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Santarve daro planus suremti Vokietiją
PROSJOS VYRIAUSYBĖ PASALINO 

BERLYNO M. TARYBA
Kuboje sukilėliai daro pažangą, 

užima miestus
PREZ. ROOSEVELTAS PLA

NUOJA BEDARBIUS 
APRŪPINTI KURU

DIRBA PLANĄ PRIEŠ 
VOKIETIJĄ

PAŠALINO BERLYNO 
MIESTO TARYBĄ

PARYŽIUS, rūgs. 24. — j BERLYNAS, rūgs. 24. —
Santarvės valstybės — Pran-1 Prūsijos nacionalsocialistų vy-• i *
cūzija, Anglija ir Italija, Pran 
cūzijai vadovaujant dirba pla
nų prieš Vokietijų, kad nusi
ginklavimo konferencijoje ben 
drai pasipriešinti (Vokietijos 
ginklavimuisi ir nurodyti, kas 
jai yra galima, kas gi negali
ma. Prie santarvės glaudžias 
ir J. Valstybės.

riausybė pašalino šio miesto 
ir 20-ies priemiesčių tarybas, 
Į šių vietų paskirtas iš 25 na
rių komitetas. Dėl tarybų pa
šalinimo apie 1,200 asmenų ne 
teko darbo.

MASKVA PROTESTUOJA

SUKILĖLIAI DARO 
PAŽANGĄ

HAVANA, Kuba, rūgs. 24.
— Sukilėliai prieš Kubos vy
riausybę smarkiai veikia Ma- 
tanzas provincijoj. Pietų link 
nuo Colon jie užėmė du mies
tus. Prieš juos pasiųsta karino 
menė, kuriai ligi šiandien dar
nebeteko su jais susidurti. į AVASHTNGTON, rūgs. 24.—

Tariamas Kulms preziden- ’ Šalia Havanos, Kuboje, apip- 
tas San Martin turi taikos pa- lėšta amerikiečių (.T. V. pilie- 
sitarimus su, įvairių
vadais.

MASKVA, rūgs. 24. — Sov. 
Rusijos vyriausybė pasiuntė 
protestų japonų vy riausybei. 
Pažymi, kad japonai, prisiden 
gdami Mandžiūktfo valstybe, 
nori pasisavinti rytų kinų ge
ležinkelį.

J. VALSTYBES PROTES
TUOJA

partijų čių) namai. Valstybės departa 
mentas pasiuntė protestų.

ATSISAKĖ REMTI 
DOLERĮ

ME(XICO CITY, rūgs. — 
Meksikos bankas paskelbė, kad 
jis atsisako toliau remti ame
rikoniškų dolerį, kurio vertė 
ar daugiau smunka.

ANGLIJOS PAKRAŠČIAIS 
MANIEVRAI

ŽEMA TEMPERATŪRA

DARAU GALI NAUDOTIS PILNU SAVO VARDU.

Senovės velšių (Škotijoj) miesteliui Llanfair oficialiai pripažintas tikrasis jo
vardas. O tas vardas yra: LlanfoirPwllgyngyllgogeryprwyrndrob\villllantysiliogogogoch.

PAGERBSIME DARIU IR GIRĖNĄ TEN, 
KUR JIE PERNAI MUS STEBINO

PADANGĖJE 1
LIETUVIŲ LAKŪNAI PATAR

NAUS DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINKLO FONDUI

VYRIAUSYBE PRISTA
TYS ANGLIŲ

WASHINGTON, rūgs. 24. - 
Prez. Rooseveltas planuoja, 
kad ateinančių žiemų krašto 
vyriausybės kaštais pristatyti 
bedarbių šeimynoms anglių ku 
r ui.

Artimiausiuoju laiku bedar
biai gaus iš. vyriaufiyltės- mais
to, ir iš medvilnės pagamintų 
drabužių.

ROOSEVELTAS PLANUO
JA ATIDARYTI BANKUS

WASHINGTON, rūgs. 23.— 
Prez. Rooseveltas planuoja vi
sam krašte išnaujo atidaryti 
apie 5,000 bankų, kuriuose už
daryta daugiau kaip septyni 
bilijonai dolerių “įšalusiųjų” 
indėlių.

YAKIMA, AVasli., rūgs. 24. | Tuo būdu tikimasi padidin- 
— Tipsoe ežero apylinkėse į ri krašte pinigų kiekybę ir daik 
daug prisnigo, o Montana vals tams kainas.
tvliėje siaučia viesulas. Tem-! ------------------
peratūra nuslūgus ligi 44) 1. j ST. LOUIS, Mo., 23. — Va-

-------------- — Ikar nuo “miegamosios” ligos
Hanunonde, Ind., rastas nu-' mirė 4 asmenys daugiau. Ligi 

žudytas gazolino stoties savi- šioliai mieste ir apylinkėse mi- 
ninkas A. Will, 62 m. amž. ;rė 169 asm.

BEDARBIAI MALDININKAI 1$ ANGLĮ 
- JOS IŠVYKO ROMON

' LONDONAS, rūgs. 23. —
Surinktų iš visų Anglijos da
lių 420 bedarbių katalikų dar
bininkų šiandien maldininkais 
išvyko Romon, kad ten gauti 
Šventojo Tėvo palaiminimų, 
pelnyti Šventųjų Metų atlai
dus ir pasimelsti, kad grei
čiau išnyktų nedarbas.'

Šių maldininkų kelionė ap
mokama surinktu 35/XX) dole
rių fondu, kuriam iniciatyvų 
davė katalikas rašytojas Gre
go ry MacDonald. Jo sumany
mo idėja yra 4a, kad kurie ka
talikai neturi ištekliaus savo 
kaštais aplankyti Romos, o

CHICAGOJE

Dariaus-Girėno paminklo statymo komitetui padedant, 
Chicagos Lietuvių Aero Kliubas š. m. spalių 8 d. rengia Lie 
tuvių Aviacijos Dienų. Dariaus ir Girėno draugai lakūnai, 
mūsų tautiečiai, vežios keleivius ir rodys su savo lėktuvais 
įvairius triksus ore. Jie parodys net labai pavojingų triksų 
padangėje ir tuo būdu vaizdžiai primins čikagiečiams per
nykščius Dariaus ir Girėno triksus. Dvi jaunos merginos, 
lietuvaitės, šoks iš lekiančio lėktuvo su parašiutais ir nusi
leis visų žiūrovų akyse. Kitas mūsų tautietis darys pavo
jingų gimnastikų ant lekiančio lėktuvo! Skraidys didelis bū
rys kariški) lėktuvų ir rodys įvairias lėktuvų formacijas. Be 
to, bus ir daugiau įvairių įdomių dalykų.

Ijaimingasis gaus tikrų “LITUANICOS” modelį.
Visas pelnas skiriamas Dariaus-Girėno paminklui pas

tatyti Cliicagoje.
Dariaus ir Girėno giminės pareiškė didelį džiaugsmų, 

kad paminklo statymo darbas eina pirmyn, nežiūrint vienos 
grupės pastangų nukreipti visuomenės dėmesį nuo Dariaus 

minias savo

ypač bedarbiai ir vargšai, tie 
turėtų būt siunčiami visuome-
nės sudarytais fondais. šieiir Girėno pagerbimo. Šie mūsų didvyriai turi 
žmonės yra visko netekę ir vi« I kurie yra pasiryžę pastatyti paminki, pirmiems lie-

tuviams, nugalėjusiems Atlantiko vandenynų.kų praradę, išėmus pasitikė
jimų sav-o maldomis. Per sunk 
meti jie neturi draugi), išėmus 
Šventųjį Tėvų, kurs visumet 
juos paguodžia ir jų likimu 
rūpinasi.

Po šv. Mišių Mayfair bažny
čioje bedarbiai maldininkai nu 
lydėti į Victoria geležinkelio 
stotį. Tenai pašventinti jų pa
parčiai (vėlukai). Maldinin
kams vadovauja keliolika kut 
nigų.

PRADĖS IŠKLAUSINĖ
JIMUS

Cooko apskrities “board of 
tax appeals” spalių mėn. 4 <1. 
pradės išklausinėjimus dėl per
sonalių mokesčių už 1932 me- 

Naktį penki plėšikai užpuo-1 įus 
lė Service Lnundry ofisų, 32201 Tortų įkainotojas Joeoba 
\V. T^ke gat. Surišo sargų, so rpįkk ja vilties, ka<l bus mažas

SURIŠO SARGĄ, PAGRO
BĖ 500 DOL.

Amerikos karo veteranai' lietuviai taip pat prisideda 
prie to kilnaus darbo ir padės surengti Lietuvių Aviacijos 
Šventę spalių 8 d.

Tų dienų visi nuoširdūs Dariaus ir Girėno gerbėjai vyks 
į Harlemo aeroportų, prie 87 g-vės ir Harlėm avė.

Ohio legislatūra atidėjo parapi
jų mokyklų bilių

COLUMBUS, O., rūgs. 23.- 
Ohio legislatūros abieji rūmai

tus skirti keturis milijonus do 
lerių. Pažymėta, kad laja para

per keletu dienų karštai svars .pijų mokykloms skirta pagalba
/te katalikų parapijų mokyklų 
reikale įduotų Ijilių ir paga
liau nusprendė atidėti.

Bilius buvo įduotas abe
jiems rūmams vienu kartu. 
Reikalauta parapijų mokyklų 
paramai per šiuos mokslo me-

bus pagelbėta pačioms viešo
sioms mokykloms. Nežiūrint 
to, biliaus priešai laimėjo.

Kieki patirta, dauguma vals 
tybės gyventojų nėra priešin
gi -tai reikalaujamai pagalbai. 
Priešingi tik fanatikai.

NEW YORKAS REIKALIN
GAS PINIGŲ

32 VALANDŲ SAVAITĖS 
DARBAS

NEVY YORK, rūgs. 24. — DETROIT, Mieli., rūgs. 24.daužė geležinę spintų ir, pag- 
Irobę apie 500 dol. čekiais ir pi

skaičius protestų. Šio miesto valdyba šaukiasi'— Fordo automobilių fabrikų
kilnųjį kraštų ir tautų, apie... 
japonus katalikus ir kataliky- i mKa,s> PasPruk° 
bes pažangų. Apie japonus
pirmiau jis patyrė skaityda
mas garsaus Azijos rytų apas 
talo Šv. Pranciškaus Ksavero 
gyvenimų, o paskiau — nuo 
kardinolo Fumasoni-Biondi, 
kurs apie dešimts metų buvo 
apaštališku delegatu Wasbing 
tone, o prieš tai keletu metų 
apaštališku delegatu Japoni
jai.

Jo Kekse, reiškia džiaugs- _______
mo, kad jis artimoj ateitv XT , . ,i Normai ir Marnuette bulva-vyks i kilnųjį JaPony kraštų. 7. .... rų skersgatvy plėšikai užpuolė„„„ r—. .... Bet kaip kiekvienas džiaugs- * J

. . T .. v. - j 5 • •• !•-’«• automobilių važiuojanti poliesis i Japomių užimti ten anksmas dažnai susija su lindėsiu, .. . , , . I. . . v. t Trt, , monų Louis Luola iš Lawftdaletųjų ir podraug atsakommgųjų
Šv. Tėvo atstovo vietų.

Ark. elektas pareiškia, kad
jis Japonijoj nėra buvęs, ta
čiau daug yra girdėjęs apie tų

ARKIV. MARELLA APGAI- 
, LI, KAD TURI APLEISTI 

J. VALSTYBES
LONDONAS, rūgs. 24. —

Anglijos pakraščiais vyksta 
manievrai. Norima patirti, ar
yra galimybės lėktuvais suko- WASIIINGT0N, rūgs. 23.— 
neveikti priešo laivyno puoli- Arkivyskupas elektas P. Ma- 
mus prieš pakraščius. rella apgaili, kad -turi apleis

ti J. Valstybes. Jo Ekscelenci
ja apie dešimts metų čia apaš
tališkoj delegatūroj ėjo audi-

MEXIC0 CITY, rūgs. 24. jtoriaus pareigas. Nesenai Šv. 
Žiniomis is Vera fruzo, PujTgva8 pijus XI paskyrė jį 
erto Mexico kalėjime šukele apafttališku delegatu Japonijai 
alkio streikų ->() kalinių. Jie rei jr paaui(&tino tituliariniu Do- 
kalauja, kad būtų pašalintas
distrikto teisėjas.

50 KALINIŲ ALKSTA

PALEIDŽIA POLITINIUS 
KALINIUS

SANTIAOO, Čilė, rūgs. 24. 
— ičlės resp.prezidento įsaky
mu viams krašte paleidžiami 
visi politiniai kaliniai.

clea arkivyskupu. Šio rugsėjo 
mėn. 30 (T. išvy ks Romon, tenai 
bus konsekruotas, paskui lei-

taip ir Šis. Jo

TEISĖJAS PAGYRĖ 
POLICMONĄ

Teisėjas Green pavedė 
“grand jury” pašautųjį plė
šikų T. Burke, 48 m. amž. Jį 
pašovė ir sugavo policmonas, 
seržantas J. Fitzgerald. Teisė 
jas pagyrė policmonų.

PAŠOVĖ POLICMONĄ

Ekscelencija rn°?^.
policijos stoties.apgaili, kad priverstas apleis

ti vietos delegatūrų ir daugy- Policmonas su revolveriu ap 
bę gerųjų žmonių, su kuriais sigynė, tačiau į petį pašautas, 
teko susipažinti. .Plėšikai paspruko.

reikalingų fondų. Miesto ma
joras pakvietė talkon gulier- 
natorių, kurs tariasi su ban-

,1T , . kininkais. Norima gauti nors Chicagon atvyko is \\asbin- , °

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS CHICAGOJ

gtono šimtmečio pažangos pa
rodų aplankyti Vokietijos am
basadorius dr. H. Luther. Sa
koma, jis čia užtruks keletą 
dienų.

NUBAUSTAS 199 METUS 
KALĖTI

Tony Rocco, 24 m. amž. va 
karinės miesto dalies plėšikų 
žmogžudį, teismas nubaudė 
199 metus kalėti. Vieno plėši
mo metu jis nužudė policmonų.

Pranešta, kad nužudytų Ori 
cagoj policmonų namiškiams 
pensija užtikrinta.

72 milijonus dol. paskolos.

vadovybė pranešė apie 45,(XX) 
savo darbininkų, kad pradėjus 
šiuo pirmadieniu įvedamas 32 
vai. savaitės darbas. Tas daro 
ma, tik ne ilgam laikotarpiui.

Bankininkai nenori duoti i Paskui ir vėl bus grųžintas 40 
paskolos. Jie reikalauja, kad valandų darbas, 
miesto valdžioje būtų įvesta T|]o bMū manipulin0Jant 
griežčiausioji ekonomika ir tas „orima i5aisuMi „„„ a„tomoW 
turi būti garantuota. laJ ko(lo pasirnSvtn<>.

Pasitarimai su bankininkais 
vyksta.

CHICAGOS SAVAITE 
PARODOJE

Chicagos šimtmečio parodoj 
spalių mėn. 9 d. turėjo įvykti 
Chicagos miesto diena. Dabar 
minėta diena pakeista visa sa
vaite.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

SESERYS ELZBIETIETĖS 
PLEČIA SAVO VEIKIMĄ

Seserys elzhietietes, jau spė 
jusios Kaune užsirekomenduo-' 
ti savo darbu ligonių priežiū
ros ir slaugymo srityse, šiomis 
dienomis dr. Zacbarino buvo 
pakviestos perimti jo chirurgi
nės klinikos ligonių priežiūrų 
ir slaugymų.
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DOLERIO INFLIACIJA

t

Kada prezidento Roosevelto vyriausybė 
pasiryžo gaivinti krašto pramonę ir duoti 
•reikalingi} pagalbi} ūkininkams, tada buvo 
nutarta pirmiausia padidinti krašte pinigų 
apyvartų. Šiandien pramonę gaivinti progra
ma vykdoma, ūkininkams pagalba duodama, 
tačiau nesimato laikų pagerėjimo tiek, kiek 
tikėtasi.

Apsižiūrėta, kad pinigų apyvartoje yra 
per maža. Bankuose sukrauti pinigai pelija. 
BfUlkininkai neduoda paskolų privačiams as
menims. Jie tenkinasi darydami biznį su vy
riausybe, pirkdami jos leidžiamus bonus. Tur
tuoliai ir kiti pinigų krovėjai bijo bankno
tus paleisti apyvarton, nors vyriausybė seniai 
visus ir kiekvienų skyrium ragina, kad pa
leistų savo pinigus į darbų. Panaikinus va
liutai aukso pagrindų, dolerio vertė žymiai 
nupuolė tarptautinėje niaihyboje, o namie ne 
tiek daug, kaip iš pradžių buvo numatyta, 
l'ad piniguočiai ir turi vilties, kad jų su
krauti banknotai arba mažai, arba nieko ne
nukentės. ' '.aiid

Kadangi pinigų per maža, tad krašto vy
riausybė dabar pradėjo galvoti apie dolerio 
infliacijos padidinimų. Dolerio infliacija sko
lininkams ir visiems darbininkams yra nau
dinga ir geistina. Bet skolintojams ir tur
tuoliams tas nenaudinga. Ne kiek daug jie 
prarastų, bet jie būtų priversti sumažinti sa
vo krovinius. Na, ir yra žinoma, kas darbi
ninkams naudinga, tai turtuoliams priešinga. 
O kas jiems negera, jie tad yra pasiryžę at- 
kokliausion kovon.

Tad šiandien jie ir pakilę atkakliai ko
voti prieš dolerio infliacijos planų, kurį svar
sto krašto vyriausybė. Pietinių valstybių po
litinių partijų vadai reikalauja infliacijos, 
nes tuo būdu būtų gyventojams grąžintas 
pakenčiamesnis gyvenimas.ir visam kraštui 
gerovė. Kapitalistų spauda ir kiti turtuoliai 
tvirtina atvirkščiai. Jie sako, kad dolerio in
fliacija net pačių NBA vykdomų programą 
palaužtų. Jie pareiškia, kad tegul pasilieka 
taip, kaip šiandien yra. Tegul milijonai dar

MOTERS VAIDMUO KATALIKIŠKA
ME IR TAUTIŠKAME VEIKIME

(Kun. dr. K. Matulaičio, M. I. C. paskaita 
Federacijos Kongreso Moterų sekcijai)

Garbingosios katalikiškųjų draugijų 
Atstovės,

Turiu kalbėti jums — moterims, ku
rias šv. Tėvas Pijus XI kartų pavadino 
namų židinio kunigais. Bažnyčia ir mūs 
Ateivijos vadai su pagarba, o kartu su 
neaiškia baime žvelgia į Amerikos lietu
vių moterų katalikiškų ir tautiškų veiki
mų. Iš visų pusių gręsia visuomenei dideli 
pavojai. Juos nugalėti galime vien sujun
gę savo jėgas ir subendrinę pasiryžimais 
ataustas pastangas. Besiplatinąs netikėji
mas, religinės klaidos, dorovės kritimas, 
šeunų pakrikimai, — vis tai kasdieniniai 
pasireiškimai mūs dienų visuomenėje. Ar 
nebegalima atitaisyti? Ar nėra priemonių 
išvesti visuomenės į šviesesnį rytojų? Kas 
tai padarys? Taip, yra amžiais išbandyti 
keliai visuomenės negalėms gydyti, yra

bininkų bedarbiauja, o dirbantieji — tepasi
tenkina gaunamais alkio atlyginimais.

Kiek žinoma, jų protestai ir šūkavimai 
prieš dolerio infliacijų bus tuščios pastan
gos, jei vyriausybe matys, kad be infliacijos 
pramonės gaivinime nesimuto pažangos.

Neginčijamus faktus yra: be pirkimo jė
gos padidėjimo negalima laukti gerovės. O 
pirkimo jėgos didinimui yru reikalingi pini
gai, kurių yra per maža apyvartoje.

PIRK DABAR ’ KAMPANIJA

NBA administratorius Jolinsonas andai 
viešėdamas Cbicaoj paskelbė, kad šio rugsėjo 
mėn. 20 d. visam krašte “pirk dabar’’ kam
panija bus pradėta. Šios kampanijos tikslas 
yra raginti vartotojus, kad jie visko ko dau 
giausia pirktų, kad pirkimo neatidėliotų ryt
dienai, bet kad pirktų šiandien, kad pirktų 
dabar visa lai, kas gyvenimui ir patogumui 
reikalinga. Jis sakė, kad “pirk dabar” šūkis 
turi būt ko plačiausia paskleistas. Šis šūkis 
nėra patrijotinė žmonių pareiga, bet išmin
tingas pinigo panaudojimas, ši išinintybė, 
kaip jis aiškino, turi bt galvoje, kadangi ne
tolimoj ateity kainos ims didėti. “Jūs nega
lite daryti to, kų mes darome kiekvienam 
fronte be kainų didėjimo”, sakė administra
torius.

NBA — krašto pramonę gaivinti aktas 
yra sustatytas pramonės gaivinimo ir nedar
bo mažinimo reikalams. Šis aktas kovoja prieš 
neteisingų kompeticijų kiek pramonėje, tiek 
prekyboje. Jis leidžia krašto vyriausybei su
kelti visų eilę oidelių viešųjų darbų, kad tuo 
būriu pakirsti nedarbu. Aktas pasisako prieš 
monopolijas, bet daromi pramonių kodai ap- 
saugojami nuo prieštrustinių įstatymų pro- 
vizijų. Žodžiu, šis aktas daug ir gana pla
čiai rūpinasi ir aptaria darbdavių ir darbi
ninkų svarbiuosius reikalus, bet nedaug ir 
neaiškiai jis paliečia vartotojų reikalus. Tik 
sako, kad prireikus, prezidentas gali savo 
pažiūromis apdrausti vartotojus nuo išnau
dojimo.

Kada Washingtone daromi pramonių ko
dai, tai NBA administracija daug dirba darb
davių ir darbininkų gerovei. O į vartotojus 
neatsižvelgiama. Kada buvo sudaryta NBA 
administracija, lai buvo skirti keli ekonomi- 
ninkai, kurie turėjo atstovauti vartotojus. 
Tačiau pramonių kodų svarstymo metu var
totojai paneigia ir tie “atstovai” kits po 
kito išėjo iš administracijos. Vienas jų pasi
traukė net protestuodamas. Jis pareiškė, kad 
ekonominis atstatymas daugiausia priklauso 
nuo vartotojų, o šie paneigiami.

Tačiau jie nepaneigiami, kada reikia di
dinti pirkimo jėgų, be kurios visi pramonės 
ratai gali sustoti. Jie raginami, kad ko dau
giau visko pirktų. Jiems nukalamas net ypa
tingas “pirk dabar” šūkis.

Taip yra dėl to, kad vartotojai nėra or
ganizuoti ir nėra galimybės jiems susiorga

ATSAKYMAS Į PRIEKAIŠTUS DĖL DARIAUS IR 
GIRĖNO SKRIDIMO

(Buvusio vyriausio skridimo gesniais ir energingesniais as
rėmėjų komiteto ir dabar
tinio lakūnų paminklo sta

tymo komiteto viešas 
pareiškimas)
(Pabaiga)

Pabrauktieji žodžiai tvirti
na, kad fondo globėjai ii- mū
sų komitetas yra “žmogžud 
žiai”: nužudė Darių ir Girė 
nų?! “N-os” skelbia krimina
linį nusikaltimų ir teisia už

menimis! Tai bent naujienie 
eiai būtų ramūs ir būtų ga 

Įėję rodyti kitiems pavyzdį '

ka ir tuo labiau kad tuos da
rbus atlieka ne naujieniečiai. 
Tai yra nerimtas šališkumas.

" Reikia tikėtis, kad “N-nų” 
vadovybė pagaliau supras kei
stos savo taktikos kenksmin
gumų ir, užuot kaltinus kitus, 
gal prisimins ir savo apsilei-

arba paskiau pasigirti, kad Mimų Parodys daugiau nuo
širdumo bei aktyvumo nors la
kūnų paminklo statymo vaju-

Žinoma, ne visi k-to nariai j Komitetas tik tuo tikslu 
buvo vienodui darbštūs. Bet raSo pareiškimų ir to labai

“taip, o ne kitaip reikia dir
bti.”

čia ne k-to kaltė; jis negalėjo 
“pasirinkti tinkamus asme
nis”, nes pats buvo išrinktas 
to steigiamojo sus-mo, kuria-

jįl-Tad ir “N-nų ’ atstovai y-jjMe dalyvavo susirūpinusieji 
ra “tos žmogžudybės daly
viai”. Jei taip, tai neaišku, 
ar “N-nų” redaktoriai galvo
jo apie tai, kų rašo.

Komitetas ir fondas sunkio
mis sąlygomis veikė ištisus 
metus ir savo veikimo dėka

skridimu. Bet vis dėlto komi
tetas dirbo kiek galėjo ir kiek 
sąlygos leido: k-to surengia 
Aviacijos šventė ir bankietai 
davė nemaža pelno. Taigi, mū 
sų komitetas parūpino lakū
nams porų tūkstančių dolerių

parūpino “Lituanikai” naują Į— tai yra, daugiau, negu bet 
kuri kita Am. liet. kolonija.

Kiti komitetui daromi prie
kaištai atremti Lietuvos Mi- 
nisterio Balučio ir gen. kons. 
Žadeikio straipsniuose.

motorų ir pritaikė jų tolimam 
skridimui. Kaip žinome, ji 
perskrido Atlanto vandenyną 
ir žuvo jau netoli tikslo. Žu
vimo priežastis dar galutinai 
neišaiškinta, ir komitetas vi
sai nekaltas dėl tos nelaimės, 
kuri ištiko netoli lenkų-vokie- 
čių pasienio. Jei “Lituanika“ 
taip toli nuskrido dargi nepa 
lankiam orui esant, tai ji, be 
abejonės, buvo tinkamai pa 
rengta. Bet komitetas nėra a- 
viacijos ekspertai; apie tech
niškų lėktuvo parengimų gali 
spręsti nė “N-nų” kritikai, 
kurie aviacijoje nieko nenusi
mano, bet tikri aviacijos me
chanikai ir inžinieriai, kurie 
ir darė įvairius bandymus su 
“Lituanika”. Pagaliau, lakū
nai, išskridę iš Chicagos, nie-

Pagaliau, “N-os” 
škia pasigailėjimų, kad “tas 
pats komitetas pasiliko nieke
lio nerenkamas Dariaus ir Gi
rėno paminklo statymo dar
be”.

Lakūnams žuvus fondo glo
bėjai ir skr. rėm. k-to nariai 
bendrame posėdy nutarė to
liau veikti — pastatyti did
vyriams paminklų ir dar ko
optavo kelis naujus narius.

: trokšta.
Atsakę į svarbesnius prie

kaištus, lakūnų paminklo sta
tymo komiteto vardu kviečia
me visų srovių vadus, veikė
jus, redaktorius ir plačiųjų vi
suomenę nuoširdžiai padėti ko 
mitetui sėkmingai ir greitai 
įvykdyti didį darbų: per me- 
tinęs lakūnų žuvimo sukaktu
ves pastatyti Chicagoje didin
gų ir gražų paminklų Dariaus 
ir Ordino žygiui pagerbti ir į- 
amžinti. Visi lietuviai prašo
mi į talkų — į tų bendrų dar
bų- Komitetas ne savo garbei,

Dester Keezer, laikraštinin
kas ir ekonomistas iš Brool 
landville, Md., paskirtas ekz^ 
kutyviu direktorium NRA uif 
kščiausiame ofise. Jam pave
sta studijuoti kainų kilimų.

bet lakto, žygio garbei dirba! ,’ko Plukll>"'as Nemunu stoto- 
O kas turi koki, naudbgu JO-Klaipėdos uostas, taptn L,o 

dažnai rci sumanyta, ar patarto,, l‘a™,s.uo8‘a; iabaI ls’

'šome teikti juos komitetui — 
bet be pagiežos, be pavydo ir 
be piktos valios! Dirbkime be
ndrai, o kritikuokime su mei
le ir ypač su noru padėti tam 
bendram darbui, bet ne kenk
ti.

Didelė Dariaus ir Girėno au
ka turi ne skaldyti Amerikos 
lietuvius, bet garbingai sutel
kti visus į tautinę vienybę.

Bet ir čia “N-os” turi ypa-į Mūsų didvyriai pasiaukavo na 
tingų privilegijų: turi 2 savo kuriai nors lietuvių srovei, bet 
atstovus k-te ir 1 atstovų fo-j'^ai mūsų tautai. Amerikos 
nde. Tokios privilegijos dar'lietuvių visuomenė turėtų ri- 
negavo nė viena kita liet. re- mčiau žiūrėti Į Dariaus-Girė- 

ko daugiau nereikalavo iš mū- dakcija. Tad 'naujieniečiai vėl j no žygį ir tinkamai pagerbti 
sų komiteto ir neprašė kokios ' turi geros progos pasiaarbuo-
nors pagalbos. Tuo būdu, “Ei ti nors paminklo statymui. Ne

aišku, ko “N-os” dar nepa
tenkintos.

Dabar mūsų kornitetan pa
kviesta dar 14 veikėjų ir visi 
Chicagos liet. laikraščių reda
ktoriai arba jų atstovai.

“N-os”, kaip ir kiti laik
raščiai, visada dėdavo k-to 
protokolus ir k-to sekretoriau?

,.u.
Adv. R. Vasiliauskas 

k-to pirmininkas
P. Jurgėla,

k-to sekretorius

tuanikai” išskridus iš Chica 
gos, pasibaigė mūsų k-to at
sakomybė.

Dar- gerai, kad nors “pora 
asmenį} nuoširdžiai dirbo ir 
prakaitavo”. Paprastai gyve
nime taip ir būna, kad įvai
riuose komitetuose ar komisi
jose dirba keli asmenys už vi- protokolus ir k-to sekretoriau? Prieš karų Klaipėdos uostas 
sus. Tad jei ne visi komiteto raštus apie lakūnus. Tik ne- buvo visai menkas; jis dau- 
rariai buvo energingi, veik-Į žinia, kodėl “N-os” jau kė
lūs ir įtakingi, tai gal tas prie tinta savaitė nededa sekr. ra- 
kaistas taikomas ir naujienie- štų apie lakūnus. Atrodo, kad

DERYBOS SU SOV. RUSI
JA DEL MIŠKO IR 

KIAULIŲ

nizuoti. Kas kita yra darbdaviai ir darbi atstovams fonde ir komi- |“N-oms” nepatinka tokie pro 
ninkai. Įtete. Jei taip, tai tokie “ap tokolai ar raštai, kur būna pa-

Kaip ten nebūtų, vis gi norėkime,
“pirk dabar” kampanija pasisektų.

taurių sielų, nesibijančių gyvenimo aukos, 
kad Kristaus viešpatavimų įnešus į pa
vienių sielų, į šeinių ir į visuomenę.

Didelę laukiamo darbo dalį padarysi
te jūs — moterys.

Rimtieji lietuvių vadai susirūpinę 
mūsų Ateivijos likimu. Smarkiai besipla
tinąs ištuutėjimo maras atima lietuvių 
tautai šimtus ir tūkstančius jaunų jėgų. 
Kame atspirtis? Geroji lietuvė moteris.

Pažinkite savo vietų veiklai Dievo 
užbrėštuose visuomenei atlikti darbuose, 
panaudokite savo palaiminančių įtakų da
ryti visa, kas gera, kilnu, šventa. Jūs bū
site pagerbtos pas Dievų ir jūs vardas 
nežus žemėje.

Bendraisiais bruožais pažvelgsime į:
1. Moters katalikiškąjį veikimą;
2. Moters tautiškąjį-lietuviškąjį vei

kimų.
3. Pabaigoj padarysime kai kurių gy

venimiškų išvadų. M
I Katalikiškas moters veikimas

Klausimas platus. Turiu apsiribot, 
sudaryt planą. »

1. Kad geriau klausimų supratus ir

giausiai vertėsi Nemunu plu
kdomu Lietuvos ir Rusijos mi
ško apdirbimu ir išvežimu į 
užsienius. Taip ir vadinosi 
“Medžio uostas” (Memeler

kad'Sileidę” nariai turėjo būti minėta, kurie k-to nariai ko- Holz Hofen). Po karo, Lenki- 
i“N-nų” štabo pakeisti įtakin-Į kius naudingus darbus atlie- jai užgrobus mūsų Vilniją, mi

jį išgvildenus, reik pirmiausiai išsiaiš 
kinti katalikiškąjį veikimą, jo tikslus, v- 
patybes ir priemones, o paskui seks—

2. Moten} katalikiškojo veikimo sri
tys:

a. asmens, šeimos ir visuomenės dva
sinis tobulumas,

b. moteris ir Eucharistinis gyvenimas,
c. moteris ir malda,
d. moteris ir gailestingieji darbai, 

labdarybė
e. ir Bažnyčios teisės valstybėje.
L Katalikiškas veikimas. Šv. Tėvas 

Pijus XI, birž. 19 d. 1931 m. sekančiai ap 
tarė katalikiškųjį veikimų: “tai pasaulie
čių katalikų dalyvavimas hierarchijos a- 
paštalavinie, kuris yrd betarpiškai išėjęs 
iš mūsų Viešpaties Širdies, gyvenimo ir 
rankų ir kuris tęsiasi per visas kartas, 
besiplečiant, besivystant po visų pasauli 
ir per visus amžius Apaštalų Kolegijai, 
Episkopatui”.

Katalikiško veikimo pradžia siekia 
Jėzaus Širdies, 6 pabaiga — pasaulio pa 
baigos. Mes esame to veikimo tarpe. Iki 
mūs dienų jit vystėsi, formavosi, organi

I tobulėjo. Sakysim, prieš karą 
•Klaipėdoj buvo tiktai apie 
20,000 gyventojų, o dabar yra 

; jau apie 45,000. Kai prieš ka
rų į uostų įplaukdavo 2,000 
tonų talpos laivas (didesni ir 
negalėjo Įplaukti), tai visi 
klaipėdiškiai, bėgdavo žiūrėti 
kaip į dyvų. O dabar, kada 
Lietuva uosto ištobulinimui 
bei pagilinimui įdėjo apie 25,- 
000,000 litų, į Klaipėdą jau 
ateina ir įeina 18 ir 20/XX) to
nų talpos laivai. Bet miško 
apdirbimo įmonės — lentpjū
vės darbo vis tik mažai turė
jo. Prieš porų metų buvo su
daryta su Sov. Rusija sutartis 
apdirbti Klaipėdoje rusų miš
kų. Per porų metų to miško 
buvo atvesta labai daug ir kai 
kuriomis dienomis ateidavo po 
100 ir daugiau vagonų. Lie
tuvos gelžkeliai turėjo darbo 
ir pajamų, ir Klaipėdos lent

pjūvės ėmė smarkiai dirbti, 
pareikalavusios apie 2,000 da
rbininkų. Dabar su Sov. Ru
sija miško sutartis spalių 1 d. 
baigiasi, ir Rusija jų nenori 
atnaujinti. Sako, kad jiems 
per Klaipėdą vežti miškų ne
apsimoka, nes latviai brangiai 
imą už pervežimų per gabalė
lį ties Daugpiliu 1/atvijos že
mės (Lietuva kol lenkų tebč-

zuotai apėmė visų pasaulį. Jame dalyvau- lonis ir bendruomenei, siekiant antpiigiil 
jame kartu su 40 milijonais katalikų, f- tinio tikslo.
nešime į jį savo dalį, padėdami Jėzaus į Todėl katalikiškas veikimas nėra me-
Kristaus kurtajai Bažnyčiai, vienai tik
rai, matomai, tobulai, antgamtinei, ne
mirtingai ir būtinajai draugijai, vien pri
kuriu vienų gali atsiekti žmonės savo am
žino išganymo, padėdami jai pašvęsti 
žmones ‘ir juos išganyti.

Bažnyčia (Apaštalai ir per juos vys
kupai) su šv. Petru priešaky gavo iš 
Kristaus valdžių mokyti visas tautas Die
vo apreikštųjų tiesų, dalinti Jėzaus Kris
taus paliktuosius Sakramentus, priemo
nes Dievo malonei įsigyti ir pašvęsti sa
vo sielą, ir valdymo valdžių.

Pasauliečiui katalikai Bažnyčios ne
valdo. Toj valdžioj nedalyvauja. Bet šven- 
tėjimo priemonėse ir mokymo srity‘‘pa
sauliečiai visada daug padėdavo Bažny
čiai; tų daro ir mūsų laikais.

Yra tokių vietų, kur negali kunigai 
pasiekti, įeiti ir ten įnešti tikėjimo švie
sos. Pasauliečiai žmonės eina Bažnyčiai j 
pagalbų. Jie padeda platinti tiesų, pade
da pašvęsti ir vadovauti pavienioms sie-

džiuginis, nėia žemiškos rūšies, nėr po
litinis veikimas, bet grynai dvasinis, dan
giškas ir religinis. Nes katalikiškojo vei
kimo pirmutinis, vyriausia tikslas — gel
bėti sielas, platinti Kristaus viešpatavi
mų atskirose sielose, šeimose ir visuome
nėje.

Jo siekti padeda artimasis, betarpiš
kas veikimo tikslas — tikrų ir teisingą 
sąžinių auklėjimas.

Tai savyje turi. a) tvirtų krikščioniš
kąjį išauklėjimų ir b) pilnutinį viso žmo
gaus krikščioniškąjį auklėjimą, kad pa
vienis asmuo turėtų: 1) tikrą pamaldu
mą, 2) dieviškųjų dalykų nuodugnų pa
žinimų, 3) užsidegtų uolumu, 4) visiškai 
atsiduotų Bažnyčios valdžios (hierarchi
jos) vadovavimui ir 5) gyventų pavyz
dingų įr be priekaištų krikščioniškų gy
veninių.

(Bus daugiau).



Pirmadienis, rugsėjo 25, 1933 U » I U G X 8 3
ra okupuota Vilnija su Sov. 
Rusija nesirubežiuoja).

Netekus rusų miško apdir 
bimo, vėl tektų Klaipėdos le-

LIETUVOS CIVILINĖ 
AVIACIJA

Aviacijai nepaprastai išsi-

Lietuvos Aero Klubas jau pi— dymą Aero Klubas pradėjo ^savo veikimą plečia toliau ir 
rniomis savo gyvenimo dieno- populerizuoti ir planeriznią —.diena iš dienos randa vis nau-

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

mis įsteigė civilinių lakūnų 
rursus. Iš pradžių kursai bu-

skraidymų bemotoriniais lėk jus aviacijos mėgėjų būrius, 
tuvais. 1932 metais buvo pa-

ntpiūvėms užsidaryti ir daug pietus ir įgaunant vis daugiau vo teoretiniai, kurių klausė 74'daryta tam tikslui 3 planeliui 
durbininkų netektų darbo. To-!įeikšmės, ja labiau susidomė- kiausytojai. Pasibaigus teore-'ir įsteigta Pažaislio smėlynuo- 
dėl Lietuva nori sutartį at-jta ir Lietuvoje. 1927 metais
naujinti. Klaijiėdos lentpiūvin į susidarė grupė žmonių (tar 
atstovai, su p. Ernestu (lai i kitų į jų įėjo gener. S. Žu-į Mikėno vadovaujama, prade-Įkalus ligi šiol baigė Lietuvo- 
vanausku (buv. ministeris piJkauskas, gener. Nagevičius,'jo mokintis skraidyti. Tada j jo taip pat kelios dešimtys 
rmininkas), rugpiūėio 2S išvy-Jpulk. Pundzevičius, pulk. Kai- Aero Klubas turėjo jau savo žmonių. Vieta mokyklai Pa
ko į Maskvą deryboms dėl mi mantas, majoras Peseekas, ma- lėktuvų, kuris tačiau 1931 me-Jžaisly pasirodė esanti nevisai
ško sutarties pratęsimo. Kai-! juras Pyragius, p. Balutis, a. į tais sudužo. Tais pačiais me- tinkama. Todėl ji šiais metais
bama, kad esu vilties susitar 'a. Atlanto nugalėtojas Darius),' tais Klubas pasiryžo įsigyti
ti. kuri j>anoro skleisti aviacijos' kitų lėktuvą, jau modernišką,

Kitos derybos eina Kaune idėjų visuomenėje ir kurti Lie-' iv įsigijo. Jį padirbdino Lie-
upie Lietuvos kiaulių Sov. lhi-J tavoje civilinę aviaciją. Tais

lis tiniams kursams, buvo suda-Įso, ties Kaunu, laikinoji akrai• 
rp ryta lakūnų grupė, kuri Įeit. tlynio mokykla. Skraidymo mo

sijai pardavimų. Jau ne kai1- 'pačiais metais buvo įsteigtas 
tų Sov. Rusija pirko didesnes į Lietuvos Aero Klubas.

tuvos Aviacijos dirbtuvėse. 
Tuo būdu civilinių lakūnų ruo 
Šimas buvo galimas toliau.

partijas kiaulių Lietuvoje. A- 
nksčiau pi r
gyvas. Bet ueiuvisKos our- visaip remti skraidymo mokslą 1 žmonių, jų tarpe ir dvi mote 
žuiškos” kiaulės, patekusios i Lietuvoje, duoti galimumo pla rys 
komunistų šalį, nepakęsdavo tesnei vis„0,„wlei užaiil„ti ae. 
jų maisto ir užlaikymo sųly. ronauliI;a lr r,.gll|iuoti prtva.

Civilinių lakūnų vardą ligi 
rkdavo ir vež<iav0 tikslu pnStatė populerizuoti ir šiol gavo jau keliasdešimls 

lietll\ iškos bur- viaajn remti skmirlvmn mnlrgln ! žmoniii. io Ihviip ir dvi mnt.p.

Tsb,

LIETUVIAI DAKTARAI:

Lietuvos Aero Klflbas savo

tinių asmenų skraidymus Lie
tuvos teritorijoje. Tikslo be
siekdamas, Aero Klubas pra
dėjo steigti skyrius visoje Lie
tuvoje ir varyti plačių aviaci
jos propogandų per spaudą, 
ruošdamas aviacijos dienas

.Šiais metais Aero Klubas 
įsigijo už 28,000 litų dar vie
nų lėktuvų, kurio bandymas 
įvyko rugpičio 29 dienų. Šis 
lėktuvas gali išvystyti greitu-

perkclta į Lietuvos pajūrį, į 
garsiąsias Nidos kopus. Žino
vų nuomone, ši vieta sklan
dymui yra geriausia visoje 
Lietuvoje. Sklandymo moky
mas Nidoje varomas G plane 
riais. Mokyklai vadovauja 
sklaidymo specialistas Įeit. 
Heidrikis, baigęs žinomąją 
Rasytės sklandymo mokyklą ii 
prieš porą savaičių pastatęs 
Lietuvos sklandymo rekordų, 
išbūdamas ore 3 vai. ir 9 min. 
Šiais metais sklandymo mo
kyklų lanko arti šimto žino- j 
nių.

Tel. LAFayctle 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(l‘rle Archer Avė. netoli Kcdzle) 

Valandos: nuo 2 Iki 8 vak vukaro 
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lies.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
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DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 
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Trečiadieniais' ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

0050 SO. \VESTEKN AVĖ. 
Chicago, Iii.

Tel. LAFayctle 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

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

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

Office Phoue 
PltOspcet 1028

Res. and Offt'ce 
235U So. Leuvitt St.

CANAL 0700
BOUlcvard 7589

Ilez. HEMlock 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

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

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunduy by Appoiutment

Tel. I.AFuyette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.; 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.

Office. 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Tel. Of. Ir Res. GROvelUJ 0617 
0917 S. WASiimAW A V t.

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2423 W. MA.KQUEiTE ROAD 

Vai.: 2-4 t’r 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlloj susitarus

Phone CANal 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

gig ir stipilavo kartais net ne- 
i įvažiavusios į “kolchozus”
(bendrus kolektyvinius ūkius).
Nuo pernai jau pradėjo pirk
ti skerstas lašinines kiaules.
Kiaulės “Maisto” skerdyklo
se paruošiamos ir vežami ga
tavi lašiniai. (Per 15 metų 
vargšai komunistai žemišką ro 
jų bekurdami iki tol dasigv- 
vena, kati į milžiniškų, grynai 
žemės ūkio kraštų, tenka ve
žti mažos Lietuvos lašinius), pramokinus 

Žadama pirkti apie 20,000 
lašininių kiaulių. Derybos, ro
dos, bus sėkmingos ir netru
kus baigtos. Kadangi dabar 
tarptautinė prekyba dėsniu 
“do ut dės” (Aš duodu, jei
gu tu duosi), tai Sov. Rusija 
išlyginimui prekybos balanso 
turi daryti Lietuvoj didesnius 
Užpirkimus, nes Lietuvoj Sov.
Rusija parduoda gana daug 
žemės ūkio mašinų, žibalo, be
nzino, druskos, cukraus, ma
nufaktūros ir kai kurių kitų 
pramonės gaminių (prekių).

Tak

Kad duoti žmonėms galimy
bės pažinti aviacijų ir kad 

valdyti lėktuvų,

mų ligi 200 kl. per valandų; į Aviacijos idėja Lietuvos vi-
200(1 meti ų aukštį pakyla per suomenėje paplito jau gana
14 minučių ir pakilimui bei! , v. . .. . . ,v. . 1T .. . 1 plačiai. Vytauto Didžiojo Uni-
nusileidiniui reikalauja tik 1001 .. . , .. . ... . . versitete yra jau skaitomas ametrų ploto, luo tarpu aviaci
jos dirbtuvėse statomas dai j'iaeijos kursas. Aero Klubas

I
vienas klubui lėktuvas, jau' 
ketvirtas.

Bepropaganduodamas skrai-

Tel. Ofiso UOLlevard 5913—14 
Rcz. VICtory 2313

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

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

GRABORIAI:

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo b iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti

OlLso telef. liOLlcvarvi 7820 

Namų tel. PROspect 1930

1

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 
Seredomis ir Nudėlii*uis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. Ualilomia Avė.

Telclouas ltKPublie 7868

-
Tel. CANa. 0257 

lies. PROspee* 6668

G R A B O R I A I:

LACHAVICH 
IR SONŪS

- LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 251#

2314 W. 23rd PI., Chicago

L439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
TEL. CICERO 6917

TIKRAI LIETUVIŠKAS 
SENIS

Skuodo miestely, Mažeikių 
apskr., gyvena 66 metų am 
žiaus senis, kuriam neseniai 
iškrito vienas krūminis dan
tis ir jo vietoj pradėjo dygti 
naujas, truputį mažesnis už 
buvusįjį. Tai tikrai nuostabus 
senis. Nežiūrint savo amžiaus, 
jis turi sveikutėlius, baltus da
ntis, kaip 20 metų jaunuolis, 
pats yra tvirtas ir niekad ne
siskundžia jokiais negalavi
mais. Tsb.—

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balaamuotojas 

Turiu automubiiius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

J F. RADZIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIU8
Palaidoja už $25.1)0 lr aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
««8 W. 18(b Kt. Tel. CANal 6174

Chicago, Iii.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAICHIGAGOJE
EUDEIKIS ir SuNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAV1CIA UNOERTAKING CO:

Pitone UOLlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet jųžlnlngaa ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDSJAg
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOL’levard 5203—8413

Tel. CICERO 2#4

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnu patarnavimu 
galimas ni |86.99 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50th Ars., fS<wn, Tli

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimu geru lr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MOMroe 3377

Tel. LAFayctle 3572
J. Uulevičius

Graborius
lr

Balsamuolojas
Patarnauja Chl* i 

cagoje lr apleila- 
ktje.

Didelė lr graži 
Koplyčia dykai 

4A61 Arrh»-t Aro.

INCORPORATED
n»nry W. Beckcr 

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. BOUevanl 7012

DR. G. Z, VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavilt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. P. Z. ZALAT0R1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 KOLTU HAI.STED KTKEET
Rezidencija 0600 Ko. Artcalan AVe. 

Valandos: II ryto iki 4 popiet 
6 Iki 8:30 vakare

Tel. GllOveliHl 1595

UR.A.L.TUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredonns po pietų ir Nedeldiemakl

tik susitarus
2422 W. MAkųtEllE ROAD

OR. T. DUNDULIS J
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL Vlltgiula 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Ites. Phone Office Phone
E>Glewood 0641 . .\\EAiMoitU 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
'/ooO bo. rialstea btreet

vai.
ROOil 210 

2-4 ir 7-9 vai. vakare

BERNARDAS 
MARKŪNAS

MlrS Rugsėjo 22. 1933. 11:25
vai. ryto pusamžio metų. Kilo 
iš Trakų apskričio. Žiežmarių 
parap., Morkflno kaimo.

Amerikoje išgyveno 26 metus
Paliko dideliame nuliūdime 

nioter) finų, po tėvais šermuk- 
šnlkė, k ei u ris sflnus Bernar
dų, Petrų, Pranciškų ir Vlncen 
tų, brol) Juozapų lr gimines.
O Lietuvoje brol, Jurgj ,r gi
mines.

K O na s pašarvotas 7246 Ko. 
Falrfleld Avė. laidotuvės Jvyks 
Antradlcn), rugsėjo 26 d. Iš 
namų 8:t>0 vai. bus atlydėtas 
, švenč. Pnneiės Gimimo pa
rapijos bažnyčių, kurioje Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sl.dų. Po pamaldų bus nu
lydėtas , Sv. Kazimiero knpl- 
nes. .,

Nuoširdžiai kviečiama visus 
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laldotuvė-

Ntllludę Moteris, Kūnai, Broliai 
Ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
8. M. Skudaa Tel. Monroe 3977

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 puoliką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bilc kokios miesto dalies.

Roikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiau3į pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė Mtvo otiaų po Bum«nu

472y SO. ASHLAND AVK. 
SPECU AUSTAS

Džlu.ų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakarė 
Nedėlioiuis 10 iki 12

Telefonas MIDvvay 2880

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 Weat 63rd Street
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M. 

Kotv. Ir 8ekmad. pūgai autart, 
Ryto vai. Sv. bryliaus Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonai 

Pasauluname kars G

aiOfiso Tel. VICtory 6893
Ilea. Tel. DKEiol 9191

DR.A.A.ROTH .
Rusus Gydytojas lr Chirurgas
Specijali3tas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampus 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nodėii'omls ir šventadieniais 19—19

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YAlUla 0994 

»«t.: TH. PI.Aca 3206 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-9 v.
Nedvldlentais nuo 10 Iki 12 dienų '

Pilone PKOspcet 1024

DR. G. E. FITZGER ALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS:

1—4 ir 7—9 vai. vakare 
Nedėlioję pagal sutarti

HISSIG,
Specialistai ii 

Rusijos
OTDO VISAS LIGAS VYRU IR Muil.RV PEn 28 METUS NEtirilO* 

KAIP llglKFNfJlKIOS Ir NE1AGYDOMOS >08 YRA 
ėpeclallškat gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, utnuėdŲime kraes 
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skaasmua nuga* 
roję. kosėjimų, gerklės skaudčjlrdų Ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, steikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums ga.il padke 
ryti. Praktikuoja per daugeli metu lr Išgydė tukstančina ligonių. Patari, 
mis dykai OITSO VALANI»X»S: Kasdle nuo 19 valandos tyto Iki 1 
valandai Ir nuo I—t valandai vakare. Nedėliotais nuo II ryte Bl 1 vsi. 

4200 WK8T Mth UT. kaimu u. u .mm, , t - m < itAwford aai«
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H I G O

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

KVIETIMAS

WEST SIDE

Apt galo kalbėjo mūsų cho- go”, mes galime ir daugiau I 
ro vedėjas, varg. B. Janušaus- parašyti apie Šilalės apylin- 
kas, dėkodamas gerb. klebu- kcs ir jų grožį.
nui už surengimą skanios va- Stokime visi iš vieno. Rem- | 
karienės ir dvasiškijai už at- .kime dienraštį “Draugą”.

Pirmadienį, rugsėjo 25 die
ną, 7:30 valandą' vakare, 6v. 
Mykolo parapijos bažnyčioje 
prasidės misijos ir baigsis spa 
lių 1 dieną, 7:30 valandą va
kare. Joms vadovaus Tėvas J.! 
iružikas, jėzuitas, iš Lietu
os. Misijų tvarką jis pats pa

skelbs pirmadienio vakare.
Misijų tikslas bus: paminė

ti Kristaus Kančios 1900 me
tų sukaktį ir Jurgio Kardino
lo Mundelein 25 metų vysku
pavimo sukaktį. Prie to mus

X Biznierius Juozas Dobro
volskis aplankė parapijos tal
kininkus. Jam labai patikęs 
darbas. Sako, dabar kiekvie
nas pa rupi jonas, atėjęs į baž
nyčią ir pamatęs, kaip ji iš
rodo, aukos bent po $1.00.

Be to, sakė, kai bus baigti 
darbai, talkininkams iškelsiąs 
skanius pietus.

Ramygalos Aido klubas tu
rėjo savo išvažiavimą sekma-! 
dienį, rugsėjo 17 d. Išvažia
vimas labai gerai pavyko. Sve 
čių buvo atvykę net iš kitę 
apylinkės miestų.

Klubo nariai ir svečiai lin-

silankymą’.

Šiuo norime pareikšti padė
kos žodį gerb. kun. A. Baltu
čiui už surengimą tokios gra
žios vakarienės. Taip-gi ačiū 
mergaitėms, kurios nuoširdžiai 
pasidarbavo gamindamos va
karienę ir patarnaudamos: F. , 
Slogiūtei, T. Rastutytei, E 
Zukiūtei, S. Cepeliūtei, A. Ki-į 
rintei, H. Kiniūtei ir S. Sto-, 
giūtei.

Ieva Lukošiūtė, rašt

Morąuette Parko Juozas

ATSIŠAUKIMAS Į ŠILA
LIŠKIUS

Stebėtinas Rekordas 
Su Paveikslais

ragina Šventasis Tėvas, Pijus',. . • • • •" . . raminosi susitikę seniai ina-
[XI, ir Jurgis Kardinolas Mu- L * »• * . •’ ° :tvtus pažįstamus, taip pat au=
mdelein. , , ,T. . ...įganeią kartą. Visi gražiai li- 

Todėl nuoširdžiai kviečiu vi nksminos prisimindami Vvtau
sus nortsidiečius, lygiai ir kai ! to Didžiojo šernų medžioklės 
ttuynus pašaliečius, lankytis Į laikus. Buvo jaučiamas pagei- 
misijų pamaldas ir pasinau-Įdavimas suruošti daugiau to

kių suėjimų. 9 vai. visi skirs
tėsi linkėdami vieni kitiems 
geriausios kloties.

Ramygalietis

doti teikiamomis Dievo malo
nėm)-'.

Kun. J. Svirskas, klebonas

Blogas Skonis Burnoje
Yra Jrodym.ų. kad negerai veikla vie
nas ar daugiau svarbiausių organų. 
Gal vlrSklnlmas yra negeras, apetitas 
blogas, silpna eliminacija, viduriai ne 
reguliarus, nenatūralūs miegas, ner
viškumas, Ir 1.1, viskas tas parodo 
reikalingiAma gero tr tikro Toniko

Nusa-Tone

MARQUETTE PARK
NETIKĖTAS ĮVYKIS — 

VIEŠA PADĖKA

Rugsėjo 15 d., po iškilmin
gųjų šilavos atlaidų, Gim. P.

choro nariams

buvo rekomenduojamas Gydytojaus 
Specialisto kaip tik tokiame nesvei- 
kavlme. NUGATONE j pastebėtinai 
trumpą laiką pataiso sveikatą ir at-(Sv.
veda organizmą prie natūralaus sto- J ... .. ... , .
kio. Nekanklnkltės patys ir nekan-|bllVO didelis netikėtas įvykis, 
ktnklte savo draugų. Nueikite pas _ . . . . .
savo vaistininką ir už Vieną Doleri \ ĮSI choristai bUVO SUKVie- 
nusiplrklte mėnesiui treatmentą — ... •• , . , • •
nuga-tone parduodamas su pilna sti į parapijos svetainę, kurioj 
garantija, po dvidešimts dienų grą
žinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.

parapijos

buvo stalai gėlėmis apstatyti

Šilališkiai, kiek girdėt, kal
ba tarp savęs apie susiorga- 
nizavimą. O jie gali daug ką 
nuveikti. Bile kolonijoj, kur 
tik tenka sutikti šilališkį, pa
sirodo smarkūs veikėjai.

Taigi neužilgo bus šaukia
mas šilališkių susirinkimas. 
Apie tai bus pranešta “Drau
ge”. Susirinkimas bus ne ri-’ 
nkliavų tikslu, bet susiorga-1 
nizavimo reikalu. Turime skai' 
tlingai susirinkti, kad būtų iš 
ko sutverti d r-ją 
kviečiu.

.Teko kalbėtis su “Draugo” 
redaktorium. Jis žadėjo page
lbėti spaudoj. Tikimės, kad 
jis tai ir padarys.

Dėl to kviečiu visus savo 
parapijomis skaityti dienraštį 
“Draugą”. Pasirodykim, kiek 

mūsų yra Chieagoj. Užsisa
kant pažymėkime, kad tai ši
lališkis. Skaitydami “Drau
gą” daug žinosime.

Antanina Čižiūnienė
(Danianskienė)

Mirė Rugsėjo 23, 1933. 1. vai. 
po pietų. 42 metų amžiaus. 
Kilo Iš Kauno apskr., Pana- 
mlcjos pa.rap.. Kepenų kalino. 
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliku dideliame nuli’udlme 
vyrą Kazimierą .2 dukteris A- 
delę Hlieveddts tr Albaid. sūnų 
Albertą, 2 broliu Motiejų ir 
Pranciškų šepranauskus, 2 bro 
lienes Puultną Ir Marijoną 
šepranausklenes. tris pusbrolius 
Petrą, Antaną Juodei) ir Kas
tantų. O Lietuvoje seser} Elz
bietą ir 2 broliu ir gimines.

Kūnas pašarvotas 10404 S. 
Indiana Avė., Rose'and, III. 
laidotuvės jvyks Rugsėjo 21, 
iš namų 8 vul. bus atlvdėta ) 
Visų Šventų parap. bažnyčią, 
Koseland, III., kurioje jvyks ge 
didingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta ) sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mag dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, Su
miš, Broliai, Brolienė* ir Gimi
nės.
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AR NESVEIKAS?
. Pasitarkit su Dr. Ross, dykai <

J. WELICHKA
Pigiausias Lietuviams per-J 

kraustytojas Chicagoje nors 
ir į Kalifornia, nedaro skir-

Jšanksto tumo’ kaiP toli gyvenate- Pa
tarnauju dieną ir naktį. Taip
gi parduodu anglis, kokias; 
kas nori; užsakymus priimu1 
didelius ir mažus.

Reikale malonėkite pašaukti 
Republic 3713

2506 W. 69th St. Cbicago, III.

iv visokiais gardumynais ap-Į Neužilgo dienrašty “Drau- 
dėti. Tai mūsų gerb. klebonas ge” tilps šilališkių grupės at-
A. Baltutis, choro dvasios va
das, kuris visuomet choristaisI

į rūpinasi, surengė didelę vn 
apie savo ligą ar silpnumą. ? karienę choristams pagerbti.

i Vakarienėj dalyvavo visi 
parapijos komiteto nariai ir 
svečiai Paukšta ir Mickienė.

Į Pasistiprinus gardžiais val
giais, gerb. klebonas pakvietė 
pakalbėti pralotą Maciejaus- 
,ką, kuris pažymėjo, kad cho- 
Įras yra skaitlingas, gerai iš
lavintas ir linkėjo, kad jis vi
sados taip skaitlingai gyvuo- 
itų.

Toliau pakviesti kalbėti:

Vėliausi Ir geriausi' 
gydymai Išgydymai < 
įvairių kraujo ilgų, 
reumatizmo. Inkstų,* 
pūslės, urlnarių ir( 
visų užkrečiamųjų 
Ilgu. Taipgi Rpectali < 
gydymai sugrąžini
mui energijos ir sti-’ 
prumo be laiko nu-( 

' silpuslems asmenims Ir lytiniai 
, silpniems vyrams.

Sergantys žmonės yra kviečiami, 
’ ateiti dėl sveikatai naudingu in
formacijų, kurios bus suteiktos’ 
dykai be jokių pareigų.

Dr. Ross kainos yra žemos ir 
, visiems prieinamos. Galima susi -< 
tarti dėl lengvų išmokėjimų, kad 

Iklekvi'enam nesveikam žmogui dilo' 
,ti progos išsigydyti Ir tapti sveiku.

DR. B. M. ROSS
UZTIKIMAS SPECIALISTAS

35 South Dearborn Street

ge-
vaizdas, išleistuvės kun. St 
Trtmano. Prašau nepraleisti 
nei vieno “D,” numero. 

Neseniai labai gražiai buvo 
aprašyta apie Šilalės gražu
mą, jos apylinkes, kaimus ir 
gražius kalnus. Štai žodžiai 
kun. St. Trtmano. Sako, j U 
susitikęs vieną svečią Šilalėj 
iš Šveicarijos. Svečias pripa
žino, kad čionai jis mato gra
žesnių vietų, negu Šveicarijoj. 
Su pagalba dienraščio “Drau*

AUTOMOBILIS P ARDA- ' 
VIMUI '

Gražus 7 passenger 1929 Stutz 
šeimyninis karas, derame stovyje. 
Lankai kaip nauji. Šildytuvas. 
Projektorius. Visi aukštos rūšies 
įtaisymai. Atrodo ir bėjra kaip 
nauja mašina. Kainą tik $400. Te- 
lefonuokite HAR. 3006; Sekma
dieniais SAG. 7754.

SUGRĮŽO IŠ 
LIETUVOS

ADV. F. B. BRADCHULIS
Attorney & Counsellor-At-Law

3112 SO. HALSTED ST. 
Tel. VICtory 2394

Tr vėl pradėjo praktikuoti vi
suose teismuose kaip ir 

pirmiau.

jMisijon. Bružikas, kun. Vai
čiūnas, kun. Jurgaitis, kun. Mi 

liauskas iš AVillsbury, Pa., 
“Draugo” red. L Šimutis, 
kun. Kundreckis iš Luzemc,

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

n ' BR- ’ n 
‘f’ll lhlhWICZ<S(o-

........inDKIMbt

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS
kampas Monroe Str., Chicago. III.

’ Imkite elevatorių Iki penkto aukS- fo. Priėmimo kamb. 506 dėl vyrų
Ir 508 dėl moterų. Valandos: 10a.. 
m. iki s p. m. Nedėiiomis io a.S!Pa., ir parap. komiteto narys 
m. iki 12 vai. Panedėllais, Seredo-<! ’ r ,,
mis tr Rubatomis nuo 10 a. m. iki) StoŠkllS. Jų kalbos bUVO tlk- 

i 8 p. m. Ofisas 30 metų tame pa- \ I ...
člame name. ) rai įdomios. 2608

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A G K W T C R A

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ S PULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZ1CI8

W.ST 47th STR. Tel. LAEayette 1083

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

Pargrįžęs į Varšuvą jis užsideda mo
teriškų drabužių siuvyklą. Darbas sekė
si pusėtinai. Jo miklumas, graži išvaizda, 
iškalbingumas — padarė jį vieną iš po- 
puliariškiausių Varšuvos siuvėjų. Tasai 
pasisekimas bematant jį pralobino: jis 
įsigijo Pragos priemiestyje vienerius ar 

,net daugiau namų. Gyveno, kaip pasitu
rįs varšuvietis. Augino dvi dukteris, ku
rioms rūpinosi įkvėpti lietuvišką dvasią. 
Ne lengvas tai buvo darbas, nes motina 
(jo žmona) buvo ne lietuvė, nors lietu
viams visiškai pritarianti ir nedraudžiar.- 
ti dukterims lietuviškai kalbėtis.

Graži tėvo patriotiška dvasia nepasi
liko be vaisiaus. Vyresnioji mergaitė, nors 
bebaigdama universitetą dar nepajėgė tin
kamai lietuviškai kalbėti, šiandie tačiau 
kalba kuo gražiausiai, ir ištekėjusi ne už 
kokio varšuviečio lenko, bet už tikro lie
tuvio, ir apsigyvenusi Kaune augina lie
tuvišką šeimyną. Tokios žmonos, kaip ši 
p. Stankevičiaus duktė, man rodos, ne 
daug galima rasti tarp visų, o ypač tarp 
didmiesčio moterų: ir gražios kūno sudė
ties, ir graž:ai išauklėta, ir nepaprastų 
proto gabumų bei turinti lietuvės mote
ries gyvenimo supratimą.

Antroji duktė, nežinau, ar pasekė tė
vo ir savo vyresniosios sesers pėdomis. 
Būdama tačiau paūglė mergaitė lietuvius 
ir jų kalbą mylėjo ir dažnai poilsio par- 
vykdavo vasaros metu į Lietuvą.

P. Stankevičius atvykstančius lietu

KIEKVIENAM PATARTINA IŠGIRSTI tą naują 
nepaprastą rekordą su paveikslais. Budriko krautu
vė tai vienatinė krautuvė, kurioje galite tą rekordą 
pamatyti, išgirsti ir nusipirkti. Kaina 75 centai. 
Kiti nauji rekordai tiktai po G5 centus. Siunčiame ir 
į kitus miestus.
REIKALAUJAME AGENTŲ šio dailės rekordo

IŠPLATINIMUI!
BUDRIKO KRAUTUVES NAUJAUSI REKORDAI:

6002 — Dariaus—Girėno Atminčiai. Dainuoja S. Rimkus, baritonas 
Ant antros pusės: Kareivėliai. S. Rimkus ir Elena Sa
dauskaitė, duetas

3000—.Varpelis Vairas, ir 21 Metų Kalėjime. S. Rimkus Ir nud
riko Radio Akordijonistai

3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K. Pažerskls ir Budriko 
Akordijonistai

3003— Liet. Radio Meliodijos Ir Dzūkų Polka. Budriko Radio 
Akordijonistai.

RANKINIS FONOGRAFAS, $15 vertės, tiktai už

Pamatykite NAUJĄ 1934 RADIO Budriko Krautu
vėje. Taipgi naują radio su fonografu krūvoje. 

BABY GRAND RADIO tiktai................ $9.50

THOR Elektrikinė Skalbykla tiktai .. $37.50 
Elekfrikinis prosas dykai su kiekviena skalbykla

Telefonai

BIvd.8167 

Blvd. 4705
3417 So. Halsted Street, W1 00 OUR MHV

Jos. F. Budriko krautuvės duodami lietuviški 
radio programai

Nedaliomis: W. C. F. L. 970 K., 8 v. ryte ir 1 vai. popiet 
W. A. A. F. 920 K., 1 :30 vai. po piet

Ketvergais: W. H. F. C. 1420 K., 7 :30 vai. vakarais.

vius į Varšuvą mielai priimdinėdavo pas 
save. Nežinau, ar daug kas iš suvalkiečių 
lietuvių kunigų ir šiaip žmonių, kuriems 
teko šiokiais ar kitokiais reikalais būti 
Varšuvoje, kad būtų nebuvęs p. Stanke
vičiaus šeimoje. Jis visus ir pavaišins, ir 
kiekvienam padės visus reikalus aprū
pinti, dažnai dėl to net sau nemažą nuos
tolį pasidarydamas.

Vadovas norintiems Varšuvą pažinti 
tai nepalyginamas. Jis Varšuvos visus 
kampus ir kampelius žinojo, kaip savo 
butą. Ne tik žinojo, kur kas yra, bet jis 

į mokėjo nupasakoti kiekvienos vietos ir 
j net atskirų šeimynų, kunigų ir kitų įžy

mybių ištisą istoriją. Jam buvo žinomi 
net tokios smulkmenos, kurių niekur ki
tur neišgirsi ir nesužinosi. Kaip jis jas 
surankiodavo ir kaip jo galvoje tos vi
sos žinios sutilpdavo ir taip ilgai užsilai

kydavo — tai tik jam vienam žinoti.
Tai toksai buvo p. Pranciškus Stan

kevičius! Dabar jau amžiną atsilsį ir jam 
— didžiojo karo metu atsiskyrė su šiuo 
pasauliu.

Patriotas—idealistas
Vieną dieną, taip popiete, girdžiu, du

rų varpelis: dzin-dzin-dzin! — suvirpėjo 
taip garsiai, kad ir iš kiečiausio miego 
pakirdintų žmogų. Prieinu prie durų — 
gi koks man dar niekuomet nematytas 
ponas. — “Ar čia gyvena kunigas kape
lionas?” — Tai aš esu. Kuo tamstai ga
liu patarnauti? — “Norėčiau susipažinti 
su gerbiamuoju kapelionu. Esu Žemaitis 
—Kukutis” — tiesdamas man ranką at
sakė nepažįstamasis. — Jei šitaip, tai 
prašom gilyn į mano butą, ponas! — pa
prašiau ir, praleisdamas pro save į kam
barį, permečiau akimis jį visą nuo gal

Pirmadienis, rugsėjo 25, 1933

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PIT.I.roan 5950 

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9 
4600 S. \\'ood st. LAPayette 6393

‘ JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 rvte Iki 5 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėlto, Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9

Telefonas CANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9

Telefonas REPublic 9600

OKSAS EXPRESS
' Kraustau Rakandus, Pianus tr pri
statau anglis už pigiausias kainas:
Black Banil $7.50; Haeklng $8.00; 
MII ers Cnt* $9.75.

Pašauk*t LAFayetle S9S0.
J. OKSAS 

2S49 West 43rd Street

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kafnas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejplrktt. o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kftur — 
Telefonas

REPUBLIC 8402

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL 00.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, UI.

Phone PULLman 2316
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

PEOPLES COAL 00.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogą.
Vardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Užsisakykite savo anglis 
šį mėnesį kol kainos dar že
mos.

4 tonS 
tons or mare

> *7.20 *0.75

. . 5.25 5.00
6.25 5.75

8.00 7.50
. . 8.25 7.75

Pocaliontas M.R.
Scnened 50% Lunį p >7.20 
W. KentiK-ky M. R.
50% lump ................
Lunį p ............................
Black Itand ..............
Egg ...............................
Lump ................................. 8.25

vos ligi kojų.
Jspūdžio nekokio padarė. Jau apyse

nis vyras, neaukšto stogo, lvg kiek nu
vargintas kokios nesveikatos ar šiaip kuo 
nedagaluojąs. Galva beveik visiškai nebe
tekusi plaukų. Iš pažiūros plati ir dideli” 
— pilna smegenų. Ant pečių užsimetę? 
tamsų apsiaustą, kuris siekė jam žemiau 
kelių. Iš po apsiausto pasirodė, jam ji 
nusivilkus ir pakabinus j kabeklį prie
menaitėje, nudėvėtas švarkelis ir tokios 
pat, beveik nuspurusios, kelnaitės. Ant 
kaklo guminė apykaklaitė su gerokai su
trintu kaklaraiščiu. Iš rankovių kyšojo 
dryži toki pat guminiai rankogaliai. Ant 
rankos, kaip Europoje yra mada, kabo 
storokas lietuviškas kriukis. Jo pryšakį 
puošė apystoris blizgąs grandinėlis, ku
ris puslankiu kybojo nuo kairiojo šono 
ligi pat liemenės sagų. Bus daugiau)
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