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J. V. nusistatymas Kubos salos klausimu
NAUJAS KUBOS PREZIDENTAS KO 

VOJA PRIEŠ KARININKUS
AUSTRIJA BUS SOCIAL- 

KRIKŠČIONIŲ VALSTYBĖ

J. V. prezidentas patariamas 
didinti dolerio infliaciją

CHICAGO JE

■

J. V. IR KUBOS SALA KAS AUSTRIJA TURĖS 
BŪTI

<es

UŽ LAISNŲ “PASISKO
LINIMĄ”

DIDŽIOJO LIETUVIO LAIDOTUVĖS 
VILNIUJE

Netikėta ir skaudi didžiojo 
Diibantis garadžiuje, 3818 , Vilniaiis lietuvių veikėjo prof. 

Shet’field avė., mekanikas B. j j<lln Petro Kraujalio mirtis 
gilini sujaudino ne tik Vil
niaus krašto lietuvius, bet ir

Crabtree teismo nubaustas 23 
dol. ir teismo lėšomis.

Mekanikas pasiėmė nuo vie
no garadžiuje pastatyto troko

laisvųjų Lietuvų. Į šio garbin-

pamokslų pasakė lietuviškai ži 
nomas lietuvių veikėjas, kum 
Čibiras. Pažymėtina, kad pa- i 
mokslas buvo sakytas tik lie- J 
'tuviŠkai, o visos kitos eeremo-J 
nijos buvo atliktos lietuviškai T

' AVASHINGTON, rūgs. 13. 
— Valstybės sekretorius liuli 
paskelbė šio krašto vvriausy-

BERLYNAS, rūgs. 13. —
Austrijos kancleris Dollfuss,

bes nusistatymų Kubos salos j kuris atkakliai kovoja prieš 
klausimu. l'Hitlerio fašizmo idėjas, pas-

Sekretorius pareiškia, kad ! kelbė, kad Austrija bus sočiai

M

“laisnius” ir prisikabino prie sios Lietuvos buvo atvykę jo 
savo automobilio. Teisme jis giminaitis, Pivašiūnų klebonas 
teisinosi, kad “laisnius” pasis kun. Juozas Kraujalis, prof. 
kolino, o tas yra negalima.

go lietuvio laidotuves iš laisvo i ir lenkiškai. Po pamaldų, išsi- ~ 
tęsė ilga laidotuvių procesija 1

Vaizdelis iš įvykusiųjų Detroite greitųjų motorinių lai
vų tarptautinių lenktynių. Nuotrauka padaryta iš lėktuvo.

į šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
kapus, kur paties velionio pa- , 

Ig. Česaitis, kun. Mironas, pro geidavimu jis ir buvo palaido- • 
fesorius Pakštas, Amerikos lie i'tas. Kapuose ilgų atsisveikini- ? 

MOKYTOJOMS DARBAS j<tuvis kun. dr. J. Navickas, M. Imo kalbų pasakė kum Miro- j
---------- j Yčas, kurie laisvosios Lietu- nas. Po jo trumpų lenkiškų pa

Chicagos viešose moky klose vos vardu atsisveikino su hran mokslų pasakė Vilniaus kuni-

J. Valstybės neturi pasiryžimo 
kištis į Kubos vidaus reikalus 
iki kol bus palaikoma reikalin
ga tvarka.

J. Valstybės pageidauja, 
kad Kubos gyventojai patys 
savo krašto reikalais rūpintų
si. Visokia Kubas vyriausy
bė lįus pakenčiama .T. Valsty
bėms, jei vyriausybė paeis iš 

"gyveitfrrjų drrn£nmos~norrr.-
Taip pat pranešė, kad iš tikanu konkordato Vokietijos 

Kubos pakraščių nebus atšauk valdiškuose sluoksniuose svei-

CHICAGOS KARDINOLO JU
BILIEJAUS MISIJOS JAU 

VYKSTA

tieklgų seminarijos rektorius kun. 
i’Vil-įUšila. Laidotuvių procesijoje 

dalyvavo apie 30 kunigų, lietu

krikščionių vokiečių valstybė.
Austrija valdysią be parla
mento, nes parlamentas pats 
savaime išnyko per savo veid- 
mainyblę.

Chicagos arkivyskupijos baž su metus daugiau kaip pusan- 
SU VATIKANU SUTARTIS nyčiose prasidėjo šv. misijos, tro milijono šv. Komunijų mi-
VOKIETIJOJ SVEIKINAMA

ti karo laivai iki kol 
vuos netvarka.

ten gv-

REIKALAUJA, KAD KARI
NINKAI PASIDUOTŲ

HAVANA, rūgs. 12. —Ra
dikalų juntos skirtas preziden
tas Raman Grau San Martin 
ne tik neturi noro karininkams

Tuo minimas Jo • Eminencijos sijų metu'tikintiesiems bus iš- 
Jurgio Kardinolo Mundeleino, dalinta. Tai bus didžioji dvasiš 

BERLYNAS, rūgs. 12. — Chicagos Arkivyskupo, dvide- ka Jo Emin. dovana. Prie 
Pasikeitimas padaryto -su -Va—j-šimts penkerių metų vyskupą- šios dovanos bus prisidėję vi- 

vimo jubiliejus. sos arkivyskupijos katalikai—
Pereito birželio mėnesį bu- vyrai, moterys ir vaikai, 

vo iškeltas šis jubiliejaus mi- Pirmosios misijos arkivvsku 
nėjimas. Tada Jo Eminencija pijoj vyksta Švč. Marijos P. 
kunigams pranešė, kad jis ne- Gimimo parapijos bažnyčioj,

kinamas kaipo vienas svarbiau 
šiųjų įvykis. Tuo būdu, sako 
vokiečiai, Hitlerio vyriausybė 
sustiprinama.

MIRTIES BAUSMES 
REIKALAUJA

TOKIJO, rūgs. 12. — Trims 
karo laivyno karininkams, ku-

pasiduoti, bet dar jis reikalai! j r*e dalyvavo premjero Inukai
ja, kad patys karininkai pasi
duotų jo valdžiai.

Prezidentas pasiskyrė sau 
daugiau kabineto narių, o keli 
šimtai karininkų, kuriems pa
galboje yra slapta ABC orga
nizacija, National viešbuty už
sibarikadavo. Turi jie pakan
kamai ginklų ir amunicijos.

nužudyme, valstybės kaltinto 
jas reikalauja mirties baus
mės.

MIRĖ VOKIEČIŲ KAP. 
KOENIG

BERLYNAS, rūgs. 12. —
Mirė vokiečių kapitonas P. 
Koenig. Jis pasižymėjo bu-

reikalauja jokių sau pasauli
nių dovanų. Sumanė, kad per 
ištisus metus paeiliui visose 
arkivyskupijos bažnyčiose į- 
vyktų misijos. Tai būtų bran
giausia už viskų dovana.

Jo Eminencijos noras šian
dien jau vykdomas. Pradė
jus rugsėjo mėn., šių metų, ir 
baigus | rugsėjo mėn., 1934 m., 
tai yra, per ištisus metus, mi
sijos bus vykdomos.

Paskirtas kunigų komitetas 
padarė misijoms programų — 
kiekvienai bažnyčiai skyrė lai
kų, kada misijos turi įvykti. 
Reiškiama viltis, kad per išti-

Karininkų pusėn pereiti atsi |
, . . v r t j , vusiu karo metu, vadovauda-sake juntos pasalintas prez. de

z, , D * • . • : mas nardančiam laivui Deut-Cespedes. Bet jų pusėn perejo
, . i schland. Su šiuo laivu jis vi-buvęs anais motais preziden- ’’

sas santarvės blokadas nepatė

UŽ DOLERIO INFLIACIJĄ

tas Menocal, kurs nesenai grį
žo iš ištrėmimo.

Numatomi nepaprasti 
kiai.

m.vtinai pereidavo.

jvy-
AMERIKIETIS PALEISTAS

AVASHINGTON, rūgs. 13. 
— Prezidentų Baltuose rūmuo 
se aplankė senato finansų ko
miteto pirmininkas šen. Ha- 
rrison.

PARYŽIUJE RIAUŠES 
PRIEŠ HITLERĮ

PARYŽIUS, rūgs. 12. — 
Tarptautinė sųjunga prieš an
tisemitizmų surengė prakal
bas. Tūkstantinės minios, ne
galėdamos įeiti į vidų, sukėlė 
riaušes prieš Hitlerį — vokie 
čių fašistų vadų. Per keletu 
valandų su policija kovota.

BERLYNAS, rūgs. 12. —
Vokietijoj iš kalėjimo paleis
tas amerikietis, .jūrininkas T. 
Johnson, kurs buvo nubaustas 
už kanclerio Hitlerio įžeidimų.

BERLYNAS, (per paštų).— 
Mirė Berlyno katalikų vyskupi 
jos vyskupas Schreiberis, 61 
m. amž.

ABI PARTIJOS TURI DAUG 
SKOLŲ

AVASHINGTON, rūgs. 12. 
— Aha krašto politinės par
tijos, demokratų ir respubliko
nų, yra apsunkintos skolomis 
nuo pereitų metų kampanijos. 
Demokratų partija turi 524,- 
292 dol. Rkolų, o respubliko
nų — 186,464 dol.

daug mokytojų netenka darbo giuoju velioniu, kuris 
vykdant ekonomijų. Tačiau,daug dirbo pavergtųjų 
mokyklų viršininkas turi nau- j niaus brolių tarpe, 
jų planų. Jis nori, kad krašto I Mūsų bendradarbis gavo'vių organizacijos ir net len- 
vyriausybė skirtų bet kokių ■ trumpai pasikalbėti su prava-’kai. Kun. prof. Ušila dėl to 
sumų, kad būtų galima duoti žiuojančiu pro Kaunu kun. J. laikė reikalingu savo pamoksle 
'užsiėmimą nors 500 mokytojų. Kraujaliu.
Būtų sudarytos amerikonizavi' Pernai kun. P. Kraujalis mi 
roo klasės ir mokytojoms būtų nėjo savo 50 metų amžiaus ir 

25 metų kunigavimo jubiliejų.
Buvo energingas, stiprus ir 
pats nesitikėjo, kad po meti]

mokama mažiausia 15 dol. per 
savaitę už 22 valandas darbo.

Marąuette Parke. Misijos pra
sidėjo rūgs. 7 d. ir liaigsis rug 
sėjo 15 d(

Kitose lietuvių bažnyčiose ' 
misijos šiemet skirtos:

Šv. Mykolo Ark. par. rūgs. 
24 iki spalių 1 d.

Aušros Vartų par. lapkr. 5 
iki 12 d.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus lankr.
5 iki 19 d.

Šv. Kryžiaus parap., lapkr. 
13 iki 25 d^

Dievo Apvaizdos par., gruo
džio 3 iki 17 d.

NOREJO GAUTI PINIGŲ 
SALIŪNUI

J. Gahleckui, 20 m. amž., la
bai norėjosi įsigyti saliūnų 
Waukegane. Kadangi tam tiks 
lui jis neturėjo pinigų, pasiun
tė grasinantį laiškų' vienam 
turtuoliui. Kaip bematant pak
liuvo į policijos rankas. »

ŠAUKIASI LANKYTOJŲ

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodos vadovybė šaukias 
daugiau lankytojų. Baigės a- 
tostogų laikas, iš toliau mažas 
žmonių skaičius tegali lankyti 
parodų. Tad kviečiami čikagie

Šv. Kazimiero par., Chicago l ( *ab k®d dabar remtų paro- 
Heights, lapkr. 19 iki 25 d.

MAINE VALSTYBE PASI
SAKĖ PRIEŠ PROH1BICIJĄ

PORTLAND, Me., rūgs 12. 
— Maine valstybės piliečiai 
dauguma balsų pasisakė prieš
18-ųjį priedų, tai yra, prieš 

Jis reikalauja, kad preziden P^hibicijų. Ši valstybė per 82
tas kiek padidintų dolerio in
fliacijų, atsižvelgdamas į ky
lančių brangenybę. Anot se
natoriaus, dalina infliacija gel 
betų bankininkams ir ūkinin
kams. i

metus yra buvusi “sausa.”
Dabar ji yra 26-oji valstybė, 

patvirtinusi 21-ųjį priedų.

UŽ TRUMPESNES DARBO 
VALANDAS

SINTETINE GUMA

Kemikai pagaliau išdirbo 
sintetinę (dirbtinę) gumų, kuri 
yra daug geresnė ir atspares
nė už gamtiškų gumų. Tik dar 
brangoka gaminti.

Apie tai pranešta Amerikos 
kemikų suvažiavime.

UŽDARO PIENINĘ

KUN. DR. J. A. RYAN 
MONSIGNORU

AVASHINGTON, rūgs. 12. 
— Garsus sociologas, Ameri
kos Katalikų universiteto pro
fesorius dr. J. A. Ryan pas
kirtas popiežiaus rūmų prela
tu — iponsignoru.

AVASHINGTON, rūgs. 12. 
— Amerikos darbo federacijos 
prezidentas Green pareiškia, 
kad iŠ NRA nieko gera nebus, 
jei pramonėse nebus sutrum
pintos darbo valandos. Jis ža- 
da vykti per kraštų su propa
ganda už trumpesnes darbo 
valandas.

Elgin Dairv Products kom
panija uždaro savo įmonę. Ve 
dėjas B. S. Pearsall pareiškia, 
kad su NRA nėra galimybės 
biznį vesti. NRA išnaikins vi
sas mažesnes nepriklausomas 
trustams kompanijas.

APIPLĖŠĖ VIEŠBUTI

pabrėžti, kad kun. prof. Krau
jalis būdamas lietuvis patrijo- 
tas mokėjęs gražiai sugyventi 
ir su lenkų visuomene ii buvo 
jos gerbdamas.

Ant velionio kapo sudėta 50
teks jį palydėti į Amžinybę. vainikų ir daugybė gėlių. Vai-

Kun. Petro Kraujalio gyvy
bės siūlų nutraukė nepavykusi 
ausies operacija. Po nepavyku 
sios ausies operacijos užsikrė
tė kraujas, ir velionis be laiko 
turėjo baigti savo gyvenimų. į 
Mirė šv. Juozapo klinikoje. ,

Rugp. 1G d. 16 vai. kūnas

nikų atsiuntė ir Vilniaus un-to 
liumanit. skyrius.

Vilniaus spauda visa be iš
imties plačiai rašė apie kun. 
Kraujalį ir jo mirtį. Net kai
rioji lenkų spauda pažymėjo, 
kad velionis buvo tauraus bū-

. y , do ir kilnios sielos lietuvis, ku
buvo parvežtas iš velionio bu- . ... . ’ .;ns mokėjo gerai sugyventi ir 

su kitų tautybių žmonėmis.to į šv. Jurgio bažnyčių. Kū 
no eksportacijos dalyvavo Vil
niaus lietuvių organizacijos su 
vėliavomis. Buvo daugybė vai
nikų. Dalyvavo ir šiaip didelė

Vilnius palydėjo į kapus di
dįjį lietuvybės kovotojų, kurių 
ten taip labai reikalinga. Kun.

minia neorganizuotų. Procesi-1 Kraujalis atsigulė senosios lie 
jų vedė pats arkivyskupas. J tuvių sostinės kapuose, tikėda

Rugp. 17 d. buvo laidotuvės, mas, kad ankščiau ar vėliau^ 
Po gedulingi! Mišių bažnyčooj Vilnius vėl bus mūsų.

Norima pratęsti dienos 
šviesos taupymą

Dienos šviesos taupymas tu-, dienos šviesos taupymui mies- 
ri baigtis paskutinį šio rugsė- ų, majoras atsišaukimun nu-
jo mėnesio sekmadienį. kels taupymų iki spalių mėji.

Chicagos šimtmečio pažan- . . . , .1 i pirmojo sekmadienio. .Apie tų
gos parodos vyriausybė dirba ... .laikų susirinks miesto taryba 

ir ji nuspręs šviesos taupymo 
nukėlimų iki lapkričio mėne
sio. Be miesto' tarybos negali
ma to įvesti.

už tos šviesos taupymo nukė
limų iki lapkričio mėnesio 
pirmojo sekmadienio.

Tam tikslui sudarytas tok
sai planas: Prieš baigiantis

NERIMSTA PIENO 
GAMINTOJAI

Pieno pramonėje, Chicagoj, 
vėl vyksta nepaprastas bruz
dėjimas.

Ūkininkai tariasi streiko 
klausimu. Jie nori daugiau už 
pienų. Jie negali suprasti, kad 
už 46 kvortų kiekio pienų 
jiems mokama 1 dol. 47c., o iš 
vartotojų už tų pienų paima-

GAZO RATŲ KLAUSIMAS

Illinois valstybės komisija 
šiandien ima svarstyti gazo ra 
tų klausimų. Bus išklausinėti 
ekspertai.

ORO STOVIS

Trys plėšikai ūš Seneca vieš 
bučio pagrobė apie 1,000 dol. ma net 4 dol. 60c.

CITICAGO IR APYLINKES
— Iš dalies debesuota; ma

ža temperatūros atmaina.

« l ,
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I&elna kasdien, ftokyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — |«.OO. Pu- 

■el metų — >3.60; Trims mėnesiams — (2.00: Vienam 
mėnesiui — 7 6c. Europoje — Metams f7.00; Pusei me
tų — 14.00. Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams rastų negrų- 
Bna, jei neprašoma tai padaryti ir nepri'slunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 13:SS vai.
kasdien.

Ukelbtmų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlahed Baily. Except Sunday. 
BVB8CR1PT1ON8: One Tear — 33.00; Slx MonthS

— 33.30; Three Montks — 33.00; One Month — 76c. 
■asepe — One Tear — 37.00; 8tx Montks — 30.00; 
Copy — .Olo.

Advertlslng ln "DRAUGAS" brlnųs best results. 
Advertlalng rates en appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
SVARBUS REIKALAS

Kai kurios mokyklos atsidarė, kai kurios 
netrukus atsidarys. Tėvai dažnai suka sau 
galvas, kokias mokyklas savo vaikams pa-d**rinkti. Anot “Darbininko”, pradžios mokyk
los vaikučiai neturi daug apie ką galvoti: 
jie lanko paskirtas mokyklas ir niekuo dau
giau nesirūpina. Bet aukštesnių mokyklų stu
dentams stovi prieš akis problema: kokių 
mokyklų pasirinkti.

Suprantama, kad katalikų tėvų vaikams 
savaime peršasi katalikiškosios mokyklos. Jų 
turime jau nemaža ir yra iš ko pasirinkti. 
Lietuviams’ gi katalikams tuo atžvilgiu dar 
lengvesnis uždavinys, nes jau turime lietuvių 
katalikų kolegijų Thompsone. Nevisi, žino
ma, gali ten įstoti, bet norintiems įsigyt lie
tuviškos dvasios ir katalikiško išauklėjimo 
Marįanapolio Kolegija yra pati patogiausia. 
Yra taip pat daug ir angliškų katalikiškų 
mokyklų. Kas negali.ar nenori lankyti Thom- 
psono lietuvių Kolegijų, tąm yra prieinamos 
kitos katalikiškos mokyklos.

Valstvbinėse mokyklose vra duodamas 
tik mokslas. Katalikų gi mokyklos turi tų 
pirmenybę, kad prie mokslo suteikia ir gra
žų išauklėjimų, vadinasi, būdo ir valios nu
statymų, o tas gyvenime be galo daug reiš
kia. Mes esame labui susirūpinę savo jau
nimu. Štai turime prakilnių ir idėjingą Vy
čių organizacijų, kurios nariai turi kuo gra
žiausių norų ir aukštų siekimų, bet visi ma
tome, kad jiems trūksta vadų — inteligentų. 
Kol Vyčių eilėse nebus pilnai susipratusių 
lietuvių katalikų — inteligentų, tol jiems 
teks kamuotis su savo uždaviniais ir sun
kiai vargti, kad galėtų išlaikyti savo pa
grindinius principus: tarnauti Tautai ir Baž 
Ryčiai. Tokių gi susipratusių vadų pagamins 
tik aukštesnės lietuvių katalikų mokyklos.

AMERIKOS LIET. R.K. FEDERACIJOS 
23 KONGRESO PROTOKOLASt

(Tęsinys)
ANTROJI DIENA 

' Moterų Posėdis

Motenj posėdis atidarytas p-lės V.
Galnaitės, rugp. 24 d. Maldą atkalba kun 
dr. Matulaitis, M. I. C.

Referatas: “Moters vaidmuo katali
kiškoj ir tautiškoj akcijoj”. Skaito gerk. 
kun. dr. K. Matulaitis, M. I. C., “Salti-
nio” red.

Išreikšta jam padėka atsistojimu.
Prie referato kalba A. Nausėdienė, 

Av. Kaz. Rėmėjų pirm? “Referatas api
budina visa* moterų darini sritis: namai, 
religija, ekonomika ir politika.”

K. Sakaiienė, “'Moterų Dirvos” red.: 
“nėra nuoširdžių moterų vadovių. Kur 

.yra akademikės!”
Rnčkienė — “Pradėkime darbą na

mie, auklėkime vaikus ir prižiūrėkime ką 
jie skaito”.

Kiti diskusantai: pral. M. k Krušas,

MOKESČIŲ DIDUMAS

C'hicagoj įvyko krašto organizacijos “Na
tional Association of State Auditors, Comp- 
trollers and Treusurers” suvažiavimas. Iškel
ta labai įdomių dalykų apie mokesčių didė
jimų. Suvažiavime apie tai plačiai aiškino 
Illinois valstybės mokesčių komisijos pirmi
ninkas Scott Lucas.

Jau buvo rašyta, kad rugsė-
, , . . . jo 3 d. įvykęs labdarių centro šiemet įvyks lapkričio 14 die-

Jederalinės valstybių ir lokalių valdžių ■> .- •' e ' išvažiavimas į nuosavųjĮ ūki nų, Sv. Paneles Gimimo par.
lėsos nuo 1913 ligi 1933 metų padidėjo 35u i gerai pasisekė. Diena pasitai- salėj, Marąuette parke. Kaip 

-kė graži, žmonių suvažiavo labdarių kuopos, taip ir visos 
daug, kuopos suvažiavusius kitos organizacijos ir draugi- 

į svečius vaišino, linksmino. Vi- jos yra nuoširdžiai prašomos 
skas buvo gerai priruošta. Vi- iš anksto rengtis prie seimo 
si atvykusieji buvo patenkin- ir rinkti atstovus, 
ti ir džiaugėsi tuo darbu, kurį i Į mūsų organizacijų daug 
dirba mūsų organizacija. Dėl žmonių kreipiasi prašydami;

dienos <larb». Šiandien jis nemoka daugiau, B K' į*!” j pašalpos, šelpiame, kiek tik
kaip tik 4 dol. Pranešta, kad jis padidino SU 'la".'! ?"tro lelsk,.a“>• dauS ki-

nuoširdžių padėkų visiems is-j tokių reikalų. Reikia mokėti 
važiavimo dalyviams, biznie- 'labdarių ūkio skolų. Netrukus 
riams ir visiems tiems, kuri? turime sudaryti tūkstantį do~ 
kuomi nors prisidėjo prie šio'lerių. Dėl to ir norime šių me- 
parenginio pasisekimo. Jei iri tų seimų padaryti gausingu,

nuošimčiais. Tad per pereitus 20 metų tiet 
daug padidėjo iš žmonių imami mokesčiai.

Kiek žinoma, dideliais mokesčiais labiau
sia apsunkinti darbininkai. Per 20 metų mo
kesčiai 355 nuoš. padidėjo, o darbininkams 
grąžintas 1913 metų atlyginimas. 1913 metais 
automobilių gamintojas Fordas paprastiems 
savo darbininkams mokėjo po 5 dolerius už
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LABDARIŲ DIRVA

LABDARIŲ SEIMAS

Labdarių Sąjungos seimas

Vokietijos karo ministeris von Blomberg (dešinėj), vir
šininkas sausžemio kariuomenės jėgų, ir admirolas Raeber, 
viršininkas jūrų laivyno, žiūri miiitario parado Berlyne.

juos kulkosvaidžiais nušovę.; ties Soldinu tapo vokiečių nu 
toliau mūsų organizacija susi- kad geriau pasiruošti prie vi-, Tokius gandus pakartojo dau- šauti, 
lauks tokios paramos ir koo-'^l darbų, kad sukelti šių rei- [gelis laikraščių įvairiose šaly- Kadangi gandai, kad

centais atlyginimų. Vis gi ne 5 doleriai.
Iš to matome, kokia čia didelė neteisybė 

daroma vargšams, kurie sunkiai dirba ir nie
ko neturi.

S. Lucas aiškino, kad mokesčiai padidė
jo, kada tos visos valdžios pradėjo didinti 
tarnautojų skaičius ir šiems mokamas algas.
Pav., žemės ūkio departamentas 1900 metais ■ peracijos, stambių darbų nu 
turėjo 3,500 tarnautojų, o 1931 metais jau 
net 28,000! Pereitų gruodžio mėnesį pati vie
na krašto vyriausybė išlaikė daugiau kaip 
700,000 tarnautojų ir jie visi buvo riebiai 
apmokami.

Taip ligi to laiko buvo ir su valstybių, 
ir miestų, ir apskričių tarnautojais. Jų buvo
galybės ir jiems milžiniškos sumos buvo iŠ- j Slidus ačiū labdarių rėmėjams, 
mokamos.

musų
kalingų pinigų sumų. Pasitiki- se. \ ėliau tie gandai dar daz- lakūnai tapo vokiečių nusau- 

. . v . . v . me, kad draugijos, rinkdamos *niau pradėjo atsikartoti. Da- ti, nesiliauja ir neva oficialūs
veiksime ir užsibrėžto tikslo •. atstovus, tai tu- bar jau visų abejojama, kad raportai apie jų mirties aplin-
pasieksime. Dirbant vienybėje iręs omenyje. mūsų lakūnai žuvo dėl kybes ne tik kad nepatenkino
nesunku bus nugalėti ir did-j Kituose miestuose veikian- j stokos gazolino, nes vėlesnė- ; visuomenės, bet sukėlė dar du
žiausias kliūtis, kurios dažnai ėjos kuopos, kurios negalėtų j mis žiniomis lėktuve rasta pa lesnę abejonę apie jų tikrumų, 
pastoja kelių kilniems idėjos prisiųsti atstovus į seimų, sa-jkankamai gazolino dar kelioli tat ėmė kilti mintis, kad rei- 
darbams. Taigi, dar kartų nuo-Įvo raportus prašomos prisių- kai valandų skristi ir sekmin ketų raginti Amerikos valdžių 

sti raštu per paštų ir savo au- Kil> pasiekti Kaunu. Nepaisant tų nelaimingų įvykį pilnai iš-

prietelianis, veikėjams ir vi-
ftiandien mokesčiai labai lėtai mažinami. Į sotus kuopoms 

Ypač miestuose neturima noro palengvinti 
nekilnojamųjų turtų savininkams. S. Lucas 
mano, kad šiems pastariesiems žmonėms mo
kesčiai be jokio atidėliojimo turėtų būt suma
žinti 50 nuošimčių. Kitaip gi jie negalės iš
simokėti ir nemokės.

ką sųjungos iždininko kun. J. įvairių oficialių užginčijimų, 
'Mačiulionio (2334 Ko. Oakley Į gandai, kad lakūnai tapo nu-

Centro Valdyba
avė., Chicago, 111.) vardu.

1 Valdyba
šauti, pradėjo rasti rimto pa
mato.

Sulig žinių, gautų iš įvai-

tirti ir paskelbti tikrąsias la
kūnų žuvimo priežastis. Ši mi
ntis rado pritarimo ir spau
doje, kuri pareiškė, kad ini
ciatyvą šiame reikale turėtų

LIETUVIŲ ADVOKATŲ DRAUGIJA REIKALAUS, KAD 
AMERIKA IŠTIRTŲ TIKIU PRIEŽASTĮ

Kiti suvažiavimo dalyviai pareiškė, kad 
krašto vvriausvbės išlakios inilžiniškos. Ta-* * . e. ,. »
čiau daug blogiau yra su val&ylHiJ' ir nuės
tų išlaidomis. Mat, lengva yra mokesčius di-

DARIAUS IR GIRĖNO ŽUVIMO
Netrukus sueis du mėnesiai visų lietuvių akis ašaromis ir

j rių šaltinių, Lietuvos vyriau paimti Amerikos Lietuvių Ad- 
sybė nugabeno lakūnų lavonus įvokatų Draugija, atsikreipda- 
į Kauno Universiteto medici-I
nos kliniką, kad juos išbalsa

!muotų. Prie to tyrinėjimo, a- 
not Lietuvos laikraščių ir iš 
šiaip gautų žinių, buvo Ame
rikos konsulas, vienas Anglįnuo dienos, liada lietuviai la- skausmo vilyčia pervėrė šir- 

dinti. Bet kada reikia juos mažinti, kiek tai J kūnai, Amerikos piliečiui, se- dis, palikdama neužgydomų į jos daktaras ir daug vietiniu
kmingai perskridę platųjį At- žaizdų mūsų jausmams. Nors 
lantiką, dėl nežinomų priežas- jau gerokas laikas praslinko 
čių žuvo Vokietijoj, vos tik a- nuo tos nelaimingos dienos, lie 
pie 300 mylių nuo Lietuvos tuviai nesiliauja liūdėję dėl tų

vargo ir įvairiausių kliūčių!

Jack Sharkey nors ir nebėra pasaulio 
boksininkų čempijonu, bet mums lietuviams 
jis visada pasiliks brangus asmuo. Prasimu
šęs į šio sporto viršūnes ir viešai keliais at- Tai mūsų jauni drąsuoliai, he- gos mirties.
vėjais pabrėžęs savo tautybę ir paprašęs spau
dos atstovų jį vajinti lietuviu, jis davė gražų 
pavyzdį mūsų jaunimui ne tik nesigėdinti sa
vo tautybės, bet ja didžiuotis. Tuo žvilgsniu 
p. Sharkev daug nusipelnė mūsų tautai. Jis 
taip pat davė akstino lietuvių jaunimui kilti 
aukštyn įvairiose sporto šakose. Dėl to natū
ralu, kad kiekvienas susipratęs lietuvis linki 
p. Sharkiui geriausio pasisekimo ir toliau 
taip gražiai ir pasekmingai garsinti lietuvių 
tautos vardą.

je

kas

kun. Irtmonas, kun. A. Lipnickas, p-nia 
Poškienė, p-nia Katkienė, Cicero, p-nia 
Sriubienė, Ivinskaitė, p-nia Valančienė, 
M. Gurinskaitė ir p-nia Maziliauskienė.

Sesija baigiasi 12:30 p. p. su malda, 
kurių atkalbėjo kun. Matulaitis.

Vyrų Posėdis

Vyrų jMisėdį atidarė A. Žvirblis. 
Referatą skuito kun. I’r. Juras temo- 
“Vyrų apaštalavimas”.
Diskusijose dalyvavo: dr. A. Rakaus- 

, stud. Krikščiūnas, J. Šliogeris, kun.
M. Urbanavičius, J. Mockus, kun. KvagŽ- 
dys, A. Valančius, kun. Balkūnas.

Posėdis baigiasi 12 vai. su malda. 
IV Posėdis

Posėdį pradeda pirm. dr. A. Rakaus
kus 2:15 vai. p. p. Kun. I. Albftvičius at
kalba maldą.

Komisijų rnĮKirtai. Mandatų komisi 
jos raportą išduoda p-lė Y. Galnaitė. At
stovų yra 137 ir 43 svečių. Pranešta, kad 
visų atstovų mandatai yra tvarkoj.

* Sveikinimo komisijos narys, kun. dr. 
Matulaitis praneša, kad telegramai yra 
išsiųsti. '

ma į Valstybės Departamentų
Washingtone.

Turint galvoje šitokią visuo 
menėje susidariusią opiniją ir 
spaudos pareiškimą, Amerikos 
Lietuvių Advokatų Draugija 
susirinko 1933 m. rugpiūčio 
2!) dienų apsvarstyti .tokios i- 
niciatyvos galimumų. Rimtai 
ir visapusiškai tų dalykų iš
gvildenus, vienbalsiai nutarta 
paskirti komisijų iš trijų na- 
lių ir JU įgalioti susižinoti su
Valstybės Departamentu Wa-

** tikrai rasta kulkų: vienam ' hingWne ir pareikalauti, kad 
kūne trys kulkos, kitam vie
na, pastaroji esanti rasta la
kūno galvoje ir išrodo, kad 
šauta iš gana arti; kiek vė
liau trys kulkos rastos kito ii

med. profesijos narių. Nors 
Lietuvos vyriausybė dėl kai 
kurių diplomatinių sumetimu 
ir nepaskelbė oficialiai tvrinė-

laikinosios sostinės — Kauno, mūsų jaunų lakūnų nelaįmin jimo rezultatų, tačiau privati

' rojai, lakūnai Darius ir Gilė- į Už keliolikos valandų po to 
nas, kurie buvo pasiryžę nu- paskelbta, kad nelaimė lakū- 
skrist iš New Yorko į Kauną, nūs ištiko dėl stokos gazoli- 
Jų žuvimas, kada jie buvo vos no, kad lakūnai leidosi žemyn, 
tik už keleto valandų nuo di- kad pušyną palaikę už žalia 
džiausiu garbės laurų, kokius pievą, kad užkliuvo už med 
visa lietuvių tauta geidė su- žiu ir tokiu būdu sulaužė lėk- 
teikti jiems, davė lietuvių tau- tuvų ir patys žuvo. Vienok, 
tai baisų smūgį. netrukus pasklido gandai, kad

Žinia tokios netikėtos ir ne .vokiečiai mūsų lakūnus pala>-

niais keliais gautomis žiniomis 
tvirtinama, kad lakūnų kūnuo

lakūno kūne. Pastaromis die
nomis net vokiečių laikraštis, 
“Neuer Yoruaerts”, tiesiog

į lauktos katastrofos užtvenkė I kę už komunistus, ar lenkus ir pareiškė kad mūsų lakūna: į

L. Šimutis rezoliucijų komisijos na
rys, skaito rezoliucijas.

Sekančios rezoliucijos priimtos: 
Katalikų Veikimas — Akcija: L. R.

K. Federacijos 23 kongresas, viešai reikš
damas katalikų Bažnyčios dalies savo 
karštą padėką Jėzui Kristui, Dievo Sū
nui ir mūsų Išganytojui, kentėjusiam, mi
rusiam ir prisikėlusiam iš mirusių, įstei
gusiam tobulą draugiją — Bažnyčią, per 
kurių viena tik galimas amžinas išgany
mas, šiais 1900 Jubiliejaus Metais, šv. 
Tėvo Pijaus XI noru einant, organizuo-

2. ragina visas draugijas, skyrius ir 
apskričius šiais sunkiais ekonominiais lai
kais daugiau kreipti dėmesio į savo ti
kėjimo ir tautybės centrus: parapijas, baž
nyčias ir mokyklas, prisidedant darbu, 
auka ir leidžiant savo vaikus ir skatinant 
kitus tėvus prisidėti prie lietuvių para
pijų ir jų mokyklų išlaikymo;

3. ragina visus kolonijų vadus, ypač 
pasaulionis, daugiau pamilti šventų apaš
talavimo darbų, Įnešant į lietuvių šeimas 
Kristaus meilės spindulius, k. a. platinant 
pasišventusiai katalikiškų lietuvių špan

tai imtis Žmonių masėse apaštaluuti pa- I dą, padedant iškrvpu.sioms šeimoms iŠ 
dedant Bažnyčios hierarchijai praplatin- Bažnyčios drausmės ir įstatymų grįžti ir 
ti Kristaus karaliavimų paskirų asmenų sutvarkyti savo išvidinį gyvenimą;
sąžinėse, \eikime, taųi pat šeimose ir vi
suomenėje, nutarė:

1. kviesti Kat. Federacijos kongreso 
dalyvius: kunigus ir pasaulionis savo ko
lonijose pagilinti Dieviškųjų teisių pil
nesnį pažinimą, steigiant tuo tikslu rei
kalingus ratelius, kursus, sudarant misi
jas, rekolekcijas ir pan„ apvalant savo 
sąžinę, protą ir valių nuo buvusių netiks
lumų, klaidų ir nusikaltimų Kristui ir Jo 
Bažnyčiai;

4. ragina Federacijos skyrius sudary
ti pas save kolonijoj Apaštalavimo Komi
tetų, kuris turėtų paruošti apaštalavimui 
va<lus ir būtų katalikiško veikimo bran
duolys kolonijoj;

5. apaštalavimo darbo srities ir būdo 
imtis tik to, kuriam pritars vietos dva
sios vadas: klebonas ar jo pavaduotojas;

6. prašo kviesti visas kolonijos kata- i

Amerika padarytų oficialų la
kūnų Dariaus ir Girėno žuvi
mo tyrinėjimą ir, jeigu būtų 
reikalinga, nuvykti tuo reika- 
u j patį TVasliingtoną. Drau

gijos pirmininkas, John T. Zu- 
ris, paskyrė šiuos narius į mi- 

(Tęsinys 6 pusi.)

kiškų darbų — Kristų įnešti į viešąjį gy
venimą ir prisidėti prie K. Federacijos 
aukomis ir darbu siekiant užsibrėžtų ir 
Amerikos kardinolų, arkivyskupų-ir vys
kupų patvirtintų K. Federacijos -tikslų;

7. Kun. Alf. Lipnicko ir kitas kon
grese skaitytas paskaitas atspausdinus 
paskleisti plačiai kolonijose.

11. Spauda: L. R. K. Federacijos 23 
kongresas nuoširdžiai dėkoja lietuvių ka
talikų laikraščiams: “Draugui”, “Darbi
ninkui”, “Garsui”, “Laivui”, “Vyčiui”, 
“Moterų Dirvai”, “Studentų Žodžiui”, 
“Meilei” bei katalikjškų knygų leidėjams 
ir platintojams už atliktą apaštalavimo 
dailią ir skatina toliau dar su didesne 
jėga iiasišventimu ir atsidėjimu tęsti tą 
šventą darbą, kad mūsų spauda galėtų 
lengviau nugalėti nepalankias medžiagi
nes darbui sąlygas, Federacijos apskri
čiui ir skyriai raginami surengti koloni
jose kai. spaudos naudai

1. Katalikiškos spaudos platinimo sa
vaites ;

2. surasti vietos žinių teikėjus — ko-
likiškas draugijas į bendrą katalikišką respondentus į kat. laikraščius; 
darbą — Kristą įnešti į bendrą katali- (Tęsinys 3 pusi.)
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815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

Iš MUZIKOS SRITIES
Rašo A. P. Stulga

DĖL GIEDOJIMO

'Garsus giedojimas yra puo-
„ ,, . , . . . i limas iš tono. Garsiai giedotiras ženklas, kad gerbūvis įau. . . . . , • , ,i _ vra neteisėtai vartojamos bal-»vėl grįsta. T. P.

PORT WASHINTON, WIS.
so stygos. Atgavimas kvapo 
yra skubiai daromas, kas visų 
pastebimas ir keistai išrodan
tis. Ta>t giedoriams patartina 
to vengti, nes kai Irtirie “rėks
niai” sugadina savo balsus, ga

SHEBOYGAN, WIS.
X Šio mėnesio 3 d. įvykusi 

parapijos vakarienė labai ge
rai pavyko. Sykiu buvo mini
ma ir 30 metų nuo parapijos j X Rugpiūčio 21 dienų tu 
įsikūrimo. Publikos buvo pil- tėjome dideles šermenis. Tai 
na svetainė. Programa buvo buvo a. a. Jono Savickio, pa-Į dina chorų ir daro nemalonų 
graži, rūpestingai prirengta, saulinio karo veterano. Velio- įspūdį į klausytojus.

Giedoti reikia liuosai, malo
niai ir tykiai. Niekuomet ne
vartoti visų jėgų išdavimui bal 
so. Tada susidaro liuosas bal

Buvo muzikos, dainų,- teatras, ris ilgus metus, prieš karų ir 
ir kalbų. Taipgi klebonas pa- po karo gyveno Pt. Washing- 
tiekė keletu svarbių faktų iŠ tone. Karo lauke buvo užnuo-
parapijos gyvavimo per praė
jusius 30 m. Parapija buvo 
§utvertą liepos 2, 1903, iš ne-

Iš Blaivybes 
Pasaulio

Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof. Kampininkas.-

PRAŠAU NESIJUOKTI

Netobulos pamokos yra taip 
pat priežastim neteisingo gie
dojimo. Chorvedžiui neužten
ka giedorius pamokyti gies
mės melodijų, bet laikas nuo
laiko jis turi duoti patarimus, ___  ___
kaip vartoti balsų. Balso išto-*' SENIAUSIA STUDENTŲ 
bulinimui, darbas turi būti pra | ABSTINENTŲ SĄJUNGA 
dėtas iš jaunystės, nuo pra-'
džios, vidurinės mokyklos ir 
t. t. Panašiose pamokose (turi

Norvegijos Studentų Absti
nentų Sąjunga atšventė šįmet

būti dažnai antrinama skalės,;“^0 ’uetų gyvavimo jubi- jajyjf^]įg tinka.ir mūsų san 
intervaliai, akordai, išplėtimas Ta* seniausia studentu aarįG^įanris. Padainuokite:
ir mažinimas tono, ir taip 
pat nepamiršti tarmės. Giedo- 
¥ius reikia pratinti prie klau
sos. Chorų giedojime turi būti 
tvarkus kvapo atgavimas. At-

i buvo bekonų priėmimas. At- 
1 važiavo ir X valsčiaus viršai
tis su bekonu. Bekonas buvo 
apyliesis, žodžiu, negatunka-

Lietuvos tautininkų genera
linis sekretorius liuosu čėsu 
rašo ir poezijas. Vienas iš jo vas, todėl priėmėjas paprašė 
poezijos dalykėlis įsiprašė iri vežtis atgal namo. Bet viršai

tis nenusileido — papūtė ūsų 
ir nudrožė pas vyresnius po
nus. Po valandėlės p. viršai
čio liekonas buvo priimtas su 
visais mandagumais.

į mano šlaunų kampelį. Tas

Abstinentų Sąjunga Europoj. Kaip
Alkoholiniai gėrimai 

Australijoj

Sulig statistikos knygų, Au
stralijoj alkolinių gėrimų su-

gavimas dvasios-kvapo, pap. :vartoiimas 1926.1931 met kie. 
rastai, yra sužymėtas gaidose, ;kvi<mam pa^to-

mas taip:bet jei to nėra, tai šis dalykas 
paliekamas sutvarkyti chorvedytas dujomis ir iš to gavo

plaučių džiovų, nuo kurios ir so lankstumas ir malonumas, džiui. Geras kvapo atgavimas
mirė kareivių ligoninėj. Lai- Lankstus-malonus giedojimas yra pauzės arba ant takto jlitr., vyno 2,27 litr., alaus 52.5

1926-27 met. degtinės 1,86

pilnai 200 asmenų. Organiza- dotuvėse dalyvavo vietinio yra tikrai maldingas; jaukus
toriumi ir pirmuoju klebonu 
buvo kun. K. Ambrozaitis. Vi-

miestelio legijonieriai ir dide
lė minia žmonių. Palaidotas

so būta 19 kunigų permainų.' senuose Šv. Marijos kapuose, 
šilam laikotarpy krikštų para-Į šalę savo brolio Prano, kuris 
pijoj būta 686; šliūbų 237 ir žuvo kare su bolševikais Ar- 
mirimų 154-. Parapija turi gra- changelske, 1919 metais, bet 
žiu bažnyčių, klebonijų ir nuo pastangomis giminių velionio 

k savus kapus. Bet savos moky- kūnas buvo pergabentas iš 
klos iki šiol neįstengė įkurti. Rusijos.

tuvių parapija yra vienin- A. a? Jonas paliko didelia- 
ė Sheboygane katalikų pa- me nuliūdime žmonų Aleksan-

dainavimas audijencijose ir gi 
sudaro malonaus įspūdžio.

Aukštoms gaidoms giedotiI
reikia vartoti galvinis regis
tras. Malonus tono sudarymas

galo. Jokiu būdu negalima da- 
ryti kvapo atgavimo viduryje 
žodžio. Kvapo atgavimas ne
gali būti skubotas ir neilgina- 
mas. Ypatingame atsitikime v- 
ra daromos išimtys, pavyz-

priklauso ne nuo vien kurios Į džiui, gregorioniškame giedoji 
organo dalies, bet bendrai vi
sur; burnoje ir krūtinėje turi 
būti ctfebinami organai per 
balso organus. Prie to, reikia 
nepamiršti, kad liežuvis ir lū-

me.

NEBESIUNČIA AMERIKO
NIŠKŲ LAIKRAŠČIŲ

rapija be mokyklos. Ar shė-^drą ir dvi dukteris: Amilijų , pog gajj pagerinti tono repro
dukcijų.

Giedojimui akampanavimas 
turi būti tylus, niekuomet ne-

bovganiečiai susilauks kuriui (11 m.) ir-Stasę (16 m.) am 
žiaus.

Lai Viešpats suteikia jam 
amžinųjį atilsį! V. P.

dienų tos laimės — savos mo
kyklos, sunku pasakyt.

X Rugpiūčio- mėnesio pa
baigoje pas mūs klebonų vie
šėjo svečias, gerb. kun. J. V. 
Inčiūra iš Kingston, Pa. Ru
gsėjo 27 d. gerb. svečias laikė 
šv. Mišias ir pasakė gražų pa- 

okslų. - ' ♦S
X Parapijos baseball rate

lis šį sezonų savo lygoje lai- 
iniėjo čempijonatų. Iš 12 žaidi
mų mūsiškiai laimėjo 11 tie
sioginių. Laimėję savo lygoje

Kalvarijos apylinkėje ūki- 
kininkai turintieji giminių 
Amerikoje, gaudavo ameriko
niškų laikraščių ir juos noriai

skamba mano tautininkai;
skamba sodžiuj ir Kaune *
ir paguodžia jie mane.
Ten šalia žaliųjų girių 
steigia vėlei naujų skyrių: 
steigia skyrius pamažu, 
o, kaip skuba, kaip gražu! 
Skrisk pasaulin mano mūza! 
aš turiu kozirnų tūzų; 
mano kozeris — pikai, 
nes tokie dabar laikai.

Karštų dienų Marė Voverai
tė nuėjo į ežerų pasimaudyti. 
Staiga ji pradėjo skęsti. Kelis 
syk murktelėjus į vandenį iš
kilus į viršų pamatė net še
šias rankas ištiestas jai gel
bėti.

— Ir už kurios rankos tu, 
Maryte, pirmiausiai griebei? 
— paklausiau jos.

— Už tos, ant kurios nesi
matė šliflbinio žiedo, — atsa
kė Voveraitė.

1927- 28 met. degtinės 1,82 
lįtr., vyno 2,27 litr., alaus 51,9 
litr.

1928- 29 met. degtinės 1,73 
litr., vyno 2,27 litr., alaus 51,3 
litr.

1929- 30 met. degtinės 1,63 
litr., vyno 2,27 litr., alaus 46,4 
'litr.

1930- 31 met. degtinės 0,82 
litr., vyno 2,27 litr., alaus 36,8 
litr.

Del girtuokliavimo padaryta 
nusižengimų:

1926 met. 99,5 kiekvienam 
10,000 gyventojų; 1927 met.

gyve-

VIRBAI6I0 BEKONUI REI
KIA REKOMENDACIJOS

Aleksotas, Kaunas. Sykį čia

skyrių 39, narių skaičius 2,- 
800; 1932 met. skyrių 60, na- 
rių skaičius 5,300.

“Pasibaigė radijo bangų 
konferencija.” (Rytas”)

“Iš Brooklyno lūpų” (“Da
rbininkas”).

^ršijantiė giėdorio balso skaitydaT0. Dabar uisjuB kri-*.10į 4 kiekvi6nam’10,000
(tnP7.imne vflrommk vrn rnima. ' •___  *•___ ________jv • _ 'AMPRTKOS T TPT KATAT T orieHmtts y™ Uicia- nuo «<j metų pradžios jau

AMERIKOS IJE1. KA1A1.I , a ,trauktį giedorius prie daugelis nebegauna lalkrafiėiu 
KV STUDENTŲ ORGANE garsaus
ZACIJOS CENTRO VALDY

BA Marianapolis College, Thom
pson, Conn.

Finansų Raštininkas Izabelė 
Rovaitė, 12 Duley St., Roches- 
ter, N. Y.

Redaktorius Jonas Pilipaus- 
College,

Dav6a.a.v. Worcester, Mass.
pirmųjų vietų, mūsų jauni at- >

Dvasios Vadas kun. Jonas 
Kripas, 46 Congress Avė., Wa 
terblury, Conn.

Garbės Pirmininkas Pranas 
J. Bobblis, 51 Harlem St., Į kas, Marianapolis

lėtai visgi turėjo nusilenkti 
prieš tvirtesnį Acbicagiečių ty
mų iš Marąuette Parko. Chi- 
cagos Vyčiai čia turėjo du 
žaidimu su mūsiškiais: rūgs.
3 ir 4, ir abu laimėjo. Pasi
sekus baseball sezonui, mūsų 
atletai dabar rengiasi suda- 
.ryt tvirtų besket holo ratelį.

X Birželio mėnuo pas mus 
buvo labai “biednas” nuota
komis. Užtat rugsėjis padarys 
rekordų. Šį mėnesį turėsime 
pet penkias vestuves. Tai ge-.'

Iždininkas Petras M. Brazi- 
lauskas, 3 Elderto Line, Wood 
hąven, L. I. Nl Y.

Vyriausias redaktorius kun. 
K. Urbonavičius, 50 W. Sixth 
St., So. Boston, Mass.

Pirmininkas Jonas C. Mor
kūnas, 253 Berlin St., Roches
ter, N. Y.

Thompson, Conn. 
Administratorius Juozas B,

Laučka, 366 W. Broaduay, So. 
Boston, Mass.

A. L. K. Stud. Organizaci
jos Centras; Marianapolis Co-

i graudžiai rašoma apie nedar
bu, badų ir kitus sunkumus.

Kai kas nori siųsti iŠ . čia į 
Ameriką savo giminėms laik
raščių, tčiau nedrįsta, nes pas 
visus įsivyravęs paprotys, kad 
tik iš ten (Amerikos) galima 

į ko laukti, o ne jiems siųsti.
t

DūfcMESIO

ntojų; 1928 met. 97,8 kiekvie
nam 10,000 gyventojų; 1929 
met. 69,5 kiekvienam 10,000 
gyventojų; 1930 met. 73,1 kie
kvienam 10,000 gyventojų.

Geležinkeliečių Abstinentų 
Sąjunga

Vokietijoj švenčia savo 10 
metų gyvavimo sukaktuves 5.

im. rugpiūčio 19-20 d. Sąjunga 
1 įkurta 1922 met. Oldenburge.

Čia duodama tos Sąjungos 
augimo lentelė:

1923 met. skyriai 2, narių 
skaičius 200; 1924 met. sky-Šv. Kazimiero seserys iš Vi

11a Joseph Maria pranešė nai 2, narių skaičius 200; 1925 
llege, Thompson, Conn. Bend-'mumgj kad siunčiamieji joms ; met. skyrių 12, narių skaičius 

950; 1926 met. skyrių 13, narais organizacijos reikalais .laiškai dažnai klaidžioja dėl 
malonėkite kreiptis į Centro 'netaisyklingų*. rašomo miesto.
Valdybos Pirmininką — Jonas-Rašant Šv. Kazimiero seseri-
C. Morkūnas, 253 Berlin St., ms, Vilią Joseph Maria, rei- __________ t

Vice Pirmininkas Veronika • Rochester N. Y., arba į Centro kia rašyti ne Newton, Pa., bet'rjų skaičius 1,740; 1929 met. 
Budrevičiutė, 259 W. Fiftli Valdybos Sekretorių St. Vai- Newtown, Pa. Pennsylvania Į skyrių 26, narių skaičius 1,- 
St, So. Boston^ Mass. čaitis, Marianapolis College, vai. yra kitas miestelis New-,940; 1930 met. skyrių 34, na

Sekretorius St. Vaičaitis, '. Thompson, Conn. ton.

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

Revizija

Kaip ilgai mes taip visi ilsėjomės — 
bepasakysiu. Gal valandą, ar dvi, bet ne
ilgiausiai. Pro miegus girdžiu rusiškai 
konduktorių: “Bilietiki, bilietiki, bilieti
ki!.. (tikietukus, tikietukus, tikietukus!)”. 
Visi pramerkėme akis ir krapštome iš ki 
Senukų, kur kas buvpme įsidėję, gelžke- 
lio tikietukus, ir atkišę rodome atėjusiam 
kontrolės daryti konduktoriui.

Peržiūrėjęs visų, kurie Žemai sėdė
jome ar rymojome, pradėjo antrąsias len
tynas. Patikrfnęs šių, konduktorius už
simanė patikrinti ir trečiojo “floro” gy
ventoją — miklųjį kareivėlį. — “Eil sol- 
datik, šokiai ik! Vaš bilietik, bilietiki (Ei 
kareivėli, kareivėli, Tamstos tikietėliR, ti
kietėlis)... Kareivėlis — nieko negirdi ir 
nemano keltis. Konduktorius pradeda er- 

< sintis. — “Kareivėli! tikietėlį, ar girdit!”

— Anas kaip miegojęs, taip miega kie
tai nė krust! Konduktorius nerimsta. Pri
bėga arčiau, stveria už kojos, kuri nusvi
rusi nuo lentynos kybojo, ir tnzi tuzi pa
kratė gana smarkiai: — “Kareivėli, tams
tos tikietėlis! ar girdit”

Dabar jau neiškentė vargšas nepasi
kėlęs: — Ką!... bilietą!.. — miegūstai pa 
klausė besiraivydamas. — “Ar turi bi
lietą t” — piktai pakartojo konduktorius.
— Bilietą! — vėl pusbalsiu atklausė ka
reivis, beieškodamas po kišenių*. Kondu
ktorius laukia nekantriai. Ans vis krapš
tosi ir nesiskubina rodyti savo tikieto. 
Pagalios susiradęs savo kareivišką pasą 
duoda konduktoriui. — “Ne paso aš iš 
tavęs reikalauju, o važiuotės tikieto!” — 
susierzinęs sušuko jau visai piktu balsu 
konduktorius. Ans vėl pradeda aiškintis:
— Aš kitokio bilieto neturiu. Man tik 
šitokį iš kariuomenės yra išdavę. (Čia tu
riu paaiškinti, iš kur tasai nesusipratimas 
tarp jųdviejų kilo. Mat rasų kalba bilietu 
vadinamas ir pasas ir taip pat gelžkelio 
tikietas, todėl kareivis, gavęs pasą, manė 
gavęs kartu ir gelžkelio važiuotės tikietą). 
Konduktoriui pagalios pritrūko kantry

rių skaičius 1,070; 1927 met. 
skyrių 15, narių skaičius Ų- 
480; 1928 met. skyrių 21, na

|rių skaičius 2,400; 1931 met.

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA;
1. Suprantamoi kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienon 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visi) lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdorhius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai

tytojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

‘Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicago, Illinois

bės. Jam rodės, kad kareivis nori jį pa
šiepti. Visas pajuodęs nuo pykčio, stve
ria jis kareivį už apikaklės ir beveik spie
giančiu balsu sušuko, kiek jo gerklė nešė: 
“Pošol von, tuštoka ir toks!..’* (čia pri
dėjo keletą rusiškų labai riebių keiksmo 
žodelių. Kareivis, matydamas, kad ne juo
kai, pradėjo nuolankiai dabar jau prašy
tis, kad dovanotų. Konduktorius tačiau, 
nieko nepaisydamas, išstūmė vargšą iš 
kupė į karidorių, ketindamas surašyti jam 
protokolą ir atiduoti į teismą...

Taip juodu besibardamu išsivarė iš 
mūs akių. Kaip tasai dalykas galutinai 
užsibaigė, man neteko sužinoti.

Tokios istorijos su trečiosios klasės 
keleiviais rusų geležinkeliuose būdavo ne 
naujiena. Būdavo dar įdomesnių. Pavyz
džiui, štai konduktorius randa kokį val
katą, o dažniausiai pavargusį kokį žydelį, 
palindusį po suolu ir taip be tikieto ke
liaujantį iš miesto į miestą. Bet nelaimė, 
konduktorius aptiko. Tuomet kyla visa 

komedija. Konduktorius, kaip valdžios 
atstovas griežtai reikalauja: “Kur bilie
tas!”... Sučiuptasis stengiasi visokiais bū
dais išsisukti. Dažnai iŠ to išeina gardžių

juokų... /
Taigi mat, kai pirmosios ir antrosios 

klasės ponai džiaugiasi savo minkštomis 
kėdėmis — sėdynėmis, tai trečioje kla
sėje žmonės paįvairina savo kelionės il
gas valandas panašiais į šituos dalykė
liais. Ir laikas bematant prabėga... Visur 
galima rasti linksmų ir liūdnų pusių..

Netruko ir man prabėgti naktis, nors 
po šio įvykio su kareiviu jau nieks nė 
nebandė miegoti. Anksti rytmetį buvome 
jau Varšuvoje.

Bis tas iŠ Varšuvos praeities

Be abejo, Varšuvos miestas yra vie
nas iš didesniųjų, judresniųjų ir, galima 
pasakyti, gražesniųjų visoje Europoje. Jos 
pradžios reikia ieškoti gana gilioje seno
vėje. Istorija ją mini jau pabaigoje dvy
liktojo šimtmečio. Galimas daiktas, kad 
ji buvo dar anksčiau. Žinoma, senovėje ji 
buvo nedidelis miestelis, ilgainiui tačiau, 
ypač kai karalius Zigmantas Augustas ją 
apsirinko savo nuolatine sostine vieton 
Krokuvos, ji pradėjo susyk augti ir di
dėti.

Varšuvos reikšmė dar labiau padidė

jo, kai karalius Zigmantas III ją padarė 
valstybės sostine. Paskui sostą suplaukė 
čionai ir visi Lenkų bei Lietuvos didi
kai ir ponai, ieškantieji garbės ir reikš
mės valstybės valdyme. Paskui didikus 
plaukė čion taip pat ir visoki amatnin- 
kai bei kitoki ieškantieji darbo žmonės.

Dingus Lenkų — Lietuvos valstybei, 
Varšuva vis dėlto savo įtakos nenustojo 
dariusi buvusiems savo piliečiams. Var
šuva likosi visuomet jų idealas. Kas gy
vas traukė į Varšuvą. Daugelis turtin
gesnių dvarininkų žiemai apleisdavo savo 
kaime esančius dvarus, o su visa savo 
šeimyna, ypač kurie turėdavo jaunų duk
terų, bei sūnų, traukdavo į Varšuvą. Te
nai pratino jaunuomenę prie lenkiško gy
venimo, patriotizmo. Aš pats žinau tokių 
ponų. net Lietuvoje, kurie kas žiema va
žiuodavo į Varšuvą su savo dukterimis. 
Kiti vienus vaikus ten siųsdavo mokin
tis. Ir didžiavosi tuo, kad Varšuvoje jų 
vaikai mokosi. Ne vienam dėl to patrio
tizmo prisieidavo paskutinę karvutę iš 
tvarto išvesti, bet nieko nepaisydami lai
kėsi savo tėvų papročio...

Bus daugiau)



v įnirtas Trečiadienis, rugsėjo 13, 1933
Pagal daktarų Srranizi.\ 1. Seniams, kuriems reikia šyla, bet užtat neilgai užlai- atvėsti. Jeigu upės krante gru

UPĖS - SVEIKATOS 
ŠALTINIS

ko šilumą. DM tokių 
esamų bendrai gelio

apriboti bfuvimą vandenyj^ 
paskui energiškai trinant vi- I »
są kūną. ! savybėmis, vandens tenipera-

2. Širdies ir liaukų ligo- l-tūra upėse nėra pastovi netik

savybių,1 sus vėjas utiina iš kūno daug 
vandens šihmioB, reikia padaryti eilę 

energiškų judėjimų, gimnas
tiškų būdų tam kad vandenyje

C H I C A G O J E iš mūsų skyriaus, linki sky- 
Įriui viso geriausio ir 1.1.

Susirašinėti su buvusiu dva

Pple maudymąsi

Upės vanduo sudėtyje netu
ri to didelio nuošimčio ištirpu 
šių druskų, kokias mes randa
me jūroje, jis nctaip standus, 
jo lyginamasis svoris daug 
mažesnis. Iš čia pirmanybės 
jūros vandens pusėje, teisin
gai vadinamo mineraliniu van 
deniu. Bet jeigu atimti tas

per vieną mėnesį, bet ir per ^netektų sušalti, nuo ko gali
vriona Jinnu ir vuVūr«J ikrom naeitnoti roulr

mums.
3. Liguistai suliesėjusiems i vieną dieną. Ryto ir vakaro j ilgam užsitęsti organizmo reak

ir mažakraujams. į temperatūros tarpe sviravimai'cija.
4. Žmonėms apopleksinės J iki 4—7 laipsinų, Upių tempe- 

kojnplekcijos geriau neginiau* Į ratfira visai priklauso nuo sau 3. Maudytis visai nuogam.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Rugsėjo 5 d. dirbtuvėje tapo 
sužeistas A. Loraneas. Aliejui

bertas su žmona ir p. Zopelie- sios vadtl susirinkimas įgalio-
nė, daržo savininkė. Už nuo- !*• Lnbertięfę.
širdžių komisijai paramą P.1 Pranešimą iš A. L. R. K.
L Ubartienei, A. Lubertui ir i Federacijos 23 kongreso darė 4 
Zopelienei susirinkimas taria J. Šliogeris. Pasidžiaugus ko- J 
nuoširdų ačiū; ačiū taip pat ngreso pasisekimu,-darbais, nu

dyti.
5. Reumatikams.
G. Didelis palinkimas jau

dintis, kaip įvairių psicbozų, 
isterijos ir kt. reiškiniai.

7. Spjaudantiems krauju, y-

lės spindulių intensyvumo, 4t 
kiekvienas debesėlis, slepiąs 
saulę, keičia ir tekančių svorių 
sušildymo laipsnį. Dėl tokios 
aplinkybės negalima padidinti

4. -Greitai pasinerti į upės užsidegus, apdegė rankos n V18ieni8 svečiams ir -visiem.*
vandenį. .

5. Ramiai nestovėti.
I

kioti, o nemokant — trinti sa
vo rankas, liemenį ir kojas

kitos kūno dalys. Nukentėjęs kuomi nors mūsų piknikų po. 
l’lau-ligoninėje. Linkiųie Lo- iMiiusiems.

rencui greit pasveikti.
t

X Parapijos bazaras čia
Į Toliau sekė skaitymas laiš
ko iš M. 1\. Rėmėjų centro

tam tikras savybes, kokiomis! I)atingai sergant tuberkulozu. 
gamta apturtino jūras ir van-' Lytinės srities ligoniams: 
denynus, upių vanduo vis tik j triperis, satiriazis, nimfomani- 
turi savybių tiek stipriai veik
ti organizmą ir audinius, kad
kai kuriais atvejais mes pas
tebėsime pasėkas, vadinamas 
6u jūros drėgmės veikimu.

Upinės maudyklės veikia 
mūsų odą, labiausiai tempera-

ja ir kt.

Šalto vandens 
liaukas pasireiškia iš' pra
džios periferinių liaukų susiau 

j įėjimu; po to sujaudinimo nu- 
I stojimo jos prasiplečia, tai y- 
ra vyksta “reakcija.” Reak

veikimas į

maudymosi upėse iš tų valan- energiškai spaudžiant.
dų, kurios nustatomos nau- g. Vandenyje būti nedau- 
dojantis jūra. Bendrai, galima1^ 10—20, minučių ir esant prie to bazaro- Bus !domu'’ 
nurodyti nuo 2 iki 4-tos valan* j reakcijai išlipti. j*r ^“ksmas. Rengiama įvairi
dos po vidudienio, kąi saulė! Neiaukti antro sužalilRy.;pro»iania-

pat. Prasidės rūgs. 16 d. va- Tai buvo kvietimas į 7-jį s»i 
kare, parap. salėje, rengiama ni$- Laiškas vienbalsiai priim

tas ir atstovais išrinkta: A. 
ir P.'Lubertai, M. Stankienė ir

tarimais, minčių vieningumu 
bei sutafimu visoje kongreso 
'darbuotėje, pasiryžta kongre
so pravestus darbus vykinti, 

į kiek tik mūsų aplinkybės leis.
J. Šliogeris

PLATINKITE “DRAUGĄ”
1 H ‘ ■ t ■ .u ..t I.............. .. r,

yra gana aukštai. Tai geriau
sias laikau maudytis upėse. 
Tuomet mes neturime praleis
ti progos išnaudoti saulę ir ti
rą. Prie upių visuomet daug 
chemiškų spindulių, atsispin-

tūros būdu, o didelėse upėse, :eija stipresnė, kai veikimas Įėjusių nuo tekančio vandens J16 laipgnių4

8. Išėjus iŠ vandens nesuš-| Lietuvi, nepamiršk pats ai
luostyti. į silankyti ir kitiems apie bu

9. Išsimaudžius bent kiek|zar* papasakoti. x ,i. 

pasivaikščioti, nepavargstant.
10. Maudymosi pradžiai pa

geidaujama vandens šiluma

kame yra nedidelis bangavi- • trumpesnis ir intensyvesnis, 
mas, mechanišku veiksmu, šalčio dėka susitraukusios o- 
Priklausomas nuo temperatū- I dos liaukos ir raumenys sto
ros yra reakcijos artėjimo i mia nuo periferijos į viduji- 
laipsnis. Ir reakcija nepasižy-|nįus organus, iš širdies ir krau .
mi tuo audringumu ir tais Jo įiKiaį sustiprinti prisipildo Minėtą dienos laikotarpį

paviršiaus ir pridedant sa-, n Esa,„ ryįkiMI,s ptoce-
VU energiją prie vandenų enet- sams_ vpattagai ,urinfiema 
gijos. Spindulių energijos ik-^^ 8U sngedimn)
tensyvnmas auga besilenkiant nebesį„,aodytį
spindulių kritimui ant žemės. | Tajp užnlir-.

aaa', ti tą griežtą asmeniškumą, ku-

IŠ ARCHER HEIBHTS Ltt- 
TUVIįl KOLONIJOS

PIKNIKĄ PRALEIDUS

J. Šliogeris.

, Kitas laiškas buvo nuo nik 
sų skyriaus buv. kapelione 
gerb. kun. L Draugelio. Džiav 

jgtasi žinia, kad kun. L. 
Draugelis sveikas ir, atlankęs 

j svarbias vietas bei Lietuvą, 
j žada grįžti ir pildyti jam už 
; dėtas pareigas. Savo laiške 
Į kun. L. Draugelis prašo žinių

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be . favlrkstlmų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent Jau dabkr 
prlverstaa gulėti. Tam vailetas yra 
Eraerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą, Nurodymai prie vale 
tų. ei negelbės aptleklnlnkas grąžinę
pinigu*.

reiškiniais iš .įvairių organų 'kraujo, širdies darbas padjjįJĮl™ apioduliai prisiartina prie ris yra reikalingas kiekvieną 
pusės, kokius mes pastebėjo-, ja o paskui ateina laikotarpis 
me reakcijoje jūrose. Visas
upinių, maudyklių veikimo e- 
fektas turi būti priskirtas iš
imtinai temperatūriniai ir bu
vimo vandenyje ilgiui. Fizolo- 
giškai tas veiksnias vyksta 
šiuo būdu:

1. Upių vanduo veikia odą, 
o per ją ir kraujo apytaka:

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
41 skyriaus susirinkimas įvy
ko nigs. 7 d. VisnpiAi

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal {žymas Gydyto
jas Specialistas išrado kombinacijų 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl 11M i* | vaistų, kurie oare stt 

V lSUplruia eira'g.onių, kurių organizmas buvo suglė-
ą- i l:. i • j - -i • , bes ar tik vietomis arkyvus, ir ku-patirtl lobio, kurį uave pikui | riems reikėjo daugiau kaip tik pa-

_____ 'v ____ (r7 i Tj u . įprasta tonika ši preskripcija daburmau- kas rugp. 27 d., pę. Zopelil! lyra pardavinėjama visose vaistiny- 
i . , - r «—7 ą -l ei I člose tik už Dolerį už pilno mėnesfokai- darže, 54 < / Archer avė., Kum- tr.atmentų. jeigu Po dvidešimts aie- 

ui i i •• -ii nų jus nebusite užganėdintas, jūsų111 it, III., kolegijos reikalams. Doleris jums bus sugrųžintas. Eikite 
r, • . ..... , r 1 savo valsttnyėlų ir paklauskite bu-Kengimo komisijoj buvo. M. teų tikro nvga-tone — žiūrėkite, 

kad ant lalbeio butų užrašyta

didina norą valdyti 
deguonies naudojimą ir išleidi 
mą angliarūkšties.

a) padidina kraujo cirkuliam-! ^patinga teikiama
ją ir oro priėmimą, b) didina up?n6"ls . -''aud>kI5">8. kaiP 
kraujo gaminimo organų §u*
jaudinimą.

2. Veiksmas nervina siste
mą, didina nervinių narvelių 
funkeionalinį veikimą.

3. Greitina medžiagų pasi
keitimą organizme, padėda
mas didėti norui valgyti ir 
gerėti nervinės sistemoj funk
cijoms.

4. Stiprina odą, o per ją 
grūdina organizmą.

Grimstant į upelį vandeny

perjtendikuliarlo tieėianfio jos atgkir, kart(J. Vi,.ni ,, 
vadinamo atbulo arba rcaktv- Pavif^M. Kamuotas vandens dv4is dH kartu> ne, trfs 
vinio išsiplėtimo. Dažnu* upi- ,r “ufe>»>»! vei|,UB per dien,. „ ki,iems nc_
nūs maudyklės, ypatingai c.,kik visą žmogaus organizmą. į kįekvieną dieną galima maudy ___ D__  _____ _______ __
aant žemai-temperatūrai, didi- _8 dv energijos sujaudina Savo paties organizmas Stankienė, S. Petronaitienė, J. 
11a riebalų degimą organizme, - ,na8Y auci.iius su visomis pa- ldauge]vje atvejų turi būti į&liogeris, A. Petrauskaitė .-t 

didina Bekom*. teigiamomis ir neigia n p jautrfu gydytoju, kuris motina ir-M. Kazlauskienė.
momis igonitn. Prie daugelio jaįku nur(XiyS> ar (jar maudy-! Komisijai išdavus apvskai-1
upių vra puikūs smėlvnai, ku- ... i. ,. t \. ... tis, ar ne. >tą, pasirodė,-kad, apmokėjusi
riuose galima netik ilgui nau- staigus nusilpnėjimas, jėgų | visas lėšas, kurių buvo virs ■
dotis saulės gydymu, bet ir gUmažėjiinas, nerviškas sujau- $20.00, pelno liko $36.75. Pri-1 
naudotis smėlio tynėmis. Jų 

priemonei, tinkamai masiniam vartojįmo technika 
kaip ir prie jūros.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydik E. Pinkliau’s 
Vegetable Compound

Taip -Unitai moterų pako. Jis s ’p- 
rtna nervas... dnotla geresnj apeti
tą... geriau miegi... atleidžia gaivos 
skutidėjimą, nugaros kkaiidėjiin^... 
sunkfcodios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduole* Nusipirk bu
teli šiandien.

Nusa-Tone

organizmo grūdinimui tai jau
nuomenei ir suaugusiems, ku
rie ieškoA tikrų fizkultūros me* 
todų. Šaltos upinės maudyklės 
mažina odtfS nervų jaudinimą
si ir jautrumą, mažina raume
nų jaudinimąsi, ir užgrudinus 
organizmą, daio jį atspariu iš
orinėms įtakoms. Bet tos pa
čios šaltos upinės maudyklės 
jas be apsižiūrėjimo varto* 
jant, ypatingai asmenims su

Į ’

-dininias. nemigas — štai svar- įdėjus nors ir iš mažo iždo dai 
** patl’i blausieji mofHbntai, kurie tu* į25o. 'nutarta M. K. Rėmėjų

pastebimas pirmr. odos iėblyš- silPna sirdžia- da »™«P™t«> 
kimas, o kai kurio laiko Šilu- Pribuvimo kraujo prie vtduji- 
mos ir kraujo pribuvimo prių forganų iššaukia širdies 
.visų audinių jausmas. Pasikei 'eikimo sumažinimą, rmsilpnė 
čia kūno temperatūra, tvinks
nis, kvėpavimas, odos jautru
mas ir sveikų žmonių svoris.

Upinės maudyklės beveik vi 
suomet sumažina tvinksnį ir 
padaro mažesnę temperatūrą, 
gi kas dėl kvėpavimo, tai jis 
arba pasilieka be pasikeitimo, 
arba žymiai sulėtėja.

Nepatartina maudytis upė
se, ypatingai esant temperatū
rai nuo 12 iki 18 1. C:.

SVEKA MARIJA!

j imą raumenų ir psichinės e- 
nergij-os ir prislėgimą nervi
nės sistemos. Štai kodėl 
kams, senyviems
sumenkėjusiems ir suerzin
tiems, geriau nesimaudyti šal
tame vandenyje‘upių, kad nė- 
paldoginti ir taip silpną svei
katą. ‘s

Upių vanduo skiriasi 
jūrų vandens didesniu 

1 mos praleidimu ir mažesniu 
I užlaikymu, ko jis greičiau su-

vai-
. <asmenims,

nuo
šilu-

Ar myli Mariją? Ar nori su 
pie Ją pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir no
ri apie Ją daug — daug girų- Į 
žiu dalyki} išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk ką tik išėjo-1 
šią iš spaudos knygą, vardu 
“SVEIKA MARIJA!“
Iš kun. A. Stolz'o raš:ų li< 
tuviškai parašė Kun. Antanai 
Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražio^ 
popteros ftvč. Marijos ir Jė 
saus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie 
na, 35 centai.

įri versti būti atsargiais besi- seimui įteikti $37.00'auką.
Patariama upėse maudytis: [maudant tokia nevisai abejin- Taip, sunkiuose bedarbės lai
1. Mažakraujams su chloro- ga energija, kokia yra ben-jktiose skaitome pikniką pilnai (

zu, nes upių vanduo pakelia drai vanduo. pavykusiu. Komisija dėjo daug
kraujo gamybą. Arėjas Vitkauskas, [puAūngų; jai gelbėjo Ant. Ln-

2. Bendrai storiems, nes 
dėl vandens temperatūros grei 
tai sudega riebalai.

3. Sergantieems kai kurio
mis nervų ligomis, gydytojui 
liepus.

4. Kai kuriems psichiniams 
ligoniams, ypatingai melancho 
likams.

5. Visiems, keno viduriniai 
organai tvarkoje ir kuriems 
upių vanduo, protingai naudo-

N AU JOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠKAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišrain Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi tneTgužėlėf-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas khflftas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ........................ 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............... 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas ničiutę, (Chorui) ............... 30c
4. Aut ežero krantelio-Atvaftiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

jantis, gali būti sveikatą tei-15 dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
kiančiu veiksniu, kuris ir ben'6 oi> broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ............... 30c

7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................  30c
Daugiau perkant duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau
Gims Tautos Genijus. Drama 2-sc dalyse. Parašė Kun |

I. Vaiciekauskas.- Dalyvauja 14 ypalų. Pusi. 56. 1919.
Kaina ... .............................................................................. 30c.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

drai užgrudins organižfną. 
Maudantis upėse reikia

laikytis eilės taisyklių, kurios 
yra:

1. Maudytis ne anksčiau 
kaip po valandos po lengvų 
pusryčių, arba jio dviejų va
landų po pietų.

2. Prieš maudymąsi nevisai

E RAF T
American Gheese

(pockaged, patt»urized)

has full, natūrai 
flavorl

supusiems
silpniems

AR NESVEIKAS?
Pasitarkit su Dr. Ross, dykai* 
apie savo ligą ar silpnumą.

Vėliausi ir geriausi < 
gydymai išgydymui. 
Įvairių krauju ilgų. 
reumatizhio, inkstų, 
pus. va, unuarių ir 
visų užkrečiamųjų' 
ligų. Taipgi apeciaii. 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir sti-« 
piumu be taiko nu- 

asmenims ir lytfmai * 
vyrama.

Sergantys žmonės yra kviečiamai 
ateiti dėl sveikatai naudingų m- * 
torniacijų, kurios bus suteiktos, 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Koas kainos yra žemos ir' 
visiems prieinamos. Oaliinu susi-, 
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad 
kiekvienam nesveikam žmogui duo< 
ti progos itolgydytl ir tapti sveiku.

OR. B. M. ROSS I
I ZTlKl.MAS SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street
kampas Monroe Str., Chicago. III.

' Imkite elevatorių iki penkto aukS- 
i to. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų, 
ir 508 dėl moterų. Valandos: 10 a.
m. Iki' 5 p. m. Nedėliomls 10 a."

,m. liti 12 vai. Panedėliais. Seredo-, 
mis Ir Suhatomis nuo 10 a. m. Iki 

• 8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa-1
. čiame name.

Radway9s Filis
For Constipation

What They Arei 
A nlM rv&fck vetMddt budv. 
vhich do« not gripe, ceoac durnu 
ar diatiirfc iHęutlrrr Not hakit form- 
iag. Caaaio no Innniul druga.

Wbat Ykey Dėt 
Miliam oi man and uanun, ainra 
1M7, hrva mad du* to ralirva ndc 
juaArboa. narvoaąnm. fadgur. km 
et onpatita, poor comptocion and bad 
btarA wkari dmr odndiliom art

Kadmy * Co.. Ine., Nau York, N.Y.

t/NE^

Murina C*. Dpt. H. S., 9 H. Okl# St., CUcrgo

Tyrdb, Atfklod, KveOtoa
GRAMOg AKT*

Yra didelis tartas

Mariną falo. teeinlna gaivink 
be pavojaus. Jus ją pamėgalts 
Knyga “feye Care” arba “Eys 
Beauty” ant pareikalavimo.

SQU1RE EDGEGATE-—The Cames to ResCOC In thc Emergency and Interprets a Cfasslc!
sr£kts Aėy

—
Hu r \^ho -

'PUIDOM Mi

|NRV« -n fuLK 
LOuDt^

BY LOU1S BKHARD

H Vi T^yzz^d 
To TtLL you ir 
HMyGooy STEifi.3 
HIS T>OC*Vr 
THr.y \MOMT .Olt Morui M



Trečiadienis, rugsėjo 13, 1933 D H X tr <3 X 8 5

C H I C A G O J E
I

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
) Įdomus vakaras jvvko ket- Vakarų surengė M. S. 2 kuo

IŠ VYČIŲ - DAINOS CHO- ‘biėius gaus 2 tikietus į visus' • ' • " J . - P ' ~ . I ' ' '
nn ur IV LB J n 1 ' . Mvncs, 2 kuopos sęjungietes, I puoStas gėlėmis, apdėtas ska-nO VEIKIMU įekoro VakavUS-.Be to’ b,ZUh‘ lamuose grįžus senųjai centro 

valdybai iš 16 Moterų Sąjun
gos seimo: V. Petrošienei, vi-j 

M. Vaieūnienei — ra
SEZONU PRADĖJO SAVY 

BĖS VAKARĖLIU

choras praL. V. “Dainos” 
dėjo savo sezonų.

Praėjusį šeštadienį, rūgs. 9 
d., Dievo Apvaizdos parapijos 
salėje, choro valdybos rūpės 
čiu, suruošta choro nariams 
sezonui pradėti savybės vaka
rėlis. Susirinko apie virš šim-1 
to narių. Atsilankė nemaža ir1 
r.aujų narių, taip pat pakvie
sti grįžo į chorų kai kurie se
niau buvę įžymūs choristai,1 
pav. Kaz. Pažarskis, žinomas 
solistas

(choro vakarus. Be to, biznio 
* riai-profesijonalai bus skelbia 
mi visų choro vakarų progra 
iniose. Mokesčius nuo rėmėjų 
rinkti įgalioti, choro iždinin
kas Pstras Varakulis ir choro 
pirm. V. Daiuber (Dambraus
kas).

Pats choras tvarkys finansusV
Neseniai įvykusiam L. Y. 

“Dainos” choro ir L. V. L. 
Ap. valdybų susirinkime nu
tarta (ir Apskr. susirinkimas 
jau užgyrė) kad pats choras 
tvarkytų savo finansus, t. y. 
choras turės savo iždų. Iždi
ninku išrinktus, kaip jau vir
šui minėjau, rimtas, visiemskuris per eile metu L. w.v. ,v. . . . . žinomas veikėjas, Vyčių org.ruosirdziai chorui dirbo: dai

navo vakaruose, lošė operetė
se, buvo choro pirmininku, ir 
įvairiais būdais L. V. Dainos 
chorų rėmė. Tik

veteranas P. Varakulis. L. V. 
Ch. apskritys chore turės du

ldvbai visame darbuotus. Tiki-
• Prae^U.8-a,S iitios, kad šįmet L. V. Ch. Ap. 

metais dėl kilusių nesusipra- , . ’ . , ,, ,T. . Įdamos-meno veikimas, Apskr.
ir visuomenės padedamas, ei 
gražiai, sklandžiai.

timų buvo pasitraukęs. Visi 
džiaugėsi senųjų narių sugrį
žimu ir linkėjo sėkmingos da
rbuotės. Kiti senieji choro na
riai taip pat weloome.

Per vakarienę, kurių paruo
šė gabios marketparkietės nie 
rgaitės, kitų padedamos pasa
kyta eilė kalbų ir ant galo 
paskelbta sezono prorania. Po 
to smagiai pašokta, padainuo
ta, pasilinksminta.

Vytauto kantata
Šiemet L. V. “Dainos” cho

ras ruoš du dideliu vakarus,

cepirm.

niais valgiais. Po vakarienės 
sudėta gražūs linkėjimai. Va- 
kuras gražiai praleistus.

Aikolinių gėrimų vartojimas 
Kanalo j

1932 met. suvartota degti
nės 11,074,500 litr., alaus — 

(235,908,000 litr., vyno — 34,- 
'213,500 litr.

Skaitant Kanadoje 10,000,- 
000 gyventojų kiekvienam gy
ventojui per metus tenka de
gtinės — 1,08 litr., alaus 23,60

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Dukturų Draugijos Nariai

št. ir M. Juškienei, buv. iždi- Daugiau tokių gražių vuka-i... ,.t
... i-i-i m 1 litr., vyno — 3,40 litr.rankei. Į relių! Ten Buvusi

Ofiso: Tel. CAI.umet 4039 
Kis.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
O fino valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.

,Rezidencijų* (Minas: 2050 W. OOUi St.
Valandos: 10—12 ryto 

Sercdotuls ir Nedėliotais pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1110 SO. 49th (T., CICERO, ILL 
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai. | 

3147 SO. HALSTED ST., C1UCAGŪ 
1‘aned.. Sere d. ir Subat. 2—9 vai.

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

PADĖKA

mano

nuoširdžias maldas, dėl kurių, į

tikiuosi, Aukščiausias man il.sveikatų gruzino; bendradar- , 
Įbėms už lankymų ir už dova i 
nas; Ogintų šeimynai, Morko- I 
Įrienei, Mikolaitienei, O. Kai -j 
vaitienei, M. Janušauskienei,

LIETUVIAI DAKTARAI:

Malonėkite priimti ____
v , ... v L. Račkauskienei, B. Bartkic-siuos menkus padėkos žodžius, I ’
, v ... • nei, R. Karčiauskienei, J. Sau-kunuos as reiškiu per dienra- ’ ’
štį “Draugų”. Staigios ligos
suimta ir nugabenta į Šv. Kry
žiaus ligoninę, rugpjūčio 3 d.,
išgulėjau tris savaites. 

Pirmiausiai reiškiu padėkos
atstovu, kurie padės choro va-[žodį daktarui S. Biežiui už jo 

rūpestingų priežiūrų mano Ii 
goję, Šv. Kazimiero sesutėms

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

už lankymų ir raminimų, ge
rk. kunigams: A. Skrypkai, P. J 

Įįgp /Vaitukaičiui, Baltučiui, Dr. 
j Matulaičiui, A. Deksniui — 
į vieniems už atlankymų, kitie- 
ins už prisiuntimų suramini 
r.io laiškų; gerb. sesutėms, Pra

dvitienei, U. Mažeikienei, B. 
Kalvaitei, A. Mikolaitei, M. 
Laurinskaitei ir visiems lan
kytojams ir lankytojoms.

Tariu širdingiausiai ačiū La
bdaringos Sąjungos centrui ir 
jos valdybai, kuriai aš visuo
met būsiu nuoširdžiai dėkin
ga-

Dar kartų širdingai ačiū vi
siems.

Marijona Sudeikienė,
1632 W. 46th St.

« &

RED. ATSAKAI
Lietuva’' beno komisijai.

nciskietėms iš Pittsburgh, u/. Pranešimų apie beno repetici- 
-------------------------------------- 'jų gavome pervėlai, dėl to ne

galėjome įdėti į antradienio 
numerį.

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

. LIETUVIS GRABORIUS
neskaitant V ieno, tarpe jų, ko- Patarnauju laidotuvėse kuopigtauirta.. 
ncerto su šokiais. Pirmųjį va- ReU“Ie mel<lžlu ‘to,Sauktt ° m“° 
karų statys scenoje Vytauto
kantata, parašytų žinomojo 
komp. J. Žilevičiaus. Veikalas I
naujas, didelis ir nelengvas, 
dar niekur nestatytas. Choro 
vedėjas, muz. Sauris, mano, 
kad L V. “Dainos” choras, 
turėdamas įžymių dainininkų,

. būdamas skaitlingas, kantatą 
pastatys kuogeriausiai. Kanta
ta bus statoma Lietuvių Au
ditorijoj.

Kitas L. V. “Dainos” cho- 
ro vakaras bus taip pat Lie
tuvių Auditorijoj, balandžio 
mėn., 1934 m. Tų vakarų bus 
statoma scenoj nauja operėtė.
Be to, manoma suruošti gas
troles su operete “O, Dakta
re” ir gavėnioje vienur, kitur, 
susitarus su gerb. klebonais, 
pakartoti Kristaus Kančios ku 
ntatų. ,

Repeticija penktadienį, 
rugsėjo 15 d.

Pirmoji L. V. “Dainos” cho 
ro repeticija įvyks šį penkta
dienį, rugsėjo 15 d., lygiai 3 
vai. vak., Lietuvių Auditori
joj (mažojoj salėj). Vieta re
peticijoms pakeista dėl to, kad 
viešųjų parkiu.ių salėse neduo
dama progos ilgiau kaip iki 
]0 vai. vakaro praktikuotis 
(10 vai. uždaromos visos Chi- 
cagos viešųjų parkučių salės).
Visi choristai kviečiami atsi
lankyti. Kviečiami taip pat ir 
nauji nariai. Kadungi Lietu
vių Auditorijoj galima bus il
giau pasipraktikuoti, todėl pe
rtraukose bus draugiško pasi
linksminimo.
Rėmėjų mokestis sumažintas

Atsižiūrint sunkiųjų laikų, Į 
chory rėmėjams mokestis šį 
sezonų tapo per pus sumažin-

darbo bosite ulgsnėdlntl
Tel. CANal 2815 arba 2519 

2314 W. 23td H, Chicago

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

Pitone BOUlcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musu patarnavimu 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangu* nee neturi- 
m<b Klaidų nilalkymul 
skyrių.

Nanja, graži ko

plyčia dykai

3307 Anburn Avenue

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, IU.

J. F. RADŽIDS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25:00 Ir aukočiau 

Moderniška koplyčia dykai.
A«8 \V. 181h St. Tel. CANal 6174 

Clilcago, III,

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VED0JA3
1646 WEST 46th STREET

Tok BOUlcvard 5263—8413

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRABO RflJg

Laidotuvėms pilnu patarnavimas 
galimas ui 115.09 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. fifH.b Avn„ PinAi-n. Tb

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SIMŪN M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALRAMUOTOJAS 

Vatarnavimae geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
TeL MONroe 3377

Tel. LAFayette ' 3572
J. Liulevičlus

Graborlua
ir

RalMmuotojM
Patarnauja Chl- 

eagojo Ir aplell»- 
kfije.

Didelė ir gratl
Koplyčia dykai

4092 Archer Av*.

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Rudžio) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomls pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS kr CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANul 0402

Tel. HEMlock 8151

DR. V. S. NARES'
(Nuryauekas)

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2420 W. MARQUETTE 1(O.W 

Valandos:
9 iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pūgai sutarti 
Rez. 645C b. MAPLEWOOD AVĖ.

Office Phono
PROspect 1028

Ros. and Office 
2250 So. LcaUtt St.

CANAL 0706

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6869 SO. UESTEKN AVĖ. 
Chicago, Iii.

BO dovani 7589
Rez. HEMlock 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S

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

Tel. Ofiso UOL'lcvard 5913—14 
Rez. VICtory 2343

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

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

Tel. REPublic 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. Nežiūrint 
kur gyvenate mūsų ypati.škas, ištikimas patarnavimas 
visuomet prieinamas už Naujų Žemesnę Kainų. Kiekvie
nam pagrabui mūsų koplyčia su vargonais dykai. Nu
liūdimo valandoje nepamirškite mus pašaukti. Republic 
8340, mūsų patarnavimu būsite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 S0. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sųryklu su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtcry 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVUVICIA UNDERTAKING CO:
TNCORPORATED

Henry W. Bucker
(Llcenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

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

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

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

DR. M. T. STRiKOLIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Nedėliotais pagal sutartį 
Oli.,o le.ef. ii w tetarti ',820 

Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOLIevard 7012

DR, C. Z. VEZEL’IS
DE N TĮSTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

TeL CAAal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Lcavilt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VlHginia 0036

Tel. LAF&yeUc 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Of. ir Res. GROvelil.l 0617 
6917 S. WASUTEAAW AVĖ.

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. M.Mltjl E.TE KOAD

■ Vai.: 2-4 fr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

Plioue C.yNal 6122

• DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2261 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Ncdėlieeuis pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. Ualitonna Avė.

Telefonas It Elfu bliu 7868

Tel. C.Ufa 0257 
v Ixes. l'KOspeet 6659

DR. P. Z. ŽALAI ORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Kezidcm tja 6600 So. Arteslan Av©. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 iki 8:30 vakare

Tel. GKOvehiU 1505

UK. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

tik susitarus
2422 W. KOAD

{VAIRŪS DAKTARAI:
Roa. Phone 

L.vutctvucii «641
Office Phone . AVEAtvvortn 3000 Ofiso Tel. VlCiory 0899

Rez. Tci. DKfctc. 9191

DR. A. R. McGRADIE dr. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7650 fc>o. Halsted btreet

JiOOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

J. j. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI
' SIMPATIŠKAI 

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už1 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 pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
, SPECIJ AUSTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—ė po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomls 10 iki 12
Telefonas MIDway 2880

Office; Rce.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Rusas Gydytojas ir Chirurgas ■
Speci j apstas odos ligų ir 

veneriškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomls ir Šventadieniais 10—12

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAKils (1991 

Res.: Tel. PLAsa 3200
VAI..VNDOH;

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 tr 7-9 v. v. 
Ncdėldlenlals nuo 10 Iki 12 diena

Pilone PROsj>e, t 1021

Dr. JOHN F. ruzic OR. C. E. FITZGERALD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 \Vest 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal eutartį 
ltyto vai. 8v. Kryiiuus Ligoninėj

Chlcaro. III.
Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS ir CHIRUROAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1-^ė Ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutartį

Kapitonas 
Pasauliniame kara

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
PF.R 28 METI 9 NKTIURUIT

GYDOMOS JOM YRA 
8p<claltftkat gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodljlm* kran
to odos. Ilgas, fatrds* reumatizmų, galvos skausmus, skausmus naga* 
roję. kosėjimą, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas liga*. Jeigu kiti ne
galėjo Jus lėgydytl, ateikite čia Ir pėrsltlkrlnklte kg jis Jum- g . i p».ta
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir lėgydė tūkstančius ligonių. Patart. ’ 
mas dykai OFISO VALANDOM: Kandie nuo 10 vai*" !,., r ,'n .ui i I 
valandai ir nuo t—t valandai vakare. Nedėliomls nuo ii ryto iki i vai 

u KM Iiath 8F. kanųpaa UmMer Avė. 1 ei. LKAurford Uit

fjVDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTT.lt 
KAIP UŽSISEK ĖJUSIOS ir NE

MOTT.lt


6 5 fl S V G Trečiadienis, rugsėjo 13, 1933

C H I C A G O J E Broliukas jam atsakė, kad X Ateinantį sekmadienį 
j Aušros Vartų parapijonai la- taip pat bus nepaprasta kole

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK
Mūsų bažnyčioj iškilmingai 

švenčiama Šiluvos atlaidai. 
Žmonių rytais ir vakarais pri
sirenka pilna bažnyčia. Pamo
kslus sako tėvas J. Bružikas, 
jėzuitas, šis garsus pamoksli
ninkas daug gražių, įtikrinan

I raitės stropiai ruošiasi prie 
i to, kad sveteliams būtų malo- 
Jnus vakaras.
Į Be kitko, viena laimingi] 
mergaičių per šokį gaus dova
nų.

ŠAUNI ŠILALIŠKIŲ 
VAKARIENĖ

Šilališkių vakarienė svečiui
iš Lietuvos kun. St. Irtmanui 
pagerbti įvyko šeštadienį, rū

bai rūpestingai rengiasi prie 
seimo. Parapijos talkininkai 
sušįlę dirba dienomis ir vaka
rais, kad pagražinus visus pa
rapijos niūrus; jie vieni plau
na, kiti sienas, lubas dažo, 

Komisija ka(l atsilankę iš visų Chica- 
gos ir apylinkių miestelių at
stovai galėtų pasigrožėti.

X Aušros Vartų moterų ir 
merginų draugija labai rflpes- 

į' tingai rengia bingo ir užkan- 
dį-vakarienę rugsėjo 16 d. Mat

kta bažnyčios išdažymo fon- 
dan. Kurie dar neaukojo, pra
šomi paaukoti. Toliau gyvena
ntieji parapijiečiai prašomi sa 
vo aukas atsiųsti ar atvežti į 
klebonijų.

SVEČIUOSE SU KUN. 
IRTMANU

čių ir pamokinančių minčių g-y ė jo 2 d., gražiam Zaek (Za- 
patiekia klausytojams. J. M. karauskų) bungalov, 6718 So. 
pralotas J. Macejauskas, ku-

Kun. S. Irtmanas buvo pa
kviestas Cbicagon kun. prap
loto Krušo. Svečio gimtinė y- 

dr-jos pirndninkė turėjo “liu- ra Šilalė, čia jis ir pirmąsias 
kę” laimėti dovanų parapijos S v. Mišias laikė.
piknike. Visas vakarėlio pel- J&girdę šilališkiai kun. Irt-

ris atvyko Pasaulinės Parodos 
pamatyti, taipgi dalyvauja at
laiduose. Nemaža svečių kuni
gų būna kasdien. Iškilmingas 
užbaigimas Šilavos atlaidų į- 
vvks ateinantį penktadienį va-

Artesian avė. P-as Zaek turi inas e*s bažnyčios dažymo fon Įmanų esant Chicagoj, panoro 
brolį kunigų, kuris jau 18 me-Į^an- . Įsu juo pasikalbėti. Tat vienas

X Parap. talkininkai sma- tiš šilališkių J. Milinavičius pa 
rkiai varosi pirmyn. Vakar j kvietė svečių pas save. Be pa
turėjo pasikalbėjimų su kun. ties svečio, dalyvavo dar pra- 
Ad. Jeskevičium parap. vika- lotas Krušas, kun. Pankus, ši

tų kaip darbuojasi Vilniaus 
krašte.

Baigus vakarienę L. Šimu
tis pasakė tris kalbas. Pirmu

karų. Bus iškilmingi mišparai, susirinko tie žmonės, kurie ta 
o po .14 procesija. Visi kvie
čiami dalyvauti iškilmėje. Rep.

tinėj kalboj pabriežė, kad čia ru, ir parapijos komitetu. Vi-, lališkiai Šimučiai, Prečinaus-

rnavo kun. St. Irtmanui prie 
pirmųjų šv. Mišių ir chore 
giedojo. Dabar po 27 metų ir 

IŠKILMINGOS VESTUVĖS;™1 ^sėjo į krūvų. Kitoje kal-
________ |boje ragino šilališkius organi-

Rugs. 17 d. Gim. Pan. ŠvJ^otis, sutverti dr-jų. 
bažnyčioj per sumų įvyksta; Kini. Irtmanas savo kal- 
iškilmingas šliūbas S. Miko- jb°i pritardamas šimučiui, Ta
laičio (Michols) ir Stefanijos 8ino sutverti šilališkių dr-jų. 
Zakutauskaitės. Per šliūbų mn Toliau papasakojo, kaip bflda- 
sų mėgiami solistai K. Pažar- n'as Olles°j suorganizavęs me 
skis ir Ona Juozaitienė giedos rgaičių-tarnaičių dr-jų. Organi
duetų “Avė Maria” (R. S. zuotos mergaitės gaudavo ge-
Lambilotte). Solistams pritars resnes vietas ir didesnį užmo

kestį.
Savo draugijai šilališkiai čia 

pat išrinko ir valdybų: pirm. 
J. Milinavičių, sekretorium A. 

nos” chore ir tebėra choris- Prečinauskų. Paskui dar kal
tais. Visas jaunimas jaunave- Prečinauskas, Šimutis, 
džiams linki laimingos kloties, Mozonienė, Milinavičius.

Padėkos žodis pp. Tabuls 
kiams, J. Irtmanui ir Milina
vičiui už didelį jų triūsų. Va
karienėj dalyvavo: Kažauskai, 
Mažeikai, Kavaliauskai, A. 
Goodivin iš Detroito, Galins-

varg. B. Janušauskas vargo
nais.

S. Mikolaftis ir S. Zakutau- 
skaitė susipažino L. V. “Dai-

naujame gyvenime.
Ieva Lukošiūtė

SODALTEčIŲ ŠOKIŲ 
VAKARAS

Tikrai, nei vienas nenorės 
praleisti šio taip vadinamo kai, Rubienė, Bliudienė, Šer- 
“guzikų šokių” vakaro, kurį
rengia mergaičių sodalicija, 
sekmadienį, rūgs. 17 d. Tai bus 
rudens sezono atidarymas.

Visi darykite sutartis būti 
Ginsimo Pan. Švenč. salėj 8:30 
sakyto sėkmadienio vakarų.
Komisija iš E. Prosevičiūtės,
V. Jasinskaitės, A. Marozai- 
tės, E. Stoškaitės ir O. Šioks-

LIB7T. ADV. DRAUGIJA 
REIKALAUS, kAd AMERI 
K A IŠTIRTŲ TIKRĄ PRIE
ŽASTĮ DARIAUS IR GIRĖ

NO ŽUVIMO

žmonių iš šveicarijoR ir kitų 
kraštų, ir visi pripažįsta, kad 
Lietuvoj jie randa daug gra
žesnių vietų, negu kur kitur.

Šilalės parapijoj yra labai 
gražių kaimų, stovinčių prieš 
kalnų ir daubose, apsiausti u- 
pėmis ir žaliuojančiais kalnais. 

Marąuette Parko Juozas

PRANEŠIMAI

EILIŲ MĖGĖJAMS
Pavasario Balsai, Maironio, 120 pusi............................ $0.75
Vainikai, Naujesniosios Poezijos Antologija, paruošė

K. Binkis, 230 pusi...............................................
Cit, Paklausykit!, Rinktinos poetų eilės, surinko L.

Gira, 190 pusi........................................>................
Rudens Aidai, Adomo Jakšto, ICO pusi.......................
Kristijono Duonelaičio Raštai, sutaisė J. Šlapelis, 88

pusi............ ........................................... .  .. ................
Padangėse, J. Sakalo ir Basaičio, 128 pusi................
Brėkšta, Poema, M. Vaitkaus, 38 pusi........................
Tėvynės Keliais, Lindo Giros, 64 pusi........................ $0.25
Meilė, M. Gustaičio, 24 pusi........................ . .................... $0.15
Aureolė, Oratorija, M. Gustaičio, 24 pusi....................... $0.10
Tėvynės Ašaros, M. Gustaičio, 24 pusi............................ $0.19

GALIME GAUTI “DRAUGO” KNYGYNE 
Ateikite patys, arba pasiųskite pinigus laišku.

$1.00

$0.50
$0.60

$0.45
$0.30
$0.30

Federacijos Chieagos Aps
kričio mėnesinis sus-mas įvyks 
ketvirtadienį, rugsėjo 14 d. 
7:30 vai. vakare, Aušros Var
tų parap. mokyklos kambary. 
Skyrių draugijų atstovus ir į 
visus darbuotojus kviečiame, 
nes šiame susirinkime bus iš
duotas raportas iš buvusio ko 
ngreso; be to turėsime daug 
svarbių dalykų svarstymui.

“DRAUGAS” PUB. CO..
2334 South Oakley Avenue.,

CHICAGO, ILLINOIS
Viršaičio Pet. Ulinsko sody- J SKAITYKITE IR PLATIN-

Kurie turite buvusių kong-kUo Suf,egė I KITĘ “DRAUGĄ”
,---- e-j— —..... y- .. rcsjn- vakarų tikietus ar d»-| ---- —-- ,

si gyrė gražų ir naudingų jų kas, Kavaliauskai, Kažauskai, . » , . ... . ? nas su suvežtais jame javais i
darbų. Pas visus ūpas kuoge- |Kačinai ir kun. Irtmano bro- 
riausias; visi nori grįžusiam Jis Juozapas. Per vakarienę 
klebonui kun. Mačiulioniui svečias papasakojo apie Šilalę, 
“supraizų” padaryti, t. y. iš- nes įdomu buvo žinoti ypač. 
plauti ir išdažyti bažnyčių, mo tiems, kurie seniai jau gyve- 
kyklų ir salę. j na Amerikoj. Po vakarienės

X Šiomis dienomis labai Praž'Ų kalbų. Kalbė-

nigus už parduotus tikietus,
malonėkite būtinai šiame su i. 
sirinkime grųžinti. Valdyba

ir mašinomis. Iš kluono užside
gė kitos trobos. Išliko tik Svir- 

inas su gyvenamu namu. Gyvu

FILATELISTŲ DĖMESIUI liai išliko, sudegė tik paukš
čiai ir 2 šunes.

Visi Chieagos lietuviai fila 
telistai (pašto ženklelių rir.

kalinga daugiau talkininkų.'į? Pat® šeimininkas Milmavi- kėjai) kviečiami atsilankyti j 
a yru, moterų, vaikinų ir me- čiu8, pral. Krušas, Šimutis, i steigiamų'jį lietuvių filatelistų
rgaičių. Visiems, kurie eina į 
t8lkų šiame darbe, širdingai 
ačiū. Visi talkininkai surašo
mi ir jie nebus pamiršti.

I draugijos susirinkimų ketvir- 
Kalbėdamas apie Lietuvų Įtadicnį, rugsėjo 14 d., 7:30 vai 

kun. St. Irtmanas sakė, kad'vakare adresu: 2322 W. 24 St

Prečinauskas.

Skalbyklos
Thor, Maytag, Apex, Pri
ma, Westinghouse, Easy 
Washer.

Budriko krautuvė užpir
ko daugybę, mašinų kol kai
nos nebuvo aukštos ir da
bar parduoda už žemas kai
nas.

LIETUVIAI PAGERBI JACK SHARKEY
Pirmadienio vakare, rūgs. boj. Pats Jack Sharkey kai

li d., Midland klube, mieste, bėjo lietuviškai, dėkojo už pa 
surengta bankietas pagerbimui gerbtuves ir didžiavosi fuo, 
Jack Sharkey. Dalyvavo keli‘kad yra lietuvis. Po vakarie 
šimtai žmonių; sveikino Jack
Sharkey ir linkėjo jam daug 
sėkmių būsimose kumštynėse 

Viskas prasidėjo punktua
liai. Jack Sharkey atvyko su
žmona. Salė Midland klūbe

Visos anglių kompanijos pakėlė an- 
kad žmo- I 

lietuvių
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj, 

j pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
T ipfil ' relk*a anglių, teiefonuokit tuojaus, i 
JuiciU- gausit daug pigiau negu kur kitur — ’

Telefonas
REPl’BI.IC 84<12

dabar i Lietuvą atvažiuoja! O auk5,as)- Prašomi nepaini. 1
__________________________ _  rėti. Iniciatorius

Dr-stės Palaimintos 
vos susirinkimas įvyks rugsė
jo 13 d., 8 vai. vak. Chieagos 
Lietuvių Auditorijoj. Nariai 
malonėkite laiku susirinkti. 
Reikia apsvarstyti visus drau
gijos reikalus. Šiame susirin-

nės iki vėlumos kalbėjo su vi- kime bus priimamos moterys 
sais, davė visiems savo para- ir merginos. Draugijų sudaro 
šų (autograph) ir linksmai at- vyrai ir moterys. Visi, turi ly- 
sisveikino su publika. gias teises, kaip ligoje taip ir

---------------- ipomirtinės reikaluose.
Chicagoj eina naujas judė-

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie Stote St.
Tel. PULIiiran 5650 

Ketvergo vakarais nuo 7 lkf 9 
4600 S. Wood St. VAFagette 6SM

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7660 

Valandos 9 ryte iki B popiet
2201 W. Ctermak Road

Panedėlio. Seredos fr PėtnyCIos 
vakarais t Iki 9 *

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo Ir 8ubatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas REPoblc 9600

Naujos elektrikinės skalby
klos vertės $75 po

*39.00
Skalbvklos $60 vertės po

*29.00
Skalbvklos vertės $90 po

$49.50
GALIMA PIRKTI 

MOKANT PO JI į 
SAVAITE

Jas. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Valdyba
buvo gražiai parengta; Ame- pimas dėl kumštynių Jack Sha-
rikos ir Lietuvos vėliavomis įrkio su King Levinsky. Kum- oi 
išdekoruota; stalai gražiai pa- žtvnės ivvks riicrs. 15 d. Wbite I 4i,

pečiai, Juozaitienė, Svatvinas,
Pauliai, Mažonai, Aitutienė,
Aukskalnienė, Sutrin, Brazau-J puošti; visa publika geriau-

Skaitykit#* platinkite

skai, Baltutienė.
Marąuette Parko Juozas

MS GIRDĖT AUŠROS 
VARTĮI PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
Vienas jaunikaitis, veikėjas, 

atėjęs pas paprastų broliukų 
Marijonų paklausė; kaip čia

šiame upe.
Vakaras pradėtas orkestrai 

griežiant Lietuvos himnų. Ma- 
• ldų atkalbėjo pral. J. Mace
jauskas, svečias iš Lietuvos.

Al Kumskis, pirm. šio va
karo rengimo komisijos pasa
kė įžanginę kalbų ir perstatė 
Povilų Šaltimierų' vakaro ve
dėju.

Buvo daug gražių kalbų ir 
dainų, o po vakarienės šokiai.,

štynės įvyks nigs. 15 d. White Į dienraštį “DrCUgJj” if 
s°* ^au!i". aSs i femlcite i~«w tuos pro

fesionalus ir biznierius.atkreiptos, kas išeis laimėto 
ju. Į kumštynes suvažiuoja vi
sos Amerikos ir užsienio spor
to mėgėjai ir laukia kumšty
nių dienos.

Laukia ir šimtai lietuvių. Vi 
si iš anksto perka bilietus. Pi
gesnių vietų neužilgo pritruks, 
todėl patartina iš anksto nu-
supirkti sau tinkamus bilie
tus.

Smagu girdėti, kad lietuviai

Uline garsinasi jame.

NEPRALEISKITE PROGOS 
Ant pardavimo restaurantas su n-

laus bizniu. Blsnls labai geras ir se
niai lftdlrbtas, esu priverstas apleis
ti. Priežastį patirsite ant vi’etoa.

Atsišaukite-
.7457 SO. H.MjNTED STREET

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus Ir pri
statau Anglis už pigiausias kalnas. 
Pašaukit I.AFayetre 8680

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

____ _ būtų geriau ir iškilmingiau .-Šokiams grojo gera orkestrą. ,tuo interesuojasi. Ir, reikia
(Tęsinys iš 2 pusi ) mu,ns Prisiren^i Prie Kolegi-1 Jack Sharkey linksmo bfldd manyti, gausiai dalyvaus Jar 

nėtų komisiją: John B. Bor- ^0R Rėmė^ Reimo ir P®™’™*5 ,žmogus. Jo žmona taip gi yra kio-Levinsky kumštynėse, kas 
den Jose b T Grish ir R A Tėvų ir Brolių Mari į labai maloni. Visas vakaras aukščiau pakels lietuvių var-
Vasalle. Šiomis dienomis ko- j°nų Ameriko-i nuveiktus dar- buvo tikrai lietuviškas. Tik dų pasauly, šio sporto šakoje.
....... • i- • • . bus! buvo kelios kalbos anglu kai-! Sportininkas John Kulis'misija laike savo posed] ir jau R * ’ v

pradėjo veikti. Apie jos dar
bo pasėkas bus pranešta kaip 
greitai tai bus galima ir pa
togu padaryti. Jei kas turi ko
kių ypatingų faktų ar žinių, 
nurodančių tikrų priežastį Da
riaus ir Girėno žuvimo, pra
šome jas priduoti komisijos 
pirmininkui, John B. Borden,
195 West Monroe St., Cbica- 
go, 1,1. Pareikalaujant, visi su 
sinešimai bus konfidencijoj už 
laikomi. Norėtumėm išgirsti «
visuomenę ir organizacijas, ar 
pritaria šiam Amerikos Lie
tuvių Advokatų Draugijos žy
giui.

John T. Zuria,
Draugijos pirmininkas

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGKNTURA

PRISIRAŠYKITE J MŪSŲ SPULKĄ
TE1HTNGUMI! PAMATUOTAS BIZNIS

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

Leidėjiai Lietuviškų Radio 
Programų.

Nedėldieniais: 8 vai. ryte 
ir 1 vai. po piet. iš W.C.F.L 
970 k., ir 1:30 vai. po piet., 
W.A.A.F., 920 k.

OUK OFFICE

f
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