .. , . , ' Kiekis skystaus liuosuotojo galiJ^apkriclo 9 <1., pil'lUŲ kur- J būt pamainomas žiūrint pagal atski- 

. , ... . , . . I ro asmens reikalo. Jo veikimus tuoistorijoje, KOteglJOS j būdu galt būt reguliuojamas. Kudi- 
, . , kiui lengva nustatyti tinkamu doza.parke buvo surengtas vadina- | Ir Švelnus, skysti liuosuotojai ne Irl-

tikslas ituoJa ,nk8lU4
Gydytojai abelnai pripažino. jog atkaklesnės ' ai- semiu yra geriausias liuosuotojas dėl 

, . , ' kiekvieno. Semia yra nulumllšk.isfutbolo ratelį, kurs : liuosuotojas. Jisai ne džiovina siute - 
. . . . mos, kaip, kad kiti liuosuotojai, irturėjo ant rytojaus susiremti i padaro jus IStroškusiais. Dr. (’ald- 

, . , ... I well’s Syrup I’epsln yra skystas liuo
bti Smarkiuoju oponeųtu, \\ or- i suotojus, kuris atsideda ant semia 

,. . ■ iii ' kaipo vetkianėlo Ii'uosuotojo. Jisaicester 1O Aniauj mokykla. j sunguliuoja žarnas vienos savaitės 
Laiku ir jos veikia taip reguliariai 

Prieš laikų, sporto aikštėje kaip laikrodis.
Jus vi'suoinet galite gauti Dr. Cald- 

vvell's Syrup Pepsin bite kurioj vnis- 
tinyėloj prirengt4 vartojimui. Narva 
N. It. A.

“Kaily”, 
buvo įdiegti 
sparos į

kurio

Pastaromis dienomis baigia- 
;mas naujo kolegijos knygyno J buvo sustatytas aukštas lau- 
jrengimas. Erdvos lentynos žas. l’o vakarienės, visi StU- 
sutvarkytos, sustatytos Ir jose dentai nmnarąąvo į surengtų

reiškė norų, kad kun. dr. P. 
Biskis, M. I. C., šiame seime

davęs jam į kojos riešų dėl 'luotų jiaskaitų. Gerb. Tėvelis 
kurios priežasties turėjo par-■ parižadėjo,ateinančiam seimui 
pulti. Du ar tris žaidimus vė- parengti referatų, 
liau, Versiackas vėl paėmė fu- šiam susirinkime lapo Įstei- 
tbolų ir prasimuštlamas pro'gta nauja sekcija, vadinama, 
linijų padaugino skaičių ki- į“Misijonierių sekcija”, kurios 
tais šešiais punktais. Seknn-j steigėjas yru J uozas-Kuprevi- 
č-io taško nepasisekė pridėt, čius. Šios sekcijos bentlrus ti- 

■■ ■ —■■ ■ ■ .kslas yru: a) gelbėti skaistyk
loj kenčiančias sielas, b) kie
kvienam prieinamu būdu gel-

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

StLPNIEMS r
įbėti misijonieriams misijų lan

Žmonėn, kurte dėl nenatvėn arbii kl- i..................
tokio* priPžaRtlos jaugtus! Hllpni Ir IvUOSC (lirbatltl( tllh. Š1O> S< k( 1-
neJvelkųu. atgaunu «ivo Jėgas, svel- ; • į.un-oiimh.H Kiikalliė-katą Ir pasidaro stipresni ir gyvos- JUėi 11UIIUI JpUlt IgtlOU SUKHIilr

k“'P J'e vart°Ja NUGA*. G kasdien 3 “Sveika Marija”
Nl OA-TONK yra pasteh. tinas vai- ,W41.M kartų savaitėj priimti! ir nors

švč. Sakramentų ir paaukoti 
os dienos darbus kenčiančjų

Vltft Nldl A -TO N K. P-o keletą dle n y Į pi.. infonf«iin 
jus pnstebėslte dlrtelj pagerinimą. • ‘ ‘ •’ .

MiGA-TONK parduodamas visose! Sveikiname garbingųjį šios 
vsleOnyrloso. Ne priimkite painėj- n o-r. u

Ska» nuga-tone n<P*‘ 8ekcijos steigėjų už jo prakil-

Ktas dėl moterų Ir tyrų. kurie sual-( 
laukė senatvės. Jis padaro Juoo svel- 
kesniats, tvirtesniais Ir priduoda, 
jiems,naujų spėkų darbui. Jeigu Jus', 
--lite senas nrlia silpnus, pamėgto- 1 ’

A. A.
ONA PUŽAUSKIEN6

Mirė lapkričio 13 d., 1933 m., 4 vai. ryto, sulau
kus 44 metų amžiaus. Kilo‘iš Vilkaviškio apskričio, 
Pajevonio valsčiaus, Naujinikų kaimo.

Amerikoje išgyveno 23 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Boleslovų, dvi 

dukteris Dnų ir Elenų, dvi seseris Uršulę Žadraus- 
kienę ir Petronėlę Barštienę, pusbrolį Jėnų Ragaišį, 
pusseserę Dnų Dedurkevičient*, švogerį Aleksandrų | 
Žfulrauskj, anūkus Kazimierų ir levų Oleikus, o Lie
tuvoj tris brolius Skirpstus: Juozapų, Viktorų ir 
Dominiką; keturias seseris: Veronikų Kruševičierlę, 
Antaniną tlrunienę, BarbOrų Skir^k’iūtę ir 'Marę Rač
kauskienę; tris pusbrolius Ragaišius: Vincų, Juozų 
ir Petrų; dvi pusseseres Marijonų Skrelevičienę ir 
Kamilijų Ragaišytę.

Boleslovo Pužausko giminės Amerikoje: brolis 
Bronislovas Pužauskas, o l.ietuvoj švogerį ir seserį 
Jonų ir Vladislovų Vileikius ir anūkus Genytę Vi- 
|eikaitę ir Ievutę (Bučienę.

. Kūnas pašaivotas 645 West 18tb Strtet. Laido
tuvės įvyks ketvirtadif^iį, lapkričio 16 d., iš namų 
8:80 vai. bus atlydėta į Dievo Apveizdos parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės sielų. Fo pamaldų bus nulydėtą į Šv. Kazi- 

•miero kapines. ' x
Nuoširdžiai kviečiame visus giminea, draugus- 

ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyraa. Dukterys, Seserys. Broliai, Pus

broliai, Pusseserės, švogeriai ir Giminės,
Laidotuvėms patarnauja graborius A. Butkus. 

Telefonas CANal 3161.
džlojlmų 
gelbės tai’p

25

25

“DRAUGO” JUBILIH VAJAUS
KONTESTUBNKy SKAIČIUS VIS 

DIDĖJA
Gerui įsisiūbavus vajaus kontestui, pakilo ūpas visų kon- 

testininkų, ir smarkiai varo pirmyn spaudos darbų. “Drau
gas”, vienintelis lietuvių katalikų dienraštis Amerikoje, pra
deda dvidešimts penktus metus tarnavimo Katalikų Lietuvių 
visuomenei. Šis darbas buvo neveltui. Kasdien didėjo ir augo 
“Draugo” skaitytojų skaičius.

“Draugas” turi nusistatęs tikslų, kati pasiekti,kiekvienų 
katalikiškų šeimynų, kiekvienų lietuvį. Kad pasiekti šį nu
statytų tikslų, “Draugas” šaukiasi į taikų Katalikų Lietuvių 
visuomenę, ragindamas kiekvienų, kuris tik turi laiko, stoti 
į šį “Sidabrinio Jubiliejaus” vajų.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai gyva
vimo. Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuomenei daug 
tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. Taigi šis Jubi
liejinis “Draugo” vajus bus uidžiąusias ir naudingiausius 
lietuvių visuomenei.

Kiekvienas į vajų stodamas prisideda prie Katalikų vei
kimo, platinimo spaudos darbo. Tauta be spaudos negali gy
vuoti. Tat, visi lietuviai, stokime darban!

DOVANOS UŽ PA8IDARBAVIMĄ YRA SIOS:
Už 5,000,000 balsų .............................. $400.00
Už 4,000,000 balsų .....................'.... $250.00
Už 3.000,000 balsų ............................  $150.00
Už 2,000,000 balsu ............................ $ 75.00
Už 1,000,000 balsų ............................ $ 25.00
UŽ 500,000 balsų..................................$ -10.00

Visiems kitiems kontestininkams Ims duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajaus Kon- 
teste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu;

“DRAUGAS” PUBIISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, Illinois

25

25



Antradienis, lapkr. 14, 1933 BBiunis rs

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
W*7ERBURY, GONN. gaį gražiai pa.sirudč jaunimas 

ir parapijos katalikiškos drau- 
jgijos. Be lietuvių, kaipo at
skira tauta, ėjo tik italai, tie

kiui ų tėveliai buvo atėję pa
matyti, kaip jaunimas links
minas.

Valio lietuviai!

(ltiverside) iki Bank Street 
(Congress Avenue) yra apie GARSINKITĖS DRAUGE 
25. Ir vis lietuvių nuosavybės?

K '

LIETUVIAI DAKTARAI:

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

VYaterbury ’o anglų laikius-! 
čiuose tilpo labai gražus up-!

ietuvius kilai
(Tųw iš 4 pusi.) 'V , -

bus šį šeštadienį. Linkime jau- Irai, kad lietuviai netingi pa- 1US>1UUS al,,e
įiuin constable’iui geros klo-|sirodyti svetimtaučiu akvse. ^lls '.'^. Matulionį pakis 

tus iš bolševikų pragaro. Įdė
ta beveik žodis j žodį kaip bu
vo lietuvių laikraščiuose. To
kie dalykai įdomūs net ir sve
timtaučiams. Matyt, kad sve
timtaučiai vis labiau ir labiau 
domisi lietuviais ir Lietuvoj į- 
vykiais. Tik gaila, kad nega-

HARTFORD, GONN.
ŠIS TAS IŠ MŪ3Ų KOLO

’nijos

ties. , u uL X
Stefanijos vestuvės
Juozapo parapijos Vy

čių choras lapkričio 19 d., 7
vai. vakare, parap. salėj sta
tys scenoj Jono Tarvydo (kun.

Sv,
Visi šv. Juozapo parapijoje 

darbuojasi bazarui, kuris bus 
lapkričio 22, 23, 24, 25, 2!), 3b 
ir gruodžio 2 d. Bazare bus 
daug naujanybių. Visus kvie-

Spalių 29 d., 7 valundų va 
kare 8v. Cecilijos choras vai
dino operetę “Lietuvaitė”.

Kadangi vaidinime dalyva
vo visas choras, tat perdaug 
užimtų vietos vaidintojams iš
vardinti. Tik tiek galima pa

lota įdėti paveikslų tų kuni- •st,T<yti, kad veikalas linksmas, 
gų ir vyskupo Matulionio! Tas susidedantis daugiausiai iš dai 
būtų pajudinęs amerikiečių nih Matyt, visi buvo gerai pri 

'sirengę, nes lošimas išėjo kuo 
I puikiausiai.

Pačiam AVaterbury’o mics-( Parapija dėkinga mūšiai

Tel. LAlayvltc 3057

DR. A. RAGIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(1‘rte Archer Avė. netoli Kudzle) 

Valandos: uuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
Sarudomia ir uedėliotuis pagal 

sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS'
DENTISTAS 

1446 SO. 4Blh LT., CICERO, 1L.I 
Utar., Ketv. Ir l’ėtn. 10—8 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CU1CAU4 
Fane d., Šert d. Ir Subat. i—8 vai

Kneižio) naujų veikulu-komedi eiame ateiti ir pasimatyti su 
jų “Stefanijos Vestuvės’’. Jei savo pažįstamais ir draugais, 
norite linksmų valandėlių, a- Tuo pačiu paremti savo para- 
teikite pasiklausyti Vyčių juo pijų-
kų, dainų ir jaunimo lietuvių! Dinnavonė
orkestrus. Gabūs scenos mėgė-Į Lapkričio 19 d. 3 vai. pa
jai pasirodys su klasiškais šo pįet, ,J. E. vyskupas Jonas J.
kims, choras bei pasizymeju- Nilan-as šv. Juozapo bažny-|lo wntre> taip vadinan)oj A. ,'jg. V. J. Burduliui ir visam 
šieji so istai-es išpildys daug j čioje teiks Sutvirtinimo Sa-1 theca,.ies ]lal, (labar tuH | chorui, kuris daug privargo 
naujų dainų. Po programos, kramenta niQsu lietuviu

l’hone UROvchiU 0027
Valandos: 2-4; 7-8 P. M. 

Trečiadieniais ir sckinad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. UEbTERN AVĖ. 
Chicago, 111.

Ofiso: Tel. CAI.umtt 4038 
lies.: Tel. HEMloek U280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

llczldeucijub Oflsau: 2056 W. 08th St.
Valandos: 10—U ryto ’ Dienotu* Tel. LAFayette 5783

Sercdomia Ir Nedėliotai* pagal sutarti Naktimis Tel. CANal 0402

Tel. LAI ayelte 7050 DRl Al Ji JAVŪIŠ
nū C P Office: 2643 W. 471 h Streeh
Ufil 1*1 Ui YtIROMJNAO . Vai.: 2 Iki 6 popiet 7 iki 9 va< 

hi e dėlioju pūgai dutartį
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS ’------------------------------------------------------------

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 Ir 7—8 vai. vakare

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

Of. Tel. KEPub.ic 7000
Res. Tel. GROvchUl 0612 

6817 S. IVASUTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
protų.

1
va-

šokiams grieš naujoji lietuvių 
jaunimo orkestrą.

Lošime dalyvaus: O. Štok
ui ūtė, P. Lazauskas, E. Ba- 
r.iiitė, E. Jenušaitis, M. Ado- 
niaičiūtė, J. Marcelynas, M. 
Andrikiūtė, A. Marcelynas, M. 
Tarbūnaitė, J. Budzinskaitė, 
lv. Kal inauskas, P. Jeneliflnas,

- val'l naujų, didelį ir gružų ofisų su 
kuciams ir augusiems. Kun. 1 visaįs įrengimais mūsų lietu 
Gauronskas visus ruošia prie vj8 dentistas Sapranas. Džiau 
to Sakramento.

iki surengė tokį gražų vaka
rų ir visą pelnų paskyrė pa 
lapijai.

Bazaras 1i
Bazaras įvyks lapkričio m. j

UOL'levard 7589
Kez. HEMloek 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N TĮSTAS

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

Office Phone 
PROspect 1028

Res. and Office
2358 So. Leavilt SL Vai.; 

CANAL 0706

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 VV. ALUtQLE»TE ROAD

2-6 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryųa 
Nedėlioj susitarus

giamės ir abejojame, ar koks 
Pakviesta kunigai iš LaSa- kitas dantistas šiame pasau- 

lette ir Marijonų kolegijų bei Lv.)e Liri tokį ofisų, kaip kad ]j, 18,-22 ir 25 dienomis,
artimųjų parapijų klebonai. daktaras Sapranas. j Visos parapijos draugijos ruo
C. L. C. šokių vakaras pavyko Linkime dentistui Sapranui • šiasi tam darbui... Kiekviena 

Užpraeitų šeštadienį įvy ko geros kloties naujame ofise, (turės atskirų parduotuvę, ku-

' Tel. Ofiso BOClcvard 5013—14 
į lle*. VICtory 2343

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

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

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

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

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

J. Amhrozaitis. Solo dainos Conn. valstybės lietuvių kata- Be jo, 
Zelioniūtė, Plangiūtė, N. Ale
ksis, A. Radvilas, Sapranienė, 
sesutės Šiugždiniūtės ir A. Vai 
tkus. Jaunimo orkestrų suda
ro: A. Jerusevičius, V. Skys
timas, S. Aukštakalnis, V. Kli 
mas, N. Aleksis ir E. Jenušai
tis.

Nepamirškite vakaro. Kų 
muz. Aleksis rengia, tai visuo
met yra linksma ir gyva.

Šaunios vestuvės
Šiomis dienomis suėjo"į po

rų Latožaitė su Pocium. Gra
ži, jauna porelė. Į vestuves 
buvo atvykus iš Port Chester 
sesuo, kurį mokinasi slaugių 
mokslo, (šiemet baigs). Ji sa
kė, kad ten ir yra daugiau lie
tuvaičiu.

Office I’hone ltcs. 6107 S. Franclsoo
turime dar du lietuviui11 bus įrengta pagal draugi-^roapect 2230 phone Grov. 0951

likiškojo jaunimo šokių vaka- įlentistu: .Selenų ir Zenianų., j°s noro ir, žinoma, kiekvie-; DR. J. SZUK1EWIGZ 
ras. Jaunimo privažiavo daug \ isi trys pavyzdingi lietuviai, : na stengsis kuo daugiausiai
iš visų didesnių ir mažesnių žiną savo profesijų.
Conn. lietuviu kolonijų. Buvo ----------- -
net daug ir svetimtaučių. Įdomu Ims žinoti tiems, ku

Salė buvo papuošta visų tau rie gyvendavo AYaterlnuyj, 
tų vėliavomis, nes tai buvo kaip dabar atrodo lietuvių ga- 
Annistice l)anee. Griežė lietu- t ve — Bank Street, l’er vienų 
vių 10 muz. orkestrą. Visi sa-, naktį kaip grybų pridygo 
ko turėję good time. Net kai/beer taverns’. Nuo Bank St.

i padaryti pelno.
PHYS1CIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to & - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appoii.tineiit

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo C iki 8 vak.

Nedaliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOClcvard 7820 

Karnų U-l. l’UOspcct 1830

1‘huoe CANaJ 6122

DR. S. BiEŽIS
GYDYTOJAS ;«• CHi”URQAJ

2201 W. Cermak Rc<ld
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredoiuis ir Nedėliomiis pagal autart 

REZIDENCIJA
6631 S. Cahiornia Avė.

Telefonas REPubUe 7808

TeL OANtti 0257 
lies. PllOspvct 005(1

Tel. ROl l«-\ai-d 7012

GRABOR1AI:

LACHAVICH 
IR SONOS

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamnotojas

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Sercdoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 b<>UTU UALSTED STlCjilPT

tvczidcucija 6000 So. Artcslan n»e. 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 

6 Iki' 8:30 vakare

G R A B O R I A I:
LIETUVIS GBABOEIUS

Patarnauju laldotuviae knoplclausla. Tunu AūtonicbillŪS V18Otiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Kun. Kazlauskas paskirtas 
klebonu Šv. Antano lietuvių 
partĄiijon, Ansonia, Conn. 
Kun. Jankauskas, buvęs kle
bonas, sugrįžo ir laukia pas
kyrimo kitur. Linkime abierns 
kunigams geros kloties ir svei
katos.

Kun. Kazlauskas Ansonijoj 
jau ruošia bazarų.

Lietuviai NRA parad?
Užpraeitų šeštadienį lietu

viui sykiu su visais kitais da
lyvavo NRA parade. Ypatin-

A. "J" A.
Barbora Snaukštlenė

po tėvais Jaunultė

Persiskyrė su fiiuo pasmiltu 
laprtkClo 10 diena. 7 valanda 
vakare 1923 in. sulaukus pusės 
amžiaus. Kimus Tauragės ap„ 
HvėkAnoa parap., Koncasclu kai 
nio.

Amerikoj Išgyveno 25 melus 
Paliko dideliame nuliūdinę 

savo mylimų, dukter) Teklę, se
serį Marcl.ionų, ftvoKerJ Anta
nų Kunclus Ir sesers sOni, 
PranelAkų Klurnbls Ir gimines.

KAnas paftarvotas randasi 
4639 So. Horinltage Avė.

laidotuvės |vyks antradi’eny 
lapkričio 14 dienų. 8 vai. ryto 
IS namų ) Sv. Kryžiaus parapi
jos bažnyčių, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
alelų, o IS ten bus nulydėta J 
Sv. KaJdmlero kapines.

Visi' a. a. Barboros SnaukS- 
tlenės giminės, draugai Ir pa. 
ž) starui esat nuoSIrdžtnl kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse Ir 
sutelkti Jai paskutin) patarna- 
v!> tų ir alsisvelktnlmų.

Nuliūdę liekame.
Duktė. Re-isi. Suigerls, Sk-i-rs 

SfimtM Ir Giminė*.
Laidotuvėse pHtarnauja grab. 

J. F. Eudelkla, tel. Yards 1741.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų 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 gTaborius, kuris 
teikia ambulauce patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAICHICAGOJE
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 moderniškų,

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 sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

Reikale meldžiu atalžauktl, o mano 
darbu bualta užganėdinti 

TeL CAM»1 251& arba 2516
2314 W. 23rd PU Chicago 

Uh—--
| 1439 S. 49th Court, Cicero, III.

TOL. CICBIRO IMT

Phone BOUlevard 4138

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Husų patam avima* 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lžlaldu ažlalkymul 
skyrių.

Nauja, grali ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

Chicago, UI.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už |25.0U ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
608 W. 18lh St. Tel. CANal 6174

 Chicago. III.

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare 

Scrcdoj pagal sutarti

Tel. GKOteliiU 1585

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredoiuis pu pietų ir Nedėldieuial^

tik susitarus ,
2422 \V. MARŲLETEE KO Alt

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VlRginla 0036

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDCJAI
IMS WEST 46th STREET 

Tel. BOCIevard 52W»—-8418

GRABORIUS 
Koplyčia Dykai 

4830 WEST 16th STREET 
Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimo* geras ir nebrangu*
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8377

Tel. LAFayette 3572
J. Uulevlčius

Graborius 
Ir

Balhamuolojas
Patarnauja Cht- 

eagoje Ir aplellu- 
kžje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4082 Archer Avė.

Tel. CICERO 284

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilna* patarnavimo* 
Kalima* už |IB.66 

KOPLTOIA DYKAI
1344 R. ftūth Ava, Cioem. Tll.

J.J.BAGDONAS
• »

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. RE P. 3100
. 2506 W. 63 r d St.

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Res. Phone 
ENGIcvvood 6641

Office Phone 
TKIanglc 0044

Ofiso Tel. VICtory 6883
lies. lel. DHJKiel • 181

DR. A. R. MCGRADIE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

vai.:
I1OOM 210

2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Parkelė savo of.34 pu numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECUAL1STAS
Džiovų, Aluteru Ir Vyrų Ligų 

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

Nndėllomis 10 iki 12
Telefonas MIDvvay 2880

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—D v. v. 
Nedch'oinis ir šventadieniais

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ. 
TcL YARds <>994 

ISO.: Tel. Pi, Asą 2200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldicniais nuo 10 Iki 12 dienų

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 4o 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir P^krnnd. pagal sutarti
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj 

Cbirsgn. III.
Phone: HEMloek 6700 •

Skaitykite ;t platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite v:sus tuos pro 
fesionaius ir biznierius^ 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
OVIM» VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 MFTrS KKf.IURIItT 

KAIP CLSIKF.NftJL'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOM YRA 
'Fpeclsllfikal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir puslės, užnuodljlmų krau
jo. odos, Ilgas, žalrdas, rniimatlsmų, galvos skausmus, skausmus nuga-
roję, kosėjimą., gerkRe ekaud/Jinią Ir paelapttrig&s Hras. Jel<u kiti 
galėjo jus Išgydyti, atslkllr čls Ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Prsktlkuoja per daugeli metų Ir lAgydtūkstančius ligonių. Patari
mas dvkal OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
▼aieadAt ir nuo I—• TAiandet vakare NedėMom1« nuo 11 ryto Aki 1 vėl 

40OO WFHT Iltb av. kampa* Vsater Ava. Tel. fTRAvrfovčl Baur
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C H I C A G O J E 

PRANEŠIMAI

MARGUMYNAI

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

KNYGOS
3. Ko liūdi mergužėlė T-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

'lautų Sąjungos komisijos J 4 Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
kulendorių reformuoti eksper- . o2. Atskrido poviale-Ir sukliko antele (Chorui) ............. 30c

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišruin Chorui) 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė muno, (Chorui) .......... 30c

Karės Metų. Vpiadelis iš lietuvių gyvenimo. Dalyvauja

į tas Kotsvortas pranešė vakl. 
paminklo ‘ l)as^ar’,nc apie komisijos da-Dariaus-Girėno

statymo komiteto susirinkimas j buklę. Pranešėjas nurodė, 
įvyks šiandien apal. 14 d., 8 v. Gregorijaus kalendorius,

X .Jubiliejinės misijos mū- 
;jų bažnyčioje baigėsi prač 
B} sekmadienį nepaprastai į- 
cpūdingai. Plačiau apie Sius | 
tnisijas bus kitų kartų.

X Moterų Sąjungos 55 kuo 
Jpos mėnesinis susirinkimas į- 
<yks šį vakarų, parap. moky- j 
Atlos kambary 7:30 vai. Visos

|vak.. Aušros Vartų parap ni0'pritaikintas žmonijai, užsiima 7-nios ypatos. Parašė Pr. A-tis. Pusi. 28. Kaina 15c.

ATĖMĖ PINIGUS

Vienus ūkininkas iš Kalve
lių km., Pagėgių apskr., buvo 
apsiėmęs atlikti kai

Tačiau gabenantis pinigus iš 
Vokietijos į mūsų pusę, vokie
čių muitinė jį sulaikė ir pini
gus atėmė. Girdi, uždirbti pini 

kuriuos į gai buvę leisti išsivežti sidab- 
statyboa , rinėmis monetomis, o 'ūkinin-valdiškus vandens 

darbus Tilžėje. Vi darbus jam į kas juos buvo išsikeitęs vokie- 
buvo sumokėta 1,000 markių, čių markių banknotais.

I11U* kykloje. Kolonijų (purapiįu) n‘,,ai daugiausiai žemės ūkiu,: PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
',U komitetu atstovai taip pat pra , ‘kihartiniu metu neatitinka šių 1 KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnns 4-rių veiks-;komitetų 

šomi dalyvauti.

DARIAUS GIRĖNO ATMIN
TINIAI PAŠTO ŽENKLAI

Mūsų didvyriškų lakūnų fi- 
kainbary 7:30 vai. Visos nansinius sunkumus žymiai 

marės kviečiamos atsilankyti, palengvino Lietuvos oro paš- *' kiti nepatogumai priniyg- 
Yra svarbių reikalų svarsty- to markutės su antspauda antrinai reikalauja griežtos refo-

laikų gyvenimo, pramonės ir Į mų drama, kaina..........................................................25c.
ūkio pirmyneigos sąlygoms. 1 Laižybos. Dviejų aktų farsas. Veikia G-ši asmenys. Pusi. 16 , 
Nevienodas mėnesių didumas,
perkeliamosios šventės, savai
tės dienų neatitikimas kiek
vieno mėnesio tiems patiem? 
skaičiams kiekvienais metai?

Kaina ................................................................................ 10c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
Pranas Jakštas, kaina.................................................. 50c.

Draugas Pub. Co.
B 34 South Oakley Avenue Chicago, UI.

KALĖDOS
TĖVIŠKĖJE

mui.
X Parapijos komiteto susi

rinkimas įvyks šį vakarų, pa
rap. mokyklos kambary 8:30 
vai.

X Didvyriai Darius ir Gi
rėnas garsinėje lietuvių fil- 
Buoje. Kilmininkas C. G. Luk
ais, jau pagamino labai įdo-

.rmos padarymo. Tautų Svjun- TURĖJO PASITARIMUS

aRsHTNGTON, lapkr. 13.

kiekvieno pašto ženklelio:
Darius - Girėnas i*os komisija bendrai linkusi

New York - 1933 - Kaunas ivPsU metus iš 13 mėnesių po
Tas antspaudavimas buvo -Ą dienas kiek\ iename ir esan- — Praneša, kad vakar vakarų 

padarytas š. m. birželio mėn. c*ame iš keturių'savai/dų. Si j —
(i d. New
ta surašant.

Nežymus kalbamų pašto že- ’r Padaro tai, kad kiekv iena 
nklelių likutis, Lietuvos Paš- diena kiekvienais metais ati-

prezidentas R-ooseveltas turė- 
jb pasitarimus su pinigų eks
pertais. Tas įvyko už uždary
tų durų. t

Aplankykite <lrnn> 
gus ir gimines 
tėviškėje... pra
leiskite Kalėdas 
to«e \ tetose ku
rias jūs taip ge
lti! žinote Ir my
lite. <1^

Yorke tam tikra ak- rpf°nna ne tik pritvirtina šve parapijoje. Pamokslus sako 1. 
nį ntes prie tų pačių dienų, bet A, Petrauskas, M. I. C.

Gruodžio 17 (U ligi 23 d., 
Misijos Harrison, N. J. Pa-

. ”. .: ” . . , . ... , , tinka tai načiai skaitlinei __ 'mokslus sako T. A. Petraus-jmų ir ilgų pirmųjų garsinę to Valdybai sutikus, dabar y- 111 KU panai SKaiuinei,
Rietuvių filmų. Filmoje atvaiz-1 ra prieinamas visuomenei ir pastaroji aplinkybė turi did- as, . .

duoti svarbiausi paskutinieji juos galima atminčiai įsigyti, '^'u^es reikšmės visiems, kaip 
lietuvių gyvenimo momentai, Lietuvos Generaliniame Kon- valstybiniams, taip ir žmonių 
kaip'antai: kultūriniai darbai, sulate New Y'orke. administraciniai organizaei-

JOHN B. BORDEN

PKANEŠLMAS Majestic Gruodžio 9 d.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefoną* STAte 7440 
▼alandoa * ryt* Iki B popiet 
2201 W. Cermak Road

Lapkričio 14 d. įvyks Stu
dentų susirinkimas Aušros 
Vartų mokvklos kambarv, 

_ 7:30 vai. vakare. Kviečiame 
Į skaitlingai susirinkti, nes tu- 

Į rime daug reikalų svarstyti.

Valdyba.

(Pasaulio didžiausias garlaivis)
Asmeniškai vedama ekskursija

PER CHERBOURGA
Ruimingi kambariui, geras valgis. Vėlesni išplauki
mai: OI.YMPIC— ORI OI). 22. MAJE0ITC.— SAUS S. 
Tol.'.neanlų žinių apie ftį Išplaukimų suteiks jOsų 
vietinis agentas. .

WH!TE SIAR LINE
International Mereantilc Marine Comp&ny 

21# NO MICHIOAN AVĖ., CHICAGO, ILL. 
11OO I.OCCST ST.. ST. LOl’IS, MO.

Vyriai lakūnai Darius ir Gi- bar yra uždėta apvali tamsiai pavidale daugelyje Amerikos
fenas: “Lituanicos” krikšty- žalios spalvos nauja antspau- pramonės įmonių, o taip pat
hos, Jsskridimas is Chicagos, I da: x ■■ Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos

• ’ . ................................................... Vakarai* 7 Iki •
Čekoslovakijos dirbtuvėse ir 

jų gyvenimas New York’e ir Į “Lituanicos” laimėjimas te- mokyklose, ir bandymai pasi 
pakilimas skristi per Atlanto gul stiprina Lietuvos sūnų dva ro^‘‘ labai pasekmingi. .

Panedėllo, Saredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais « Iki »

Telefonas CAN.I <122 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefoną* REPublIc #<IOO

vandenynų. Tragiškas žuvimas šių naujiems žygiams”. 
Soldine. Taip pat lakūnų Da- fcįc žodžiai yra paimti iš 
riaus ir Girėno iškilmingos Dariaus-Girėno “testamento”, 
laidotuvės Kaune. Tos nuo- Antspaudos tekstas padėtas ne

OKSAS EXPRESS

traukos tik kų dabar atvežtos 
iš Lietuvos. Be to, yra daug 
gražių vaizdų ir iš Amerikos*s
lietuvių gyvenimo. Didesniųjų 
kolonijų lietuviai patys save 
pamatys ir net išgirs filmoje 
savo. balsų. Filmą bus rodomu 
lapkričio 15 ir 16 d. Aušros 
Vartų parap. svet., 2323 W. 
23rd Plaee. Pradžia 7:30 vai.

ant kiekvieno ženklo, bet ant 
keturių vienodos serijos ore 
pašto ženklų. Kalbamų ženklu 
serijų išviso yra penkios. To

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

i Kraustau Rakandus, Rtanuh ir prt 
.statini anglis už pigiausias kaln-s; 
i Black Band $7.30;. Hseklng $3.00

MlJ'ers Crcck #8.73.
Pašaukit l.Ak'ayctlc 808C.

J. OKSAS

Lapkričio 20 d. ligi 26 d., i 
vienos savaitės Misijos Chica-1 

kiu būdu, kad turėti atmin- įKo Heights, III. Pamokslus ša
lčiai visų aukščiau minėtos ant ko Tėvas A. Petrauskas, M. J. 
spaudos tekstų, reikia užsisa- C.
kvti nemažiau keturius pašte I Lapkričio 13 d. ligi 19 d., 
ženklus vienos serijos ar įvai- Jvienos savaitės Misijos West 
rių serijų. Keturių ženklų ko- ,Pullnian, III. Pamokslus sako

vakare. įžanga 35c.; vaikams' mplektas vienos serijos šiuo (Tėvas A. Petrauskas, M. I. C.
tarpu atsieina penki doleriai: Lapkričio 27, 28, 29 — tri- 
keturių ženklų komplektas į- jų dienų rekolekcijos Spring 
vairių serijų atsieina šeši do- Valley, UI.
leriai. Visos pajamos eina Da
riaus-Girėno Įamžinimo tiks
lui.

Akyvaizdoje mažo ženklų 
skaitliaus, pirmenybę šiem? 
ženklams įsigyti turi “Litua-

2649 West 43rd Street
2!

Pas Dudrika Kainos Nepakeltos
Nors dolerio vertė užsieniuose yra vos 62 centai, kas reiškia kad prekių kainos kils, 
BUDRIKO KRAUTUVĖ yra prisipirkus daugybę prekių, kurias parduoda dar 
SENOMIS KAINOMIS.

15c.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE
Mį vakarų lapkričio 14 d., 

parapijos mokyklos kambaryj 
įvyksta svariais ftv. Vardo dr- 
gijos susirinkimas, kuris pra
sidės lygiai 8 vai. vak. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti, 
nes yra daug svarbių dalykų 

-svarstymui. Taipgi kviečiami 
-visi vyrai ir jaunikaičiai atei
ti ir įsirašyti šion garbingon 
draugijom A. A. A. P.

Lapkričio 27 d. ligi gruo
džio 3 d., vienos savaitės Mi
sijos Luzeme, Pa. Pamokslus 
sako T. A. Petrauskas, M. I. 
C.

Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie-

. * • v
Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL 00,
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Deimantiniai žiedai yra brangi 
dovana kiekvienam.

$12.50Vertės $25.00 už 
Vertės $50.00 už 
Vertės $100.00 už

$25.00 
$50.00

Padedant $1.00 rankpinigių, daiktus 
palaikome iki K a 1 ė d ų.

BUDRIK JEWELRY 
STORE

3343 So. Halsted St.

RAOIO

nicos” garbės rėmėjai bei to nos savaitės Misijos New Ha-1 
skridimo įvairiu komitetų da- ven. Conn. Pamokslus sako T. j 
l vvini. j A. Petrauskas, M. L C.

P. Žadeikis, 1 Gruodžio 11 d. ligi 17 d., |
Lietuves Generalinis (vienos savaitės rekolekcijos'

Konsulas, New Yorke Philadelphia, Pa., Sv. Jurgic

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

Katrie perkate, anglį* iš dral- 
verlų. siųskit* Juos J CRANE 
COAIj CO. Oauslte geresnes 
anglis, už mažiau pinigų.
PiN-khontas .M. R. tiktai K7.0OINSURANCE

NOTARY
PUBLIC

PERKAM 
Lietuviš kut 

BONUS

“THOR” 1934 SKALBYKLA

$59.00
Moglis (prosvmo mašina)

$49.00
Abiejų mašinų vertė $ 108.00 
Budrikas parduoda abidvi už

$68.00
DYKAI prosvmo lenta, muilas ir 

pintine “clothes basket.”

Primename, kad šiandie nuo į 
7 iki 8 vai. vakare stotis - 
WGES, 1360 kiloeykles, per-į 
duos įdomių ir gražių nuola
tinę nntradienio radijo prog
ramų, leidžiamų pastangomis 
Peoples Fumiture Co. krau
tuvių.

Programoj dalyvaus E. Ba- 
rtusb, O. Skvpriūtė, A. Čia- 

pas, garsusis Peoples radijo 
kvartetas ir duetas. Apie svei 
katą kalbės dr. St. Biežis. Be 
to, dalyvaus “Čalis Kepurė” 
ir kiti. Bus gražios muzikos, 
įdomių pranešimu, naudingų
visiems žinoti.

SIUNČIAM PINTGUS J LIETUVĄ 
Ii A I ▼ A K O Jt č I U AGBVTCRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEIDIROUMI1 PAMATUOTAS BIZMIS

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

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIAKOS SUT,PERIMAS VANOS IR ET.EKTROfl 

TREATMBNTAI 
ftvetllftkl mankAtlnimal Ir elektros masažas

TrMtmantal visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio 
Ir taip toltaua, au elektriniai* prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sultarinės vanos duoda didžiausių kraujo efrkulta- 
elJa, kuomi galima Ižstgelbėtl nuo visokių Ilgu.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdara* (Jtarhlnkals nuo t Iki 12 vai. nakttea

1657 W. 45th Street
Kampa* 8o. Paulina St. Tel. Boalevard 4382

PEOPLES GOAL CO.
* B *

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingą voga

Vardas ir ofisas:
12132 80. UNION AVĖ. 

Tel. PULlman 5517
West Pullmnn, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal C6.

I, S. ur 4 Sons 
S lons or morc

Pochy M. R............. $7.75 $7.23
Kent. M. R. .... $3.73 $3.43
I,ump .................... $$.73 $4.23
Black Band
Egg....................... $3.30 $3.00
lAitnp ................... $3.73 $3.23

Radio su daug patogumų kurios gerai 
pagauna tolihias stotis, 1934

10 tūbų tiktai už
lt tūbų už ........
11 tūbų Columbia 
Midget radios po .

$39.00
$69.00
$79.00

$9.50

“IIOOVKR” dulkių valytojas Model 
105 parsiduoda nupiginta kaina,
riktai :.............. $19*95

r
GERIAUSIA DOVANA 

.ŠEIMININKĖMS!
Galima pirkti mokant tik po 

$1.00 savaitėje

TELEFONAI: 
BOUlevard 

4705 ir 8167 1b. F. M. Iu
3717-21 S. Halsted St.




