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Kancleris Hitleris nusilenkia prieš Maskvą
UMAŽOIIENTENTE” DIRBA PRIEŠ 

NUSIGINKLAVIMį
Maskvon pakliuvę du J. 

Valstybių senatoriai

AUSTRIJOS SOCIALISJAI IMA 
DRUMSTI RAMYBĘ

HITLERIS STAIGA ĖMĖ PRIEŠ NUSIGINKLAVIMĄ 
GERINTIS BOLŠEVIKAMS

SINAIA, Rumunija, rūgs. 
29. — Baigės “mažosios en- 
•tentės” — Jugoslavijos, Ru
munijos ir Čekoslovakijos, kon 
ferencija. Sutarta nepritarti 
nusiginklavimo planams. Pa
žymėta, kad nusiginklavimui 
yra dar laiko.

BERLYNAS, rūgs. 29. — 
Kanclerio Hitlerio vyriausybė,* 
kovodama su naminiais ir iš
oriniais priešais, -staiga apsi
žiūrėjo, kad Vokietija liekasi 
atvienėta, kad ji neturi nė vie
nos sau draugingos valstybės.

Kad taip, tai Hitlerio vy
riausybė suskato nors su Ru
sijos bolševikais gražiuoju su
gyventi. Ir tuojau pasukta 
Maskvos link.

Vakar Hitlerio vyriausybė 
visai netikėtai^.paskelbė įsaky
mų, kad Prūsijoj likviduotusi 
rusų emigrantų -
priešų, ir Hitlerio bičiulių 
“Rond” organizacija, kuri tu
rėjo tūkstančius narių ir nėšio 
jo “svastikos” ženklus.

Tai įrodymas, kad Vokieti
jos vyriausybė staiga prare-
gėjo ir taiso savo 
klaidas.

AUSTRIJOS SOCIALISTAI 
TRIUKŠMAUJA

Vali joj atidengtas paminklas Lewis Carroll atminimui. 
Ties paminklu stovi buvęs Anglijos ministųris pirmininkas 
Lloyd' George.

IŠKYLA NAUJA BIUROK
RATIJA

PLIENO PRAMONEI 
PAGALBA

CH1CAGOJE DEŠIMTYS TOKSTANCSŲ DARBI
NINKU STREIKUOJA J. VALSTYBĖSEPAŠOVĖ UNIJOS SEK 

RETORIŲ

W. Hogan, 70 m. amž., Clii- PITTJ4BURGH, Pa.,, rūgs. 
cago Theatrical Protective: 28. — Vakarų Pennsalvanijoj 
unijos narys liedarbis sunkiai šiandien streikuoja apie 70,- 
pašovė šios unijos sekretoriųt’tCrbininkų.
F. C. Olsen, 44) m. amž., ir po Į 
to pats mirtinai pasišovė.

KITUR STREIKAI

PRINlCIETON, Ind. — Strei 
kuoja dalis angliakasių. Pasi
reiškia riaušės ir smurtas. 
Parengta kariuomenė.

PHILADELPHIA, Pa. —
Hogan per ilgus mėnesius 

reikalavo sekretoriaus, kad pa 
rūpintų jam darbų. Bot sekre 
torius tuo nesidomėjo.

MOKESČIŲ RATOS BUS 
DIDESNĖS

Be to, Weii«i;on Steel kom
panijos fabrikuose, W. Virgi-1 .
... x A -r ' Keletas tūkstančių darbininkų 

mjoj, sustreikavo apie 5,000 A ., . j . ,
darbininkų, kurie pakilo kovo
ti prieš kompanijos sudarytų

streikuoja odos ir cukraus fab 
rikuose, taip pat duonos išve- 

uarbmmk, »mW. ) Į BBOCKTONi j,aSs _ vis

Pennsylvanijoj dauguma dar streikuoja 6,000 darbinin 
streikininkų yra angliakasiai, kų avalinių fabrikuose.
Jų dalis kursto streikan Car- 

Iš Cooko apskrities turtų į-1 negie Steel Co. fabrikų, Clair- 
kainotojo ofiso pranešta, kad tone, darbininkus. Šiuos fab- 
mokesčių ratos už 1932 metus rikus saugoja ginkluotieji pa
bus didesnės, o už 1933 metus šerifai ir kompanijos sargai, 
dar daugiau didesnės, tačiau kadangi angliakasiai rengias

SPRINGFIELD, Mass. — 
Sustreikavo 3,000 darbininkų 
Westinghouse Electric Co.

DETROIT, Mich. — Čia, 
Flinte ir Pontiace streikuoja 
apie 10,000 darbininkų automo

maželesnis. į naujas demonstracijas, kad f bilių įrankių ir gvintrėžių fab- 
darbininkus įtraukti streikan. į rikuose.

įkainavimas bus
Išeina tas, kad mokesčiai ne 

bus mažesni Ir mokėjimas se
noviškai bus trukdomas. Mo
kesčius naudojantieji valdiški 
organai įspėjami imtis griež-

NEW YORlt, rūgs. 28. —
Dvi geležinkeliu kompanijos

biūrokratijų žymiai apgriovė! paskelbė, kad jos užsakė plie-
prez. Roosevelto vadovauja-i no fabrikuose [padirbti 40,000

i moji vyriausybė. Dabar gi iT-tonų bėgių. OW?zinkeITų Tom-“ turėa.
didelius nepriteklius.

WASHINOTON, rūgs. 28. - 
Nuo seniau įsigalėjusių čia

VIENA, rūgs. 28. — Aus
trijos kancleris Dollfuss žy
miai aplaužė įsigalėjusiems 

bolševikų goeiaiistams ragus. Kancleris 
išvyko į Žeiievų. Socialistų vai
dai ima kelti gaiva., grasina "auja ir tai dar galin
kancleriui ir jo vyriausybei.
Planuoja skelbti streikų.

panijos gauna iš vyriausybės 
paskolos ir .savo užsakymaisgesnė bdūrokratija. Pristeigta 

daug naujų įvairios rūšies biū remia plieno pramonę, 
rų. ------------------

politines
17,000 KINŲ NUŽUDYTA Vienatinė viltis yra ta, kad PUBLIKA IGNORUOJAMA 

naujoji biurokratija baigs sa-

DEMONSTRACIJOS 
KUBOJE ,

LIETUVOJE SHARKIS IR VĖL PRA
LAIMĖJO

RŪPINASI KATALIKŲ 
UNIVERSITETU

PHILADELPHIA, Pa., 
rūgs. 28. — Boksininkas Jack 
Sharkey vakar vakarų čia 

katalikų kumščiavosi su vietos boksinin 
įku Tommv Iziughran. Teisė
jai pripažino pastarųjį laimė
toju.

Nesenai Lietuvos 
mokslininkai turėjo pasitari
mų kreiptis į Amerikos, o 
taip pat ir viso pasaulio tur
tingesnius katalikus lietuvius, 
ir prašyti katalikų universite-

PRIPAŽINTAS KALTU

Teismas pripažino kaltu su 
spenduotų Chicagos detektyvų 
Harry Langų, kurs pereitųWASHINOTON, rūgs. 28. -

Žemės ūkio patvarkymo admi- . . , ,
Chicagos Vt> kaponės sandarbinmkų Ni- j to reikalui paramos. U-tas bū- i 

itti. Jam bausmė bus paskelbta siųs galutinai įsteigtas ir prn 
dėsiųs veikti 1935 metais.

vo gyvenimų, kada bus nutrau- 
ntomis iš Foočovo, nesenai į- ktas kra5t0 Pramones gaivini- 
siveržę į žiemių vakarų .Fuken ma8_- kaift kraStas susilauks Re, ™
provincijos dalį komunistų plė 1 oves*
šikų gaujos išžudė apie 17,(XX)'

NANKING, rūgs. 28. — Ži- gruodžio mėnesį šankiai pat-j-

pieno trusto atstovais pieno
, . . .i • k. • 'spaliu įnėn. 1< dpabranginimo klausimu. Pasi- 1 *

HAVANA, rūgs. 28. — Lai- kinų 
kinas Kubos prezidentas San
Martin nusprendė, kad visus 
gydytojus suorganizuoti

Taip pat pranešama, kad vy. 
riausvbės kariuomenė ten išnai

KOMUNISTŲ RIAUŠES. tarimuose publika (vartotojai) 
---------- ignoruojama. Jos neklausiama,

MIIAVAUKEE, Wis., rugsjar ji galės brangiau mokėti už

,T . . , UI?_ ki:.o apie 3,(XX) komunistu,
jon. \akar tad jis susilaukė
milžiniškų protesto demonstra' 
cijų, kuriose dalyvavo apie ' 
50,000 asmenų. Protestavo Ii- į 
goninių ir klinikų vedėjai iri 
kiti žmonės, kurie griežtai prie 1 
šingi gydytojų unijai.

DU J. V. SENATORIAI
MASKVOJ

*

28. ■— Atvyko Vokietijos am- pienų, 
basadorius dr. Hans Luther j 

ir ‘YVashingtono. Komunistai 
sukėlė riaušes. Daug raudonų- J 
jų areštuota.

DAR NENUSPRENDĖ

ŽUVO 4 ANGLŲ LAKŪNAI

I/)NDONAS, rūgs. 28. —
Grįžtant iš Škotijos pakraščių 
14 kariškųjų lėktuvų dėl tirš
tų rūkų turėjo nusileisti. Vie
nas lėktuvas sudužo ir 2 lakū
nai sudegė. Kitas lėktuvas sn 
dviem lakūnais, matyt, įkrito 
jūnon.

MASKVA, rūgs. 28. — Čia 
atvyko <;u J. Valstybių senato 

' riai, McAdoo iš Los Angeles, 
Cal., ir Reynolds iš N. Caroli- 
na. Sakosi jiedu čia pakliuvo 
“personaliais” reikalais.

IŠVYKO J DERYBAS

UŽĖMĖ KINŲ UOSTĄ

•ŠANCHAJUS, rūgs. 28. — 
Japonai užėmė Tangku uostų, 
per kurį susisiekiama su Tient 
sinu ir Peipingu.

ATVYKO MARCONI

N|EW YORK, rūgs. 29.
Tš Eurppos vakųr atvyko gar 
susis radijo

NORI PAKEISTI ŽAIS- 
MAVIETE

PRIEŠ KAI KURIUOS 
ADVOKATUS

WASHINOTON, rūgs. 28. L
PASTATĖ SANATORIJĄ Į Teisingumo departamentas 

---------- .nusprendė traukti teisman

HYDE PARK, N. Y., rūgs. 
I 28. — Prez. Rooseveltas atvy- 

NAUJA ORGANIZACIJA [ko čia į savo privačius na-
INDIANAPOLIS, Ind., rug 

sėjo 28. — organizuojama pa-1 
bėgusiųjų karo veteranų mo
linų krašto organizacija, kuri 
vadinsis “Sidabro žvaigždžių 

Į motinų” sųjunga.

mus. Pranešė, kad jis dar tik-
, rai nežino, ar gaus progos a- 
teinančios savaitės pradžių vy 
kti į Chicagų, kad Amerikos 
Legijono Ruvažiavime pasakyti: 
prakalbų ir aplankyti šimtine-

Yra sumanymas, kad visų 
sritį, kur šiandien yra Chica-|gė statyti dviejų aukštų medi- 
gos šimtmečio pažangos paro- nį namų Makarijos pušyne, ku- 
da, pakeisti žaismaviete. Į riame buvo įrengta vaikams

---------------- Į sanatorija ir jų darželis. Šios
SIEKS STRATOSFEROS j sanatorijos pastatymas kaina

vo 23,000 litų ir joj vasaros

Šiaulių miesto ligonių kasų tuos advokatus, kurie sėbrauja 
valdyba šiomis dienomis užbai, si su įvairios rūšies rakiete- 

riais. Norima šiuos advokatus
pašalinti iš profesijos.

VISUS GYVENTOJUS 
APRŪPINS KAUKĖMIS

NRA ADMINISTRATORIUS 
SIRGO

čio pažangos parodų.

REIKALAUJA MIRTIES 
BAUSMĖS

Leitenentas komandierius 
Settle ateinančių savaitę ant- 
rukart b&irJys balionu iškilti į 
aukštąsias dausas — stratos
ferų, Tas įvyks iš šimtmečio 
pažangos paiodos srities.

laiku nuolat gyvens ,V1 džio
vininkų vaikų.1

PAKILO MARIŲ VANDUO

LONDONAS, nigs. 28.
Anglijos vyriausybės specia
lus atstovas, Sir Fr. Ijeith—Į WASHfN<GTpN, rūgs. 28. - 
Ross, išvyko į Washingtonų, NRA Administratorius John- 
kur turės derybas karo skolų son keletu dienų sirgo. Grįžta 1 rUg„ 28. — Vietos teisme vals 
klausimu. darban. įtybės kaltintojai reikalauja

■ * mirties bausmės penkiems as
Fordas grąžina 40 valandų i meninis, kurie kitados pagro- 

savaitės darbą bė Altono bankininkų A. Lu-
DETROIT, Mich., rug». 29. verta. 32 valandų ,av.it«a er»- Tarp kaltinamųjų yra vie 

• na moteriško'iFordo automobilių fabrikų ve- darbas. Apsižiūrėta, kad dar-
dėjams įsakyta grųžinti darbi-į su P*r *a*

. , * . ,. ... vaite nėra galimas pragyveni-ninkams penkių dienų savaitės ° r
darbių po 8 valandas per die- 

tobulintojaa G. in^’
Marconi. Jis vyksta į Chicagų.' Nesenai į fabrikus buvo į-

UŽ SUKTYBES

“Grand jurv’ 
tieson advokatu R.

Dėl nuolatinių vakarų vėjų 
1 paskutinėmis dienomis smar- 
j kiai pakilo vanduo Kuršų Ma- 
į riose ir užliejo pievas, kur rt- j 

patraukė kininkai buvo pradėję galvijus

KOPENHAGENAS, rūgs. 
28. — Darfijos vyriausybė nue 
prendė visus civilinius krašto 
gyventojus aprūpinti kaukė
mis prieš nuodingąsias dujas. 
Tai pasirengimas, kad ateity 
apsidrausti iškilus kemikali- 
niam karui.

PRIEŠ HITLERĮ
Hogan

EDIVARDRVILLE, Ind., Wtm , „ž su|[tyį8

16 ŽUVUSIŲJŲ

MARSEILLES, rūgs. 28. — 
Pietinius Prancūzijos pakraš- 

jo fabrikuose, Chester, Pa., rčius ištiko audra. 16 asmenų
sustreikavę darbininkai. žuvo.

mas.
Fordui šių “klaidų” nurodė

MAISTAS EINA BRANGYN

WASHINGT0N, rūgs. 28.— 
Per liepos ir rugpiūčio mėne
sius maistas pabrango. Spalių 
mėnesį bus daugiau branges
nis. J tai atsižvelgus ir bedar
bių šeimų šelpimas brangėja, 
pareiškia federalinio šelpimo
biuro direktorius.

• _____ ___  *
PLATINKITE “DRAUGĄ”

ir ant atolo ganyti. šis potvy
nis Klaipėdos ūkininkams pa
darė nemaža nuostolių.

BERLYNAS, rūgs. 28. —
Kancleris Hitleris paėmė vv- 

Į riausvbės žinion Vokietijoj 
protestantų bjažnyčių ir pasky
rė jai vyskupų. Keletas tūks
tančių protestantų dvasiškių 

O
g).

STIPRINS VIENUOLYNĄ
Šį rudenį Kretingos vie

nuolyno vyriauhybė — pran
ciškonų vienuoliai, be pastatv-' protestuoja prieš Hitlerio 
to netoli bhžničios ir vienuo-
lyno “Liurdo” mano stebuk
lingųjų vietų papuošti mede
liais, pastatyti maldininkams 
nakvynės bei poilsio namus ir 
patį vienuolynų praplėsti bei 
pagražinti.

ORO STOVIS
CHIOAŪO IR APYLINKES 
— Šiandien numatomas pra

giedrėjimas ir šalčiau.
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dalins vargšams. Ji neleis žemės ūkio pro
duktams ūkiuose pūdyti, arba pieno pervir
šį naikinti, kad tuo būdu gauti didesnes 
kulnas.

Krašto vyriausybė juu yru įgijusi apie 
100,(XX),000 svarų rūkytos kiaulienos. Tai vi
sa teks bedarbių šeimoms.

Krašto vyriausybė, kaip pasirodo, atei
nančių žiemų neužmirš nė tų, kurie turi įsigi
ję namus ir skursta, tačiau ligšiol pašalpos 
neprisišaukia tik dėl to, kad turi savastį.

Ačiū vyriausybei. Tačiau žmonės putys 
turi stropiai pasirengti žiemai.

MOKYKLOS IK MOKESČIAI

e—■ima. «, m > i i. e—. .... .  m«

PUMOS KLAUSIMAI

REIKIA PASIRENGTI ŽIEMAI
'Z X - ________

Už poros mėnesių ateis žiema. Kas žino, 
gal 'ji greu iau šiemet atvyks. Atėjus žiemai, 
padidės vargas ir skurdas. Krašto pramonė 
labai palengva atsigaivina, nežiūrint ne- 
paprastų vyriausybės pastangų. Keikia supra
sti, kad po didelio sunkmečio nėra galimy
bės gerovę greitu laiku grųžinti. Tad atei
nančioji žiema kraštui iš tikrųjų bus sunki. 
Ji bus toli blogesnė už pereitas kelias žie
mas. Šiandien žmonės daugiau suvargę, kaip 
kada nors.

Krašto katalikų vyskupai tad iš anksto 
rūpinasi, kad visose katalikų parapijose žmo
nės susiburtų ir, kiek leidžia išgalės ir aplin
kybės, uoliai ir vieningai imtųsi labdaringojo 
darbo. Pataria, kad pasiturintieji neužmirš
tų vargšų, kad jie daugiau ’ir savo parapijų 
reikalais ir kitomis katalikiškomis įstaigo
mis rūpintųsi. Vargšų neapleis ir krašto vy
riausybė. Tačiau ir patiems žmonėms nerei
kia sunerti rankų ir laukti nepaprastų da
lykų. ' 1

Andai Ulticagoj įvyko miestų majorų su
važiavimas, kuriam kalbėjo federalinės ne»- 
paprastos pagalius administratorius H. Hop- 
kins. Jis nurodė, kad ateinančių žiemų iš tik
rųjų turės būt praplėstas milžiniškas bedar
bių ir vargšų šelpimas. Jis tačiau reiškė vil
ties, kad ateinančioji žiema, rasi, bus pasku
tinė tokia sunki žiema.

Jis sal^ė, kad ateinančių žiemų bus dau
giau šelpimo darbo, nes bedarbių šeimynų 
skaičius žymiai padidės.

Anot jo, per pereitus vasario ir kovo 
mėnesius visam krašte pašalpa buvo duoda
ma apie 4,800,000 šeimynų, arba apie 20,- 
000,000 asmenų. Per liepos mėnesį šelpia
mųjų šeimynų stalčius sumažėjo ligi 3,500,- 
000, o rugpiūčio mėnesio gale — ligi 3,200,- 
000.

Ateinančių žiemų, sakė jis, krašto vy
riausybė ims daugiau rūpintis vargšais. Ji 
■sulaikys benamių žmonių nereikalingų' kilno- 
jimasi iš vienų valstybių į kitas. Ji supirks 
valgomųjų produktų ir javų perteklių ir iš-

Neseniai Kalifornijos valstybėje įvyko pi
liečių balsavimai, kad išimti privačias mo
kyklas iš valstybinių mokesčių. Balsavimai 
nepasisekė. Dauguma piliečių pasisakė už 
mokesčius.

J. Valstybių katalikiški laikraščiai apie 
tų įvykį dažnai rašo. Jie pareiškia, kad šia
me atsitikime daugiausia einasi, apie kutali- 
1; iškas mokyklas. Prieš jas veikia didelės ta
msybių pajėgos.

Logiškai svarstant, kad jei mokyklos pri
valo mokėti mokesčius, tai kodėl bažnyčios 
turėtų būt laisvos nuo mokesčių. Kaip kar
tas tos pajėgos ir siekia to, kati ir bažnyčias, 
o paskiau ir ligonines ir kitas viešąsias įstai
gas įtraukti mokesčiu sistemom

Be katalikiškų privačių mokyklų juk y- 
ra ir kitų denominacijų tos rūšies mokyklų. 
Minėtos pajėgos tdčiau į kitas denominacijas 
neutsižvelgia. Joms rūpi vien katalikiškas 
mokyklas suspausti tiek, kad jose būtų ma
žiau to gyvumo, koks šiandien pasireiškia.

, Nėra jokia paslaptis, rašo angliški kata
likiški laikraščiui, kad Kalifornijoj daug įsi
vyravusi ateistų organizacija, kuri šiandien 
išvysto kampanija, kad ir bažnyčias apdėti 
mokesčiais. Anot jų filosofijos, bažnyčios nė
ra reikalingos. Bet jei viešieji autoritetai jas 
pakenčia, tai ir jos, bažnyčios, turi prisidėti 
ptie vyriausybės užlaikymo. Tokį pat argu
mentų jie stato ir prieš privačiai? mokyklų;. 
Sako, kam jos reikalingos, kada yra viešo
sios betikybinės mokyklos.

Šie argumentai randa pritarimo ypač pas 
tuos, kurie stovi mokesčių skyrimo ir rinki
mo priešaky. Šie žmonės nežinia kokių prie
monių griebtųsi, kad tik daugiau išspausti 
iš žmonių mokesčių, kad tik gauti didesnes 
pajamas, kurios pastaraisiais keleriais me
tais žymiai sumažėjo. \ v

Negali būti nė kokių argumentų prieš 
mokyklų ir bažnyčių reikalingumų. Nekal
bant jau apie tai, kad katalikiškos bažnyčios 
yra dieviškos įstaigos, kurių altoriuose gy
vena pats pasaulio Išganytojas, ir kurios rū
pinasi žmonių sielų išganymu, bažnyčios dar 
ir šiaip teikia visuomenei daug gerovės. O 
katalikiškos mokyklos auklėja kraštui karš
tus patrijotus ir gerus ir ištikimus valsty
bei piliečius. Į tai atsižvelgus, mokyklos, o 
ypač bažnyčios, mokesčiais neturėtų būt spau-

R A n O A R

J, M. d. g. pralotas Mykolas L. Krušas, Šv. Jurgio parap. klebonas ir A. L. K. K. 
Federacijos centro Dvasios Vadas, šiandien mini savo globėjo Šv. Mykolo dienų. Ta 
proga sveikiname, linkėdami sveikatos ir ilgo amžiaus!

Sveikata - Brangus Turtas

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
va vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei klausinio ir aisukymo negulima bulų dė
ti J laikraštį, tada klausėjui bus nusakyta laišku. 
Vi tat visada reik pridėti pašto lenkeli už 3 tentus.

ŠV. VITO ŠOKIS

Kai tik mokyklose praside
da mokslas, gan daugelis vai-

RED. PASTABA: Jau' vienuolikti metai, kai mu
sę dienrašty dr. įtaikus volą Sveikatos Skyrių. JU 
teikia profe-iijuita’.ius patarimus skaitytojams Ir mie
lai atsakinėja j,klausinius sveikatos dalykuose. Alsi 
kviečiami naudoti* Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
žios:

1) Klausimu* gaJIfcia siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Itačkui, 3051 IV. 43rd SL, Cldcago. 

Ulinois.

OK A. M. RAČIUS 
3051 W. 48rd St. 

Cldcago
Tcl. Lafayette 3057

mokyklos sienose netenka sa
votiškos laisvės, kai jų ausys 
ir akys per pamokas įvargs 
ta, tai nervai nedatveria ir to 
viso paseka yra — Šv. Vito 
šokio liga.

Po kiek laiko daugelis vai
kų su mokykla apsipranta ir 
viskas eina sklandžiai. Bet da
lis vaikučių, ypač tie, kurie 
smarkiai už mokslo imasi, už 
keletos savaičių pradeda nyk
ti. Motinos pastebi, kad jie 
greit pavargsta, kad jiems ga 
lvų dažnai sopa, kad jie neten
ka noro valgyti. Tūli vaiku
čiai negali ramiai miegoti, 
daug sapnuoja apie mokyklos 
įvykius, kai kada iš lovos pa-

Į nepasilsėję. Kiti pasidaro la
ibai pikti, labai jautrūs arija 
paniurę.

į Išmintingi tėvai, pastebėję 
J pas savo vaikučius šiokius ne
normalumus, stengiasi jiems 

'pagelbėti. Mokytojai taip pat. 
■Tada negalima silpnesnių ne- 
’jvų vaikus spausti prie moks- 
ilc, nes kas kitiems yra labui 
lengva, tai fiam vaikui gali 
būt persunkti. Bloga mokyk
los kambarių ventiliacija, ne- 

i tikusi šviesa, .blizgantis rašo 
jmosios lentos dugnas, mono
toniškas mokinių ūžesys, — 
tai vis blogai veikia, į chore- 
jiškus vaikus. Šiokius blogu 
mus pašalinant, mažiau moki
nių gaus Šv. Vito šokį.

Kai susirgęs Šv. Vito šokiu 
vaikas pradeda tampyti ran
kų, pečiais trūkčioti, galvų 
kraipyti, arba akimis keista 
mirkčioti, arba veidų -perkrei 
pti, tai jo barti neapsimoka 
Mušimas ir barimas padėtį 
dar labiau pablogins.

Su rykšte iš vaiko Šv. Vito 
šokio neišvarysi. Jį reik vesti 
l»as gydytojų. Jei toji liga nė
ra tinkamai gydoma, tai pa
sėkos gali būti labai liūdnos. 
Jei Šv. Vito šokis ilgai vaikų 
kamuoja, tai jį gali labai nu
varginti ir gali gauti net ligų 
vadinamų ‘rheumatie ehorea’. 
Toji liga yra labai gelianti; 
luti sųnariai parausta, sutins
ta ir labai skauda. Daug me
rgaičių iš priežasties Šv. Vito 
šokio ir rheumatinės chorejos 
gauna širdies ligų ir kai ku
rios miršta.

Kai vaikas pradeda keistai 
kraipytis, trūkčioti, tai tėvai 
privalo tuoj vesti ligonį pas 
gydytojų. Prašalinus ligos 
priežastis įr pritaikius atatin
kamus vaistus, Šv. Vito šokį 
nėra sunku pagydyti. Svar
biausia, tai neleisti ligai per
ilgai užsitęsti, nes komplika
cijos gali padaryti yaikui 
daug blogo.

i

reiškia pas jautrias mergai
tes, kuomet jų nervai įvargs
ta. Vasaros metu vaikai yra 

1 pratę laisvai žaisti, tyru on Į
kvėpuoti, saulutės gaivinančių pokštą ir klykia, atsikėlę rytkų suserga Šv. Vito šokiu.

Toji liga dažniausia pasi- į Spindulių gauti; o kai staiga į mėty yra mieguisti ir nei kiek

džiamos. Kuip vienų, taip kitų neprivalo kha- . jie ištikrųjų budėtų. Katalikybės priešai dau: 
dyti joki viešieji valstybiniai mokesčiai.

Katalikiški laikraščiai įspėja šio krašto 
į katalikus, ypač Kalifornijos katalikus, kad

dirba prieš bažnyčias. Jie turi daug bičiulių, 
savo tamsiosios ideologijos sekėjų. Katali
kams reikia savo darbų dįrbti ir budėti.

Atsakymas E. K. — Tamsta 
paklausk to daktaro, ar po o- 
peracijos ant gallstonų dau
giau jie niekad neatauga, tuo
met aš pareikšiu savo nuomo
nę.

Atsakymas M. O. — Žmo- 
gus kurs tamstai sakė būk 
nuo ruginės duonos valgymo 
vėžys įsimetus, nieko nežino. 
Ruginę duonų valgyti viduria
ms yra labai sveika.

MOTERS VAIDMUO KATALIKIŠKA
ME IR TAUTIŠKAME VEIKIME

t ' r y-*

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

(Tęsinys)
Per pasaulinį karų lietuvių tauta JAetu- 
voj buvo vokiečių valdžioj, prieš tai dau
giau KM) metų rusų valdžioj. Atrodo, jog 
tos pačios tautos nariai privalo kalbėti 
savaja kalba, - lietuviai lietuviškai. Bet 
kalba nesudaro tautos. Ji yra tautos min
čių pusi reiškimo priemonė. Pav. turim-’ 
airius, kurie, nieko nemoka airiškai, c 
kalba vien angliškai. Turime lietuvių, ku
rie nekalba lietuviškai, bet amerikoniš
kai, lenkiškai, rusiškai, vokiškai ir ki
taip. Aavi papročiai .yru tautos dvasios 
išraiška, bet jie keičiasi, o tauta nesikei
čia. Tautos papročiai nėr tauta.

Kaip atskirus žmogus yra medžiagų 
nio k-ūno dvasines sielos siub-tijuga esybė, 
taip atskiru tauta turi savo medžiaginiu* 
nariub — žmones ir šut o dvasios išraiš

kų: kalbų, papročius, savųjų valdžių, vis) 
savo praeit;, istorijų ir savo ateities sie
kius. Mes, lietuvių tautos nariai, turime 
net svetimų branginamų lietuvių kalbų, 
turime garbingų ir garsių praeitį, — mū
sų tauriųjų bočių didingus darbus savos 
tautos ir žmonijos labui nuvęiktas, mes 
tikime į lietuvių tautos pasiuntinybę, ku
rių yra skyręs mums V. Dievas atlikti 
kitų tautų tarpe. Tų tautinių tikslų sie
kiant, rūpinamės turėti reikiamų laisvę, 
nepriklausomybę nuo Jalų tautų. Kų ge
ro randame pas kitus, kuo galime sustip- 
rinti savos tautos narius, it bitės, imamo 
iš tų žiedų, — laimėjimų sau medų, pa
sisavindami kitų tautų užkariautus kul
tūroj plotus. J r mes patys nesigailihi kai 
kiti jiasinaudoja lietuviškomis dainomis, 
meno, motk.-lo ir kitais kultūriniai*- mūs 
kūriniais.

2. Kokiose srityse dalyvauja moteris? 
Lietuvė moteris įneša savo dalį į tau

tinį lietuvių veikimų. Jų vadiname jaut
riu ir garbingu tautos narių motinos var
liu. Motinos padeda pakilti tautoj naujai 
kaitai. Jos — motinos tiesioginiu vargu

prisideda prie tautos ugdymo. Todėl. 1. la
bai svarbu, kad lietuvė motina duotų tau
tai lietuvius sūnus ir dukteris.

Didelę tąutai zūlų daro tie ašmenj 9, 
kurie vaikus išaugina ne lietuvių tautos 
nariais. Tos žalos nieku neišpirks, nes 
tik vienų kortų gyvena pasauly. Gyveni
mo nepakartos, neatitaisys.

Lietuvės moteries šiuo atžvilgiu sva
rbioji užduotis: — a) išauginti vaikučius 
lietuviais, b) savo sūnus ir dukteris leist 
kurti vien lietuviškas šeimas, aišku, ir 
katalikiškas, c) padėti lietuvių jaunimui 
sukurti lietuviškas šeimas. Į čia įeina 
privati ir vieša agitacija, kliūčių nuga
lėjimas etc.

2. Lietuvė moteris, išmokydama savo 
šeimos narius ir kitus lietuvių gražiosios 
kalbos, palaikydama girtinus šonus ir nau
juosius lietuvių papročius, dainas, menų, 
atpasakodama senuolių garbingus žygius 
ir tuomi uždegdama jaunųjų širdis gar
bingiems darbams, — ji pasidaro tautos 
dvasios apaštalas. Lietuvė myli savo tau
tos dvasios pasireiškimus ir ji rūpinasi.

a. Pati išmokti gerai kalbėt lietuviš

kai, nesigėdydama savo gražiosios kalbos 
ir savo kilmės, b. Ji padeda arba pati 
jauniesiems išmokti lietuviškai, arba siun
čia vaikučius j savo parapijos lietuviškų 
mokyklų. Tikrai susipratusi lietuvė mote
ris žino, jog parapijos lietuviškoje prad
žios mokykloje jos vaikučiai išeis ne vien 
bendrąjį valdžios reikalaujamų mokslų, 
bet jie išmoks daugiau ir mokės vienų 
kalbų daugiau ir, kas svarbiausia, pasi
liks lietuviais. Tuo tikslu negaili vargo 
nė pinigų lietuviškoms mokykloms ir jų 
mokytojoms palaikyti, c. Gražieji papro
čiai reiškiasi tautos šventėmis, ateivijos 
kolonijos svarbiais įvykiais, šeimos lai

mėmis, pasilinksminimais, vaišėmis ir 
pan. į šių sritį moteris gali įnešti daug.
Ji yra tauri šeimininkė, kaimynams palan
ki viešnia, d. Socialus veikimas,. labdary
bė, viešasis tautos labas visada randa 
skambi) atgarsį geros lietuvės širdyje.

Tai vis plačios veikimui sritys. Vie
nos moterys dųugiau veikia viena linkme, 
kitos — kita. D kai tai tas veikimas pa
sidaro organizuotas, — milžinų darbus nu
veikia. pav. Lietuvoj.

Lietuvių Katalikių Moterų Sųjunga 
įsikūrė Lietuvoj prieš 25 metus. Dabar jos 
po sunkių darbų turi arti 300 skyrių pa
rapijose ir apie 30,000 organizuotų mote
rų. Į šį skaičių neįeina organizuotos mer
gaitės — pavasarininkės ar ateitininkės.

Savo katalikiškųjį ir tautinį veikimų 
jos pakreipė į didelius vietos reikalus.

a. Nesigaili laiko ir darbo vedant vai
kų katechizacijų namie, bei mokinant sa
vo nares kursuos, kaip religiniai ir dori
niai auklėti savo vaikučius.

b. Jos rūpinasi socialiu ir labdaringu 
veikimu. įkūrė mergaičių, motinų, ir vai
kų globų. 1931 m. Lietuvos L. K. moterys 
įkūrė Motinos ir Vaiko skyrių — sekcijų 
draugijoj. 1932 m. jos sudarė 7 miestuose 
Motinos ir Vaiko globos punktus, stei
gia Motinų Tarybos punktus iš kurių lan
kosi su patarimais ir pagalba. Jos rimtai 
svarsto sudaryti keliaujančių mokytojų 
būrį. ftios mokytojos kaimuose pamokytų 
motinas kaip maitinti kūdikius, kaip pa
gaminti jiems tinkamus rūbus, kaip pra
dėt mokyti paūgėjusius; be to, ntimų ruo
šos, valgį gamint ir ligonius slaugint.

j



Penltfadienis, rugsėjo 29, 1933

Liet u viii
Rūgs. 26 d. staiga mirė Jo-j 

nas Įdegąs, 48 metų amžiaus, 
nuo Springwells Avė. Jis, ro-i 
dos, buvo sveikas ir stiprus1 

žmogus. Sekmadienį jautėsi 
hiskį blogai, bet manydamas, j 
kad tai mažas dalykas, nesi-i 
šaukė gydytojo. Pirmadienio 
rytų atsikėlė ir išėjo į darbų 
(Uetroit Pressed Steel Co.), 
kur neseniai pradėjo dirbti. 
Pradėjo blogai jaustis ir neiš
dirbęs dienos grįžo iš darbo. Paujijf namo paėmė naminių 

atsigulė, mintydamas 
ka^^^ėl pereis. Apie dešim
tų valandų naktį žmona atėjo 
pažiūrėti ir, rodos, jautėsi bi- 
skį geriau, bet rytų nuėjus 
pažadint rado atšalusį lavonų.

Priežastis, rodos, bus trūki
mas apendikso. Buvo narys 
Šv. Petro draugijos. Palaido
tas iš Hv. Petro bažnyčios,

i dykai nariams ' Mirė a. a. Petras Vozniakas.
Visos lėšos bu Gražiai palaidotas su bažnyti* 
kasos. Kitų va- nėmis apeigomis.
iai taip pat ga- Spalių 1 d. Birutės darže 
u”°^' 1 jvyks nepaprastas, rudeninis iš

e įvažiavimas. Pelnas skiriamas 
>kas keletu d*®*'padeugiinuį daržo lėšų. Ren- 
sagįnaw e, kur ggjaį vį8US kviečia į šį pikui
tėvelius ir bro- Atsilenkusiems užtikrintas1 Pri® Wood Avenue, Linden,' 

“good tiiue”. >New Jereey, pirmų valandų
_______ Į ' dienų rengia New Jersey Lie-

Serga kun. K. Valaitis, bu- tuvių Bendras Komitetas Da
vęs pirmas klebonas Šios pa- riaus-Girėno reikalu New Jer- 
rapijos. Visi parapijonai lin-.sey’R Lietuvių Dieūą. 
ki sveikatos. ' * Programa prasidės 3 valan-

---------- į !dų popiet. Bus daromi juda-
Pereitų savaitę kleb. kun. mieji kalbamieji paveikslai at 

J. Cižauskas kelioms dienoms • skirai kolonijų, grupių, chorų, 
buvo išvykęs į Saginaw 40 draugijų, klubų, profesijonalų, 
vai. atlaidams. ’ biznierių ir bendrai viso su-

---------- , , įvažiavimo. Paveikslai bus To
šį sekmadienį sodalicųa ir domi Iaetuvoje ir žiemų, čia 

Maldos Apašt. dr-ja eis in co- pas mus. Vakare bus rodomi 
rpore prie šv. Komunijos. judamieji kalbamieji paveiks- 

Sodalicija laikys mėnesinį lai žuvusių lakūnų Dariaus- 
susirinkimų tuoj po pirmųjų Girėno iškilmingų laidotuvių 
Mišių.------------------' ' Kaune. Paveikslus trauks ir

- L ' rodys visiems žinomas C. G.
Ateinantį antradienį įvyks Lukšys su savo nauja mašina.

D. K. S. R. dr-jos susirinki- Lukšio filmos jau kalbamos, 
ruas. Visi nariai prašomi da- Kalbės Lietuvos Karo Avi- 
lyvauti, Bus išduotas rapor- aeijos Leitenantas Povilas Na 
tas rengto pikniko. x krošis, kun. P. Petraitis iŠ

— . jBayonne’s, Lietuvos vice-kons. 
Pavojingai serga Marijona P- Daužvardis, kun. Ig. Kel-

Kirvaitienė ir Magdalena Ža- mėlis iš Newarko ir kiti. 
lionienė. Tylutė Yra pakviesti Newark.’o, E-

--------- Z-----  i ‘ lizabeth’o ir Linden’o miestų
UfTAT Qinr valdininkai.
VVLvI UIUU Dalyvauja šių parapijų cho-

-------- -  rai: šv. Petro ir Povilo iš Eli-
Rugs. 24 d. įvykusis Šv. A- zabeth’o, ved. komp. J. Žile- 

ntano parap. piknikas davė <- ••• - • '■■■ < ■
gražaus pelno. Diena pasitai- choras rengiasi gražiai pagie- 
kė šilta, tat suplaukė didelė doti. Gerb. kleb. kun. Borei- 
ritinia žmonių. Komiteto šei- šis uasakvs pritaikinta, tam

JONAS VALAITIS
Mirė spalių 1 d., 1932 ) 

m., sulaukęs 52 m. amž., i 
paėjo iš Lietuvos Sintau
tų parapijos, Katilių kai
mo. Lietuvoje paliko bro
lį Juozų.

Spalių 1 d., per sumų 
10:30 vai. Šv. Antano ba
žnyčioje bus iškilmingas 
paminėjimas. Už a. a. Jo
no sielų metirfių sukaktu
vių, žmona Ona Valaitie
nė ir visa šeimyna nuoši
rdžiai prašo visus gimi
nes, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose. 

Ona Valaitienė ir 
Šeimyna

NEW JERSEY’S LIETU 
VIII DIENA

Pedro ir bujico lošimas bu
vo bažnytinėj svetainėj, Sure
ngtas jaunimo draugijos pa
vyko. Visi linksmai vakarų 
praleido. Rengėjij komisijoj 
buvo: J. Grigas, M. Dubicku- 
tė, A. Svendrys ir O. Grigu- 
tė. Po lošimo gaminta užkan
dis. Spalių mėn. yra .ražančiaus 

mėnuo. Kalbėjimas ražančiaus 
dažnai padeda žmonėms did
žiuose suspaudimuose. Dabar
tiniai laikai yra pusėtino sus
paudimo laikai, bedarbė. Ypa
tingai sunkus gyvenimas se
nesniems vyrams. *

Tat, per spalių mėnesį kas
dien kalbėkim rąžančių. Krei
pkimės prie Kristaus Motinos, 
kad Ji išprašytų nuo savo Sū
naus reikalingos pagalbos. Ma 

i Ida yra galinga, ypatingai ma
lda į Dievo Motin#.

Vasarai praėjus, atėjo lai
kas ruošti vakarėlius. Iš vakar 
relių netik lieka parapijai ir 
draugijoms pelno, bet duoda
ma proga geriau vieniems su 
kitais pasipažinti. Žinoma, vi
sose parapijose atsiranda to
kių, kuriems nepatinka savi
škių tvarka. Neturėdami savi*

I škiams gero žodžio, neduoda 
nei jokio patarimo, kaip ^tą 
gerų tvarkų įvesti. Susirinki
muose nei žodžio neišsitaria, 

j o paskui kalba, kad kiti visą 
tvarkų veda. Geriau būtų pa 
siklausti savęs, kiek jis pasi
darbavo dėl tvarkos.

Tikrasis TONIKAS *—1 tonikas, kuris 
atgaivina Jūsų organizmą. Jeigu jus 
esate tik pusiau žmogus arba mote
ris, pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu 
Jus ne busite užganėdinti gautomis 
pasekmėmis, doleri, kurį jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus -sugrą
žintas. — NlIOA-TONE ima visą at
sakomybę. Nelaukite nei dienos arba 
neslkanklnkite nei vienos nakties, 
gaukite buteli DABAR — Jus geriau 
valgysite — geriau miegosite —, Ir 
busite pilnai sveikas ir normaltškaa

SKAITYKITE IR PLATIN ---------------------------------------
KITĘ “DRAUGĄ” j PLATINKITE “DRAUGĄ

1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

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

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

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

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

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

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

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

Stasys Buknys, kuris išgu
lėjo devynis mėnesius ligoni
nėj, jau pavaikščioja, atsilan
ko pas senus pažįstamus. Žmo 
gui vis dar bėda, nes pats ne
pajėgia ūkio apdirbti. Dėl il
gos ligos ir žmonos mirties 
pusėtinai skolų pasidarė. Jis 
dabar norėtų apleisti ūkį, jei 
pasisektų parduoti. Grįžtų at
gal į miestų.

Nepaliaujančios • Pagalbos 
moterų draugijos sus-me nu
tarta per spalių mėn. (ražan
čiaus "mėn.) Š. P. Marijos al
torių papuošti gėlėmis. Gražu, 
kad moterėlės rūpinasi puošti 
Kristaus Motinos altorių, šir
dingai esame joms už tai dė
kingi.

Parapijos komiteto sus-mas 
bus antradienio vakare, spa
lių 3 d. Svarbu, kad visi su
sirinktų. Bus svarstoma apie 
metinį bazarą, kuris neužilgo 
prasidės. Sekantieji prašomi 
būtinai atsilankyti: K. Lube- 
kis, J. Bružinskas, J. Lenkai
tis, F. Apolskis, V. Jurgelai
tis, JJLotuza, F. Gedvilą, A. 
Zimnickas, S. Vasiliauskas, A. 
Masevičius, V. Bekampis, V. 
Adomaitis.

Susivienymo sus-mas bus 
spalių 1 d. po sumos. Visi na- 
riai-ės susirinkit, nes bus pa
skelbtas vienas dalykėlis na
rių naudai. Yra narių, kupė 
neperdaug pasilikę su mokės- 
čiais. Jiems., gal, bus galima 
pagelbėti.

M. Reskevičiukas, nuo War- 
ring Avė., sutiko nelaimę. Na
ktį važiuodamas automobiliu, 
pj^ntų automobilių neužma-

2334 S. OAKLEY AVENUE 
Chicago, IllinoisTrečiadienio vakare, spalfų pokylį

eina ir storu balso: — “Halt! Kur tams
ta ne savo laiku lendi! Mokėk bausmę!”

— Ale palauk, ponas policininke, ne
siskubink manęs bausti, pinna paklausyk 
mano istorijos, o nubausti gal visai ne
reikės, dar man duosi dovanų, kad nepri
dirbau tamstai bereikalingo rūpesčio ir 
darbo! — Ir čia policininkui visų, sako, 
nusįpasakojau savo. istorijų, kaip norėjau 
surasti vilnyse sau galų ir negalėjau! -• 

Policininkas, išklausęs tos istorijos, 
paliepęs tiktai kuo greičiau rėdytis ir neš
dintis savais keliais. Jokios pabaudos ne
reikalavęs. Grįžus j viešbutį, pirmutinis 
buvęs jo reikalas užsisakyti sau pusryčių 
kuo dideliausią bvfitikų, nes pajutęs tokį 
norų valgyti, kokio jis .seniai neturėjęs. 
Nežinąs, ar kada turėjęs kų nors panašaus.

Suvalgęs vienų, dar alkis nebuvo nu
malšintas. Užsisakęs antrų ir trečią. — 
“Nuo to laiko, sako, visos mano ligos ir 
nedagalavimai dingo ir dingo, tarsi ran
ka būtų atimti! Tr dabar, nors jau per
žengiau seniai šešias dešimtis metų, o ma
tai, kaip gražiai ir sveikai atrodau!” — 

IŠ tiesų, senelis taip gražiai ligi gi

lios savo senatvės atrodė: pilnas, raudo
nas, trykštanti iš veido gyvybės ugnį*, 
kad nedaug panašių kur gali užeiti...

Kas pažinojęs jį,anksčiau ir pamatęs 
po tos maudyklės, kiekvienas sakydavęs, 
kad stebuklingas buvęs išsigydymas. 
Nepaprastas įvykis jo gydymo praktikoje 

Pradžioje savo praktikos, buvęk jis 
(užmiršau, kokiame miestelyje) valdišku 
gydytoju. Jo pareiga buvusi apeiti visus 
ligonius ir prižiūrėti miestelio ar vals
čiaus sveikatingumo. Vienoje žydų šei
moje sunkiai susirgęs šeimos galva — 
stabo ištiktas gulėjo jis tarsi visai gyvy
bės nebetekęs. Tiek tik galima buvę su
prasti, kad dar gyvybė jame visiškai ne
užgesus — akys mirksėjo ir širdis kiek 
plakė, kad ir labai silpnai. Taip vieną, 
savaitę, ir antrų, ir trečių. Kasdien jis 
ateina ligonio aplankyti, bet šis nė kiek 
neina geryn. Nieko nevalgo nei negeria. 
Guli visai kaip lavonas.

Neatmenu, į kelintų dienų, “einu sa
ko jis, gatve pro tų vietą, kur ligonis 
sirgo, žiūriu, kad prie durų stovi arklys 
su laidojimo grabu”.

atgal nešti — žydams “ne košer”. Anie 
ginčytis ir nepasiduot gydytojo reikala
vimams. Priėję net ligi to, kad gydyto
jas turėjęs pagrąsinti policija ir teismu. 
Tada tik žydai sutikę lavoną įnešti at
galios į kambarį ir leisti daktarui jį ap
žiūrėti.
• r- “Įnešus lavonų atgai, sako toliau 
Bielinis, liepiau padėti jį ant lovos, kur 
pirmiau gulėjo, ir paėmęs jo rankų pra
dėjau bandyti jo pulsų. Bandyt bandau, 
bet, sako, šaltas prakaitas pila mane. O 
jei aš neteisėtai žydus sutrukdžiau ir, rei
kalavau laužyti jų ritualų! Jie pasiskųs 
ant manęs, ir aš būsiu atsakingas už tai 
prieš įstatymus ir, kas blogiau, pas žy
dus nebeteksiu visiškai geros reputaci
jos, kas jaunam gydytojui labai turi būti 
svarbu. Taigi bandau ir manau sau, kaip 
čia, kokioje, išsisukus iš bėdos. Reikia, 
manau įtempti visas jėgas, išbandyti vi
sas priemones, kad jokio abejojimo nebe
liktų daugiau/

Mat, pas žydus yra paprotys numirė
lius laidoti ne grabe, kaip pas mus, bet 
vien tik suvyniotų drobulėse, kaip rytuo
se senovėje ir dabar laidoja. Numirėliui 
iš namų atvežti į kapines vartoja vienų 
tam tikrą grabą, pritaisytą ant ratų. Ąt- 
vežę ties kapinėmis, lavoną išima iš gra
bo, apiplauna, iš naujo suvynioja skaro
mis ir taip deda į iškastą duobę.

— “IšvyduR tą grabą, man tuo į gal
vą mintis dinkt: Tai jau bus tasai žyde- 
lįg miręs! O gal jie klysta! Gal tik apmi
ręs, o jie gyvų žmogų nori palaidoti! Bus 
man dar atsakomybė prieš valdžių, 'jei 
kas paskui iškeltų skundų, kad gyvą žmo
gų leidau palaidoti!

Ilgai nemąstąs, jis prieina prie žydų, 
kurie jau nešė iš pirkios numirėlį į gra
bą, ir rusų valdinįnko įsakančiu balsu su
šuko: — “Stok, kų darote! Gyvą žmogų 
norite palaidoti!” — Nešėjai nusigando 
ir ima teisintis, kad jau miręs. Dielinis 
tačiau visa jauno daktaro energija pro
testuoja ir reikalauja nešti atgal į pirkią 
ir leisti jam patikrinti jo mirtį.

Sykį išneštų lavonų iš pirkios ir vėl

Rašo Kun. A. Petrauskas, M. I. C

(Tęsinys)

— “Gj žiūriu, sako, krante darosi 
kaž kokis sumišimas. Maudytojai ima sa
vo drabužius ir bėga šalin nuo jūros!. 
Na. kas čia, manau, galėtų būti? Ko jie 
bėga nuo juros, ar kokis jūros, žvėris 
pasirodė, ar kokis galas!” —

Paslapties būta tame, kad jis bc- 
plnukiodamns ir beieškinėdamas sau ga
lo, buvo išbaigęs vyrų sezonui skirtai) 
laiką, ir įsibrovęs į moterų sezoną. Mo
ters besimaudydamos, pastebėjusios jį iŠ 
jūros atplaukiant, persigando, manyda
mos, kad koks žvėris, ar koks piratai* 
(užpuolikas), ar koks skenduolis viršum 
vilnių vartosi -- visos griebė už savo 
drabužių ir bėgti kur kurių akys nešė.

— “Išlipu, sako, aš iš vandąns, o vo
kiečių policininkas, kuris sehiai jau sekė 
per žiūronų mane beplūduriuojantį, pri- (Daugiau bus)

Nusa-Tone



SVEIKINAME!

Gerb. kun. Mykolas Urbonavičius, šv. 
Petro parap. klebonas, Kenosba, Wis., 
šiandien mini vardo dienų, kurioj linkini 
jam sveikatos ir daug laimingi] metelių!

DAUGIAU RIMTUMO
Šiomis dienomis du mūsų 

laikraščiai, “Liaudies Tribū
na ir Darbininkas” savo skil
tyse talpino straipsnius, ku
riuose primetama Čikagos Ko
nsului, jog jis esųs “naujie- 
nietis” ir kad prieš kadaise

R i n g i s I

6v. Petro mokyklos, Kenoslia, Wis., vaikučių choras, vadovaujamas mažo ir 
vikraus direktorių Leonardo Marcinkaus, išpildys įvairų programų spalių mėn., Šv. 
Petro mokyklos salėje. Ši programa rengiama gerb. kleb. kun. Mykolui.Urbonavi
čiui pagerbti jo vaido dienoje.

Penktadienis, rugsėjo 29, 193$

sliuok inti. Juk patsai Dariaus* 
‘ Girėno žygis jvykdintas tik
dėkų bendram sandarbininka 
v’anui ir jų pasiektas žygi* 
turėtų . būti mums pavyzdžiu 
kaip mes turime elgtis, kad 
atsiekti didesnių darbų.

A. Kalvaitis,
Liet. Konsulas Čikagoje

GARSINKINTES 
‘^DRAUGE"

New 50/ Size
iYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR WOMEN

KAS ĮSPĖS??? Thev relieve and preventIhev
rioaic

Parėmimui suvokus, kad aš mi sutraukti visų pažiūrų žmo- jaučiama sąžinė susikrimtimo 
esu “Naujienų” pritarėjas ei- nes bendran darban prašė ma- įžymių įvairiose srovėse. Todėl 
tuojamas faktas, kad aš pa- jnęs, kad aš stočiau šio pro- yra noro kaltinti asmenis, ku- 
siuntęs lakūnų James’ų į jekto priešaky. Kadangi aš rie prie šio darbo arčiau sto- 
“Naujienas”. Iš to posakio atsisakiau imti šiame

užtarėjų ir tuomi tik pagilia 
gimė spragas, kurios skiria A-,romėnėje 
menkos lietuvių visuomenę.

, Antras mano tylėjimo mo
tyvas remiamas aukštu ir\iū 
sų tautai šventu Dariaus-Gi- 
lėno idealu, kurie savo žygiu 
kaip tik norėjo sucementuoti 
Amerikos lietuvių pakrikusių
visuomene.

Kas įspės, kas tokio atsį 
įtiks spalių 4 d. Lietuvių an 
ditorijoj; tai tylomis norėčiau Į 
visuomenei pranešti.

Spalių 4 d. Chieagos jung 
tinis choras rengia didelį šo
kių vakarų su labai gražia 

•programa. Komisija susideda
nti iš varg. Kulio, Brazaičio 
ir Gaubio energingai ruošiasi 
ir sako, kad visiems bus sur- 
prizas.

Grieš viena rinktiniausių o-

penodie pain and associaced 
disorders. No naręotics. Not 
just a pain kiiler būt a modern 
medicine whicb acts upon tEe 
CAUSE of your trouble. Per-
sistent ūse brings permanent 
relief. Sold by alTdruggists.

Buy gloves with w 

it savęs
h whqf

darbe'vėjo yra taip pat noro kenkti rj<estr
Bilietų 

einama, tat
ir projektų valdovas ir jų nio* j si kur kitur. Kodėl James’as 1 kad mumyse perniažai rinitu į nepaprasta proga Todėl ren-I 
ropolizatorius. Dėkoju pp j kreipėsi j “Naujienas” o ne'nio, neganėtina tolerancijos ir g;mo koHiisija. širdingai kvie i 

kito įsitikinimų gerbimo. O ėia visuomenę atsilankyti į šį į 
rodosi turime progos, gyven-' vakarų. Ieva Lukošiūtėj

Šiandien katastrofai įvykus,darni kultūriniame krašte, pa- koresp

i ----- -------- --- — r-------- ------------- ------------- ------- ----------- 1 " * * * raesirų iš dvylikos asmenų.
atrodo, kad aš esu vietos vi- aktyvę rolę, tai kaip “James’-j asmenims,. kurie bando kųi Bilietų kainą 

idealistinių darbų as taip ir kiti lakūnai kreipė- nors atlikti. Tai viskas įrodo,

straipsnių autoriams už taip 
ankštų apie mano asmenį nuo 
mcaę, tik deja primetamoji 

man rolė neatatinka tikreny- 
1 bei. Jei taip būtų galėčiau

kur kitur, tai čia jau jo rei
kalas.

tilpusius “Naujienose prie- į kad lietuviai bendromis jėgo-
kaišius, adresuotus Lietuvo® i

Jie norėjo įrodyti, Jau" Lietuvos idealams pasi

mis irali didelius darbus nu-
Vvriausybės ir Jos atstovų va-! veikti. Tad, respektuodamas 
rdu atsiliepė tik Lietuvos Mi-jj^ atmintį ir turėdamas gal- 
risteris ir Generalinis Konsu--voj lakūnų idealų, nepaisiau 
Jas ir tik Čikagos Konsulas • skaudžių ir- visai neužtarnautų
“nedrįso atsiliept? prieš savo 
oitymus draugus”.. Iš to po
sakio skaitytojai gali padary
ti išvadų, kad Čikagos Kon
sulas neigia kitų partijų lie
tuvius ir vien tik pritaria

kritikos žodžių.

‘Naujienų” grupei.

Trečias ir paskutinis moty
vas — tai mūsų Ministerio 
AVashingtone platus ir išsemia 
ntis, tilpusis visuose laikraš
čiuose, paaiškinimas, kuriame
gerbiami straipsnių autoriai, 

Ant kieyt pamenu, tilpęs galėjo matyti pilnų į visus už- 
“Naujienose” straipsnelis, kri mętin?jimus atsakymų, 
tikuojantis skridinio darbų ne
tik peikė Lietuvos Vyriausy- 
bės ir Jos atstovų veiklų, bet 
gal daugiausia pyktiėts išlieta 
londo globėjų komitetui, ku
rio priešaky man teko stovė
ti. Tad šiek tiek keistokas at
rodo pp. straipsnių autorių 
samprotavimas, kad. “Naujie
nos” leido kritikuoti 
artymų draugų”. Juk 
viena politinė partija visuo
met linkusi ginti savo nusista
tymo žmones, o ne juos kriti
kuoti. - , aiu !

Šiuomi noriu pareikšti, kad 
nesu joks “naujienietis” nė ! 
jų gerbėjas. Man visų parti
jų bei nusistatymų lietuviai y- j 
ra lygūs, kuriems teikiu pa
galbos ir patarnavimo pagal 
savo išgalės.

Dėl mano tylėjimo ir neto- 
agavimo į absurdiškus užmė- 
tinėjimus tilpusius kai kuriuo 
te laikraščiuose, turiu parei
kšti, kad tai darau iš šių su 
metimų.

Mano įsitikinimu panašios 
rūšies polemikos ir atrėmimas 
argumentams ar kritikai, ku 
ri neturi realaus ir rinito pa
mato, nieko gėro neatneša. 
Mano atsakymas suteiks ma 
no oponentui medžiagos ir pa
skatinimo dar daugiau rašy
ti. J jo užmėtinėjimus priseis 
man atsakinėti. Ar toji pole
mika ir kartūs epitetai, siun
čiami vienas kitam bus akai 
tančiai visuomenei įdomūs t O 
jei ir įdomautus! skaitančioji 
visuomenė, tai ar tas bus kon 
struktyvis darbas? Viena ir 
kita pusė atras priešininkų ir

ak

visiems pn-, 
galės pasinaudoti į

Ne re Ik mokėti 
dantų raoat|. Uatertne
eth Pašte gaunama po lle. 
rėnayk, kaip gerai Ji vėl- ) 
kla. vartotadaraaa pa*
matus sutaupai $( «•.

tarnauti. Vienos grupes žino- i 
nėms pavesčiau pastatyti Da | 
riui-Girėnui paminklų, antrai j 
įvvkdinti antrųjį transatlanti 
nį skridimų, o trečiai dar ko
kį nors didesnį darbų, kuris 
suteiktų Lietuvai garbės.

James’o reikalas faktų švie
soje atrodo taip: Dariui ir Gi
rėnui žuvus pas mane lankėsi 
net kelį lakūnai, kurie reiškė j 
noro antru kartu skųsti per 
okeanų. Tarp atsilankiusių bu 
vo ir lakūnas James’as. Jis, 
kaip ir kiti lakūnai, norėda

A
ZOFIJA LEŠČAUSKIENĖ (po tėvais Samoškaitė)

Mirė rugsėjo 27 d., 1933 m., 10 vai. vakare, sulau-
kus pusės amžiaus. Kilo iš Suvalkų rėdybos, Kaimelio 
miestelio. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliūdime didžiai mylimų vyrų 
Juozapų, mylimas dukteris: Jadvygą ir Zofiją; myli
mą sūnų Juozapų, motiną Eleną Samoškienę, dvi se
seris: Antaninų ir švogerį Mykolų Petrauskai; Onų ir 
švogerį YYilliam Paukšta; tris brolius: Juozapų ir bro
lienę Marijonų; Benediktų ir brolienę Marcelę; Sta
nislovų; ir artimas gimines, draugus ir drauges.
. Kūnas pašarvotas 3337 Ko. Morgan St. Telefonas 
Boulevard 1262. Laidotuvės Įvyks pirmadienį, spalių 
2 d., iš namų 8 vai. bus atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už ve
lionės -sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuliūdę: Mylimas Vyras Juosipas, Mylimos Dukte
rys, Mylimas Sūnus, Motina, Seserys, Broliai, Bro 
lienės, švogeriai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grahorius S. P. Mažeika. 
Telefonas Yards 1138.

LISTERINE * 
TOOTH PAŠTE

25‘

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

GERB. PRAL. J, MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
■ - ■ Z “ ; '

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

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.

lle De France
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU

lle De France

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

prirengs kelionei:tinkamai

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ SKVRIUS
2334 South Oakley Avenue Chicago, III.

MIUlOMSOr POUNOS tlSEO 
av oua covchnment

Full Pack 
No Slack Filhnq

ŠAME PIUCEfe&7 
AS 42 Y E APSAGO 

25ounces <br254

Grynas. ^ril.inaz Žemo «u«aMo 
nleiėjune <m!or Į penkias sekundas 
— Ir pagelbingaa prie Kczentoa. 
pufktj, dedervinės. Ir Mibėrtrrų Že
mo bevelk stebuklingai pr&Aallna 
visokias odos IrltacUas, kadankl 
‘e evdynio ypatybes retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos valstl- 
nyčlos užlaiko—Stc, »Oc. *1, Ypa
tingai tvirtas Žemo. Du syk ge
resni rezultatai H.26,

I žemo
FOR SKIN IRRITSTIOnS

Feel wid,-,wil!
VHB

Radway’g Pilis ,
(Tke Ve*e<able Lazatlve)

Yonr peisen tree blood will giv. 
yoa nsw “P«p.”

1N OUR OFFICE

■ ■m gildiililgMgalBM t e



Fenktsdięnis, rugsėjo 29, 1933 n

CHICAGOJ E RADIO
IŠ VARGONININKU 

DARBUOTĖS
riį šokiui, kuris bus spulių 4 
d., Lietuviui Auditorijoj, prie 
J laistei! (netoli 31 g.). Norint 
vjsus patenkinti, komisija jut 
ėmė geriausių orkestrų iš dvy
likos riju Utinių muzikantų.

smagių pramogėlę — bunco tuviškai parašė Kun. Antanas 
žaidimų, pp. Paukščių namuo- Petrauskas, M. I. C.

____ so, 4318 Šo. Maplewood avė , Knyga turi 200 puslapių
radijo programos, Kuip visos kuopos narės ir'rašto, 8 didelius ant gražiom 

jų šeimos, taip ir sveteliai nuo; popieros Švč. Marijos ir Jė

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Budrike 
kulius sekmadienį girdėjau, 
buvo gražios, pamokinančios 
ir interesingos. 8 valandų bu 
vo poezijos, kurios mums, lie
tuviams, taip brangios, bet 
kurių niekur kitur jau nebe- 

; girdime. Gi 1 vai. vėl ger?

L. R. iy. Varg. Cbieagos A- 
pskr. taikė nepaprastų sus-mų
rūgs. 23 d., Beetlioveno kon-1 i rie U), per šj sus-iuų nu- 
servatorijoje. \ isupinmausia tarta tuiėti šokių tvarkiastė-jjaagį džiaugsmais Makalų sei- 
diskusuota rimtų parapijinių h', žiba piogramėli. iaip pai pjynog* ačiū kuriai nepamir- 
cliorų akcija, būtent kad cho- nutarta tuiėti žingeidžių, juo- ».JU nuVyįfį į lietuvių aviaci- 
rų nariai būtų visuomet uolūs hingų pamarginimų tarpe so !j0J, dienų. Įdomiausia progre
savo pareigų pildyme; reiškia, Gerb. varg. pasižadėjo piog tai 1;jjq val, a Al
ka du kas parapijoje veikiama, gauG tinkamų darbininkų i» j(urįoj girdėjau reprodukcijas 

naujausių Budriko rekordų,

širdžiai, prašomi atsilankyt’., 
Visi smagiai laikų praleisime 
Bus gražių dovanėlių. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Lauksime vi 
sų. Sųjungietė

zaus paveikslus.
Knygbs kaina, imant po vie

nų, 35 centai.

kaip tai: pamaldos bažnyčio rsavo eboristų-čif). Tat, išrodo, 
je, kuriose chorui reikia gie-, kad šis parengimas visus pa
dori ir bendrai, kas tik vėl- tenkins.
kianiu parapijos labui; vieti
nis choras turi rūpintis savo 
parapijos reikalais. Šios kil
nios mintys bus skleidžiamos 
larpe chorų narių su tam ti
krais nustatytais motyvais, a- 
rba konstitucija parapijos kle

Eks.

LANKĖSI CHICAGOJ

dienomis Chicagoj. 
viešėjo Petronėlė Šeporaitienė 
iŠ Cievcland, Oliio. Viešnia at 
vyko atlankyti savo dukterį 

tono patvirtinta. Šiame klau- i vienuolę-kazimierietę Seserį 
siine vargonininkai tikisi gan Į Augustinų, kuri šiemet moky
ti savo gerb. klebonų prita | to jauja Aušros Vartų parap. 
rimų ir paramos. Be abejo.'mokykloj. Ta pačia proga p 
dvasios vadams rūpi dvasios ^‘Poraitienė aplankė Šimtini

Šiomis

reikalai, o čia kaip tik ir lie 
čia tų dvasios tvirtovę. Gie- į

čio Pažangos parodų, visas 
Cbieagos lietuvių katalikų kul

dorini nesilaikantieji nustaty-l^,’r'nes įstaigas ir .“Draugo 
tos parapijos darbuotės, nėra j redakcijų. Ponia Šeporaitienė 
ištikimi savo parapijos reika-^T)a^in8a* daug veikia Katali- 
lains. Tad, šiame klausime va- -kU Susivienijimui Amerikoj, 
rgonininkai turi patyrimo ir
laktų, kad giedoriai gaudan
tieji idėjas kitur, apleidantie. 
ji savo bažnyčioje paskirtų gie 
dojimų arba kitų kokių svam
bių pareigų, lieka savo para
pijai mažai naudingi, o kai 
kada ir kenksmingi. Tat, čia, 
gerb. vargoninkai, kaipo rim
ti Bažnyčios tarnai, turi ome
nyje rimtus planus, idant už
stojus kelių visokiam blogai 
ir šiuomi tikisi surasti gerb. 
klebonų pritarimo tame dar
be, o vargoninkai apsibrėžę1
dirbt savo pareigose keliant 
bažnytinę muzikų į aukštų lai
psnį.

Toliau pakalbėta, kad pa
rapijinis. choras, kur aplinky
bes leidžia, rengtų Šventų Ko
ncertų kartų į metus, o jam 
į pagalbų etos vargonininkai 
su garsiuoju Sasanausko vyrų 
choru. Aišku, šis gerb, vargo
nininkų pasišventimas at
kreips nemažų susidomėjimų 
mūsų dvasiškijos ir visuome
nės ir, be abejo, jų darbas bus 
įvertintas.

Susirinkimui komisija rapo 
rtavo nuveiktus darbus ren
giamajam bendram visų cho

KŪNŲ PERKĖLIMAS

a"|a

STET ANIJOS 
RUSTEIKAITĖS

ir
JUOZAPO RU3TEIK0
Šv. Mišios bus laikomos 

šeštadienį, rugsėjo 30 d., 
J933 Aušros Vartų
parupijos bažnyčioje, liū
dnai atminčiai atsiskyru
sių sielų.

Abu kūnai bu< perkelti 
į šeimyninį lotų šeštadie
nį, 2 vai. popiet, Šv. Ka
zimiero kupinėse.

Kviečiame visus gimi
nes, drauges, pažįstamas 
ir kaimynus dalyvauti pa
maldose ir perkėlimo n- 
peigose Šv. Kazimiero ka
pinyne,

Nuliūdę: Moteris ir
Dukterys.

Moterų Hų-gos 1 kuopos 
svarbus susirinkimas, iš prie
žasties įnirtis Zofijos Leščiaus 
kienės, įvyks šį vakarų, 7 vai., 
Šv. Jurgio parap. svetainėje.

Pirmininkė

SVEIKA MARIJA!
Ar myli Marijų? Ar nori a ’ 

pie Jų pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir no 
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk kų tik išėju
sių iš spaudos knygų? vardu

sudainuotų ir sugrotų Budri 
ko radijo artistų. Gražiausias 
rekordas tai, be abejonės, bus 
Kudirkos “Varpelis” valcas 
su žodžiais, įdainuotais bari
tono Stasio Rimkaus, akom
panuojant trimis armonikais.

Nepamirškite Budriko vala 
ūdos ketvirtadienį, 7:30 vai.
vakare iš WHFC, 1420 k., sto p sveik A MARIJA! 
ties. Muzikos Mylėtojas Iš m A gtolz-o raštų Ue

p>

Iš ŠY. KRYŽIAUS PAR 
TOWN0FLAKE

RENGIA ‘ BUNCO”

Office Phone Res. 61-07 8. Francisco 
Prospect 2230 Pjione Grov. 0951

i OR. 1 $ZUKJEW1CZ
1 PHYSICIAN and 8VRGBON

5038 SO. ASHLAND AVĖ, Clileago
Hours: 2 to 5 - 7 to '9 P. M. 

Jfunday by ^Appolntment

Moterų Sų-gos 21 kuopa šį i 
Rep. vakarų, rugsėjo 29 d., rengia ' *

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GEABOBIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

Sartu busiu užganėdinti 
Tel. CANal 2616 arba 2510

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49tb Court, Cicero, IU.
TrCL. CICERO 6927

x PhOHC HOklevard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musy patarnavimas 
visuomet aąžinlngas ir 
nebrangus, n*a neturi
ma lUaidu otelkymul 
■kjrHu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Anburu Avenue

I. J.ZDLP
ORABORnTR IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
WEST 46th STREET 

Tek BOUlcvard 6203—8412

Tel. CICERO 204

SYREVVICZE
GRABO RIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavlmM 
gulimas nl $16.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. ftOth A**.. OUero, Tli

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius Ir Balsamuotojas 

Turiu automubiliiu visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBŪRN AVENUE

Chicago, UL

J. F. RADŽHIS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.1)0 ir aukfičl&n 

Moderniška koplyčia dykai.
008 W. 18th 8t. Tel. CANal 0174

________________________

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th OTBEET 

Cicero, Dlhroia 
Tel. CICĘRO 2109 k 8f»J.

■SI MON M. SKUDAS
| GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tql. MOMm* 2277________

Tek LAFayette 2672 '
J. Liūte vidus

Didelė Ir grali 
Koplyčia dyaai

4009 Arcb« Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tek LAFayette 3037

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS U CHIRURGAS

x—spinduliai 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

SeredomU Ir nedėllomla pagal 
sutarti

PLone GROvebUl 0027 .
Valandos: 2-4; 7-8 P. M. 

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuvi® Gydytojas Ir Chirurgas 

OS50 SO. \V ESTE K N AVĖ. 
Chicago, IU.

I

Ofiso: Tel. CALumet 4030 
Ras.: TH. UEMIock 0288

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 1

3147 So. Halsted St. „
j Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vai. vak.
Rezidencijų® Ofisus: 2054 >. *#Ui 8k

Valandos: 10—12 ryto 
SeredomU Ir Nedėliomia pagul sutartį

Tel. uy-'ayeUu 7050

OR. F. G. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vak; 2—4 Ir 7—0 vaL vakar*

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1440 80. tOth (T., CICKBO, U J, 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—0 .vai. 

>147 80. HALSTED 8T., CUICAOO 
Paned., Bered. Ir Bubak 3—0 vaL

Tel. LAFayette 6702

DR. A. J. JAVOlš
Val.; 2 iki 6 popiet, 7 iki 0 vak.

Office. 4459 S. Califoraia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

BOUlcvard 7580
Rcz. MEMlock 7OO1

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E'N TĮSTAS

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

Tel. Ofiso BOUlcvard 6013—14 
Key. VICtory 4342

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

Ofiso vak: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office Phone ’ lies. and -Offi'ce 
PROspeet 1028 !M60 So. Lentltt SU

CANAL 0700

DR. J. J. KGWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

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

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

Of. Tel. REPabUc 7000
Kės. Tel. UHOvuhUl 0017

0017 8. WA8HTKNAW AVY.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
2423 W. MARO L Et TE *4OA1» 

Val.; 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 0-12 ryto
Nedėiloj susitarus

G R A B O R I A h

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 U uuo 6 iki 8 vak.
Nedėlionds pagal sutarti 

Ofiso tclcf. UOkicvard 7820 
Nacių tel. PROspeet 1030

Pliouc CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—0 vak. 

Seredonils ir Nedėlioutls pagal sutarti 
I REZIDENCIJA

6631 S. Caliiornia Avė.
Telefonas REPublic 7808

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI CH1GAG0JE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EŲDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų. »
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis ir Naktinis Pataraavimas. Tel. VIOtory 4088

Pilnas LaktotavlŲ Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVUMŪA UNDERTAKMG CO:
IMCORPORATBD

Qloo—d Bmbalmar)

3238 S. HALSTEO ST. CHICAGO, ILL.

T«L BOUlvvtu-d 7042

DR. G. Z. VEZEL1S- • 
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar®
Seredoj pagal sutarti

Tek CANal 6122

OR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas keavitt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo X iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tek CJJia 0267
Kės. PROspeet 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH UAL8TED STREET
KezidOicija 0600 8o. Artesjau Ava 

Valandos: '11 ryto iki 4 popiet
6 iki' 2:30 vakar®

Tek GKOveliiU 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

tik susitarus
2422 W. ilAltųLLflE ROAD

. DR. T. DUNDULIS .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tek VIHginia 0030

IVAIKOS PASTABAI:

Res. Phone Offlc® Phone
ENGiewooU 0041 . ,hh.\iwurih 8000

DR. A. R. McCRADIE
- GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Y-ooU &j. M&isiea Street
• ROOM 210

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar®

Ofiso Tek VICtory 0892
Kez. Tek DKExel 0101

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir ,
IABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysįs Ofisas

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

DR. CHADLES SEGAL
ė*.ttiKttl® mav« uita® pv

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
t feiPECU AUSTAS

Dilu.6* Muiory Ir Vyrų Ligų 
▼ol.j ryto jauo 10—12 huo 2—4 po 

pUtų: 7—8:$0 vai. vakar® 
Nedėltomia 10 iki 12

Telefonas MIDway 2880

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydjftojas ir Chirurgas
Specijalistas odos ligų ir 

veneriškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampa® 31 s t Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėh'omls ir Šventadieniai® 19—17

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek YAKils 0004 

Rez.: Tel. FLAza 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldlcniais nuo 10 iki 13 dlen«

y

Offio®; R®®.:
PROspeet 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

/' GYpYTOJAJd IR CHIRURGAS 
' 2355 Wet»t 63rd Street

V®U I U) 4 lf T to I P. M.
( Ketv. \r Belunad. pagal autartj

Hyto *»k Sv. kryttauH Ligoninėj 
i «:otcaco. Ilk

Pbone: HEMlock 6700

Pitone PKOspect 1024

DR. G. L FITZGERALD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2456 WEST 69th ST.
VALANDOS: ‘

1—4 ir 7—0 vak vakar® 
Nedėlioję pagal a u tart j

Užtaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
G W1SSIG,

Specialistas iš 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ JR MtMEHŲ PEIl 28 METUS NEJttCRUTr 
KAIP 11818ENYUC81OS Ir NEIAGYDOMOB JOS VAA 

SpecIallAkat gydo ilgas pilvo, .plepėtų, inkstu Ir pūslė®, utnuodljimg krao- 
Jo, odo®, ligas, žaledua, reumatlsmo. galvos skausmu®, akausmus aud
roj®, kosėjimu, gerklė® skaudėjtnig Ir paslaptingas llgaa. Jeigu kiti n«- 
gal*\Jo Ju® išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir tėgydė tūkstančius ligonių. Patali
ni as dykai OFISO’ VALANDOS: Kasdis nuo 10 valandos ryto Iki 1
valandai ir nuo k—$ valandai vakar®. Nedaliomis nuo 11 ryto iki 1 rsl.

4SM.WEST Mtk kampe. U-urtrr 1 ei < ILAvford
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CHICAGOJE si širdingai kviečiami paremti 

jų darbuotę. Visiems užtikri
nta prizai ir smagus vakarė
lis.

ŽINIOS Iš ŠV, MYKOLO i*‘r> -“** PaneT “’ • ‘kimvu i** vii niinvkv s|0 ijgOninpj mirė jų švogens |
I a. a. Kazvs Bueis (Sakalie- >< Baigiasi šiltos, dienelės, 
|nės sesers vyras). Velionis bu ir piknikėliai mūsųPARAP., NORTH SIDE

,. . , .Įvo plačiai žinomas Clevelan-Pirmadienio vakare prasidė- \dc lietuviams; per ilgus me-jo misijos. Tų vakarų susirin
ko žmonių pilnutėlė bažnyčia 
jas pradėti.

Antrų vakarų, tėvas rnisijo- i 
nierius Bružikas paskelbė vien 
tik dėl moterų ir mergaičių, 

į kurios skaitlingai pasirodė, 
nors ir lįjo.

Trečias vakaras buvo skir
tas vyrams, kurie irgi gražiai 
pasirodė. Dabar jau misijos ei
na bendrai.

Šiandien mūsų bažnyčia mi
lu savo globėjo Šv. Mykolo 
šventę, kurioje, tikimės, da
lyvaus netik northsidiečiai, bet 
ir kiti.

Misijonierius ragina eiti vi
sus prie šv, Sakramentų kas 
dienų. Mišios laikomos 6:00, j 
7:00 ir 8:00 ryto. Vakare 7:30 
pirmas pamokslas, rąžančius, 
antras pamokslas ir palaimi 
nimas šv. Sakramentu.

Reporteris

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
L

GAVO LIŪDNĄ ŽINIĄ

I

tus buvo didelio Lietuvių Tau
tinio beno dirigentas, taip pat 
veiklus jaunimo tarpe ir viso
je lietuvių katalikų veiklos di
rvoje.

Velionio žmona Margarieta 
Bučienė (Bagdžiūniūtė) taip 
pat buvo įžymi Clevelando lie
tuvių veikėja; priklausė Vy
čių 25 k p., Moterų Sų jungos

darže. Orui atšalus, mūsų pa
rapijos veikimas pradės spie
stis naujai išdekoruotoj pa- 
rup. salėj, kuri dabar nepapra
stai jauki. Vis tai ačiū 6r. 
Vlado pastangoms.

X Metinį Federacijos, mo
kestį per skyrių šiefnet užsi
mokėjo šios draugijos: Auš 

Korespondentė-' ros Vartų moterų ir merginų, 
parap. choras, Marijonų Kol. 
Rėm. 19 sk., Lab. Sų-gos 7 
kuopa, Apaštalystės -Maldos, 
Tretininkų ir Šv. Onos. Kitos 
draugijos, kaip Aušros Vartų 
vyrų ir moterų, Moterų Sų-gos 
55 kp., L. Vyčių 24 kp., Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 10 
kuopa. Altoriaus Puošimo, Ne-

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O K II T C R A

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGŲJŲ PAMATUOTAS BIZNIS

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

Staiga susirgau ir buvau nu 
gabenta į Šv. Kryžiaus ligo-

X Parapijos įstaiga: bažny-[kalto Prasid. P. Š. sodalicija, !ninę- Reiškiu padėkos Dr. A 
Gyvojo Ražančiaus, Piliečių 
klūbas, Baltosios Lelijos klū

čia, mokykla ir salė iš vidaus 
taip išdažyta, kad pamačius

R. MeCradie ir slaugėms už 
rūpestingų ir gerų patarnavi-

daro nepaprasto įspūdžio. Po bas taip pat prašomos įnešti Į m$- Dėkoju kun. Jurgaičiui,
to, bus imtasi priemonių, kad 
ir elės apie mokyklų būtų šva-

metinę mokestį po 
išrinkti atstovus.

26 kp., kuriose ėjo vienokias,rios' parap. komi-
ir kitokias valdyboje pareigas. Wo ^W»kira, išrinkta ko

Į Lietuvų grįžo 1922 m. Pi- 
! rmiausiai buvo apsigyvenę

misija, kad pereitų visus Oak- 
ley (nuo 23 PI. iki 24 St.) ir 
24 St. iki Western Avė. namu

ŠILALIŠKIŲ ORGANIZA 
. VIMOS MITINGAS

Šiomis dienomis pp. I. ir S. 
Sakalai gavo iš Lietuvos liū-

Eį' •

T
r

Penktadienis, rugsėjo 29, 1933 '

J. WELI0HKA
Pigiausias Lietuviams per- 

kraustytojas Chicagoje nors 
ir į Kalifomia, 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.

AUTOMOBILIS PARDA
VIMUI♦

Gražus 7 passenger 1929 Stutz 
šeimyninis karas. Gerame stovyje. 
Lankai kaip nauji. Šildytuvps. 
Projektorius. Visi aukštos rūšies 
įtaisymai. Atrodo ir bėjra kaip 
nauja mašina.'Kaina tik $400. Te-

Užsiregistravusioms žinoti
na, kad paroda prasidės lygiai 
2 valandų popiet. Kad viską? 
laiku prasidėtų, kontestantės 
būtinai turi būti parapijos kie 
me ne vėliau kaip 1 valandų.

Prie aukojusių brangias do
vanas parcdos laimėtojams pri
sidėjo p. A. S. Prečin, fotogra- lefonuokite HAR. 3006; Sekma- 
fas ir Archer Big Store. Taip dieniais SAG. 7754.
gi atsiproSau už padarytą klot j .. rVDDcČČ
dų pirmame šios savaitės strai i UkuAo LAl TlLuu
psnyje, kur, tarpe aukotojų, i Kraustau Rakandus, Planus Ir prl 

v -a i " * x -i statau anglis už pigiausiais kainas:pažymėta vardas A. Mažeika, infeck Kami Hacking w.oi?
Tai ne A., bet S. Mažeika (gra 

[korius). Ateikite ir pamatyki
te jų dovanas parapijos kar 
nivale. Rep. i

dol. ir kun. Vaitukaičiui, kun. švar- 
liui už aplankymų ir surami
nimų; Šv. Kazimiero Seserims, 
draugėms, draugams už lan
kymų ir dovanas. Taip pat dė
koju prisidėjimų prie šv. Mi
šių. Visiems dar kartų ačiū. 

Agota Razbadauskient, 
4518 So. Wood St.

Visi šilališkiai kviečiami da 
lyvauti susirinkime, kuris į- 
vyks penktadienį, rugsėjo 29 
d., 7:30 vakųre., A. S. Prečin 
(Preč.inausko) studijoj, 4309

Kaune (buvo pirkę gražiausių
Laisvės Olejoj cukrainę), vė f“v,nlnklls » kiekvieno pa-
.. ... ,. . . reikalautų elėj prie savo namubau persikėle gyventi j gini . * . , .
A. - m si - - , r • * 'įrengti dėžes visokioms atma-tinj Troškūnų miestelį ir ten;' ..... 
savo namuose įsteigė galante
rijos krautuvę. Velionis ilgai

kyklų, kur šimtai vaikučių bė įčiame visų Šilalės jaunimų į- 
gioja, turi būti švaru. • Įsirašyti į šilališkių klūbų. Jo- 

X Spalių 9 d. jau čia pat Lių mokesčių įstojimui nebus.

toms. Nepaklausius parap. ko
miteto, bus kreiptasi į Sveika- Arclier Avė., (vienas blokas 

[tos Departamentų. Apie mo į rytus nuo Kedzie Avė.) Kvie-

VISI KVIEČIAMI Į BUNCO

Darbščios Nekalto Prasidė
jimo Panelės Švenčiausios dr- 
gijos merginos vėl skubiai re
ngiasi prie savo metinio bun- 
co party parapijos naudai. Pi
rmadienių vakarais jos susi
rinkusios savo “Club Room’’ 
siuvinėjo gražius dalykėlius, 
kuriuos duos dovanoms.

Bunco įvyks sekmadienį, 
spalių 1 d., 6 vai. vakare. Vi-

Tų gedulo dienų' paminėti Fe
deracijos Apskritys pavedė 
kiekvienai kolonijai atskirai 
Aušros Vartų parap. Federa
cijos skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks ateinantį sek
madienį, spalių 1 d. Bus svar
stoma, kokiu būdu mes, vest- 
sidiečiai, minėsime gedulo die
nų, spalių 9-jų. Visi draugijų 
atstovai iš anksto kviečiami 
dalvvauti.

Susirinkime jokių rinkliavų 
tap pat nebus.

Kviečia liglaikinė valdyba 
Pirm., J. Milinavičius

IŠ N. PRAS. P. Š. PARAP., 
BRIGHTON PARK ’

Nors per praeitas kelias die-

VAISĘS J

Rugsėjų T6 d. pas veikėjų 
ir vaišingųjų P. Vaieekauskie-nas oras buvo gana šiurkštus 

ir užtvinęs parapijos kiemas . . ,
keliems vakarams nutildė kar- ° PU° a KD usioms n-
rivalo triukšmų, vienok lėly
čių parodos registracija nenu- 

Rast., A.S. Prečinauskas kentėjo. Iki šiai dienai jau su
sirašė 77 mergaitės, kurios da

Moterų Sų-gos seimo atstovė 
ms pagerbti.

Puotoj dalyvavo šios atsto- 
\ės bei viešnios: Centro rašt.

PADĖKA

Priimkite šiuos mano padė
kos žodžius, kuriuos iš širdies 
noriu išreikšti per dienraštį 
“Draugų”.

’/•

Ivvaus Sekmadienio parodoj. Vaičflnienė su sūnum,
Registracijos laikas jau bai
giasi, tat motinėlės pasisku
binkite įteikti Šv. Teresės dr- 
gijos .narėms savo dukrelių va 
rdus ir pavardes.

Kiekvienas žino, 

jog ilgi, drūti, balti pelenai yra 
pasėkomis pilno puikaus tabako 
degimo. Įsidėmėk pelenus ant 
Lucky Strike. Žiūrėk, kaip vienodi, 

kaip drūti, kaip balti. Tie ilgi, 
balti pelenai yra neapsirinkamu 
požymiu puikios Lucky Strike ta
bako kokybės, pilnai sukimšto — ir 
be liuosu galų.

Luckies požymis 

puikios tabako

VISUOMET,puikiomis tabakai

VISUOMET f puikiausia apdirbimas

• VISUOMET 1 Luckiespatenkina^
iTs to&sted H
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Pašauk't LAFovette 8*80 
J. O K S A S 

2649 West 43rd Street

J.P.WA1TCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. PULLman 5»5O

Ketvergo vakarais nuo 7 Ikf 9 
4000 8. Wood St. LAPayette 0303

Sakalienė, Centro ižd. J. Če 
pulienė, buvusi ižd. M. Juš- į 
kienė, R. Maziliauskienė, 1 kpJ
narė O. Aleliflnienė, 21 kp, Į 
narė Paukštienė su dukrele ii 1
L. Račkauskienė.

Prie gražiai papuošto stalo 
užkandžiauta, kelta taurės li
nkėjimų geros laimės energin
gai, nenuilstančiai centro rast.
M. Vaičūnienei ir bendrai vi 
sai Centro Valdybai — gy
vuoti ilgiausius metus ir taip 
darbuotis, kaip iki šiol kad 
darbavosi. Taip pat kelta tau
rės ir sveikinta pati to vakaro 
suruošėja P. Vaičckauskienė. 
Po užkandžio prasidėjo malo
nios kalbos. Vakaro vedėja bu 
vo L. Račkauskienė. Iš visų 
kalbėtoji! plaukė nuoširdūs žo
džiai, pasiryžimas veikti Mo
terų Sų-gos gerovei; ieškota

Jūdų, kaip jų sustiprinus, kad 
įaugtų narėmis; organizuoti 
įjaunametes ir t-t.

Centro raut. M. Vaičflnienė 
• patingai linkėjo P. Vaičikau
skienei nenustoti energijos: 
ne lik pačiai būti sųjungiele. 
bet prirašyti ir visas tris du
kreles. Paskutinė kalbėjo pa 
t i vakaro šeimininkė Vaiče- 
<auskienė. Nuoširdžiai dėkojo 
atsilankiusioms, kaip atstovė’ 
ms, taip kuopų narėms bei vie
šnioms.

I Linksmai praleistas vakarė
lis ir išsiskirstyta su gražiais 
įspūdžiais. Viena dalyviu

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS ,

105 W. Monroe St.; prie Clark
Telefonas STAte 7880 

Valandos 9 rvte Iki S popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėlio. Beredoe fr Pėtnyčlos 
vakarais t Iki 9 

Telefonas CANal 8122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Bubatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPnblc 880©

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULLman 2316
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Bes. 10742 S. Wabosh Avė. 
Phone PULLman 8092

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukštai, kad Imo- 
.ėmė sunku be|plrktl, o lietuvių 

CHANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dur nupigino. Kani 
etkla anirilų. telefonuoklt tuojauaj 

gausit daug pigiau negu kur kitur —‘ 
i'elefonua

KEPLHI.IC 841)2

REDAKCIJOS ATT A KAI

Progresą Furniture Oo. Jau
,r.ntrn savaitė kai pervėlai g m 
name tamstų pranešimus apie 
dr.odanių ketvirtadieniais ra
dijo valandų. Prašome anks
čiau išsiųsti.
I________ ——

STEBĖTINI BABGENAI
40 akrų ūkis su gyvuliais.
90 akrg ūkia su gyvuliais.
90 akru ūkis su budlnkals parsi

duoda pigiausia kaina arba malnysf.i
ant namo su mala skola.

P D ANDRIAUS 
Pentwater, Mich.

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogų.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Pcopleg Ccal Co.

Užsisakykite gavo anglis 
Šį mėnesį kol kainos dar že
mos.

Urk-ahontu* M R.
‘•i-TCcneil 80% Lump 27.20 
W. Kcnlucky M. R.
80% Inmp ................... 3.28
I n m n ............................. <1.23
fllark Rami .............
*'•« .......................
Igną* ........... .................. 8 28

4 tona 
♦ or morc

.20 20 78
3.28 8.00
8.28 8.73
8.00 7 .'80
8 28 7.73

REMKITE KATALIKIŠ
KĄJĄ SPAUDĄ
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