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Viesulas sunaikino Tampico, Meksikoje
ŽENEVOJ VYKSTA T. SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMAS
DOLLFUSS SUTRUŠKINO 
MONARCHISTŲ SANKALBĄ

J. V. marynaJ parengti išlipti 
Kubos saion

URAGANAS MEKSIKOJ T. SĄJUNGOS SUVAŽIA
VIMAS

MEXICO CITY, rūgs. 25.— 
Tampico ir apylinkes vakar iš
tiko baisus tropikinis uraga
nas (viesulas).

ŽENElVA, rūgs. 25. — Šian
dien čia atidarytas keturiolik
tasis T. Sąjungos suvažiavi-

Gautomis žiniomis, daug; mas. Sąjunga turės daug dar- 
žmonių žuvo ir neapsakomai I nes visąj Europą spaudžia
dideli nuostoliai padaryta. Pas j vien ekonominis, bet ir po- 
kelbta karo padėtis. Gelbėjimo litinis krizis. Be to, pati Są-
darbą veda kariuomenė.

/ *

Prasideda futbolo sezonas. Įvairių universitetų ir kolegijų futbolo kuopos rengias ko
von už pirmenybę. Čia atvaizduojamas Notre Daine futbolininkų vadas James Crowley. 
Jis kalbasi su Fordliam unversiteto futbolinuikais.

TURINO KATEDROJE 
IŠSTATYTA KRISTAUS

DROBULĖ

PREZID 
SU SPE

ENTAS
PECIAL

TARIASI
ISTAIS LIETUVOJE

-r
WASHINGTOK, rūgs. 26.— 

Prez. Rooseveltas vakar ir užz-

BOLŠEVIKAI TIK MULKINO PRAN
CŪZUS SVEČIUS RUSIJOJE

■I* .
PARYŽIUS, rūgs. 25. — nas prancūzų paabejojo apie

Pirmiau buv. prancūzų minis-į “pamaldų” tikrumą, išsiskyrė 
teris pirmininkas Herriot, o iš būrio ir grįžo atgal cerk- 
dabar oro ministeris Pierre vėn. Jis pamatė, kaip prie iko- 
Cot grįžo aplankę Maskvą. n-ostaso tariamas šventikas nu- 
Prancūzų spauda entuzijastiš- simetė cerkvinius drabužius ir 
kai praneša apie tą jų daug! užsidegė cigaretę, o susirinkę 
žadančią kelionę. Plačiai ra- žmonės buvo susibūrę į kuope- 
šoma apie tai, ką jie Rusijoj les ir šnekučiavosi. Kada jisu
matę, ką girdėję. Nuginčija- pastebėtas, “šventikas” išny- 
ma, kad Rusijoj krikščionybė ko, o susirinkusieji užėmė savo 
būtų griaunama, arba kame , vietas.
nors siaustų skurdas. Herriotas pasigyrė, kad jis

lankė Ukrainą ir tenai nematė 
bado ir skurdo. Pasirodo, kad 
bolševikai jam rodė tik tas vie 
tas, į kurias iš anksto buvo su
traukti švariau aprėdyti vals
tiečiai. Jam ir kitiems prancū
zams svečiams buvo rodoma 
■tik tas, kas pas bolševikus1 ga
li būti geriausio1 ir tik priemo

Tačiau iš vieno lankiusio 
Maskvą prancūzo teko patirti, 
kad bolševikai prancūzus sve
čius vien mulkino.

Visur jie po parinbtiniau- 
sias vietas buvo vedžiojami.

PASITARIMAS BEDARBIŲ 

REIKALAIS
TURINAS, Italija, rūgs. 25.

— Kardinolui Fossati dalyvau vakar turėjo sg pramonės vir- 
jant po iškilmingųjų pamaldų Jininkais ir ekąnomininkais pa 
vakar vietos katedroje išsta-’ gitarinių, kad ^markiau pasta
tyta pagarbai istorinė Kris- mėti gaivinimą'darių, 
taus drobulė, į kurią Išganyto- ’• Svarbiausia Einasi apie do- 
jas buvo įsuptas nuėmus Jį ierįo > infliaciją. Šį klausimą 

susidomėjusios T. nuo kryžiaus. Dešimtys tūks- prezidentas pt&edė spręsti e- 
Sąjungos darbais ir jos pa-|tančių žmonių suplūdo, kad pa konomininkartJ, o pats šian- 
cios likimu. Štai, Prancūzija matyti šią brangiąją relikviją. !jįen vyksta kietai dienų į sa- 

Drobulė yra uždaryta bran- vo namus, Hy£a Park, N. Y. 
giam karstely ir tik per stik

junga gyvena finansinį ir po-
Dėl didelio lietaus išsiliejo litinį krizių

Tamesi ir Panuco upės. Už- 
semti didžiausi plotai.

Kai kurios valstybės vis gi 
dar daug

Rugsėjo mėn. pradžioje vi
daus reikalų ministerijoj su
šauktas tarpžinybinis pasitari- Vienoj cerkvėj surengtos pa-

SUKONEVEIKE SAN
KALBĄ

’mas būsimo nedarbo sezono ir 
viešųjų darbų organizavimo 
reikalu. Šiemet numatoma dau

maldos. Šventikas buvo kaž
koks kumpanosis asmuo. Kong

prisiuntė net iš 33 asmenų de
legaciją. Japonų delegacijos

— Kada Austrijos kancleris
Dollfuss išvyko j Ženevą, aus
trai monarchistai suskato 
tuoj per spaudą paskelbti ar- 
kikunig. Otto kelis laiškus, ra
šytus monarchistų

HERRIOTAS PASKIRTAS 
BOLŠEVIKŲ PULKININKU

Ši relikvija yra italų vado
vaujančios Piedmont dinasti
jos savastis.

bų provincijoj ir miškuose. Be

- SMURTaSkŠjOJE JSVUgaU

ir kvitais, už kuriuos krautu- 
WASHINGTON", rūgs. 25. VpSe gaĮjma gauti maisto 

J. Valstybių ambasadorius produktų. Taip manoma pa-

regaciją sudarė vvmi ir mote niško. Prancūzai tikrenybės 
nematė. Tik akyliausieji gali 
kad ir per rūkus pamatyti ik- 
renybę.

giau suorganizuoti viešųjų dar rys- Prancūzai svečiai grožė
josi “pamaldomis.”

Kada jie apleido cerkvę, vie

CH1CAGOJE
PARYŽIUS (per paštą). — 

vadams. Nesenai viešėjęs Maskvoje bu- 
Tuose laiškuose šis sosto šie- tvus^s prancūzų ministeris pir
kėjas nurodo, kad Austrijai minin^as Herriot paskirtas so- 
laimingiausioji ateitis ne fa-'v’e^ Rusijos kariuomenės pul 
Šizmas, ar kitkas, bet konsti-. kininku.
tucinė monarchija. I Gavęs pulkininko laipsnį,

NEĮSTENGĖ PAKILTI 
ORAN

MASKVA, rūgs. 25. —
Raudonosios kariuomenės su
manymas pasiųsti balionų į 
stra>tosferą tris vyrus vakar

Dollfusso vyriausybė tačiau! ®rno a 1 a augo ir, dė inu^jQ nįeųais> Apie septynius 
patyrė apie planuojamus mo-l^aus susijaur mimo, ne ino- kartug i)a]įonas buvo paleistas 
aiarchistų žygius ir uždraudė °,.^V,1 amS|ir nė; kokiu būdu negalėjo pa

Kubai, Welles, -praneša vals 
’tvbės departamentui, kad Ku
bos saloje vyksta smurtas. A- 
merikiečių ir kitų svetimų pi
liečių apsaugai gal reikės J. pusbadžiu gyventi.
Valstybių marynų.,

POŽEMINIS KABELIS 
SKERSAI NEMUNĄ

daryti dėl to, kad dažnai pasi
taiko tokių atsitikimų, kad 
darbininkai, gavę atlyginimą, 
jį prageria, o jų šeimos turi

SUIMTAS GAUJOS 
VADAS

laiškų skelbimą.

NAUJAS GREITUMĖUS

NEW YORK, rūgs. 25. — 
Lakūnas pulk. R. Turner va-

už (ą netikėtą jam didelę pa- auk^tįau |<aip ; kar iš Los Angeles atskrido į
garbę. Jis sakė, kad tai nau-

KARIUOMENE APMOKĖTA jas prancūzų su bolševikai.-, į gįgkkiamas.
_______ (draugingumo įrodymas. Jis

žadėjo visuomet ginti prancū
zų bolševikų santarvę.

HAVANiA, rūgs. 25. — Lai
kina Kubos vyriausybė, kaip 
pranešta, vakar visus karei
vius apmokėjo. Kariuomenė y- 
ra visa jos viltis.

JAPONAI VERŽIAS 
KINIJON

EPILEPTIKŲ MAIŠTAS
W00DST0CK, Ont„ Kana

da, rūgs. 25. — Ontario pro
vincijos ligoninėje epileptikai 
sukėlė maištus. Du ligoninės 
viršininkai sužeista.

dų. Šis nepasisekimas visaip &į miestą per 10 valandų ir 5

KARO VETERANAI SU
JUNGTI SU SMOGIKAIS

BERLYNAS, rūgs. 25. —
Kanclerio Hitlerio paskelb
tuoju nuosprendžiu plieno šal
mo karo veteranų organizaci
ja sujungta su fašistų smogi
kų organizacija. ‘

minutas.

. ŠANCHAJUS, rūgs. 25. —
Japonų kariuomenė iš naujo 
veržias Kinijon ir tai Peipingo 
link. Tai dėl to, kad kinai aną
dien. pradėjo pulti japonus de 
militarizuotoj zonoj.

VISUR KOMUNISTAI NE
TURI GERO VARDO

kų grojo smuikais. Tuo mo
mentu, kada publika buvo su
sidomėjusi jaunais grojikais ir

LIETUVOS LATVIJOS 
DERYBOS

I Lietuvos - I^atvijos derybos, 
' kaip teko patirti, bus pradėtos 
spalių mėn., nes senoji sutar
tis su Latvija lapkričio mėn. 
baigiasi. Tuo reikalu prieš ke
letą dienų buvo atvykęs mūsų 
atstovas Latvijai p. Urbšys ir 
kai kuriais klausimais pain
formavo mūsų vyriausybę.

Kaune nuo Kanto g. per 
Nemuno salą į Aleksotą, nuo 
seniau buvo padėtas požemi
nis telegrafo laidas, kuris jau 
sugedo. Lakias pratiestas 
upės dugnu, dėl to, sako, juos 
inkarų tuose vietose metėjai 
sugadino. Dabar yra atėjęs 
naujas iš užsienio kabelis, ku-

Policija suėmė Chicagos žie 
mių dalies smurtininkų žudikų 
vadą Gus Winklerį. Tai sąry
šy su poliemono Cunningham 
nužudymu.

Stropiai visur ieškomas G. 
Kelly, kurs, sakoma, vadovavo 
įvykusiam federalinio atsar
gos banko pašto plėšime perei 
tą penktadienį.

ANGLIMIS KŪRENAMAS 
AUTOMOBILIS • •

Sekmadienį iš Virden, III., 
atvyko Chicagon, J. L. Gori- 
chon — automobiliu, kūrena
mu angliais.

Policija jo automobilį su
laikė Michigan bulvare. Jam 
pranešė, kad jis pasišalintų su 
savo dūmais. Žinoma, jis pak- 
lausė.

Jis pasakė, kad 35 mylias' 
važiuoti jis sukūreno vieną bu
šelį minkštųjų anglių.

PASIRENGĘS KELIONĖN

(BOSTON, Mass., rūgs. 25.— 
Admirolas Byrd jau pasiren
gęs leistis dar vienon kelionėn 
j pietinį žemės ašigalį.

APVIRTO BUSAS

READING, Pa., rūgs. 26.-’ 
Hamburgo vakaruose apvirto 
keleivinis Husas. 2 asmenys žu 
vo ir 22 sužeista.

PAŠAUTAS KRIMINA
LISTAS

ABATUI SUTEIKTA 
“CAPPA MAGNA”

Sekmadienį Šv. Prokopijaus 
Policijos sunkiai pašautas bažnyčioje, 18 ir Allport gat.,

riuo bus pakurtas sakytas «».lkriminalistas J. Krupinskis, per iSkilmingas pamaldas Jo 
24 m. amž., kada jis bėgo po Eminencija kardinolas Munde-gedusis.

17,000 LT. RINKLIAVA

KAUNAS (per paštą). — sustojusi ratu klausės jų mu- 
Sekmadienį, rugsėjo mėli. 3 d., ’rikos, komunistai, pasinaudo-
Lietuvos komunistų partijos 
jaunimo sąjunga prie Mickevi. 
čiaus slėnio ąžuolvne, ryšium■, 
su metine komunistinio jau- ("»»»»•«’» «*«• '"i’1™
nimo švente, rengė demonstra 
ciją. Tikslu sutrukdyti demons 
traciją, ąžuolynan buvo pa
siųsta keletas valstybės saugu 
mo policijos narių. Kadangi o- 
ras buvo gražus, todėl ir šiaip 
publikos ąžuolyne buvo aps
čiai.

Tuo pat metu ąžuolyne, pra-

Draugija užsienio lietu
viams remti Pietų Amerikos 
lietuviams surinko daugiau 
17,000 lt. Tiek jau yra įplau
kę Draugijos vardu į Lietuvos

atlikto plėšimo.
Krupinskis tris kartus buvo

statomas teisman už plėši
kiškus darbus. Ir visus kartus 
reikštas jam susimylėjimas. 
Tačiau jis nepasitaisė.

UTENA
Visoje apylinkėje šiais me- kooperacijos banką, bet dar a- 

tais pastebima daug kiškių, P’e ‘tre^dalia rinkliavos lapų
xii,ai kurie yra gan nebaigštūs, atei Draugijai negrąžinta. Draugi-

įavą ir, r ūkę e etą omu- . kiemug to> apylin:jos valdyba primena, kad šiuos
i kės balose yra daug laukinių 1RPUS grąžintų.

ję proga, iškėlė raudoną vė-

SKELBIA ATVIRUS LAIŠ
KUS PREZIDENTUI

lein suteikė Šventojo Sosto pri 
pažintą “Cappa Magna” Šv. 
Prokopijaus vienuolyno, Lisle, 
III., abatui Valentinui Kohlbe- 
ekui.

Apie 2,000 tikinčiųjų čekų 
matė tas retas abato įvilkimo 
ceremonijas. \

ną
Kr

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
Didžioji kapitalistų spauda

tiek daug susirūpinusi dolerio, PoHriju lluiovf pi«ik, M. 
likimu, kad skelbia atvirus laiS (.Qorman,, & m Uur9 su

Publika pastebėjusi vėliavą ančių, kurių kitais metais tiek 
ir išgirdusi komunistų šūkius, 
juos greitai sučiupo, atėmė vė

daug nebūdavo. Manoma, kad IŠTRĖMĖ Į TELŠIŲ APS. 
jų daug prisiveisė >todėl, kad

kus prezidentui, kad jis neį
vestų doleriui infliacijoa,

liavą ir ėmė juos mušti. Atvy
kus įvykio vieton saugumo po
licijai, teko imtis griežtų prie
monių, kad apginti komunis
tus nuo įniršusios minios. Y- 
pač buvo smarkiai puolamas

visoje apylinkėje beveik visai 
nėra medžioklės draugijos na
rių.

Šiomis dienomis Kėdainiuo
se! saugumo policijos buvo su
imtas K. Markauskas, kuris 
kaltinamas priklausęs slaptai

Buckinghamo fontanas Grant plečkaitininkų organizacijai, 
parke ateinantį/šeštadienį bus . Markauskas ištremtas Telšių

PILIETINIO. KARO 
VETERANAI

Vakar Chiclgos šimtmečio 
pažangos parodoje minėta pi
lietinio karo veteranų diena. 
Sakoma, dalyvavo apie 500 Be

kitais keliais sėbrais kėsinosi 
apiplėšti aludę, 132 W. 31 gat. 
Jo trys sėbrai areštuoti.

PLATINKITE “DRAUGI • •

Šydami išmaldos, keletas vai- “vėliavnešys.” uždarytas. apskritin visam karo stoviui, nelių veteranų.

ORO STOVIS
CHIOAOO IR APYLINKES 

— šiandien numatomas ma
žas lietus; vėsiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

VISUOMENĖS GKIOVBI!

Dažnai girdime sakant, kad tas ir tas 
žmogus ‘‘pasišventęs visuomenei”, “dirba vi
suomenės gerovė”. Taip, tai gražūs, vylio- 
suomenės gerovė”. Taip, kai gražūs, vylio- 
janti išsireiškimai. Bet dažnai atsitinka, kad, 
prisidengę tuo gražiu, nekaltu vardu, siekia 
visai ko kito, ieško savų išskaičiavimų. Net 
kartais pasitaiko išgirsti iš “geltonosios” 
spaudos platintojų, kad jų spauda dirba vi
suomenės gerovei, girdi “mes duodame, ra
šome tai, kas žmonėms patinka”. “Visuome
nės gerovės” vardu jie pelnosi!

Tat pažiūrėkime, kas gi yra toji visuo
menės gerovė ir kokia ji turi būti.

Visuomenės gerovė yra visa tai, ko rei
kia visiems piliečiams, o pavieniai asmens 
negali pilnai ar bent užtenkamai to pasiekti. 
Bažnyčia rūpinasi visuomenės gerove. Jos 
tikslas — visų sielų išganymas, visų amžina 
laimė. Ji tai Įrodo savo mokslo universalu
mu, savo vispusišku rūpesčiu pradedant nuo 
vargšo, ligonio, Afrikos juųduko ir baigfeuit 
kultūringu žmogumi. Skirtumas gal būt yra 
tame, kad kultūringasis žmogus to nebesu
pranta; per daug jis apjakol

Valstybės tikslas — visuomenės gerovė. 
Toji valstybės visuomenės gerovė supranta
ma: išorinė, tikra, visiška ir bendra.

Sakome išorinė, nes valstybė yra pasau
linė (išorinė) organizacija. Žmogaus viduji
niai dalykai jai nepriklauso. Įstatymus lei
sti ir juos vykdyti tegali tik šioj srity. Į Baž
nyčios sritį, į dvasinius dalykus ji neturi 
teisės kištis. Todėl šv. Tėvas Leonas XIII 
enciklikoje “Sapientiąe” rašo: “Jeigu val
stybės Įstatymai aiškiai nesutinka su Dievo 
teisėmis ar bet kaip įžeidžia Bažnyčių ar 
prieštarauja tikybos dalykams, priedermėms, 
•r įžeidžia Jėzaus Kristaus duotųjų šv. Tėvo 
valdžių, tai reikia pasipriešinti ir klausyti 
būtų nusikaltimas (m. p. P. K.). Tai Įžei
džia pačių valstybę, nes tikybos nusikaltimai 
yra nuodėmė valstybės atžvilgiu”. Tat ir Ba
žnyčia paskelbia tokį valstybės įstatymų jo
kiu, kuris leidžia krikštytiems civiliškai susi
tuokti. Moterystė yra sakramentas. Valstybė 
kištis į sakramentus jokios teisės neturi.

MOTERS VAIDMUO KATALIKIŠKA
ME IR TAUTIŠKAME VEIKIME

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

(Tęsinys)

Ypatybės. L Katalikiškas veikimas 
apima savęs tobulinimų ir kitų apaštala
vimų. Todėl jis yra tikras apaštalavimas, 
laimint žmonių sielas Dievui, ftv. Tėvas 
Pijus XI laiške į kaid. Segurų sako: ka
talikiškas veikimas “nėra tiktai rūpini
masis savo paties krikščionišku tobulėji
mu, nors šilas tobulėjimas turi kiekvie
nam būti pirmuoju ir aukščiausiu daly
ku, bet jis yra tikras apaštalavimas, ku
riame dalyvauja visų visuomenės sluoks
nių katalikui”.

2. ftiam apaštalavimui pasauliečiai 
gauna įgaliojimų ir nurodymus iŠ Bažny
čios valdžios, t. y. dvasios vado, kuris 
rūpinasi religiniu auklėjimu. Ta priklau
somybė apsiaučia katalikų pasauliečių į

Valstybės' visuomenės gerovė turi būti 
tikra t. y. netrukdyti žmogui pasiekti galu- 1 
tinj savo tikslų, amžinų laimę. Jeigu valsty
bė tai trukdo, savo Įstatymais Įžeidžia vie
šųjų dorų, legal’zuoja tai kų Bažnyčia drau
džia ir tuo būdu žmogų, siekiantį galutinį 
tikslų, suklaidina, tai tokia visuomenės ge
rovė psiaudo — visuomenės gerovė. Tas pats 
popiežius Leonas XIII enciklikoje “Liber
tas” rašo: “Pasaulinė valdžia yra valdomųjų

P»XuQXs

SVEIKATA - LŪMES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. O. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

CONJUNCTIVITIS smėlio ar kitokios rūšies kris- f - ,
----------- Jlas įkritęs. Akys daugiau ar

Iš vidaus akių vokai yra mažiau bijo šviesos ir regėji- 
iškloti niukozinės pievutės fo- nias darosi neaiškus. I’apras- 
rmoj pamušalu. Šios pievutės' tai, vakarop, simptomai pa- 
uždegimas yra vadinama con- aštrėja ir ligoniui priseina kę- 
junctivitis arba opbthalmia. • sti jiadidėjusį nemalonumų. A- 

Liga pasireiškia keliose fo- belnai, liga paliečia abi akis, 
nnose, būtent 1) Pievutės ka- bet pasitaiko, kartais viena iš
tariąs su (a) staigiu, (b) kro- lieka sveika.
nišku, (c) spuoguotu uždegi 
mu pasižyminčiu tani tikrais

naudai: ir nors betarpiškai turi rūpintis pa
sauliniais dalykais ir pasauline gerove, bet 
vis dėlto turi ne mažinti, tik didinti žmo
gaus galių pasiekti tų didžiausių* ir pasku
čiausių gerovę, kuri sudaro amžinųjų žmo
gaus laimę, ko negalima pasiekti, nežiūrint 
į tikybų”.

- Visiška visuomenės gerovė suprantama 
taip, kad valstybė, turėdama visas priemo- |ligos* jankiais.' 2) Pūliavhnas, 
nes, konsekventiškai turi rūpintis pasiekti , kuriam prįklauso (a) oplithah 
visa tai, ko visuomenė. gerovė reikalauja. Ija neonatorUM ir (b) tofek. 
Nes jeigu toji neatlieka, neišptldo, tai ku- ci> i5 prieža8ties gonococeus 
rietus galams jos reikėtų. Žinoma, čia visiž
ka visuomenės gerovė suprantama relatyviš 
kai. . \

Valstybės visuomenes gerovė turi
bendra t. y. lygybė viny piliečių, lygybė tuo- j(.ho„la ir’ 5). ^„natimo po-
ratinių ir fizinių .asmenų, lygybė katalikam* Įbft(lijo uždeginias vadinamas
lygybė protestantams, lygybė žydams - o tenular conjunetivitis.
dar katalikiškoj saly, kur 85 nuos. katalikų! , . , • , • v ..,r , . , . . .. . , . Apie kiekvienų' sios ligosvalstybe neturi teises proteguoti vienų kuria v. , ® .

... . ‘ rūsį pakalbėsime atskirai. Pi-nors partijų ar organizacijų. Sūnūs ir posū
niai, dukros ir podukros čia negali būti.
Tik nėra lygybės melui ir tiesai! P. K.

mokrobo. 3). Membranous rū
šį sudaro (a) diphtlieritinis 

lir (b) nediphtlieritinio pobū- 
džio vokų uždegimas. 4). Tra-

PAST A BtLt S

Dar dvi valstybės “sušlapo”, nubalsuo- 
damos atmesti proliibicijos įstatymų. Tokių 
“šlapių” valstybių jau susidarė trisdešimts 
viena. Dar trūksta penkių. Iki lapkričio pra
džios reikalinga “kvota” jau bus sudaryta 
ir gruodžio pradžioj susirinkęs kongresas

rmiausiai paimsime staigųjį 
vokų pamušalo katarų vadina
ma acute catarrlial conjunc- 
tivitis. »

Ši liga pasitaiko pradedant 
nuo jauniausio ir baigiant se
niausiu žmogumi. Atsižiūrint 
į metų dalis, liga ypač dažnai 
pasireiškia rudenį ir pavasari, 
nors žiema ir vasara taipgi y- 
ra šios rūšies ligoniais turtin-

| kurios reiktų gydytis, bet 
kraujoplūdis, vadinamas sub- 
conjunctival hemorrhage. Šios 
rūšies kraujoplūdis kartais pa 
sitaiko be ypatingos priežas 
ties; kartais nors ir labai ma 
žas akies užgavimas yra kal
tininku. Be to, gali tai būt iš 
priežasties aukšto kraujo spau 
dinio, kurio neatlaiko kraujo 
dūdelės sienos ir plyšta. Toks 
plyšimas ytin gali pasitaikyti 
bile kam, ypač, jei yra pasi
reiškęs kraujo dūdelių — ar
terijų sukietėjimas nuo kurio 
jos pasidaro trapios. Kartais 
ištuštinimas “keletos stikle
lių” gali būt to visa priežas
timi. Kaip, ten nebūtų, bet

Lengvesnio pobūdžio užde
gimuose akys ašaroja į van
denį panašiu skysčiu prie ku- kraujoplūdis, nežiūrint kurioj
rio kas kart prisideda daugiau 
gleivių. Ten, kur uždegimas 
pasireiškia smarkesnėj formoj, 
ašarojimo skysčiai susidaro iš 
gleivių susimaišiusių su pū
liais. Tokiuose atsitikimuose

vietoj ir nežiūrint kaip jis bū
tų mažas nori žmogui primi
nti ir paraginti kaip kad ir 
tamstai ne tiek dėl akies, kiek 
dėl kito kokio svarbaus orga-

Ponia N. B. Donohoe, nese
niai paskirta Oakland’o paš
to direktorijatan su $7,000 al
gos metams. Roosevelto ad
ministracijoj, ji^bus vienatinė 
moteris, kuri gaus tokių rie-

.no nesveikatingumo kreiptis algų. Nuo 1920 m. ji yra 
narys nacijonalio demokratųligonio akių padėtis pasidaro j jjrįe gydytojo, kų nuo širdies 

rimtesnė ir reikalauja rūpės-; patarįu tamstai padaryti, 
tingos gydytojo priežiūros. j _____________

Nekartų staigus uždegimas 
be atatinkamo gydymosi tęsia
si ilgesnį laikų ir virsta į kro- 
niško pobūdžio ligų.

Gydymas žymiai patrumpi
na ligos eigų, teikia ligoniui 
pa lengvinimo laike ligos ir

DARIUS—GERSNAS NE- 
• BUVĘ PAŠAUTI

komiteto.

gerdami galėsiu išbūti tūksta
nčius metų. Dabar lavonai v- 
ru gražiai sutvarkyti ir laiko
mi spirite. Balzamavimas U- 
niversiteto medicinos fakulte-

Gandai, kad mūsų didvyriai 
transatlantiniai lakūnai Da
rius ir Girėnas ties vokiečių , , .
, , -. , , t, , te dar uztruksęs keletas savai-darbo stovykla Berlinchene, .

tuom pačiu -sykiu apsaugoja gaIėjo būti pašauti, smarkiai <>,ų- 1 askui amžinosi(* atmnv 
akis nuo nepramatomų, galimų ‘
pavojų.

Klausia Br. S. — Pastebė
jęs “Drauge” gerb. daktaro 
begalo svarbius akių sveika
tos klausiniu straipsnius, no
rėčiau ir savo akių reikale

nevykusįjį prohibicijos įstatymų visiškai ga- |8a- Ligos priežastys yra dali- 
lės atšaukti. Vadinasi, Kalėdoms šio krašto narnos į. 1) m^kanįškas prie 
žmonės turės ne tik legalizuoto alaus, bet .kurių priklauso krislai, suod-. gauti patarimų. Keletu sykių

paplito ir Lietuvoje ir užsie
niuose. Lietuvos visuomenės 
susijaudinimas dėl to buvo la
bai pakilęs. Rugpiūčio 30 die
nų aviacijos pulk. leitenantas 
Gustaitis (garsus Lietuvos o- 
rlaivių “Ambo” konstrukto-

mano kairėsės akies baltymas 
buvo smarkiai paraudonavęs. 
Išrodė lyg biTtų pasriuvęs krau į

ko stipresnio. Tačiau, manome, tead «monės /žiai, dūmai, dulkės, vėjas ir 
dėl to “neis iš proto”. Jie džiaugsis, kad |daugelis kitų.,, 2'). Infekcija 
atšauktas neprotingas' įstatymų^, bę$l;susiiai- paeinanti nuo nešvarių pirštų,
kys nuo girtuokliavimo, nes tas prie kito Į rankšluosčių, bosinių, ypač, 'jais. Ne visa, o tik dalis akies 1‘-T-itnunime’, liūdnų griūve- 
taip pat nevykusio įstatymo gali privesti, kuomet kas nors kitas, turin- buvo paliesta. O gal tai įvyk jr garbingųjų jos vadovų 

tie šių ligų, vartoja tuos pa- ’
čius reikmenis Tc’ų ir sveikieji.
3). Užkrečiamos bei limpan- šia, kad nemalonumo ar skau- 
čios ligos, laike kurių sekajsmo neteko patirti, išskyrų 

- !komplikacijos, dažniausiai se-
Amerikos lietuviai savo lakūnams daug[rFant tymais ir kiek rečiau --Jriias pranyko maž daug dviejų 

kuo skolingi. Jie turi pastatyti Dariui 
ir Girėnui paminklų Cbicagoje, kur jie au-

Visuomeniškos blaivininkų organizacijos da
bar turėtų pradėti veikti, kad nurodyti žmo
nėms, ypač jaunimui, girtuokliavimo pavo
jus ir alkoholio kenksmingumų sveikatai.

go, kur savo pavojingų kelionę sumanė ir 
kur rengėsi. Būtume nedėkingi ir jų drąsaus 
žygio neįvertintumėm, jei jiems tinkhmo pa
minklo nepastatytumėm. Dėl to visi, kas tik 
gali, turi padirbėti ir paaukoti. Pastatytas 
paminklas lietuvių ainiams bus -geriausias 
pasišventimo savo tautai pavyzdys ir kitų 
tautų žmonėms rodys lietuvių drųsų, pasiry
žimų ir pasišventimų skridimo lėktuvais iš
vystymui. Tai kels mūsų tautos vardų ir jos 
garbę.

veikimų garbės vainiku ir saugumu. Pa
sauliečiai turi iš čia orumų, autoritetų, 
tikrų savo atsakomybę organizavimo dar 
be ir programos įvykiniine. Todėl katal. 
veikimas yra pasauliečių apaštalavimas.

3. Jis yra organizuotas, nepalaidas, 
nes to reikalauja atgamtiniai veikimo tiks
lai, nins gyvenamieji laikai ir mūsų vi
suomenės'Veikalai, vyskupų nurodymai.

Priemonės katalikiškam veikimui a- 
titinka užsibrėžtųjį tikslų, — yra antgam
tiškos ir prigimtinės.

Pijus XI, 1980 m. birž. 28 d. pasakė: 
“malda visų pirma, 1) antgamtiškumas 
pirmoj eilėje.” Jei Viešpats noatatys na
rna, veltui darbuojasi, kurie jį stato, sa
ko psalmistas. AntprigimtinTų tikslų i— 
sielų išganymo — siekiant, pirmiausia 
reikia turėti antgamtiškus išteklius, kad 
galėtume pritraukti į savo veikimo sritį 
daugiau žmonių, sukurti naujas organiza
cijas, flžtikrinti grupių ir vadovybių tin
kamų vidaus gyvenimų. Visus šioj srity 
darbus pradedama ir baigiama su malda.

2. Atskirų asmenų išvidinis tobulu

ties Atlanto nugalėtojus, pa
kėlusius Lietuvos ir lietuviu 
Vardų visame pasauly, stikli
niuose kerštuose (granuose/ 
galės ir visuomenė matyti, 
jiems specialiai Kauno kapi
nėse pastatytoje gražioje ko
plytėlėje. Visi šie darbai vy-rius) ir Dr. Ozelis, Dariaus--' , ..... ... „ , , kdonn valdžios paredvmu irGirėno kūnų medicinos fakul-Į... . 

tete balzamuoto jas, paskelbė į e80m18,

visuomenę} pranešimų. Šitie du Į 
savo sričių žinovai sako, kad j SVEIKA MARIJA!

l Ar myli Marijų? Ar nori a- 
pie Jų pasiskaityti gražiu 

ištyrimas, jokių pašovimo ly- skaitymų? _ Jei myli ir no- 
mių neparodo. Ne tik kulkų’ri apie j%
lėktuve u* lavonuose nerasta, dalykų išgirsti, tai būti- 
bet ir kulkų buvimo jokių žy-'naj pasiskaityk kų tik išėjn-

,nnų nesu. I šių iŠ spaudos knygų, vardu
Šitas pranešimas apramino “ rvetk A MARIJAI,”

sujaudintų visuomenę ir gan-įjg A stota’o raštų Ha- 
dus apie “Lituanikos” pašo- mosimi parai! Kun.

sta dėl negero kraujo? Kaip lavonų tikslus apžiūrėjimas ir 
tas ištiko, nežinau. Svarbiau-

skarlatina ir rauplėmis. Galop . savaičių bėgy. Dabar jau trys 
vidujinės akies voko pusės už- {mėnesiai kaip yra sveika akis
degimas gali kilti iš priežas
ties slogų bei šalčių, hay fe- 
ver ir influenzos.

Ligos simptomai, kuriais pa 
prastai ligonis skundžiasi y- 
ra niežėjimas, .peršėjimas ir 
skaudėjimas akių, ypač užde
gimo paliestų vokų, kurie yra 
paraudonavę, patinę ir trukdo 
mirksėjimui. Ligonis jaučiasi 
lyg j° skaudamose akyse būtų

ir tos ligos nepasirodė. Norė
čiau žinoti ar čion nėra kokia 
ypatinga akių liga, kuri pasi
reiškia tam tikrais periodais. 
Jeigu būtų liga, tuomet eičiau 
gydytis, nes nenorėčiau, kad 
tokia liga kartais nepagadin
tų man akies.

Atsakymas Br. d. — Iš ta
mstos laiškučio sprendžiu, kad 
rky yra ne ypatinga liga, dėl

mas veikia visuomenę. ToDulumas atsie
kiamas suformavus gerų ir teisingų są
žinę. Tada Lengva ‘.‘ieškoti pradžioje tai, 
,kas yra Dievo valia”. Kiti dalykai ateis 
savaime. Todėl katalikiškas veikimas ste
ngiasi ištobulinti mažų būrelį ir per jj 
siekia pataisyt visuomenę. Vienas tobu
las vadas patraukia tūkstančius į veiki
mų, o ir 10 netobulų vadų pakrikdo visa 
veikimų. Darbas — gilumon.

3. Veiklusis uolumas, uždegęs Dievo 
ir artimo meilės ugnimi kataliko širdį, 
apėmęs visa jo asmenį, liepia eiti į tas 
vietas, kur negali kunigas pasiekti: į fa
brikus, į miškus, į darbus ir ten rasti 
Dievui sielų. Tai padaro pasišventusios 
sielos, gerai eidamos savo pareigas, gavę 
gerų vardų visuomenėje ir tuo naudoda
miesi skatina kitus geriau pažinti ir my
lėti I>ievų. z

4. Daiyti gera visur kur galima, ne
praleisti progos gera daryti, nors geras 
darbas trukšmo nesukelia, kaip ir truks- 
irias gero nepadaro.

Katalikiškojo veikimo nurodytieji be

vimų. Netrukus bus paskelb
tas platus pranešimas apie 
“Lituanikos” žuvimo priežas
čių tyrinėjimų. Tsb.—

DARIŲ GIRĖNĄ MATYS 
PO TŪKSTANČIO METŲ

Dariaus ir Girėno kūnai bus 
taip užbalzamuoti, kad jie nc-

Petrauskas, M. 1 0.
Knyga turi 200 puslapių

rašto, 8 didelius ant gražio* 
popieros tvč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.

ndrieji bruožai tinka visiems ir visoms 
organizacijoms. Kas nori pagelbėti Baž
nyčiai ir Kristui laimėti dangui žmonių 
sielas, — laikysis patiektųjų dėsnių.

Moterų vaidmuo šiame veikime yra 
ryškus. Jos, turėdamos tų gerų ypatybę 
— imtis iš širdies vykinti pamiltų darbų, 
nekeliant bereikalingas sieloj abejones, 
kaip atsitinka dažnai su vyrais, moterys 
greit ir gerai padaro dang naudingų ir 
garbingų pas Dievų darbų.

2. Moterų Katalikiškojo veikimo sritys 
a. Asmens, šeimos ir visuomenės dva

sinis tobulumas. Šventųjų gyvenimuos 
dažnai randame paminėta, jog tie dvasios 
milžinai sužibo pasauly dangiška šviesa 
ir dorybėmis tik todėl, jog turėjo geras, 
pamaldžias ir šventas motinas. Ar Baž
nyčia būt sulaukus kų gero iš šv. Augus
tino, jei jis riebūtų turėjęs šv. Monikos, 
savo motinos, galime paabejoti, ftv. Mo
nika ilgų metų maldomis išprašė sūnui 
Augustinui tikėjimo malonę ir jis tapo 
didelis šventasis. Jo laikais gyveno daug 
žmonių. Praėjo 1500 metų ir jų mes neži

nome. It, rodos, jų nebūtų, o šventųjų dar
bai pasiliko tūkstančiams metų. Taigi, 1. 
reikia pasirūpinti pirmiausiai patiems 
šventėti. Turite būti šventos moterys, jei 
norite, kad pasauly ir danguj būtų mi
nimi jūsų taurios sielos, didingi darbai.
2. Žmogus kyla, auga, bręsta šeimoje. Šei
mos gyvenimas atsispindi jos narių min
tyse, įsitikinimuos, polinkiuos ir siekiuo
se. Todėl begalo svarbu, kad turėtume 
šventai gyvenančias šeimas, kad jaunoji 
karta savo tėvų namuose rastų gaivinan
čių saulę — švęntų motinų ir jos jautrių 
širdį visaift kas gera, šventa, kilnu, gražu.
3. Iš Seimų sudėta visuomenė. Didesnė vi
suomenės dalis yra moterys ir mergaitės. 
Kokios bus moterys, tokia daugumoj bus 
visuomenė. Jei visos moterys pajėgtų iš- 
tobdlint savo dvasių iki pilnutiniam dva
sios gyvenimui, tobulai atliekant visas 
savo luomo pareigas, greit atnaujintume 
visuomenę. Tai atsiminkite, nepamirški
te savo galingos įtakos žmonėms.

(Bus daugiau).
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MAR1ANAP0LIS
BLAIVININKŲ SEIMAS

Rugsėjo 17 d., Marianapo- 
lio Kolegijoj įvyko Blaivinin
kų Susivienynio seimelis, 23- 
čias iš eilės. Seimas prasidėjo 
10 vai. ryto iškilmingomis šv. 
Mišiomis, kurias laikė organi-

nevartoti svaiginančių gėrimu 
viešuose išvažiavimuose ir t.t.

Naujųjų Blaivipinkų sus-mo 
valdybų sudaro šie asmenys: 
pirm. — kun. P. Juškai t is, 
1-asis vicepirmininkas — p. 
P. Mankus, 2-sis vicepirm. — 
kl. J. Baltrušaitis, M. I. C., 
rašt. — p. O. Sidabrienė, iž
dininkas — p. V. Blaveckas,

Daug kas aptarta. Ypač da 
loma prisirengimas prie fut-

/ x ' •
leksandravičius iš Chicago, naujų pageripimų, kaip tai Stasys Semetas. Visi puikiau- kmadieniais popiet. Visi rate- 
Heights, 111., įgijo a. a. kun. į'bleaėliers’, kur įgalima atsisė-Įsi bovleriai ir jau supliekė sa-Jiai ryžtasi, kuris jų bus ge-

bolo sezono, kurs greitu laiku ĮK. Kudirkos, M. I. C. nepilnų'šti ir pasižiūrėti žaidimo. Yrajvo priešų 3—0. Bravo, bro-Iriausias ir sėkmingiausias. A- 
stipendijų. į ir daugiau pagerinimų. Gerb. liai bovleriai! Pliekite visus! nų sekmadienį studentai laikė

Šie jaunuoliai nuoširdžiai i kkhonas kun. J. J.-Valantie- O mes, lietuviai, eikime ten j susirinkimų ir nutarė bovlyti. 
ėkintri tiems ireradariams už ^us širdin8ai kviečia visus, (kas antradienį ir rėkim už Ir daugiau yra norinčiųjų.

prasidės. Jau užsakyti kai ku 
rie žaidimai su keliomis mo- 
kyklomis. Pirmasis žaidimas (dėkingi tiems geradariams už.

t> -j ijęjų gausių paramų ir būti) rrovide- L i • • i • • • > *. labai pageidaujama, jei atsi-

įvyks rugsėjo 30 d. su v.,*, J ypač savo parapijonis naudo-
Šalie Akademija iš 
nce, R. I. Mūsiškiai lošikai 
sparčiai mankštinasi ir lavi-1

juosi

iždo globėjui p. A. Zaveckas na s, kad galėtų gerai pasiro-
z&cijos Dvasios Vadas, kun. hr p, ję. RainyR. Kun. J. Ja-Įdyti prieš savo oponentus. Šio f. 
t m t p 1, T , - •• - ________ __ .kuno.

rastų daugiau tolių rėmėjų, 
į kurie pagelbėtų neturtingam 
'jaunuoliui siekti savo pašau-

tis bovling alleys. Jeigu sve
timtaučiai moka gražiai mūs 
parapijų, tuomi pačiu ir lie

Kadangi laikai eina geryn, 
tat tikimasi, kad atsiras di
delis skaičius norinčių bovly-L. I. P. (Lietuvių Neprigul- 

roingo Politiško Klubo) nariai i tk 
tuvius remti, tai kodėl mumsjpra(įpS bovlyti šį kelvirtadie-J Rengia Spalių 9 paminėjimų

J. Jakaitis, M. I. C-, asistuo
jamas, kun. Dr. P. Biskio, M. 
I. C. — dijakonu ir mokytojo 
Dr. E. Andrulionio, M. zI. C. 
— sublijakonu. Pamokslų pri
taikintų pasakė kun. Dr. J. 
Navickas, M. I. C., kolegijos 
direktorius.

Šv. Mišioms pasibaįgus, sei
mo atstovai susirinko salėn, 
kame įvyko mandatų priėmi
mas ir sveikinimai. Pirm vis
ko seimb prezidiuman pateko: 
pirm. — kun. P. Juškaitis, vi- 
cėpinn. — A. Zaveckas, rašti
ninkės — St. Sejefkaitė ir M. 
Buzytė. Seimų sveikino kun. 
J. Jakaitis, M. I. C., kun. Dr. 
J Navickas, M. I. C., kun. A. 
Būblys, M. I. C., kun. A. Pet
raitis, kun. V. Puidokas, p. 
J. LauČka ir keletas kitų. Gan 
ta taiposgi pasveikinimai iš 
kitų N. A. Blaivininkų kuopų.

Popiet įvyko antras posėdis. 
Daug kas svarstyta, padaryta 
gražūs pasiryžimai.Imtasi grie 
žtų priemonių nusmelkti įsi
brovusių į lietuvių tautų gir- 
tuoklybės neddryb^. "Y£ač”tdb- 
mi rimčiau susirūpinta,, jog 
pramatyta, kad greičiausiai 
bus atšauktas prohibicijos j- 
statymas, kas sudarys blaivi
nimo darbuotei didesnių keb
lumų ir privers jos talkinin
kus imtis rimtesnio1 darbavi
mosi. Seimas, išklausęs p. J, 
Pilipausko referato “Yra kuo
mi rūpintis”, susižavėjo jo 
turiningu įspūdžiu ir juo la
biau pasižadėjo pasidarbuoti 
blaivinimo srityje. Apart ki
tų rezoliucijų, nutarta prijun- 
ęti Chicago Blaivininkų Aps
kritį prie centro, kurti nau
jas ir atgaivinti senąsias kuo
pas

kaltis, M. I. C., vėl pakvies
tas būti Dvasios Vadu.

Sekantis Blaivininkų seimas 
įvyks Cambridge, Mass.

A. L. K. S. Organizacijos 
Darbuotė

Prasidėjus naujajam mo
kslo laikotarpiui, kaip pasra 
raišiais metais, taip ir šiemet, 
Marianapolio Kolegijos stude
ntai sudarė pagrindinius savo

ji Akademija yra viena stip-i 
riaušių. R. I. valstybėje, per BfZŽliA-
pastaruosius kelis metus bu-1 Per pastarųjų savaitę, Ma- 
vusių aukštesnių mokyklų če- Į rianapolio kolegijoj lankėsi 
npijonas. Matytis, jog bus šie svečiai; kun. K. Urbana- 
prieš kų spirtis. Tačiau šie-1 vičius, kun. Kelmelis iš Ne- 
met matosi gražių prospektų j wark, N. J., kun. J. Švagždys, 

i ir tikimės turėsime šiais me-jkun. Kneižys, p. V. J. Kudir- 
tais gero pasisekimo. jka, p. A. Kneižys ir p. J. Lau-

čka, “Darbininko” redakto-

patiems savęs neremti? Jnį- Yra daugiau negu 70 bov-
Šv. Juozapo tyme bovlina į lenų. Vyčiai taip pat turi sa- 

šie asmenys: Jonas Vaitukai-jvo ratelį, kuris bovlys kas se- 
tis, Antanas Zubras, Juozas kmadienio vakarų. Lietuviai
Montvila, Ed. Yanavičius ir katalikai studentai bovlys se-

Hartford, New Britain ir 
AVaterbury rengiasi paminėti 
Spalių 9 (Vilniaus užgrobi
mo dienų). Visa tai rengia

(Tąsa ant 4-to puel.l

Svarstyta taip pat ir kiti 
sporto klausimai kaslink kitų

darbuotės pasiryžimus, sudėjo ^aidimų, krepšiasvaidžio, keg- 
kertinį akmenį ir taip prisi-jlių, tennis’o ir kitų.
rengė prie lietuviškos dvasios 
ugdymo dirvos.

Naujon valdybon pateko šie 
asmenys: pirm. — V. Sabas, 
vicepirm. — J. Dambrauskas, 
raŠt. — A. Miciūnas. Išvažia
vus kl. K. Vengrui, praeitų 
metų pirmininkui, susilaukė
me kito darbštaus asmenio, V. 
Sabo, kuris, tikimės, sugebės

. Taigi, tartas bendrosios da
rbuotės žodis. Gerų pasiryži
mų bei intensyvio darbštumo 
vedami, tartasis žodis, be abe
jo, taps kūnu ir atneš atatin
kamo vaisiaus.

Stipendijos
Kaip kitose mokslo įstaigo

se, taip ir Marianapolio Ko
legijos rėmėjų tarpe atsirado

riai, kun. J. Vaitekūnas, kun. 
Sw Vembrė, kun. V. Puidokas, 
Sesuo M. Juozapa iš Vilią Jo- 
scph Marie, Pa.

A. J. Miciūnas (L. K.).

NATERRURY, CONN,
šv. juozapo bovtling

ALLEYS’E

tvarkyti kuopos reikalus ir keletas geradarių, kurie, ma- 
ptavesti skyriaus sprendžia- tydami ir suprasdami moks

leivių gerus norus, bei pasta
ngas, tačiau kurie neįstengia 
tų idealų pasiekti, ateina jie- 

kirne išrinkti toms sekcijoms jms į pagalbų vadinamomis sti- 
plrinininkai: Visuomenės sek - ipendi jomis ir bursomis. Reiš-

muosius sumanymus.
Kadangi ši kuopa skiriasi į

tris sekcijas, tai šiam susirin-

cijos pirmininku išrinktas J, 
Kamandulis, Spaudos — A. 
Mažukna, Sporto — J. Kupre
vičius.

Šia proga kalbėjo p. J. Lau
Čka, “Darbininko” redakto
rius, kurs buvo tuo laiku at
vykęs. Toliau sekė naujų na* 
rių priėmimas, Blaivininkų 
seimui atstovų paskyrimas ir 
kiti svarstymai sulig dieno
tvarkės.

Įpendijomi 
kia, geradaris sudeda pinigų 
sumų bankoj, kurių nuošim
čiai skiriami kuriam nors mo
ksleiviui, neturinčiam iš ko 
mokslų tęsti. Ta nuošimčių da
lis vadinasi stipendija arb’ft 
bursa. •

Šiais mokslo metais,• Maria
napolio kolegijoj stipendijas 
gavo trys mokiniai, kurie ge
riausia pasižymi moksle ir pa
sielgime ir atitinka visiems

Rugsėjo 19 d. vakare Šv. 
Juozapo bowling alleys’e įvy
ko labai gražus ir istorinis vą

škaras. Tai buvo formalis ati
darymas vienos iš didžiausių 
bowling leagų visoj Amerikoj. 
Tai Sv. Vardo Lyga (Holy 
Name League). Wąterbury’o 
ir apylinkės (Oakville, Wa- 
terville, Naugatuck, Union Ci
ty) katalikiškųjų visų tautų 
parapijų. Tokios lygos mūsų 
alleys dar, turbūt, nėra matę. 
Visos alleys buvo užsigrūdu- 
sios žmonėmis: bovleriais ir 
žiūrovais. Pradėjo bovlyti net 
18 parapijų! Pats miesto ma* 
joras Frank Hayes išmetė pi
rmų bolę pasakydamas gražių 
kalbų. Priminė, kad bovling 
yra sveikas sportas ir nandin-

Rugsėjo 18 d. įvyko Sporto 
sekcijos susirinkimas. Naujon 
valdybon įėjo: pirm. — J. Ku- 

‘previčius, vicepirm. — J. Au
kas kart labiau įtraukti gūnas ir rašt. — S. Aleksan-

reikalavimams: Stasys P. Vai-|£as žmogui. Ragino* bovlerius 
laikytis katalikiškosios akci
jos ir broliškos, krikščioniškos 
vienybės ir meilės.

Visi bovleriai ir to sporto 
mėgėjai džiaugiasi sezono it-

čaitis iš Mahanoy City, Pa., 
įgijo p. J. Galevičiaus iš Wor- 
cester, Mass. pilnų stipendijų.
Antanas J. Miciūnas iš Chica
go, Illv įgijo kun. J. Jakaičio,
M. I. C. stipendijų, Stasys A- ,'sidarymu. Šiemet įrengta daugjaunuomenę į šių organizacijų, dravičius.

PRAEITIES PABYROS
Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

(Tęsinys)
Įėjus jam į svečių kambarį, papra

šiau sėstis, pirmiau paprašydamas pakar
toti man dar savo pavardę, nes man kaip 
tai iš pradžių atrodė lyg keistoka: Žemai- 
tis-Kukutis.

— “Mano tikroji pavardė: Mikužis 
(krikšto vardo neatmenu, kokį pasakė), 
esu tikras žemaitis, kuriuos visi pavar- 
džiuoja dar “kukutis”. Dėl to aš kuni
gui kapelionui ir sakiau: žemaitis-kuku- 
tis”.

— Aaa! tai šitaip! — iš klaidos iš
vestas sušukau.

— O kokiu tamsta verslu vertiesi? — 
norėdamas goriau suvokti, su kuo aš tu 
riu reikalų, pradėjau Rvečių klausinėti.

— “Esu baigęs konservatorijų. Iš pa
šaukimo vargoninkas. Ilgus metus bu
vau vargoninku žemaičiuose pas kunigų

go pavardę pasakė. Rodos, kur apie Sa
lantus). Atvykau į Varšuvą; kad gerian 
pramokčiau muzikos. Išbaigiau konserva
torijų, o dabar taip sau mintu iš priva
čių pamokų. Vargoninko vietos neužimu, 
viena, kad sunku čionai labai gauti — 
visos užimtos; o antra, ne labai nė sku
binuosi, nes užėmus vargoninko vietų, rei
kia save labai susivaržyti — niekur ne
išeisi, nieku neužsiimsi be klebono žinios...

— O kuo tamsta norėtum užsiimti? 
Ar neužtenka vargoninko darbo?

— “Užtekti užtektų ir vargoninko 
darbo, bet aš, pasakysiu kunigui kape
lionui tikrų tiesų — aš negaliu apleisti 
nesirūpinęs čionykščiais lietuviais, kuriu 
tiek daug čionai yra ir niekas jais nesi
rūpina...

— A, tai tamsta esi lietuvis patrio
tas? — nudžiugęs iStiesiau jam savo ran
kų. — Sveikinu I —

— “Et, toks ten patriotas! Bet vis 
dėlto negaliu užsimiršti savų brolių”... 
Čia jis man išpasakojo, kas dedasi Var
šuvoje tarp ateivių lietuvių, kiek jų, jo

K. (neatmenu kokių vietų ir kokia kuni- nuomone, galį būti, kuo jie užsiima ir pp.

Gazo Šiluma Kožnam Namui 
Nauja Žema Raina
Priparodyti... mes įtaisysime savo lėšomis 

ir išimsime savo lėšomis jei jums nepatiks!

JUMS PINIGŲ NEREIKIA ĮDĖT!
tie Idėjinio vieno Jūsų cento, mes įtaiso
me mo<1cmiAkla.u.*| gszin| dejetuvę jusi, 
pečiuje ar boileryje. Jei Jumis :patenkins 
lialtkslmc. Jei nejMtenktns — jau patys 
esete teisėjai — atsllmslme Ir Jikų bii- 
vusią Šildymo .sistemą pi įtaisysime taip 
kaip buvo — M18V LfcftOMIS.

KAM mes darome tokį pasiūly
mų? Todėl kad turime pasiti
kėjimų tobulybės. Todėl kad žino

me kad vienų kartų pamėginus, jūs 
neapsieisite be smagumo ir patogu
mo gazo šilumos. Todėl kviečiame 
jus pamėginti nauja žema gazo kai
na. Ji nužeminta iki pusei tos kai
nos kokia buvo per 1930-31 metus.

Namų šildymas su gazu panaiki
na dienas ir naktis nugaros laužan
čio anglių šiupeliavimo.... purvinas 
valandas pelenų kratymo ir vilki
mo.... savaites sezoninio namų valy
mo.... permainymų suodinų veran- 
kų... sunkiai dirbti kad nuplauti 
suodžiais ruožuotas sienas.

Per devynis šildymo mėnesius pi
rmų metų jūs mokate $3 į mėnesį 
nuomos ant įrengimo, kurį mes į-

/

taisome į paprasto didumo namą 
— nieko nereikia mokėti per tris 
vasaros mėnesius, kada šildymo si
stema yra nevartojama. Ši nuomos 
kaina bus prisiųsta sykiu su jūsų 
bila už gazų, kurį išvartosite. Bet, 
jeigu bile kada per pirmus metus 
jūs būtumėt nepatenkinti gazo šil
dymu, jums tik reikia įsakyti kad 
išimti. Mes išsiimsime. Ir nuoma
vimo lėšos sustos' ant sykio.

Išsiųskite kuponų ŠIANDIEN. 

IApildykite Kuponą Dabar — Neatidėliokite

THE PEOPI.ES OAS L.IGHT AND 
COKE COMPANY

Public Service Cofclpany of 
Northern Illinois

Westem United Oas and Electric 
Company

Praiau atsiystf man pilnas informa
cijas apie ftlldymą mano namo fu 
gazu.

Name

Address .................................
City .....__ Phone No.

(C) 19S1. The POLiCCo.

House Heating "Division

THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE CGMPANV
L5Sis pasinlymas geras Ir tenai kur gaias yra pristatytas

Public Service Company of Northern Illinois 
Weetern United Gae and Electric Company

Kalbėjomės mudu gerokų valandą, dojinias, išpažintis ir panašūs reikalai”...
Tokių įdomių žinių, nežinau, ar ir p. Stan
kevičius būtų man nupasakojęs, kokių aš 
iš p. Mikužio sužinojau. Tai esama pat
rioto idealisto, kuris save užsimiršęs, gy
vena kitų reikalais. Išpasakojo jis man 
apie savo daromus lietuviams koncertus, 
vakarėlius, susirinkimus... Kad turįs ke
letą dalykėlių iš muzikos pagaminęs spau
dai, tik neturįs kas juos finansuotų, t. y. 
kas duotų pinigų jiems išleisti. Taip pa
sikalbėję, mudu buvome jau besiskyrių; 
jis jau vilkosi savo apsiaustu, 0 aš netu
rėdamas kuo kitu svečiui patarnauti, bent 
jo lazdų paėmiau iš kampo ir lankiau, 
kad galėčiau jam jų įteikti... Tik staiga, 
jis vėl atgal savo apsiaustų užmetė ant 
kabeklio ir, kreipdamasis į mafce, sako: 
— “Atsiprašau, dar aš būčiau pamiršęs 
svarbiausių reikalų, dėl kurio ypač buvau 
ir ėjęs į tamstų. AS norėjau vardu lietu
vių paklausti tamstų, ar apsiimtam mums 
patarnauti, jei pareitų koks reikalas?”...

— Būtent, apie koki reikalų tamsta 
manai? — paklausiau. \

—”“Gi toki reikalai, kaip va: palai-
\ •

— Mielu noru patarnausiu, tik prašo
mas tamsta duok man žinoti...

— “Tai labai ačiū kunigui kapelio
nui. Manjiuvo tikras vargas su šiais da
lykais. bė|tsi ten, bėgsi šen'— nieks ne
nori paklausyti! Dabar aš grįžtu su di
džiai linksma žibia”.

— Su mielu noru, kur tik atsiras lie
tuvių, reikalaujančių kokio patarnavimo, 
aš užtikrinu tamstų, kad visuomet ir mie
lai patarnausiu, nebent kada negalėčiau 
dėl kokių tiesioginių Ravo pareigų... —

Ir mudu atsiskyrėme.

Milžinų gimine

Kas bent kiek apsipažinęs su lietu
viška literatūra, taR, be abejo, yra girdė
jęs .apie Jurgio Pesio išleistąjį Varšuvoje 
mažų Lenkiškai-Lietuviškų žodynėlį. Toks 
pat nedidukas buvo šio autoriaus išleis
tas lenkiškai-lietuviškas pasišnekėjimas, 
kad tuo palengvintų sulenkintiems mūsų 
broliams pramokti savo tėvų kalbos, > o 
lietuviams, nemokantiems lenkiškai kal
bėti, palengvintų Rusikalbėti su lenkais,

jei kuomet su jais pareina turėti kokių 
reikalų.

Jurgis Pesys gyveno Varšuvoje. Jis 
turėjo mažų litografijėlę. Ar jis tik iš to 
ir /gyveno, ai dar kitokiu varslu vertėsi 
— nežinau. Pradėjęs kalbėti apie Jurgį 
Pesį, negaliu nutylėti ir apie visų jų gi
minę, ypač kad tai labai įdomi buvo gi
minė. Viena, įdomi tuo, kad ji buvo lyg 
senovės milžinų palikuonių šeima. Pesių 
šeima buvo susijungusi į vienų šeimų su 
panašia į save Mačiukevičių šeima. Nuo 
diedų prodledžių tiędvi šeimi pasižymėjo 
nepaprastai aukštu ūgiu ir jėga, ypač 
Mačiukevičių šeima. Daugiau jau pusšim
tis metų bus praėjęs, kaip vienas Maciu- 
kėvičių buvo klebonu Lankeliškiuo/e, Vil
kaviškio vysk. Ir šiandie dar Žmonės mi
ni jį kaip milžinų. Jo brolio sūnūs: Pran
ciškus ir Kazimieras taip pat buvo kuni
gai ir Suvalkijoje juos visi gerai paži
nojo. Juodu aukščio, ypač Kazimieras, 
buvo daugiau kaip 6 pėdų, o svėrė, kaip 
girdėjau kitus kalbant, apie 480 rusiškų 
svarų (12 pfidų)I Tai buvo.tikri milži
nai! Tokių šiandie Lietuvoje maža.

(Daugiau bus)

PEOPI.ES
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS KAS STATYS PAMINIU
DARIUI IR GIRĖNUI?

ir kitus reikalus, nutarta pu-<sha, Wis. — 25, Woreester, veiklūs Chicagos m. liet koloni 
remti ir padėti surengti fų Y,.1 Mass.-A 25. Kadangi pirmo jose. Visi jie kooptuoti (pa-

WAT£RBUBY, CONN. Movies ii Lietuvos
’ Šv. .Juozapo auditoriunm 
spalių 3 ir 4 Lukšis rodys 
naujus Amerikoj ir Lietuvoj 

Grei-
(Tųsa iš 3 puslapio)

"Vilniui-Vaduoti Sųjunga. Visi, nutrauktus paveikslus, 
lietuviai tų dienų turėtų daly- čiausiai bus apie mūsų dviejų 
vauti rengiamuose paiuinėji- j didvyrių lakūnų mirtį ir lai- 
muose ir užsisakyti “Mūsų Vi- dotuves Kaune ir daug kitų 
lnių”, gražiai vedamų ilius- įdomių paveikslų ne tik iš

| Aero Kliubu rengiamą Aviu- ’ tūkstančio pritrūko, užsakytu j vardus ir adresai bus paskelb- vaiti 
[rijos Švente Dariaus-Girėno [dar 501) i‘ot. ita kiek vėliau). Taip pat nu- kaiti

mininkas adv. R. Vasiliaus
kas, sek r. P. Jurgėla,^). Kal- 
vaitienė, L. Uaižaitė, B. Simo-

ėliau). Taip pat nu- kaitis, adv. Lidikauskas, lak. 
Dariaus-Girėno paminklo »ai<4«i. Įžangos nw-^ Komitetas nutarė prašyti J? tarta Šiomis dięnomiH pasiusti1 Kiela, J. Mickeliūnas, ITista-

statynio komitetas sumanė ij'^e8^8 nu®^yta 25c. Taip pat Am.uyriauayfct! ^- atstovus paaChicagos m. majo pėdis ir fondo pirm. A. Kal- 
pažadėjo pastatyti ChicagtAje 'JU8 Pardu°dainoB komiteto išaiškinti lakūnų žuvimo' rų ir prašyti, kad greičiau bfl-Įvaitis su fondo globėju L. Ši-
paminklų mfls^ didvyriams — *leiHtos lakfinU fotogfafijos.' priežastį. Kadangi spaudoje tų paskirta diena “Tag Day”

lakūnams, kurie 1933 m. liepos 
mėn. pirmi iš lietuvių perskri-

Tvarkų palaikys Ane l^egijono buvo paskelbta įvairių prie- paminklo naudai. J. Miekeliū- 
Dariaus-Girėno posto vetera- kaistų komitetui’ir fondui dėl-nui pavesta rūpintis aukų dė-

do Atlantiko vandenynų. Pla-tufti’ kurie Jau “<b™nų kartų ; neveiklumo ir net prikišta kai lutėmis, 
čioji visuomenė tam sumany- 'mažiai patarnavo Dariaus ir, te dėl lakūnų žuvimo, komite-

truotų laikraštį, pašvęstų Vii- J Lietuvos gyvenimo. Ateikite fmui karštai pritaria ir pasiry-j^***00 *®’k*1“FPS. Veiklūs tie. tas nutaiė paskelbti spaudoje 
niui vaduoti. Subruskim, lietu- į visi pamatyti tas naujanybes. 
viail Pasaulis žiūri, kų daro 'Nesigailėsit!
lietuviai.

15 metų sukaktis
Spalių 14 d.,* 10 vai. vaka-

Šventos Onos draugijos 
riešutų balius

Spalių 21 d. Šv. Juozapo pa-
ro, naujoj salėj bus minima ' rapijos salėje šv. Onos drau 
15 metų sukaktis musų nas gija turės savo metinį rietu- 
laitnamio, kuris dabar turi tų balių. Kviečia visus ir na 
priglaudęs suvirs 20 lietuvių les įr nenares atsilankyti. Šv. 
našlaičių. O kiek tas namas'otios draugija, turbūt, yra di

žūsi duoti ir rinkti aukas tam 
kilniam reikalui. Tai paaiškė
jo per komiteto posėdį rūgs. 
19 dk

P. Jurgėla pasįųlė kooptuo
ti į komitetų Lietuvių Aero 
Kliubo ir Amerikos Legijono 
Dariaus-Girėno posto atsto
vus: Aero Kliubo pirm-kų la
kūnų Kielų ir posto vadų J.

mūsų veteranai!
Aviacijos Šventė įvyks šį mė 

nesį arba spalių pradžioje tam 
pačiam aeroporte (aerodro
me), kur pernai įvyko Dariaus 
ir Girėno skridimo naudai.

Fpndo pirm. A. Kalvaitis

viešų komiteto pareiškimų, ku 
ris pasirašyti įgaliota k-to 
pirm-kas ir sekretorius.

Nptarta laiškais kreiptis t 
Chicagos liet. draugijas bei on-

Komitetui ir darbui padidė
jus, sekretorius prašė- išrinkt 
2-rų sekretorių, kuriuo išrink
tas adv. A. Lidikauskas. Be to, 
k-to vicepirmininkais išrinkti 
B. Simokaitis ir J. Mickeliū
nas. Kitas k-'to’posėdis nutar-

(Tųsa 5 pusi.)

TOLOSEFAT
MW M. KatMr •( Bm«Ur>. ■- T. 

wfUm: (ar».•> < Boalte *>< Mt ooly U— H

pranešė, kad į fondų jau įplau j daugiau aukų parinkti ir pla
kė 525 dol. 73 c, Pirmoji Da- ‘tinti lakūnų fotografijas. Sek-

ganizacijas ir prašyti skirti ta šaukti rugsėjo 26 <1. “Drau 
aukų paminklui, o taip patlgo’’ redakcijoje.

K-to posėdy dalyvavo: pir-

«»y. f.r wb> žra’t Mn to
to watorM to ko* iMltky. I totac • bwm 

ku* tor titotf m auka*
kai aaly KraMSai aaavarad aH

yar>MM.” (May U. INI).
TO km tol BAVK.T aa4 BžBkff —

LT, take a hajf teaapoontul of Kruecheo 
Balto ln a (lau of bot aater ln Ux 
mornlną before breakftot—doo’t mtoi a 
aiorolaf—a bottle tbat lesto I veefca 
eoeto but a tolfle Įet Knuebeo Salto at 
any drugitere ln Amertee. U Bot jey- 
fully eatlefled aftor tbe flret bottle—

prirūpino našlaičiams namų i džiausiu mūs parapijoj dr-ja. Į Mickeliunų, o taip pat koop
tuoti visus Chicagos lietuvių 
laikraščių redaktorius arba jų 
atstovus. Tam sumanymui pri
tarta. Į posėdį atvyko minėti

plačiame pasaulyje! Gal dau
giau negu 2-300! Tai gailes
tingas darbas ir ypatingai 
Viešpaties Jėzaus numylėtas. 
Remkime juos ir atsilankyki
me į tų vakarų. Nuo 8 iki 10 
vai. senoje salėje bus šokiai, 
c nuo 10 vai. naujoje salėje 
prasidės vakarienė. Įžanga tik 
1 dol. Visas pelnas eis našlai
čių naudai.

Tag Day pasisekė
Rugsėjo 16 d. miesto majo

ras leido gerb. klebonui, mūsų 
našlaitnamio ir našlaičių rū
pintojui, linkti po visų nuės
tų aukas našlaičių naudai. Lie 
tuviai, parapijos vaikučiai, tų 
dienų gražaus pinigo surinko: 
net iki $7-800 dolerių. Miesto 
majoras, kaip kasmet, prisiun
tė čekį 50 dol., taip pat au 
kojo ir kiti miesto valdininkai 
ir šiaip jau prieteliai — lie-- 
tuviai ir kitataučiai. Gerb. 
klebonas širdingai dėkoja vi
siems už aukas ir pasidarba
vimų; sykiu prašo neužmiršti 
ir vakarienės, kuri rengiamu 
našlaičių labui.
Pirmasis po atostogų studsn- 

tų susirinkimas
Rūgs. 17 d. AVaterbury’o 8 

kuopos studentai laikė pinftu- 
tinį po atostogų mėnesinį su
sirinkimų. Dalyvavo gražus bū 
relis studentų. Svarstyta apie 
mūsų bovling r'ąjelį, bovling 
bankietų ir t.t. Be to, studen
tai, kaip ir pernai, rengs lie
tuvių kalbos klesas kas penk
tadienį. Mokytojauti apsiėmė, 
kaip ir pernai, kun. Kripas. 
Be to, sudaryt* komisija iš 
trijų. Gelgočiūtės, Bulevičiaus 
ir kun. Kripo, kad pasiųstų 
visiems buvusiems nariams ir

Kalbėjo nezaležninkai
Rpgs. 17 d. Waterbury kal

bėjo lietuvių kunigužiai: Ge 
niotis ir Liūtas. Kalbėjo apie 
kokių ten sudrumstų ‘Krikš
čioniškųjų Katalikybę’. Lietu
viai katalikai, neapsigaukime! 
Saugokimės jų, kaip parizie- 
jų. Waterbury jfems mažai lai 
mės teks, nes katalikai čia nuo 
senovės stipriai gyvuoja. Wa- 
terburio lietuviai yra kultū
ringi. Jie mato, kas stato Die
vo ir Tėvynės garbei mokyk
las, bažnyčias ir t.t. ir t.t. Ka
talikai turi viskų. Tamsus, iš- 
tikrųjų, būtų tas brolis, ar se
suo lietuvis, kuris atsižvelgtų 
Į tokių ‘pryčerių’ kalbas ir 
pasiduotų jų įtakai. Kituose 
miestuose jiems gal yra šiek- 

. įtiek šanso, bet, vyrai, ne Wa- 
terburyj! Bet visgi lietuviai- 
katalikai, atsargiai; kartai? 
tada puolame ir silpni esame, 
kai, anot Švento Rašto, mes 
manome kad stovim!

NEWBRITAIN,CONN.
PAGERBĖ VARGONININKĄ

riaus-Girėno fotografijų laidu 
(1000) jau išplatinta. Daugiau

atstovai ir “Margučio“ redak- (kolonijos taip pat neatsilieka^: 
rijas atstovas Pustapėdis. Chi Cleveland, 0. — 200 , Toronto, 
cagoje Liet. Aero KJiubo pirm.
Kiela ir prašė padėt garsinti

| jų kliu-bo rengiamų Aviacijos
Šventę kliubo naudai. Tada P.

' Jurgėla pranešė jam, kad Da- 
I riaus-Girėno paminklo staty
mo komitetas dar liepos mėti.- 
paskelbė visuomenei, ir prašė 
skyrium nerengti, bet susitarti 
ir išvien surengti. Aero Kliu- 
bas sutiko ir laukė komiteto po 
sėdžio. Lak. Kiela pranešė, 
kad jau atlikti svarbesnieji pa 
rengiamieji darbai: keli liet. i 
lakūnai darys ore įvairius trik 
sus ir lėktuvais vežios norin
čius paskraidyti ir dvi lietuvat 
tės šoks su parašytais. B. Si
mokaitis pranešė, kad tautinės 
gvardijos aviacija atsiųs 37 [ 
kariškus lėktuvus pademons- 
truoti figūrinj skraidymą.

Apgvarsčius visų programų

galo kalbėjo pats solemnizan- 
tas J. Olšauskas, Mariutė Rik- 
toraičiūtė įteikė dovanėlę pi
nigais ir padainavo (ji tik 6 
metų mergaitė).

Paskui dainavo E. Matuly-

Nevbritoniečiai pagerbė sa
vo vargonininkų J. Olšauskų.
Tai buvo surprise, kadangi su 
kako du metai, kaip jisai da- itė ir C. Ražaitytė. Prieš ar 
rbuojasi lietuvių parapijoj. Bu ' po vakarienės buvo šokiai, 
vo svečių ir draugų iki 300 Reikia pripažinti nevbritonie- 
iš Boston, Worcester, Bridge- čiams garbės, kad moka įver-
port ir New Brjtain. Šios mo
terys surengė vakarėlį: A. Ja- 
ninienė, A. Gudinienė, E. Ma
tulytė ir J. Jennings’iutė. 

Vakarų atidarė A. Valin-

tinti ne tik savo dvasios va
dus, bet ir vargonininkus. Va 
rgonininko rolė lietuvių para
pijose yra labaf’ svarbi. Jisai 
mokina lietuviškai dainuoti h

retoriui pavesta surašyti tų 
laiškų ir išspausdinti jo 500

šia platinama Chjcagoje. Iš- ki egz. Be to, fotografijos plati- 
tų kolonijų daugiausia užsa
kė šių fotografijų Newark, N.
J. —■- Trečiokas aet 5QJ. Kitos

Nuga-Tone
narnos nėr koin-to narius liet Stovl už geresnę Sveikatą., DldeunĮ namus pei K.UI1I to narius, nei. , stiprumą—kas reiškia daugiaue gy

vumo — Stimuliuoja nervus. NCOA-i 
TONE yra (žymaus Gydytojaus 1S- Į 
radimas, jisai siūlo jums TONIKĄ, j 
kuris padarė stebuklus dėl tukstan

redakcijas ir konsulate.
L. Šimutis pranešė, kad ta

1*0*41 mi piIp v°iUpiii Viirip Kilti- patlstry damas tuos nusUpntntuvITbl SU eile veisėjų, kurie bUU tvirtais ir aktyviškais. Šio Gydytojaus 
ko eit komitetui į talk, ir ku- 1

Ont. — 51), Ikayton, O. — 30,I riuos pasiūlė kooptuoti i k-tų. ,į"įdk„ SS"".
AVaukegan, 111. — 20, Keno- Į Tie asmenys yra populiarūs ir but'* p***“*1* — nuoa

• 1

GERB. PRAL. j. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
• • -........................

Dienraščio “Draugo“ laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų 
į ijettivų, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti 
Lietuvų. Ekskursija bus smagi, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J. 
MACIJAUSKAS.

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRIČIO MOV.) 4 D.
PRANCŪZŲ UNIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU

lie De France Ile De France

' VISADA 
UŽMIRŠTA

▲r žinot, kodėl jos ne
mėgo! JI pati nežinojo.
Joa blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blsgo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Usterine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai rs- ' 
do. kad tu vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ns- 
padaro per 4 dlenaa

LAMBERT PHARMACAL 

OOMPAVT 

8t Louis, Ko.

LISTERINE
promptly ands odor« ordtnary 
anflteptict can't hide ln 4 days

RHEUMATISM
Paia—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Day» Ahead tor .Ton
Thlnk of lt—bot* this old world 

doea maks progrese noer esme* a 
preecrlptlon vrblch ls knovn to Phar- 
macists as Allenru and vithln *S 
hours after you start to take this 
evlft fceting forwnila pats, agony and 
Inflammation caused by exceae tirto 
scld has storted to depart.

Allenru 4oes just vrhat this notlce 
says lt vili do—lt ls gosranteed. Tou 
can get one geoerous bottle at lead- 
ing drugstores everyvbere £or 85 
cente and if lt doesu't brlng tbe joy- 
ous rMalts you ezpeet—your asoney 
vhoio heartedly returaed.

Pilis
Foa CoNSTifAnoN

ceseed by reBmpsgM.
Ak Ak Peise!»i

« <X. bv„ Nev Y«k, N.Y.

Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis 
į “Draugo“ laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus ir 
tinkamai prirengs kelionei.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRUS
2334 South Oakley Avenuc Chicago, III.

čius. Programų vedė gerb. kle- giedoti, per muzikų kelia lie
tuvių dvasių ir jaunimo meilę, 
susipratimų ir t.t. Ad muitus

bonas kun. Vaškelis. Kalbėjo 
Stankus,narėms kvietimus lankytis į kun- Karlonas, J, 

susirinkimus it sykiu bovlyti 
studentų rately. Tikimės šiais 
metais turėti platesnę ir sėk
mingų; darbuotę. Susirinkime 
dalyvavo ir adv. Balanda, Dr.
Aukštakalnis, kunigai: Ražai
tis, Gauronskas ir Kripas. Vi
sų ūpas geras.

LL I. P. Bovling vakaras
Rugsėjo 21 d. L. I. P. Klfl- 

Ims turėjo pirmutinį šį gezo-
*• '■ ’ # į

•ų savo bovling vakarų. Su 
sirinko daug boilerių — iki 
60! Reiškia, užims visus al- 
leys ir duos parapijai pelno.
Buvo matyti ir senų veidų,

••kaip tai adv. Bobbino, Bron 
akio, Balandos, Ališausko, Se 
rifo Jenpšaičio, Įeit. Balandos, 
daktarų Hill ir Colney ir Stft- 
neslow, dantisto Seleno, biz
nierių Stokeg ir t.t. ir t.t. Ti
kimės turėti geriausių sezonų.

prof. Galinis iš Boston, J. Kti- ’onnos! lietuvjų dvasios žadin
imas ir J. Purvinskas iš Wor- |tojau! Lietariai katalikai ge- 
cestęr, J. Valiskis ir S. Ste- 'rbkime ir įvertinkime savo va- 
ponavičius iš Bridgeport. Ant rgoninihkus!

rr- ■OT

OUK ome?



Antradienis, rugsėjo 26, 1933

KAS STATYS PAMINKLĄ 
DARIUI IR GIRĖNUI f

(Tęsinys iš 4 pusi.) 
niučiu. Žuvusių lakūnų gimi
nės taip pat susidomėjo komi
teto darbais bei sumanymais

t

n h t v n r s
CHICAGOJE

SVEIKATOS SAVAITĖ JAU Rengėjui nuoširdžiai kviečia 
PRIRENGTA | publikų pasinaudoti šia pro

ga

Į19 d., buvusioj Meldpžio sa-( Frenkelio odų fabrikas Siau 
lėj, WestJSide. šiuose gavo iš sov. Rusijos už-

Po pamokų pirm. V. Daili-• sakymų pristatyti keletu tonų 
brauskas perstatė šio sezono Į apdirbtų odų.
choro iždininkų P. Varakuli Į ,
ii pranešė, kad apskritys išt

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Sveikatos Savaitės Komisija 8avo PUsės turi iSrink?s d’.’ 
Dr. T. Dundulis, pirm. fitstovu’ būtent J- Juozaitį ir

i LIETUVIAI DAKTARAI:

Dr. K. Draugelis, rast. 
D r. F. 0. Winskunas 
Dr. V. S. Nares

Linksma pranešti lietuvių 
paminklo reikalu. Juos šiam[visuomenei, kad Sveikatos Sa 
posėdy atstovavo kap. Dariau* | vaite jau prirengta, Šiemet 
jaun. brolis Stasys Darius ‘ Sveikatos Savaitė pasireiškia 
Jucius su žmona. Jie rodė ko-j kaip ir tradicijinėje daktarų 
miteiui gautų iŠ \V ashingtoną darbuotės kriptvje. Šiemet pri
raštų. sėjo pakartoti Sveikatos Sa-. |f& VYMII - DAINOS PHfl«

Taipgi, komiteto darbais su- raitė dėl to, kad pati lietuvių 1 1 UMinUO UflU
sidomėjo ir žuvusių lakūnų gi- j viiųioftienė reiškė pageidavi- 
minės, ir uolesnieji veikėjai, ir J nio. Taigi, už Sveikatos Sa- 
plačioji visuomenė. Paminklo Įvaitės surengimų kreditas pri 
statybų remia ne vieni čikagie-1 klauso taip pat ir pačiai vi-
čiai, bet ir kitų -tolimųjų kolo-‘ suomenei. Lietuvių Daktarų Vyčių chicagos Ap-
nijų lietuviai. Tad netenka a-.Draugija, surengdama Sveika-|sRr “Dainos» choras turėjo

RO VEIKIMO
Rugsėjo 15 d., Lietuvių Au

ditorijoje, 3133 So. Halsted st.

bejoti, kad Chicagoje bus ki-Įtos Savaitę išpildė pačios Vi

tais metais pastatytas gražus suomenės norų. Kadangi ši da-
paminklas tiems mūsų (Ame- ktarų užduotis reikalauja pa
lūkos lietuvių) aviacijos pi-o- švęsti labai daug laiko, ener- 
nieriams. Tų paminklų pasta
tys patriotiškoji liet. visuome
nė, kuri nuoširdžiai gerbia ir 
brangina Dariaus ir Girėno 
aukų aviacijos progresui ir jų 
Žygi tautos garbei. Tenka

pirmų šio sezono atidarymo 
pratybų. Po karštos vasaros 
atostogų, jmsirinko skaitlingas

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS 

1446 SO. 46th CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—6 Vai. 

8447 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vaL

Ofiso:, Tel. CALumet 4086 
Re*, t Tel. HEMlock 4286

DR. A. 6. RAKADSKAS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS .

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

llealdenciju* Ofteas: 2656 W. 69th SU 
Valandos: 10—12 ryto 

8eredomls Ir Nedėllomla pagal sutarti

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČIUSIU Paliliūnaitę. Jie užgirti iž
do globėjais.

Chorui šiemet prisieis daug 
sunkiau dirbti, negu bile ka
da, nes pats turės finansus ir 
visus biznio reikalus tvarky
ti. Pirmininkas tat ir prašė 
visų choristų kooperacijos.

Kai kurie išsireiškė, kad ka
mbary, kuriame nuolat bus

reiškė, kad jei visi nariai to 
pageidaus, tat galima bus su 
ruošti tokių įvairumų.

Su pradžių sezono Vyčių c

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
X—SPINDULIAI

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

Valandos; nuo 2 iki 8 vai. vakare
Seredomla Ir nedaliomis pagal 

sutarti

Pilone GROvelilU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekniad. susitarus

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 2—4 Ir 7—9 vai vakarų

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

Tel. LAFayette 57M

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

Office. 4459 S. Oalifornia Avė.
Nedėliojo pagal sutarti

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
6850 SO. WESTERN AVĖ.

. Chicago, 111.
Office Phono 

PROspeet 1028
Res. and Offi'ce 

2356 So. Leavitt St.
CANAL 0706

Tel. Of. Ir Res. GROvehLl 0617 
6617 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. ŠIAIUJUEaTE KOAD 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vau. Ketv. 9-12 ryto 
NedėlioJ ausitarua

būrys choristų.
Nevisuoniet, išsiskirsčius -va- (rganizacijos nariai, taip pat 

saros atostogoms lengva būda- lietuvių kat. jaunimas, myliu- 
vo dainininkus sukviesti! Rei-'tieji dainų ir muzikų širdin- 

rugsėjo (September) 27 d. 7jkėjo daug laiko kol būdavo gal kviečiamas atsilankyti į
valandų vakare, Lietuvių Au- galima pilnai pratybos pradė-’choro pratybas ir tapti “Dai

gijos ir lėšų, dėl to rengėjai 
nustatė mažų įžangų 10 centų. 

Sveikatos Savaitė prasidės

BOUlevard 7588
Kez. HEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS

ditorijoje, 3133 South Halsted 
džiaugtis, kad komitetas su- Pirma diena bug tik n,ote. 
randa vis daugiau uolių ir iiuo
širdžių talkininkų, kurie visa
da paremia didžius ir kilnius 
-tautinius darbus.

P. Jurgėla, j 
Lak. paminklo stat. k-to sekr.

DENTISTA8

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

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HO1JRS:

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

rims ir merginoms. Jauniems 
vaikams patartina atsilankyti 
tik į rengiamų vakarų sykiu 
vyrams ir moterims rugsėjo 
29 d. Vieniems vyrams rengia 
ma paskaitos rugsėjo 28 d.

Ii; bet dabartiniu laiku, nežiū- nos” choro nariais.
rint įvairių kliūčių, choristei. z Koresp. A J.
skaitlingai atsilankė į praty-__________
tų ir pradėjo naujų sezonų su Į REMKITE KATALIKIŠ- 
r.a vijomis dainomis. 'KĄ JĄ SPAUDĄ.

Dabar rengiamosi prie pir
mojo sezono atidarymo vaka
ro, kuris įvyks apie lapkričio

Tel. Ofiso BOUlevard 501J 
llez. VICtory 2343

-14

DR. A. J. BERT ASM
756 W. 35th Street

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

G R AB ORI A Is

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėllomis pagal sutartį 

Ofisu teief. BOUlevard 7820 

Natnų tel. PKO»pect 1630

. Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

Seredouils Ir Neduliomiis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Calilorma Avė.
Telefonas KEPubllc 7868

Skaitykite platinkite 
dienraštį “Draugę” n 
remkite v:sus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

G R A B O R I A I:

A, A

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuo pigia' 
Reikale meldžiu atsišaukti, o n

darbu buslU ušganėdlatl 
TeL CANal 2815 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graboriu ir« Balsamuotojas 

Taria automaUlias visokiems 
urikalama Kaina pT^ainama 

3319 AUBURN AVENUl

Chicago, DL
Antanina Čižiūnienė

(Damanskienė )
Mirė Rugsėjo 28, 1983, 1. vai. 
po pietų, 42 metų amžiaus. 
Kito iš Kauno apekr... Pana
rni ėjos parap., Sepenų kalino. 
Amerikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuh'udime 
vyrų Kazimierų ,2 dukteris A- 
delę Cheveddten ir Albalnų, sū
nų l’ranciškų šepranauskus. 2 
brolienes Paulinų Ir Marijonų- 
PranclSkų šepr&nauskus, 2 two 
liencs Paulinų Ir Marijonų 
(šepranausklenes. tris pusbrolius 
Petrų, Antanų Juodei) Ir Kas
tantų. O Lietuvoje seeer) Bla- 
bletų h- 2 broliu ir glminea

Kuom pašarvotas 10404 rl. 
Indiana Avė., Roaeland, IU, 
Laidotuvės Jvyks Rugsėjo 21, 
IS namų 8 vai. bus atlydėta ) 
Visų šventų parap. bažnyčių, 
Koselnnd, III., kurioje jvyks ge 
dulirigos pamaldos už veiion<w 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
ta j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draucus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lal- 

' dotuvėse.
Nuliūdę Vyras Dukterys, kū

nus, KhJIal, Krokmėi iv Gitiii- 
rtės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus Eudelki's ir tėvas. Tele
fonas Republlc 8840.

1439 a 49th Conrt, Cicero, UI.
TlfiL. CICERO >61?

Phone BOUlevard 4130

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet □ųžiningan ir
nebrangu* aus autori
us Išlaidų ašlalkymul

tA. T A.

Nauja, grsfit ko

plyčia dykai.

3307 Aubarn Avenue

LJ.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVTU 

' TKDJtJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUlevard 5203—841S

Ted. CICERO 2»4

SYREVVICZE
GRABO RIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas aš >86.00 

KOPLTOIA DYKAI
1344 R. ROth Avnw f5«*ro. Tli

J. F. RADŽ1US .
Ine.

LIETUVIŲ GRABO RIUS 
Palaidoja ui 926.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
W. 18th SU Tel. CANal 6174

Ųhlcago, III.

ANTANAS PETKOS
GRABOBIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST lfith STREET 

Cicero, Uliuoi*
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8AMUOTOJA8 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
, 718 W. 18th 6t

Te*. MONroe 8877

Te*. LAFayette 8572

J. Liulevičhis
Grabortoa 

lf
Balsam uoto JM

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplella- 
Mje.

Didelė Ir gTašI
Koplyčia dyaai

4021 Archer Are.

SENIAUSI LIETUVIŲ 6RAB0RIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis ir Nųktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVIAO UNDERTAM CU:
tNCORPORATED

Henry W. Becker
(Licenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
’D E N T I 8 T A S

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. D. I. BLOZIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt SU 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

•TeL CANa. 0257
- Įves. PROspeet 6652

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIMURGAS

1821 SOUTH 1L1LSTED STREET
Reziddifija 6600 So. Arteslan Avė. 

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

Tel. GROvelilU 1585

DK.A.L.TUČKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Seredonus po pietų ir Nedėidieniats 

••• tik susitarus
2422 W. šlAKMvn,TxE ROAD

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tek VlRginla 0036

{VAIRŪS DAKTARAI;

Rea Phone Office Phone
j ENGievvood 6641 .. VfcJEMiworU» 3U00

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Voou ao. riaiSHNl btreet z

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

Ofiso TeL VICtory 6823
Rea Te*. DREael 2191

PETRONĖLĖ
LUKŠIENĖ

(Po tėvais Vladekaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

rugsėjo 24 -d.. 2:19 vai. ryto. 
1938 m., sulaukus pusės am
žiaus, gimus Raseinių apskr., 
Kaitinėnų parap.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų Jonų. sūnų Edmund, -Ivi 
dukteris: Kazfmlerų Ir Bronis
lovų. švogerj Hln.onų Hhlepo- 
wicz, tris sesers vaikus: Virgt- 
nla Trust. Feliciją ir Kristinų 
Sblepovvlcz Ir girtilncs.

Kūnas pašarvotas .randasi 
Mažeikos koplyčioj. 3819 Au- 
burn'Ave. Isitdotuvės jvyks ee- 
redoj, rugsėjo 27 d.. 8 vai. ry
to iš koplyčios J Olmliro • Iko
nėlės ftv. parapijos bažnyčių, 
kurioje atsibos god ui ingos pa
maldos už velionės sielų, o iš 
t«n bus nulydėta j Av. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Petronėlės Luk
šienės giminės, draugai ir p-t- 
■ž|stamt esat nuoširdžiai kvie- 
čiatnl dalyvauti laldituvėse Ir 
suteikti jot paskuiinJ patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę įtekame: Vyre*, Re
mia, Dvklcrjs, Avngrrta, Severų 
Vstkst Ir Giminė*..

Laidotuvėms patarnauja gna- 
borlus 8. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1188..

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI
ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

RIPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j 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 arabulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

DR. CHARLES SEGAL
karvelė savo ofisų pu nuiuona

P 4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECIJAL1STAS
Diuu.ų, šluierų Ir Vyrų Ligų 

j Vai.: «7to ®uo 10—12 nuo 2—4 po
platų: 7—1:20 vai. vakar* 

Nedėllomla 10 iki 12

M
Telefonas MlDway 2880

Offlc** Rea:
PROspeet 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 Wet>t 63rd Street
VaL: 2to41r7to6P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Šv. Krytieus Ligoninėj

Chicago, 111.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame ky*

Hm

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

Specijalistas odos ligų ir 
veneriškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—6 v. t 
Nedėh'omls Ir šventadieniai* 10- d

y

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVK.
Tel. Y/YKdg PPP4 

Rcz.: Tel. PLAsa 8260 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-6 v. v. 
Ncdėldlenials nuo 10 Iki 12 dienų

G
Phono PROapoct 1024

DR. C. E. FITZGERALO
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2456 WEST 09th ST.
VALANDOS:

1—4 Ir 7—6 vai. vakare 
Nedėliojo pagal rutartj

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 68 METUS NE*H MINT 

KAIP UšSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
8peelaltlkal gyd* Ilga* pilve, plaučių. Inkstų ir putlė*. ųšnuodljlmg kraa- 

,, Jo. odos. Ilgas, žaizdas., reumatlamg. galvos skausmus, skausmui. su<a- 
1 roj*. koaėjtabp. g*rkMa skaudė Ji m* ir paslaptingas Ilga*. J*4gu kiti ne

galėjo . _
ryti. Praktikuoja
mn dykai. Ofu.o VAUAnmmi jaasai* nuo iš vaianaoe rrw uo * 
valandai ir nuo I—S valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4200 WEWT 2«th 9T. kanapas UoiAur Avo. ToL CKlwtunl 55f«

(OMjU&e. gsrairs saaunejim* ir paslaptingas umgu sra-
jus išgydytu ateikite čia Ir persitikrinkite k* jis Jum* gali pada- 

’raktikuoja per daugeli metu Ir ligydš tūkstančio* ligonių. Patari- 
lykal. OFlž.O VALANDOS: K**dle nuo 16 valandos ryto Iki l
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gijų ir Klflbų Bridgeporte ha- voje. Ypač ta? teigiamas reik ’-isus skaitlingai atsilankyti, šiai remia parapijos reikalus, 
rtaininis susirinkimas įvyks kinys pastebėtas Kaune. Kai- Bus smagi muzika, graži pro- Bažnyčios dažymo fondan au- 
rugsĄo 26 d., 8 valandų va- muose ir miesteliuose kūdikių grama. Taipgi biznierių kon- kojo $10.00. Labai ačiū! 
kare, Chicagos Lietuvių Au-. mirtinkumas sumažėjo 6 nuoš. testas šokiuose. Teisėjais bus
ditorijos salėje.

J susirinkimų, kviečiami vi
si atstovai, visos valdybos, vi
si* auditorijos šėrininkai, visi 
bonų savininkai, Auditorijos 
direktorius ir bonų komitetas.

Bus svarstoma svarbus da
lykas apie Auditorijų.

Tarnas Janulis, pirm.
M. Kadsiauskas, sek r.

Šilališkių grupė, susirinkusi pagerbti kun. St. Irtmonų (šilališkį), Raudondvh- 
rio klebonų. Pirmoj eilėj iš kairės į dešinę. Kažauskas, Brazauskas, Mėlinavičienė, P. 
Šerpetis. Antroj eilėj: .Mažeikienė, Dabulskienė, p-nia Zaek, L. Šimutis, kun. St. 
Irtmonas? jo brolis Juozas, Juozaitienė, Baltutienė, Mėlinavičius. Stovi: Mažeika, 
Dabulskis, Zaek, lvažauskienė, Bliūdienė, Bubienė, Gudvinai, Pauliai, Šerpetienė. 
Prečinausko fotografija.

RADIO

•N. Karlavičius, J. Dobrovols- 
Į kis, S. D. Lacliavičius, Sįl. 
jNorvaiša. Pelnas skiriamas ba- i 
žnvčios dažymo fondan.

SUBYTINO VISUS

C H I C A G O J E
IX Al DRAO D 6 PARAP Ikaras iki ateinančio sekmadie- ilgai miegojęs. Kų ge-id n. rnAOi r. o. rAnAri, ,llio Rlls nflStfltvta būda. ku-!re8nio sa,inia daryu Per atos-
1 BRIGHTON PARK

nio. Bus pastatyta būda, ku 
rioje bus išdėstytos visos au
kotojų dovanos, vardai ir ten 
pat Bus galima gauti daugiau 
informacijų apie parodų ir už
registruoti mergaičių vardus, 
kurios dalyvaus toj parodoj.

Ar nori regėti kų nors nau
ja? žinok kur ieškoti.

Šiandie Brighton Parkas v- 
ra vienintelė lietuvių koloni- J jokio įstojimo nereikalausime, 
ja, kur galima rasti įvairiij Reikalausime tik, kad mergai 
naujanybių. Neerzinsiu

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI

Gražus 7 passenger 1929 Stutz 
šeimyninis karas. Gerame stovyje. 
Lankai kaip nauji. Šildytuvas. 
Projektorius. Visi aukštos rūšies 
įtaisymai. Atrodo ir bėga kaip 
nauja mašina. Kaina tik $400. Te- 
lefonuokite H AR. 3006; Sekma
dieniais S AG. 7754.

J.P.WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PULI.man 6050

Ketvergo vakarais nuo 7 Iki' 9 <eoo 6. Wood St. LAFayette 8893

JOHN B. BORDEN ~
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7980 

Valandos 9 ryte iki i popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarais < Iki 9 

Telefonas CANal 8122
Namai: 6459 S. RockweU St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatoe 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPub'.tc 9400

Šv. Kazimiero Seserų Aka
demijos Rėmėjų piknikas Rū
tos darže labai gerai pasise
kė.*

Buvo daug dovanų ir sue- 
č-ių. Šokiuose kontestų laimė-

Šiandien Vakare “Būtos” j jo J. Rubinas ir A. Drumstai- 
Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va- j darže labdarių 7 kuopa ren-Jtė.

kure iš stoties WGES, 1360 į gia skanių vakarienę. Kviečiai Taipgi rėmėjų skyrius gau 
kiloeykles, pastangomis Peop
les Furniture Co. krautuvių

ta puiki, prie Maple ežero *)US suru°«ta įdomi ir graži
(Paw Paw, Micb.) Sako, žu- radijo programa. Dalyvaus žy 
vavęs, riešutavęs, daug vai-, dainininkė G. Sidiškiūtė- 

C iedraitienė, A. Čiapas ir nan 
jus, gerai išsilavinęs radijo 
duetas. Kalbės A. L. D. drau 
gijos pirmininkas Dr. P. Žala- 
toris, Md. Dalyvaus dėdė B. 
Vaitekūnas. Be to bus gražios ' 
muzikos ir kitų dainininkų b\i' 
kalbėtojų, kurių vardų neteko; 
sužinoti. Todėl nepamirškit: 
užsistatyti savo radijo, kad 
galėtumėt girdėti šių įdomiųV
valandų. P.

togas.
Dabar p. Eudeikis laukia, 

kad gautų progos patarnauti 
savo užsiėmime. Tas pai

Stebėtinas Rekordas 
Su Paveikslais

PRANEŠIMAI
_ Labdarybės centro susirin-

,’kM galėtų panešti arba pavežti kimas įvyks 27 d g
sakydamas, kad parapijos ka- savo jgiytę, kad ji būtų lie- 
rnivalas yra prašmatnesnis už tuvaitė ir kad priklausytų Ne- 
kitus, nors ir čia galima pa
sakyti, kad praeitų šeštadie
ni Šv. Teresės jaunų moterų likoė metų amžiaus 
iv mergaičių draugija turėjo!
tame karnivale kų nors nepa-! Motinėles! Klausykit! Nelei
prasto, būtent taip vadinamų s,<lte nei vienai savo dukreleį 
pyragaičių ir kitų namie kep- Praleisti šios progos. Kų ga- 
tų dalykų turgų. Kol vakaras žinoti, gal jūsų dukryte 

pasibaigė, tutgaus lentynos ■ -a*ni<‘K karalaitės vainikų ir

kalto Prasidėjimo P. šv. pa
rapijai ir kad nebūtų virš dvy

vai. vakare, Aušros Vartų pa
rapijos salėje. Kviečiam visas 
kuopas išduoti raportus iš ū- 
kio išvažiavimo ir priduoti ce
ntrui pinigus už serijas.

Valdyba

SUMAŽĖJO VAIKŲ 
MIRTINGUMAS

Sveikatos departamento ži
niomis, pastaruoju laiku suma 

Susivienvmo Lietuvių Drau- žėjo vaikų mirtingumas Lietu-

buvo visai tuščios. Girdėjau, 
kad ateinančio šeštadienio va-»• »J *
karų Moterų Sų-gos vietinė 
kuopa turės panašų turgų. Va
lio, Brigliton Parko moterims!

Bet dabar turiu pasakyti 
jums daug didesnę, Įdomesnę 
ii gražesnę naujienų. Ateinan
tį sekmadienį, spalių 1 d. bai
giasi mūsų triukšmingas kar- 
n i valas ir baigiasi ne bile kaip. 
Toji pati Šv. Teresės moterų 
ir mergaičių draugija rengia 
kų nors nepaprasto. Vos tik 
pasigirdo šnabždėjimas apie 
jų naujai sumanytų darbų, su
bruzdo visa parapija. Mat, a- 
teinančiam sekmadieniui jos 
mosią mergyčių ir lėlyčių pa
rodų. Visos Nekalto Prasidė
jimo parapijos mergaitės, ku
rios tik gali gerokai pavaikš
čioti iki dvylikos metų am-

pirmųjų dovanų. O jei ne pil
nių, tai viena iš kitų gražiu 
dovanų. Brigliton Parko moti
nėles! Nuo jūsų kooperacijos 
priklausys sėkmės šio darbo. 
Plačiau apie parodų sekite 
‘ Draugų” per visų šių savai
tę. Atėję į kamivalų ieškoki
te būdos užregistravimui savo 
dukrelių.

Apie mūsų kamivalų turiu 
tiek pasakyti, kad sparčiai ei
na. Prasideda kas vakaras a- 
pie 7.vai. ir tęsiasi iki tol kol... 
Atėję rasite gražių daiktų, į- 
vnirių žaidimų laimei išban
dyti, stiprumų ir miklumų pa
rodyti. Turiu dar su padėka 
priminti, kad mūsų biznieriai, 
kurie taip gražiai pasirodė 
mūsų piknikuose, taip pat la
nkosi karnivale. Tikimos, kad

. t . visi mūsų biznieriai paseks da
žiaus, dailiais kostiumais pa- lyvavusiųjų pavyzdį, 
sirėdžiusios ir pa puošusios sa-
vo lėlytes, maršuos Fairfield Valio, Brighton Parko biz-
gatve nuo 44to» iki 45to», kur n:eriai! Valio- B"Kl'ton Par‘ , 
ramia pasuks iki CalifornG ,ko ,mo,le7’! Va"°’ bn«Won ,
gatvės ir ja trauks iki 43, ta
da vėl grįš į Fairifeld gatvę 

tir atgal j parapijos kiemų. Te
nai lauks apie devyni išrinkti 
teisėjai, kurie nuspręs, kuri 
mergaitė bus mūsų kolonijos 
karalaitytė ir kurios draug su 
ja laimės kitas dailias dova
nas! Dovanos bus kuo gražiau

park iečiai!
Mažyčių Mylėtojas

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

Labdaringos Sųjungos 1 kuo 
pos susirinkimas bus šį vakn 

sios ir visoR yra suaukotos rų, 7:30 vdl., parap. svet.
mūsų geraširdžių biznierių: 
Peopleg Furniture Co., Wolff 
Furniture Co., Paul B. Smi- 
th’o, Mykolo Baigos, Jono Eu- 
deikio, A. Mažeikos, Lovick 
Flori8ts, Wood Store Depart 
ment Store, Gayety Gift ir 
John Waitkau8. Jų dovanast
bus galima matyti parapijos 
kieme karnivalo laiku kas va-

Valdyba

JAU 8UORĮ2O 18 ATOS
TOGŲ

GREIČIAUSI PASAULY LAIV

J. WELICHKA
Pigiausias Lietuviams per- 

kraustytojas Chicagoje nors 
ir į Kalifornia, nedaro skir
tumo, kaip toli gyvenate. Pa
tarnauju dienų ir naktį. Taip
gi parduodu anglis, kokias 
kas nori; užsakymus priimu 
didelius ir mažus.

Reikale malonėkite pašaukti 
Republic 3713

2506 W. 69th St. Chicago, III.

BREMEN 
EUROPA

7 DIENAS
Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerbavene užtikrina labai patogiu 

kelionę į LIETUVĄ
ARBA KELIAUKITE I Ik jį DI I O
EKSPRESINIU LAIVU DU Q
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Raadolph St., Chicago

KIEKVIENAM PATARTINA IŠGIRSTI tų naujų 
nepaprastų, rekordų su paveikslais. Bud riko krautu
vė tai vienatinė krautuvė, kurioje galite tų rekordų 
pamatyti, išgirsti ir nusipirkti. Kaina 75 centai. 
Kiti nauji rekordai tiktai po 65 centus. Siunčiame ir 
į kitus miestus.
REIKALAUJAME AOENTŲ šio dailės rekordo

IŠPLATINIMUI I
BUDRIKO KRAUTUVES NAUJAUSI REKORDAI:

8002—Dariaus—Girėno Atminčiai. Dainuoja 8. Rimkus, baritonai 
Ant antros pusės: Kareivėliai. S. Rimkus Ir Elena Sa
dauskaitė. duetas

3000—Varpelis Valcas, ir 21 Metų Kalėjime. 8. Rimkus ir Bud- 
rlko Radio Akordljonistal

3002— Meilės Karalaitis ir Keturi Ratai. K. Pažerskls Ir Budrlko 
Akordljonistal

3003— Liet. Radio Meliodljos ir Dzūkų Polka. Budrlko Radio 
Akordljonistal.

RANKINIS FONOGRAFAS, $15 vertės, tiktai už*4.RO
Pamatykite NAUJĄ 1934 RADIO Budriko Krautu
vėje. Taipgi naujų radio su fonografu krūvoje. 
BABY GRAND RADIO tiktai................ $9.50

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ '
LAIVAKOROIV AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MOŠŲ SPULKĄ
TEISTNGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 W.ST <7th STR. Tel. LAPayette 1083

A Pot of 
Painf t

Plačiai žinomas graborius 
Juozapas Eudeikis, 5340 So \ 
Kedzie avė., buvo išvykęs a-j 
tostogoms į savo ūkį. Atosto- j 
gas turėjęs smagias, nes vie-|

Bu rara kvartai nll atabbkl* pada
ryti. 0*11 nutvlratl aavo namus, vi
lk* panaujinti, perdirbti, pratųatl 
nudavdjlm*. Fat tart b«tl tam tik
ra kvarke. Kvarke, kurt lipiau tų-' 
Mae .pauto*, pratisi atrodys li
pam drvdjlmut. Moa IItoki* kvarbp 
parduodama

I.lquld Valvot grj alūnų
-Indų. rakan-

„ , Ubų.
Maotor Vaml.h dol prMų. ral 
dų tr madinių paprallnlmų. x

Floytca dol balta "onomol** et- 
valadavimo. <0—40 Tyra kvarke da| 
darbo M lanka

3240 S. Halsted St. *

..-i.naL'M i. >.

K. S. JAKUBAITIS

Z.

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

Telefonai

Bfvd.8167 

Blvd. 4705
3417 So. Halsted Street,

Jos. F. Budrlko krautuvės duodami liet uviški 
radio programai

Nedėliomis: 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. II.-F. C. 1420 K., 7:30 vai. vakarais.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, IH.

Phone PULLman 2316
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus ir pri
statau anglis ui pigiausias kalnas: 
Black Barni S7.RO; Hacktng >8.00; 
MII era Crvek *9.75.

Pašaukit LAEayctte 8980.
J. OKSAS 

2849 West 43rd Street
' -.

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kalnas, taip aukštai, kad Imo- 
'..Ima sunku bejplrkti, o lietuvių 
CHANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPl’BI.IC 849Z

PEORLES COAL GO.
Visados Rarantnojame ko

kybę ir teisingų vogų.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne7 kaina iš
Peoples Coal Co.

Užsisakykite savo anglis 
šį fnėnesį kol kainos dar že
mos.

4 ton*
t. S, or S tona or more

roctkhontan M.R.
Rcreened M<% Lamp 97.90 M.78
W. Kentacky M. R.
M) % lump ................... n.as R.oo
Unia .............................. a.lis ».7R
Black Rami ...................
Mg ......................... 8.00 7.R0
Iflmp .............................. 8.SR 7.7R
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