
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
K

No. 240 Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS Trečiadienis, Spalių. (October) 11 d., 1933 m.
3c A O O P Y ENTERED AS 8ECOND-CI.ASS MATTEK MARCH 31. 1918. AT CHICAOO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879

DRAUGAS
The most influential

Lithuanian Daily in 
America.

3c A 0 O P Y METAI-VOL. XVII
Telefonas: Canal 7790

Ženevoj ima pasireikšti taikingumo dvasia
TACSAU LONDONE KALBAMA APIE 

KARO GALIMUMĄ
Austrijoj vyriausybė suvaržė 

socialistų veikimą
JAPONŲ SANTYKIAI SU 

MASKVA BLOGĖJA
DAUGIAU TAIKINGOS 

DVASIOS 
-----------**

ŽENIEVA, spal. 11.— Čia 
ima pasireikšti daugiau tai
kingos dvasios ir podraug vil
ties, kad nusiginklavimo klausi 
mas draugingai bus sprendžia 
mas. Vokiečiu diplomatai stai
ga ]>asidarė nuolaidesni ir 
daugiau sukalbami. Sakoma, 
nesusipratimai kilo, kada imta 
klaidingai aiškinti Vokietijos 
nusistatvmas ir reikalavimai.

SOCIALISTŲ RIAUŠES 
VIENOJ

VIENA, Austrija, spal. 11.- 
Šio miesto socialistai kelia
riaušes prieš kanclerio Doll- į Kancleris Dollfuss paskelbia naujos fašistų valstybės įsteigimų Austrijoje italų fašiz- 
fusso vyriausybę. Vyksta gan- į mo pavyzdžiu.
singi areštavimai.

NEPAPRASTAS SMŪGIS 
AUSTRIJOS SOCIALIS

TAMS

MIRĖ PROVIDENCE 
VYSKUPAS CHICAGOJE CHICAGOJ ŽUDIKAI 

VEIKIA

LIETUVOJE

PUNSKO GYVENTOJAI 
VARGSTA

‘‘Vilniaus Rytojus” paduo
da žinių apie Punsko lietuvių 
vargus. Pagal laikraščio ži
nias, lietuvių suėmimai tose a- 
pylinkėse kartojasi kone kas
dien. Suiminėjami dažniausiai 
jauni lietuvių veikėjai, žymes-

LONDONE KALBAMA 
APIE KARĄ

LONDONAS, spal. lt. - — 
Čia nepasitikima pranešimais 
iš Ženevos, kad tenai pasireiš
kusi taikinga dvasia tarp vo- 
kięčių ir prancūzų. Kalbama 
apie naujo karo galimybę.

Šios kalbos stiprina britų 
ginklų gamybos šėrus. Pasta
romis dienomis žymiai kaina 
pakilo ypač lėktuvų gamybos 
Šerams.

iVIENA, Austrija, spal. 10.— 
Austrijos vyriausyhiė pagaliau 
suvaržė įsigalėjusių šioj res
publikoj atkaklų socialistų vei
kimų.

Uždraudė socialistų organų 
“Arbeiter Zeitung” viešai gat 
vėse, ar kur kitur palaidai par 
duoti, tik leido jį siųsti per 
paštų.

Be to, specialiu dekretu su
ardė socialistų dainos sujun
gi}.

PROVIDENCE, R. L, spal. 
10. — Spalių mėn.į 4 d. staiga 
nuo širdies ligos mirė Provi- 
dence vyskupijos vyskupas W. 
A. Hickey, 64 m. amž

Velionis vyskupas gimęs 
Worces>ter, Mass. Kunigu įš
ventintas 1893 m., o vyskupu 
konsekruotas 1919 m. Provi- 
d'ence vyskupu paskirtas 1924 
m.

SUNKIAI SUŽEISTAS 
MONSIGNORAS

KAS BUS UŽDARIUS 
PARODĄ

24 KANDIDATAI J PAŠTO 
VIRŠININKUS

WASHINGTON, spal. 10.— 
Chieagos paštui reikalingas 
naujas pašto viršininkas. Civi
linės tarnybos komisija pas
kelbė net 24 tinkamus tų vie
ta užimti kandidatus.

SUŽEISTI 2 STUDENTAI

DENVER, Colo., spal. 10.—-
West Denver High mokvkloj 

„i tautiniu susipratimu, visai apraff||s keraika|ams sužeis. 
be jokios, priežasties. Atsitiu-1 studentai
ka ne kartų, kad policija, nu- Į___________
žiūrėjusi kurį asmenį, pati pa- !pLANA, NAMŲ STATYBAI 
meta to namuose nelegalios li-
teratūros,. paskui daro kratų, 
randa ir žmogų apkaltina 
priešvalstybiniu veikimu ir 
baudžia kalėjimu. , Atsitinka
taip pat ne kartų, kad polici-Į namil namų Rtatybai. 
ja suima žmones net jokios j __________

AYASIIINCTON, spal. 11.— 
Vidaus reikalų sekretojius 
Tekės planuoja sudaryti naujų 
valdiškų bendrovę naujo .ryve

DAR VIENAS AMERIKIE
TIS APMUŠTAS

BERLYNAS, apal.ll. — 
Už ne saliutavimų hitlerininkų 
vėliavai Duesseldorfe smogi
kas apmušė amerikietį įmoni- 
ninkų Rolandų Veizų. Sukel
tas protestas.

NUMATO PRIPAŽINIMĄ

BELLINGHAM, AVash., spa 
lių 11.— Ant Pacifiko vieške
lio <ties Allen automobilio kata 
strofoj sunkiai sužeistas mon- 

LISBONA, Portugalija, spa signoras M. W. MeKinnon iš 
lių 10. — —Oporto miesto ir Vancouver, B. C, (Kanados), 
apylinkių gyventojų tarpe už-(Nėra vilties pasveikti.
vakar naktį kilo didelė pašiau- Į ----------------
ba, kada pasireiškė dažnus me ■ UŽDRAUSTOS DEMONS- 
teoru kritimas. TRACIJOS

METEORAI ŠUKELE 
PASIAUBĄ

SUTRAUKS DAUGIAU 
KARIUOMENES

HAVANA, spal. 10. —Iš1 
AYasbingtono grįžo specialus 1 
Kubos vyriausybės atstovas. 
Jis numato savo vyriausybei 
greitų J. Valstybių pripažini
mų.

ROMA, spal. 10. — Ttalų 
vyriausybė nusprendė užlaiky 
ti didesnį kariuomenės skaičių 
Tyrolio Alpuose.

NEUNISTAI DIRBA 
KASYKLOSE

DEL HITLERININKŲ 
HIMNO

BERLYNAS, spal. 10. —
Tettnnngo, Badene, vienoj val
gykloj grota hitlerininkų him
nas ‘‘Horst AVessel” ir tuo 
metu pora jaunų žmonių šo
ko. Už tai abu areštuoti.

| SULLIlVAN, Ind., spal. 11.
*— Visų Sullivano apskritį vai 
do kariuomenė. Starbum ang
lių kasyklose vakar dirbo ne-
unistai angliakasiai.

PARLAMENTO RINKIMAI 
ISPANIJOJ

ARGENTINOS PREZIDEN
TAS BRAZILIJOJ

RIO DE JA NEIRO, Brazi Ii 
ja, spalių 10. — Šior respubli 
kos prezidentų Vargas lanko 
Brazilijos prezidentas Justo.

MADRIDAS, spal. 10. —
Steigiamasis Ispanijos susi
rinkimas, kuris per ilgų laikų 
uzurpavo parlamento teises ir 
leido įstatymus, kaip žinoma, 
naujos vyriausybės paleistas 
ir parlamento rinkimai nuskir 
ti į lapkričio mėa. 19 d.

Chieagos miesto majoras 
oficialiai reikalauja, kad šimt
mečio pažangos paroda būtų 
palikta ateinantiems metams. 
Jis sako, kad daugelis chica- 
giečių neturėjo progos lankyti 
parodų. Šį klausimų žadėjo ap 
tarti parodos vadovybė.

Tačiau paroda lapkričio 1 
d. bus uždaryta ir tūkstančiąį 
darbininkų bus paleista. Tad 
iš anksto daromi planai, kad 
tiems darbininkams rasti nors 
laikinus užsiėmimus.

Chicagoj iš naujo pradėjo 
veikti žudikų gaujos. Anų die
nų nužudytas vienas kabareti- 
ninkas, o dabar kitas paslap
tingas asmuo, kurs buvo vadi-

priežasties nenurodydama, iš- LEISIS KITON KELIONĖN 
kelia bylas, ligi kurių sprendi
mo tariami kaltinamieji prasė
di kalėjimuose net po keletą ' kieti ja> spal 10 _ “(}raf Ze. 
mėnesių. Teismo metu nekal- ppelin” vos grįžo iš- Brazdi

namas žieminės Cbicago dalies paaiškėjus, kaltinamieji jos. Ateinantį šeštadienį diri-
gaujų tituliariniu vadu.
Tai Gus AYinkler. Spėjama, 
kad jis, matyt, tarnavo vyriau 
sybės agentams pašto apiplėši! 
mo reikale. Tad ir pakirsta 
jam gyvastis.

Ryšium su pastaraja žmog
žudyste suimtas įtariamas žu
dikas D. Marzano, 23 m. amž.

FRIEDRICHSHAFEN, Vo

paleidžiami, tačiau vargo, pa- ^.ayįs skrįs ir j Braziliją, 
tirto kalėjimuose, ir sugaišto !0 j; ten į-Chicagų. 
laiko niekas neapmoka. ____________

NEDARBAS BRITANIJOJ
14 SVEIKTAOS CENTRŲ 
MOTINOMS IR VAIKAMS

PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

Chicagoj turi suvažiavimų 
krašto kooperatvvių pieno ga
mintojų federacija. Suvažia- 

Illinois valstybės ūmaus vhno dalyviai puola krašto vy 
šelpimo komisija praneša, kad riausybę. Pareiškia, kad ji dau 
nuo balandžio iki rugpiūčio ginu rūpinasi pramone, negu

ŠELPIMAS IR JO KAŠTAI

mėnesio šelpiamųjų žmonių 
skaičius sumažėjo 29 nnoš.,»o 
kaštai tik 17 nuoš.

Skirtumas- paeina iš to, kad
AVASHINGTON, spal. 10.- 

Pora darbininkų grupių va
kar čia pasirengė maršuoti ir jvisoki valgomi produktni pab- 
prieš vyriausiojo teismo rū- rango, 
mus sukelti demonstracijas.

ūkininkų likimu. Sako, pramo
nei tenka visa grietinė, o ūki
ninkams — tik liekanos.

DUONKEPIŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Policija uždraudė 
ir demonstracijas.

žygiavimų

NUSKENDUS GARLAI
VIUI DINGO 21 ASMUO

ATVYKSTA SEKRETORE 
PERKINS

Ateinantį šeštadienį Cbica- 
gon atvyksta darbo departa
mento sekretorė Miss Per- 
kins. Chieagos universitete sa 
kvs prakalbų.

NORFOLK, Va., spal. 11.—
Tolokai nuo No. Carolina pak
raščių nuskendo graikų preky
binis laivas Annoula. Nežino- BRITŲ TRAUKINYS AP-

Krašto duonkepių taryba 
j suvažiavime Cbiragoj pareiš- 
įkia, kad krašto vyriausybė jo
kiu būdu negali nustatyti dno- 
nos kainos, kadangi duonke
piai kas savaitė pusketvirto 
milijono dolerių padaro ūki
ninkų naudai.

mas 21 narių įgulos likimas.

Kairieji gaivalai labai nepa
tenkinti tokiu stoviu. Jie iš
trenkti iš vyriausybės prieša
kio, o dabar ir jų susirinkimas 
sugriautas.

Jie rengias rinkimų kampa
nijom Buvusiuose rinkimuose 
pirmų kartų galės dalyvauti ir 
apie 7 milijonai moterų.

Pirmasis žmonių rinktas 
parlamentas susirinks gruo
džio mėn.»8 d.

LEIDŽIA CHICAOĄ

GRESIA SANTYKIŲ 
NUTRAUKIMAS

Britų traukinys — Royal 
Scot, šiandien ištraukiamas iš 
šimtmečio pažangos parodos 
ir išvažiuoja į Pacifiko pakraš 
čius, o iš ten į Kanadų.

ŠELPIAMI GYDYTOJAI

Cooko apskrities viešojo 
šelpimo sąrašuose yra 515 gy
dytojų- Visus spaudžia nepap
rastas sunkmetis.

TOKIJO, spal. 10. — Sov. 
Rusijos vyriausybė skelbia 
dokumentalius įrodymus, kad 
japonai pasiryžę užimti ir pa
sisavinti rytų kinų geležinkeli 
Mandžiūrijoj.

Japonų užsienių reikalų mi
nisterija pareiškia, kad tie 
skelbiami dokumentai yra pra
manyti.

Numatomas diplomatinių 
santykių nutraukimas.

LONDONAS, spal. 10. —i ... i---------- Darbo ministerija paskelbė
Motinoms ir vaikams glo-1 kad šiandien Britanijoj — An 

boti organizacijų sąjunga turi glijoj, Valijoj ir Škotijoj, yra
įsteigusi sveikatos centrus 12,336,000 bedarbių.• • • •Dotnuvoj, Kėdainiuose, Liuku ____________
voj, Pašvitiny, Vendžiogaloj, T. S. TARYBON PRIIMTA 
Babtuos, Veiveriuos, * Salake, PORTUGALIJA
Svėdasuos, Šauliuos, Panevė
žy ir Skapišky. Ši sąjunga ar
timiausiu laiku įsteigs sveika-

ŽEN1EVA, spal. 1.0. — T. Sų 
jungos tart’hoje penkioliktoji

tos centrus Telšiuos ir Rozali-1 vieta pripažinta Portugalijai.
me. - ---- ---- - .......................

------------ Pinigų kainos —
SABALIAUSKAS — KA-i mninuha

nauninkas mainyoa
Rašytojas kun. A. Sabaliaus j 

kas. mūsų literatūroje žinomas 
Žalios Rūtos vardu, suomių 
tautos epo “Kalevalos” ver
tėjas į lietuvių kalbių, šiomis 
dienomis šventė savo 60 metų 
sukaktį. Ta proga jį J. E. ar
kivyskupas pakėlė į kanaunin
kus.

NFAV YORK, spal. 11. 
Užsienio pinigų mainyboje va
kar britų svarui reikalauta 
$4.69’4, o prancūzų frankui — 
$.06.951Ą. Italų lirai — $.07.98.

Be to; .
Belgų 100 belgų $21.15 
Vokiečių 100 mark. 36.22 
Šveicarijos 100 f r. 29.45 
Prancūzų aukso franko pag

rindu vakar J. V. dolerio ver-
_ tė buvo $.65.82. Prieš mėnesį

afj buvo $.71.07.

DEL AUKSO NEGRĄŽINI
MO VYRIAUSYBEI

NEW YORK, spal. 10. -
Patrauktas atsakomybėn 
vokatas F. B. Campbell už'
aukso gabalą vertės .langiau . WASHIN0TON, apal. 11.- 
kaip 200,000 dol. negn,žinim» už gamintą auk”>
vvriausvhvi, teisme buvo iž-!vakar ka’na buvo nustatyta 
klausinėtas. t3’-26 A"ks"i kain,»

Adv. Campbell pareiškė. kad ikasdi,>n !'»«" ’*dn Aparta 
kongresas nepatiekė preziden-.mwdas'
tui teisės, kad jis reikalauti) 
paduoti auksų. Bot jei kongre 
sas tai padarė, tai jis peržen
gė konstitucijų.

ORO STOVIS
CHIOAOO IR APYI.C fcS 
— Šiandien yra debesuotų^

PLATINKITE “DRAUGĄ” numatomas mažas lietus.
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nebus iš šalies žiūrėtojų, kaip kiti dirba, bet 
patys dirbs ir išnaudos tų gerų progų, kuri 
yra duota, kad paminklo fondų padidinti.

LENGVIAU KALBĖTI, SUNKIAU 
PADARYTI
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Advortlslns ratas on appUoattoa.

“DBAUGAB” 2834 & OaTley Avė, Chioago

\ iena iš svarbiųjų priežasčių, kodėl Hit
leris laimėjo rinkimus ir atsisėdo kanclerio 
soste, buvo kąip tik ta, kad jis visur savo 
agitacinėse ir propagandos kalbose pabrėž
davo, kad, gavęs valdžių, energingai kovo- 
siųs su vokiečių skurdu ir kiekvienam duosiųs 
darbo.

pataisius plento vidurį, lieka 
labai sudarkyti taip, kad jais 

į jokiu būdu važiuoti nebegali- 
fšiundien Hitleris, Kada jam reikia duoti įaa jodė! noroms nenorom?

LIETUVOS GYVENIMAS
Dabar tarpe Kaune ir Ute- bai padailino: kiekvienų nu

ims taisoma plentasv[)ftja, tai merį vis ėmė leisti kitokia 
somas tik plento vidurys auto-'spalva. Vadinas, vienas numo 
busams važiuoti. Mat žmonė-lris, sakysim, žalia spalva; tai 
uis įsakyta važiuoti arkliais,ta spalva atmušta visas šrit- 
tik dešiniųja plento puse. Tat:tas ir paveikslai. Kito nunio 
reikėtų pataisyti ir žmonių į rio šriftas ir paveikslai išei- 
važiuojamus šalykelius, kurie, na jau kitokia spalva. Jei jau 

pirmiau dailumo žvilgsniu “Ša 
ltiniui” lygaus laikraščio Lie
tuvoje nebuvo, tai jau dabar 
turbūt ir užsieniuose. reta ra-

DIENOS KLAUSIMAI
VIENOJI RINKLIAVA CHIOAGOJE

# I
Cbicagos lietuviui daug svarbių darbų 

praėjusių vasarų nudirbo: Dariaus-Girėno skri 
dimas, Lietuvių Diena pasaulinėj parodoj, 
seimai ir kongresai, aviacijos dienos ir Vil
niaus gedulo dienos minėjimas. Tie visi dar
bai buvo dideli ir jie pasisekusiai praėjo. 
Tai pažymėjo ne tik mūsų pačių, Lietuvos, 
Imt ir amerikonų spauda. Kas prie tų visų 
darbų dėjosi, gali džiaugtis, kad jų jėgos 
nenuėjo veltui.

Mes čia norime priminti dar apie vienų 
didelį ir svarbų darbų, kuris pirmoje vietoje 
chicagiečiams teks dirbti. Kalbame apie mū
sų didvyrių Daliaus ir Girėno paminklo sta
tymo reikalų, kuris mums visiems turi rū
pėti, nes kitaip nesukelsime paminklo staty
mui būtinai reikalingų sumų.

Kaip jau spaudoj pastebėjome ir per ra
dijo girdėjome, spalių mėn. pabaigoje Cliica- 
gos miesto gatvėse daroma rinkliava pamink
lo fondo naudai. Kis darbas yra vienas di
džiausių, kokį cbicagiečiai turės nudirbti.

iš savo žodžių realių apyskaitų, pajuto visų 
problemos sunkumų/ Šiandien daug jo savų
jų pasidarė nebsavaisiais, ir juos turi išmė
tinėti iš savo patikimųjų eilių. Nepasitenkini
mų, kuris vis labiau didėja, stengiamasi nu
tildyti ir užtušuoti fiktyviais daviniais. Ofi- 
cijąliai.skelbiama, kad Hitleriui paėmus val
džių, bedarbių skaičius sumažėjęs 2 milijo
nais. Sausio pradžioje Vokietijoje buvo 6 mil. 
registruotų bedarbių ir apie 2 mil. neregis
truotų. Dabar esu tik 4 mil.

Įdomūs yra Berlyno Instituto Konjunk
tūrai Tyrinėti daviniai. Ten sakoma, kad prie

žmonėms tenka laužyti val
džios įsakymų — važinėti ne 
šonais, bet plento viduriu.

ltugius ir kviečius sudarėm 
laiku. Mat per rugiapjūtę bu
vo šiltas ir giedrus oras. Už
tatai kai kuriose vietose pa
kenkė lietūs vasarojui. Mat 
kurį laikų siautė ilgas, (tačiau 
tuokart jokių griaustinių ne
buvo), lietus. Bulvės dėlto jau 
pradeda pūti. Ligi teks jae

sti tokį dailų kaimui skiria
mų laikraštį. Užtat dabar la
bai patenkinti tie, kurie to
kios reformos pageidavo, ta
čiau nei kiek nemažiau pa
tenkint ir tie, kurie prieš to
kių reformų šiaušėsi, nenorė
dami šiek tiek pamažinti “Sa 
Itinio”. Todėl “Šaltinyj” ra
šomos mintys yra skaitytojų

Trečiadienis, spalių 11 d., 1933

Samuelio Gomperso, buvusio ilgamečio Amerikos Darbo 
Federacijos prezid., paminklas \Vasbington, D. C.

pavasario ir vasaros darbų darbo gavę 1— nukasti — bus jau labai daug 
1,4 mil. žmonių, pagerėjus bendrai konjunk- Į supuvusių. Žinoma, pūsta tik 
turai, darbo gavo 0,3 0,7 mil., ir prie vie- 'sunkesnėse žemėse. Smėlynus
šųjų darbų apie 0,3 mil. Tad viso šįmet be
darbių skaičius sumažėjęs maždaug 2 mili
jonais. , < ! « <♦

• Pažiūrėjus į dalykų iš kitos pusės, būtent 
į statistikų, rodančių kiek Vokietijoj darbi
ninkų turi darbo, ši problema dar labiau pa
aiškėja. Š. m. sausio m. 31 d. tokių darbinin
kų bi> o 11,487,000; birželio m. 30 d. tas skai
čius padidėjo iki 13,37i3,000. _

Skirtumą: 
tie du nepilni 
operuoti Hitlerį

Bet palygi
turinčių darbo darbininkų skaičių su pereitų 
tų metų to paties mėnesio 30 d. Palyginę

se ir šiaip lengvesnėse žemė 
se bulvės pusėtinos.

Šie metai, ištikrųjų, mums ’ 
labai gausūs įvairiais smū
giais. Vis neteiikam ir neten- 
kam kilniųjų tautos sūnų: vis 
nijršta veteranai — žilagal- 
viūi darbnotoiai lietnvvhpL

mokyklų mokytojams ruošti į-
. staiga, mat gimnazijoms mo-

ištisai perskaitomos, mat toki s . • -• - ..., ,, , . v Lkytojus paruošia universitetas,dailų laikraštį paėmus į ran

ksis taip pat keletu metų. Mo- žioti. Mat šisai tipas Šaulių 
kytojų institutui ruošiamas į Sujungus vardu šmeižė pava- 
statutas ir programos. Insti- surininkus, dvasiškijų ir visų 
tūtas bus aukštoji pradžios katalikiškųjų visuomenę. Gir

di, jaunalietuviai būtų daus 
tautos dirvonuose nuveikę, bei

kas — labai sunku atitraukti 
nuo jo akis. Užtat kitais nie> 
tais, reikia tikėtis,-“Šaltinio” 
skaitytojų skaičius bus kelis 
syk didesnis, nei dabar.

ulsiradę pavasarininkai ir ė- 
nię jiems trukdyti, šaulių Sų-

Šių vasarų įvyko Juodkran junga tokius rėksnius privalo 
tėj (Klaipėdos krašte) Kūne tučtuojau nubausti. Šaulių Sų- 
Kultūros Kūmų suruošti Spo- I junga privalo jungti visų pa
rotos vadams kursai. Juos? žiūrų ž\jjįnes, o ne erzinti. Juk 
dalyvavo virš 300 mokytojų 'nebuvo dar nei šaulių, nei jau- 

1 bei šiaip asmenų. Vietinių as- į na lietuvių, nei kitų dabar la
melių nuomone šie kursai lie- įbai madnų tautininkiškų orga-

... . .... tuvybei daugiau padarė, nei .nizacijų, o katalikai lietuviai 
eose pra los h vi urinese mo j. . »ioĮ padgtoįjios . i kovojo už savo teises su rusų
kyldose ir. gimnazijose. M o-’ Tatai Kflno lvsWai. Sibiro klaikiom dyku-

Kiekvienų metų rugsėjo m. 
1 d. pradėdamas mokslas vi-

se mokyklose mokslas prade
damas kitomis dienomis (rug- fiūniams pravartu ir ateityj i’nose kentėjusių ir mirusių lie 

tokius kursus suruošti. Kur- tuvių katalikų kaulai liūdijasėjo mėn. 15 d., spaliu mėn. . •r v (sų programa taip sutvarkyta visiams lietuvių katalikų dar- 
kuo gi pasi- 
rėksniai ul- 

tik tol rė
mės meilę, kol 

gauna tūkstantines algas ir 
tūri šiltas vietas? “Iš jų dar
bų pažinsite juos’’. Vis-dėlto 

, ...... i vasarų po Lietuvų va- .n)ęg nenorėtumėm manyti, kad
gti laciau naujų mokinių jau žjnėjo vienas tipas. Jis vėžio- Rauliu ^jungos centras tokius

Viešosios rinkliavos pasisekimas pareis nuo ; gausim, kad šįmetinis skaičius pernykštį te- 
to, kiek darbininkų ta dienų išsirikiuos į dar- j prašoka tik 600,000. Ir ar ne nuostabu! Tai 
bų ir su kokiu uolumu jie dirbs. Dėl to svar- kaip tik atitinka bendros konjunktūros pa-

\ įsiems siems tanios suminis 
ir tinkamų įpėdinių. Juk LiA 
tięva bnvo ir Inas didvy rių že
mė. '• -i • ■ ’

Mat taip palaipsniui uždaro- ,da?Viai ku*
įna dėltpt kad Jeidų£.esmnųyns 
111 td,< i n i a'i n s t dV kn iofc Įkfąs Hai-‘

sais labai patenkinti.

l»u, kad užsiregistruotų visos lietuvaitės, ku
rios rinkliavos dienų gali nuo savo kasdie
ninių pareigų pasiliuosuoti ir kati gerai prie

gerėjimui (0,3--0,7 mil.), kuri nurodo ir in
stitutas. Šis skaičius tik ir turi būti imamas 
dėmesin ir tik juo objektyvi propaganda ir

to darbo prisirengtų. Ilodos, kad iš kiekvie- • teturėtų operuoti. Visi kiti sezoniniai page
lios kolonijos turėtų atsirasti bent po porų į rėjimai, kaip tokie, yra laikino pobūdžio. A- 
šimtų rinkikių, kurios galėtų pasišvęsti kil- : tėjus rudeniui ir žiemai, jie ir šįmet, kaip 
niani tikslui. Pasitikime, kad taip ir bus. ! kad būdavo kitais metais, gali pranykti. 6 

kai dėl viešųjų darbų, tai taip pat tų patį 
tenka pasakyti, nes ir jie yra laikino pobū
džio ir pareis nuo valstybės iždo. Taigi reo- 
lūs ir turį daugiau reikšmės yra tik tie 
600,000. Bet ir tai klausimas, ar tas pagerė
jimas pareina nuo tarptautinėj rinkoje bepra-

Juk lietuvaitės visada įvertindavo savo bro
lių didvyrių karžygiškus darbus ir žygius. 
Darius ir Girėnas savo galveles paguldė dėl 
lietuvių tautos garbės ir vardo pakėlimo, 
tad kas drįstų iš mūsų to jų žygio neįver
tinti.

Mes pasitikime, kad vįešosios rinkliavom 
dienų visi Cbicagos ir apylinkių lietuviai bus, 
taip sakant, “ant kojų’’, visi kuo tik galė
dami dėsis prie rinkliavos pasisekimo, kad

PRAEITIES PABYROS
Rašo Kon. A- Petrauskas, M. I. C.

(Tęsinys)
Pagalios nutaria, kad eičiau aš, kaip 

būsimas lietuvių bažnyčios rektorius, pu? 
vyskupų ii išgaučiau jo aprobatų (pat
virtinimų), o ji, kunigaikštienė, eisianti 
pati, pareikšti nuo savęs, kad sutinkunti 
tų bažnytėlę perleisti lietuviams ųufidotis 
ir sutinkanti duoti bažnyčios bei jos ap- 
tarnautojų pilnų išlaikymų.

Išgavus iš vyskupo sutikimų, ateiti 
vėl pas jų ir tuomet įduosianti bažnyčios 
raktus ir pavesianti jų visiškon lietuvių 
žinioh.

“Poniškoji malonė ant čekio arklio 
jodinėja”

(Lauka pansku na pstrvm koniu jezdzi)
Be abejo, kad be vyskupo sutikimo 

nieko negalėsime pradėti. Juo labiau, kad 
vyskupo yru duotas leidimas lietuviškas 
pamaldas laikyti šv. Pranciškaus* bažny
čioje, o dabar norime jo tvarkų atmainy
ti. Taigi, suradęs laisvų valandėlę, einu

nebepriimamą. Priimama tik 
į esamas klases.

jo Šaulių Šųjungos pagamin
tas patriotinio turinio filmas 

Taip pat uždaromos ir mo-|^ jas visiems demonstravo
nusivilko viršelius ir jų sus- kytojų seminarijos. Jų vieton j &is Saulių Sąjungos darbas, be nuotaikų, čia pamatysim, 
kaiton padidino “Šaltinėlį”. steigiamas mokytojų institu- abejo, yra labai gražus: rei- į kaip Šaulių Šųjungos Centras 
Vadinas, “šaltinis” pamažė-jtas. Seminarijų uždaromi šiais ;kia visais būdais skleisti tė» i elgsis su panašiais tipais ir 
jo. Tačiau leidėjai nenori, kad metais tik pirmieji kursai. Ka vvnės meilę — patriotinti vi-
“Šaltinis” atrodytų ųjenkes Jdangi seminarijos turi keturis i suomenę. 3 ik reikėjo pasirin- 
nis. Užtatai jie “Šaltinį” la- kursus, tai jų uždarymas trau kti kitus asmenis filinoins ve

Jau buvo rašyta, kad gra
žiausias Lietuvos kaimui'ski
riamas savaitraštis “Šaltinis”

asmenis tyčia siuntinėtų erzin
ti ir gadinti jau ir be to su- 
e’zintos visuomenės sugadin-

tik tada galėsim spręsti apie 
patį Centrų.

čia savo įtakos. Bet labai abejotina, ar ji ga
lės būti ilgai tokia išlaikyta. Žymus Vokie
tijos eksportftifciunažėjirnas aiškiai parodo jos 

dedančio reikštis pagerėjimo ar tik nuo liit- izoliacinės politikos kenksmingumų ir vokie-
lcriškos Vokietijos konjunktūros. Be abejoji
mo, konjunktūra, ypaij prekybos, sudaryta 
griežtais valdžios dekretais ir akcija, turi

l>as vyskupų Rūškį. Senelis vis dėlto bu
vo susirūpinęs lietuviams patarnauti. Mut, 
norėdamas jį dar labiau (ųižadinti išklau
syti mano prašymų, patariau lietuvėms 
tarnaitėms ur pačioųis, susidarius kokį 
būrelį, nueiti pas vyskupų ir klabenti, kad 
leistų pamaldas.

Lietuvaitės taip ir padariusios — nu
ėjusios pus jį. Vvskupks labai nuošir
džiai jus priėmęs, pavaišinęs net oren- 
dŽiais (pomerančiais) ir prižadėjęs pra
šomas pamaldas leisti, jei tik susidarv- 
siųs tinkamus skaičius norinčių jomis nau
dotis.

Dabar man antrų kurtų užėjus, pir
mas jo klausimas buvo: — “Na, o kaip 
su lietuviškomis pamaldomis! Ar daug 
suradote, norinčių jose dalyvauti?” — 
Netoli šešių šimtų susirašiusių, bet lubal 
duug dar likosi neapeitų, kurių nežinome 
adreso, arba negalėjome pasiekti per to
lumų — pauiškinau. — Bet Jūsų Eksce
lencija, aš šiandie ateinu juu su nauju 
prašymu — praliejau, norėdamas užvesti 
kalbų apie žudaiuųjų mums kunigaikštie
nės bažnytėlę.

— “O ko dar norėsite?”— maloniai

MEKSIKOJ SUKILO 
INDIJONAI

čių prekių boikoto padarinius. O juk tas ki
lęs boikotas yra grynai Hitlerio politikos 
padaras.

4-

Vokietijos gyventojai pradeda suprasti, 
kad daugelis skelbiamų tariamų pagerėjimų 
yra tik žmonių nuotaikai pakelti būdas. Kai 
pranešama, kad ten ir ten nedarbas sumažė- Mt5XICQ CITY, spal. 10. — 
jo, tai tik daugelis ironiškai nusišypso. Pra- j Arti Palo Alto, Nąjarite, su
dedama suprasti, kad viena cukraus plytele įkilo kelios dešimtis indijomi 
baseino neužsaldinsi. < | ir nužudė vienų amerikietį.

šakoti visų istorijų apie Moniuškos gut- 
vėje esančių bažnytėlę. Kaip ji patogioje 
vietoje — pačiuine miesto centre, kaip 
tik tenai, kur daugiausiai lietuviai susi
spietę. Kaip patogu būsiu vieniems sky
riumi turėti savoxbažnytėlę: niekam ne
pareisime į kelių, nebus jokių nesusiprati

mų. Jei“šitiek Žadu, kodėl neimti? — Ne
gulėsime išlaikyti dėl kurių nors dalykų, 
tai tuomet šv. Pranciškuus bažnyčia mums 
visuomet bus atdara!

— Tiesų sakai. Pabandyti galima. Jei 
kunigaikštienė tiek jums žada, tai nėra 
kų, imkite, aš visiškai jums pritariu.

mų. Dabar ji jau dveji metai uždara, ur Pudėkojau ir juu linksmas eilių na-
nc geriau, jei joje eis Dievo garliė, kaip 
seniuu ėjusi? — .

• —“Taip, tai taip* — paklausęs ma
no dėstymų, tarė vyskupas — bet ar ži
note, kad tenai nuo to luiko, kada kuni
gaikštienė paėmė jų į savo rankas, Jnn 
visa eilė kunigų perėjo, ir nė vienas ne
galį sušilti vietoje. Ar jūs esate tikri, 
kud ir jūs nelaukia toks pats likimas, 
kaip unų yisų?” —

Į lai, žinoma, nieko aiškus aš atsa
kyti vyskupui negalėjau. Jūo labiau, kad 
aš nepažino juu nė kunigaikštienės, nė tų 
kunigu,, kurie prieš manę šių bažnytėlę 
buvo valdę. Todėl pakraipiau galva ir sa
kau: —. Ekscelencija? duoda labai gero
mis sųlygomis. Žada pati vistis išlaidas 
padengti. Kapelionui duoti šiokį tokį iš
laikymų,* Tarnautojus apmokėti^ Bažny-

nio. Palydėdumus senelis tačiau dar kar
tų mums primenu, kad- per daug nesi
džiaugtumėte, pavartodamas lenkų patar
lę: —- “Laska Įiunska na pstrym koniu 
jezdzi” (poniškoji malonė ant čekio ark
lio jodinėja”, vadinasi nepastovi; šiandie 
davė, rytoj gali atimti. Nusišypsojau, pa
dėkojau už {spėjimų ir skubinausi namo.

Aiv. Jasaitis »
Čia kiek turėsiu pertraukti bažnyčios 

istorijos tusu. Keletu kartų esu minėjęs 
udvokatų Jasaitį. Kud skaitytojams ne
liktų jis nepažįstumas, aš norėčiau juos 
su šiuo garbiu asmeniu bent trumpai su
pažindinti. ■ - ■

P. Jasaitis kilęs buvo taip pat iš (Su
valkų gubernijos. Jo tėviškė netoli Gar
liavos, vidutinis ūkininkas. Iš tos šeimos 
išėjo mums keli žymūs darbuotojai. ’ Be

paklausė vyi-kupas. Čia aš ir pradedu pa- , čiai šviesų, kuru ir savo kaštais pataisy- I čia minimd advokato, kuris baigė moks

lų, Varšuvos universitete, garsus yru ant
rus iš tos pačios šeimos gydytojas. Da
bar, kiek girdėjau, apsigyvenęs Šiauliuo
se ir Įiagarsėjęs, kaip sąžiningas ir nusi- 
Aianųs savo darbų gydytojas. Katalikas 
inokslavyris. Yra dar, rodos, jų ir dau
giau brolių, bet to tvirtinti tikrai neguliu.

Advokatas, baigęs teisės mokslus, ad
vokatūra neužsiiiiidinėjo, turėjo kitų-ko
kį užsiėmimų. Buvo vedęs žmonų tikrų 
lietuvaitę iš Kauno gubernijos dvarinin
kę. Labai švclnę ir gražiai išauklėtų mo
terį. Juodu, kiek atsimenu, auginusi tre
jetų malonių, kaip patys tėvai, vaikelių 
— du berniuku ir vienų dukraitę. Dabar 
jie visi jau, be abejo, išaugę dideli vyrai 
ir dukrelė gal jau ištekėjusi.

\ ienas jų berniukas pasižymėjo*^ ko- 
vose už laisvę. Rodos ar nebuvo iš pra
džių kiek sužeistas, o vėliau Klaipėdos 
kraštų vaduojant visai žuvo didvyriška 
mirtimi. Taip man juodu ir iš mažens 
atrodė, kad bus didvyriai — gyvi, stip
rūs, patriotai: lietuviškai gražiai kulbų, 
nepaisant kad Varšuvoje buvo gimę ir 
augę tflrp svetimų...

(Daugiau bua).
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LABDARIŲ DIRVA
LABDARYBĖ KITUR Kristus norėjo, kad artimo 

meilė apimtų visas soeijalinio

ma, kurios turi siekti žmonių 
vienetai ir sąjungos. Vienas 
tiktai progresas, anot jų," gali 
reguliuoti visus žmonių san
tykius. Tai esąs universalaus 
determinizmo vaizdas... Bet 
reikia pažymėti, kad visų to-

PBiPB.y,

gyvenimo sritis, būtų prakti- idėjų salininkai turi netik
slų teisingumo vaizdų. Jie ne-

Rugsėjo 4 d. rytų po mišių 
šv. Apolinaro bažnyčioje ita- kuojama ligoninėse ir našlai- 
lų socijalinės savaitės daly- čių prieglaudose, kad toji mei 
viai užėmė vietas bažnytinės lė formuotų mintis, jausmus,^ 
muzikos salėje ir pradėjo pi- žodžius ir darbus. Kalbėtojas 
Tinusios dienos posėdžius ma-‘ išdėstė įvairius artimo meilės

LIETUVIŲ MOKYKLOS 
BRAZILIJOJ

Prieš septynetų — aštuonetų 
metų, kai imigracija į Ameri
kos Jungtines Valstybes buvo 
suvaržyta, prasidėjo gausi Lie 
t u vos piliečių emigracija į Pie

t i. Kitose lietuvių gyvenamo
se vietose lietuviškų mokyklų 
dar nėra ir nežinia kada josi 
bus įsteigtos.

Panašiai yra su lietuvių e-

DIDELIS PAŠTO ŽENKLŲ 
IŠEIKVOJIMAS

Esamomis žiniomis, revizija 
nustatė, kad pašto ženklų trū
ksta. Pašto ženklui kažkokiu 

vyksta įbūdu iš sandėlio dingdavo, o

Ida. J. E. Mons. Bernareggi 
atidarius, posėdį, soc. snv. se
kretorius. Dr. Moro, skaito

būdus ir jos priežastis, kome
ntavo šv. Povilo laiškus apie

šiuo metu Kaune
nuodugni paštų valdybos ii\ių vietoje atsirasdavo suklas-

‘ , ’’lvisos Lietuvos įrnštų veikimą 'tuoti, netikri pašto ženklai,
migrantų švietimo reikalais . .. ,'revizija. I ikrinania pašto ze- .Vyriausybe dėl Tų malversaci- 
Argentinoje ir I įugvajuje. Tr,nkjų apyvarta nuo pat Lieti> jų turi apie 2,500,000 litų nuo- 
ten gana skaitlingos lietuvių j5Ot, nepriklausomybės pirmų-|štolių. Kailininkui, rodos, jau 

ir jiems kelia- 
Tsb.-

žino, kad, ieškant teisingumų į tų An)erikos Valstybes, ypačikolon,jos dar neturi savo n,°J-j’J ‘Benų. Dirba apie 12 vai- 'yra pastebėti
vien tik žemiškame horizonte, 
žūva idealas. Teisingumo pro 
gresas turi būti artimo mei
lės tvarkomas ir reguliuoja
mas. Norint pašalint iš pasau-

į Brazilijų, Argentiną ir Uru- 
gvąjų. Kasmet ten vykdavo 
tūkstančiai laimės ieškotojų, 
ir šiandien tuose kraštuose 
jau turime gausingas lietuvių

Tsb.— stybės kontrolės valdininkų, ima byla.

meilę ir darė ištraukas iš x ar\*IM0 nie‘*ę, galima pri- kojonijaR Daugiausia lietuviai
prisiųstas sveikinimo delegra-Jpaštalų Darbų apie bendrų a pr’e B),.kad bus visai pa- Imigrantei yra susitelkę mie 

rtimo meilėje gyvenimų. Pa i Ml,intas ir teisingumas, nes jRtu.0Re: Sao Paulo, Bueuoa Ai- 
hnrtinė civilinė- visuomenė V o. ^i^nas kitu )1H tampriai Mnntevideo bof nomnžoi

geresnė sviesa - geresnis regėjimas
mas.

Po to buvo T. Pe Giovanni 
S. J. kalba, kurioje jis aiški-

baltinė civilinė visuomenė ke. 
nčia meilės trūkumų. Kenčia susijęs.

rese, Montevideo, bet nemažabl 
jų yra tolimose Brazilijos bei

no antgamtinę artimo meiles Rūno alkį, nes. neturi duonos, 
koncepcijų. Artimo meilė yra kenčia dvasios alkį, nes atsi- 
tikrai antgamtinė ir dalis vi- žadėjo Dievo „u:

Vakaro posėdy salė pilnu- j Argentinos provincijose. Yra

sų tų Dievo žmogui suteiktų

f
 krūtinių malonių. Ji yra 
Riteringas ’ krikščionybės 
onentas.

Toliau kalbėjo J. E. Mons.
M. Mimmi’o, Bari Arkivyskvt

Mes turime eiti 
pagalbon ir malšinti kenčian
čios žmonijos kūno ir dvasios 
alkį.

i
Po kelių pirmininko instru

kcijų gauna žodį prof. Alfre 
das Gismondi, kuris savo ug-

pas. Jis skaitė apie artimo ningoje ir tikrai literatūrinėj 
meilę ir krikščioniškų apreiš-1 paskaitoj dėstė apie sielų au- 
kimų. Pats Kristus įsakė my- iki ėjimų artimo meilei. Sunkus 
lėti artimų, kaip patį save. Tų Įjr labai atsakomingas yra kri- 
mes matome Evangelijoje, pi- Įkščionio auklėtojo darbas, nes 
rmųjų ir vėlesniųjų krikščio
nių praktiškame gyvenimo.

,tėlė. Tuojau po pamaldų ii 
posėdžio atidarymo pradėjo 
savo paskaitų Mons. Civardi 
apie artimo meilės darbų ko
ordinacijų Katalikų Veikime.

Katalikų Veikimo universa
lumas nereiškia monopolijų 
Darbo padalinimas apaštalavi
mo dirvoje yra labai geras da
lykas, kartais ir būtinai rei
kalingas. Yra naudinga, kad 
būtų ir specijalizuotų darbi-

Vartojate

Aspirin

=?=

iš jo laukiama sųžinės ir cha
rakterio auklėjimo, ypač jau
nimo tarpe, kad jis pažintų 
visų kilnumų ir svarbų būti 
žmogum ir krikščioniu. Auk
lėjimas ypatingai remiasi do
rybių lavinimu. O pirmoji iš 
visų krikščioniškų dorybių y- 
ra artimo meilė.

j ninku ir darbų. O. K. V. pro
grama tuo atžvilgiu yra ne ko
ncentruoti, bet koordinuoti.

Koordinuoti tai yra tvarky
ti, daryti santykius tarp įvai
rių skirtingų dalykų. Koordi
nacija pripažįsta atskiras e- 
konomijas ir turi negatyvų ii 
pozityvų tikslų. Darbus koor- ( 
dinuoti t privalo regijonų, ra
jonų ir kuopų vadai, susitarę

į Čia oratorius primena kai lsu vyriausybe
kuriuos Kristaus gyvenimo e- il-”Pais

vvs-

pizodus, kaip artimo meilės 
pradai ir tikroji meilės dok
trina išplaukė iš paties Kris
taus meilės, iš Jo širdies. Au
kštoji moralė negali turėti jo-

, . kio vitalinio peno utilitaris-
yra skaitomas Greičiausias ir L-.. , .........................Saugus Palengvinimas nuo tokose k»"^peyose, .r musu 

Skausmo

Tikras Bayer Aspirin 
Tabletas pradeda išsiskirstyti 

ir veikti

Tai žiūrėkit į šiuos paveikslus 
Jie parodo kodėl

tikras
BAYER ASPIRIN

pasiekia 
stiklo Jis 

skirstosi

Er. R. M. Šaulys, O. P.

GIMIMAI IR MIRIMAI 
LIETUVOJE ’

Pirmame šių metų pusme
ty Lietuvoje įvyko 11,953 ju 

'ngtuvės. Pereitais metais tuo 
škui suprasta artimo meilės . pa^įu ]aįku buvo sujungtos 
koncepcija negali turėti kitos. |jk j j .(>43 poros. Gimė šiemet 
ekspresijos, kito pamato, kaip.per pįrrn^ pusmetį 32,242 ku- 
tik tų universalinę meilę, kn-j^įjjteį, tarpe 16,868 berniu 
rios Dievas yra centras ir tik-, kai ;r j 5,374 mergaites. Tuo 
slas. Auklėti jaunimų artimo paftu ia}ku mirė 8997 vyrai 
meilei yra tas pat, kų jį auk
lėti krikščioniškam apaštale
vimui. Nėra dar tobulas ka
talikas, kurs ieško tik savo 
sielos išganymo. Jis turi jau
sti tų meilės karštį ir perduo
ti jį kitiems, paduoti silpnie
siems rankų ir vesti juos prie 
bendro idealo.

Po gausių aplodismentų į- 
Įžymiam oratoriui ir po savai
tės pirmininko pareikštos jam 
padėkos, į kalbėtojų tribūnų 
įlipo Neapolio universiteto pro 
fpsorius Liud. De Simone ir 
pradėjo savo paskaitų apie 
priekaištus prieš artimo mei
lę

Iš pirmo pamatymo rodosi, 
kad negalėtų būti objekcijų 
prieš artimo meilę, tačiau kai 
kurios negerai suprastos min
tys ir principai, savaime kil*

TkUt. Bayer Aep.r.n Tablete. pm- nŪ8 »ukSti’ SUdaryU ne

deda "rrlehtl” net umarklaue) galvos pagal krikščioniškų doktrinų 

ir įsakymus, buvo priežastis 
klaidingų argumentų, kuriais 
stengtasi kovoti prieš artimo 
meilę. Buvo manoma, kad iŠ 
teisingumo ir solidarumo ga 
Įima būtų išvesti priežastis, 
kuriomis reiktų aiškinti arti
mo meilės koncepcijas ir fun
kcijas neturinčias pagrindo ir 
netikslias. Teisingumas, sako 
jie, yra vienintelė ideali foi*

ko*.

-Ul>-

pa

Paleiskite B*y-T 
Aspirin Tablctą i 
stiklą vantlens

ir 8625 moterys, iš viso 17,622 
žmonės. Kaip matome, šiemet 
gimimų buvo 14,'620 daugiau 
ne kaip mirimų. Gimimų it 
mirimų skaičius šiemet tačiau 
mažesnis kaip pereitais me
tais. Tsb,

lietuvių, nusidanginusių net į 
Ugiinę Žemę, pačioj pietinėj 
Pietų Amerikos daly.

Pirmaisiais gyvenimo me
tais emigracijoj mūsų tautie
čiai gyveno išsisklaidę, netu
rėjo jokių organizacijų ir nie
kas jais nesirūpino. Tik, kai 
1928 metais Sao Pųųlo mieste 
buvo įsteigtas Lietuvos kon
sulatas, Brazilijos, o kartu ir 

į visos Pietų Amerikos lietuviai 
ntkiūto. Konsulatui padedant, 
mūsų išeiviai pradėjo daugiau 
rūpintis savo kultūriniais, švie 
timo ir ekonominiais reikalais.

I Tais pačiais jau buvo sudary
mas komitetas lietuviškai mo
kyklai steigti. Komiteto pa
stangomis mokykla buvo įstpi- 

Įgta Sao Paulo mieste ir 1929 
metų rugpiūčio mėn. pradėjo 
darbų.

Pradžioj mokyklų lankė ą- 
pie 90 vaikučių. Vėliau jų skai 
čius dar padidėjo. Nors lėšos 
mokyklai išlaikyti buvo ir ne
didelės, bet kultūriniame Bra
zilijos lietuvių gyvenime ji su
vaidino didelį vaidmenį. Joje 
buvo mokslinami ne tik vai
kai, bet ir suaugusieji. Ši mo- į 
kykla buvo pavadinta dr. V. 
Kudirkos vardu.

Šių metų liepos mėn. Sao 
Paulo mieste buvo atidaryta
ir antra* dr. J. Basanavičiaus■ ,
vardo mokykla. Deja, ir šių 
dviejų mokyklų Sao Paulo lie
tuviams toli gražu nepakan
ka, nes tame mieste lietuvių 
kolonija yra labai didelė.

Apskritai, lietuvių emigra
ntų mokslo reikalai Brazilijoj 
dar nėra tinkamai sntvarky-

G

JT ENKTASDEkIMTS-KETURIS metus atgal, Tbomas 
Edison išrado elektros šviesos žiburį. Jo draugai prana
šavo kad katrų dienų kiekvienas namas būtų apšviestas elek
tra. Kritikai juokės iš to sumanymo.. I

Neapdirbtas Edisono išrastas žiburėlis buvo tobuli
namas laikas nuo laiko. Šiandien jis turi “Mazda” vaisbtv 
ženkli ir duoda keturis syk tiek šviesos kiek pirmoji.

Daug žmonių nesupranta kad ne visi žiburiai yra 
“Mazda”. Dideli kroviniai žiburių prastos kokybės ateina į 
Ameriką iš Japonijos ir kitų užsieninių kraštų, kur darbi
ninkai yra pigūs. Paprastai jos neilgai gyvuoja, lšvartojant 
tiek pat elektros, jos neduoda tiek šviesos kiek Mazda kad 
duoda.

i Todėl kad Public Service Company pristato elektrų,
kuri apšviečia jų kostumerių namus, ji jaučia kaipo prieder
mę kad gelbėti savo kostumeriams įsigyti gerinusį apšvieti
mų kokį galima gauti. Išdegusias šviesas 60-watt ir 100-walt 
didumo apmaino naujomis dykai. Kitų didumų žiburiai per
mainomi žemomis kainomis. Taigi yra lengviau (ir-pigiau) 
jos kostumeriams vartoti garantuotas unkštos — kokybės 
Amerikoje darytas Mazda šviesas negu šviesas nežinomos 
kokvbės.

Išdegusios Mazda šviesos yra išmainomos ant nauju 
bile katroj Public Service krautuvėj arlia autorizuotoj žibu
rių agentūroje. ■,

Public‘Service Company
OF NORTHERN ILLINOIS

Du tiesinti'mečiai tarnyboje. Siaurinės Illinois —
pristatant Elektrą ir Gazą apimant M et r o polišku
plotą į kurį Ckicaya tiitya.

• ' «■ ‘-ŠZ.. ' . = • •••

rcns pasidaro 
šiuose stikluose

pasidaro jūsų viduriuose
GREITESNIS PALENGVI

NIMAS DABAR NUO 
SKAUSMO

VlrSuje paveikslai priparodo aAklu 
badu priežastį kam TIKRAS BAYER 
ASPIRIN yra skaitomas Orelčlaualu. 
Saugiu Palengvinimu dar žinomu dėl 
skausmų.

Patėmykite kad Bayer Aspirin Ta- 
hletas pradeda lftslskfrstytl per dvi 
sekundus po pallethno drėgnumo — 
jūsų pilve taip kaip Ir vlrtul nuro
dytam stikle.

skaudėjftną arba neurltls kelias mi
nutes po ėmimo.

Turėkite Šita mintyje kada esate 
skausme. BAYER atneSa tą greitą 
palengvinimą, kur) Jus norite. Ir 
SAUGŲ palengvinimą taipgi. Nes tik
ras Bayer Aspirin nekenkia Širdžiai*.

Taigi—visados sakykite "Bayer As
pirin" kai Jus perkate. Tada bualte 
užtikrinti kad gaunate Greitą pakai - 
pą Ir Saugumą tikro Bayer dalyko.

K4 “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos iri 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau-| 
rimus;

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 p&tariipų 

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

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

tytojams;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintėlį tautinės j 

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.

UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams I 

$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa-Į 
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicago, Illinois

Rudeninė Ekskursija
LIETUVA

GERB. PRAL. J. MACIJAUSKUI VADOVAUJANT
Dienraščio “Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja rudeninę ekskursijų 

į Lietuvę, prie kurios prašomi prisidėti visi tie, kurie dar šiemet nori aplankyti 
Lietuvę. Ekskursija bus smagi*, nes jai vadovauja populiarusis gerb. pral. J. 
MACIJAUSKAS.

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LAPKRIČIO (NOV.) 4 D.
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU

lle De France lle De France

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

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avcnue Chicago, III.
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KAS GfflDU PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

______________ ____ jftJg.XP.GjM
vo iškilmėms pritaikintų dai- tidkas, J. Ribinskas, j. Duk-

Trečiadienis, spalių 11 d., 1933

. flSMS VMM,
i Draugijų vardu abiem s į- ,dreckis, J. Valaitis ir .1. /: iURCANIZUOKIME MŪSŲ 
teikta po gražų rožių bukietų Liudvinaitis. \ iai kalbėtojai 

J Po vakarienės buvo šokiau Pusakė atitinkamus kalbus ir 
Visi linksminosi ir gražioj nuo suinteresavo klausytojus. Bei- 
taikoj išsiskirstė. Rep. kia įstebėti, kad Elizabeth’o j

miesto majoras labai įverti- .

nu.

SMTIJį

Amerikos Lietuvių Katalikų kančias įvairias Amerikos Sė-

kj darbštų vadų. Nėra abeju 
nės, kad naujas klebonas su-1 
gebės padaryt šių parapijų via: 
na iš didžiausių šioj apylin-Į 
kėj. , ,«į

Kun. P. Lekėčius penkiems • 
Klasčiau,' svetainėje, i|1)in buvo iSvykvs f savo gl • 

uitųjų šalį — Lietuvę, kad a p

IS&IL MIRGA VAKARIENE

Trečiadienį, spalių 4 d., di 
džiulėj Klasčiau.'
Maspetli’e, . įvyko viena did- i

NĖW JERŠEYŠ LIĖTU 
VIŲ DIENA PAVYKO j net per juos yra pasiuntęs 

Kauno miesto majorai laiškų.
Newarko ir apylinkių vei- Dainų prdgiftmų išpildė: Sv. 

kiuntvsis komitetas, pritariant Cečilijbs choras iš Newarko.

gijų ir kleb. kun. S. Remeikos ! 
pastangomis, kad išreiškus pa 
garbų išleidžiamam darbščiam

reikalu ir visų tai skubiai bu

' {Studentų Organizacijos did- 
’žiausiu užsimojimu yra steigti I 
i studentų ir aluninų kuopas I 
. vilose Amerikos lietuvių kolų- 
unijose, ypač, pradėkime orga-

Jau kai kuris laikas prabė- nizuoti mūsų lietuviškųjų ku- 
g<>, kai didelis būrys mūsų in- tallkiškųjų studentijų l’enasyl 

no Dariaus-Girėno reikalų ir Jteligentijos, ir studentijos, su-! vanijoj ir vakarinėse valst.
važiavę į ftv. Marijos Kolegijų 1 (Cliicagoje, ir t. t.). Visose ko- 
įsteigė “Amerikos Lietuvių ' 1-onijose tat organizuokini.* 
Katalikų Studentų Organizaci j 1. Visus studentus (es). lan į 
jų’” kuri pasiryžo suvienyti! Rančius aukštesnes mokyklas' 
visus Amerikos lietuvius Baž-j (Higli scliools, Tėchnieal, ('o-,

ios gerovei ir Tautos la- nimercial schools, Academies, 
Institutes, etc.).

(Tqea 5 pusi.)

VISADA
UŽMIRŠTAvanjairt p. P Odeliui. Taipgi Šiandien mes matome tojo 

darbo pradžių. Daugelis niūkų
2. Visus studentus (es), lan-

v n r v- , v ivc padaryta, nes iš pradžią *LftftttViĄ TiutiSkas
Kun. P. Lekesius yra brook-Į . ... . . . . ‘Benas iš Nevrftrko dvasios vadų, visuomenes vei-T------ . . , , rlovKuS tmci rva i F*’ * .. . . -A

vikarui kuo. Jonui Balkonui. I-Vn'c<la,"s Seral žinoinas ka!' 
ir priėmus jo įpėdini kun. H .P? Vuik5jas ir orgMiizatorius.
• t f J i® vyskupo paskirtas vikarą - - ,, ... . . x..v
jų Lekesių. r . ai udlitikuoti Bet orui nasitai-' Pęlno $203.74. Čia nėra įskai I - ....Kam gi nėra žinoma kun. KamliertėS Angelų parapyon. pjl'tikuou. B. t, orui paartai e o imrduoln i J<‘’ <,rRamz,roJasl I 8

1 „. . . ,. |knif geram, žmonių privalia-J.1“ l»ari»ua-Gireno parduotų jf ahl k
Ivo tiek, kiek niekuomet nete- ibtogėafijų ir aukij pinigais.

darbui visi širdingai pritarė, iJ 
o vėliau, kuomet jau viskas N. J. L. Dienos pajamų bu- 
btivo paruošta, -tūli pradėjo vo $520.75. Išlaidų $317.01.

kėjų ir studentų, suprasdami 
organizacijos svarbų ir reikš- j 
mę mūsų , lietuvių, tautai A- Į 

tu-
Balkūno darbuotė ! Jis dar i Pasirodo, jog susipratę lie-
jaunas, O jūu daug yra pasi- tuviai katalikai įvertina šių 
darbavęs visuomenei: ne tik žymių asmenų darbus; dide 
savo parapijoj, bet ir visoj A- j liausią minia (apie 50(1) atsi 
merikoj. Jo gražūs raštai puo- lankė į jiems surengtų vaka- 
šia mūsų laikraščius, kuriuos ritnę. j .
skaito visi Amerikos lietuviai. I
Šiuo tarpu kun. J. Balkūnas '

• yra L. D. S. Interatinės' ktf- ‘

Dalyvavo visi Brooklyn’o
dvasiškiui. Skaitlingai atsilan-

... . „ .... kė profesijonalai ir biznieriai,misijos narys Rytinių \«U j a|c.
tybių škyriUUS “Daru.” re- ... , r. . ,,, , - . n .... & ,i..rvleių, muz. J. Brundzų, ]>ug.daktorius ir Rvtinių Kun. Vie. o , ... . . ,v. . m Broznevteių, dain. J. Jankie-

Į vairiose lietuvių koloni- 
dėkoja visiems jose, ir parapijose, Naujoje 

rengimuose. Komitetas nešiti- [programoje dalyvavusiems, Anglijoje ir Rytinėse valst. 
kėjo tokios 2-3 tūkstančių mi- [chorams jų vedėjams pp. Sta aukštesnėse mokslo įstaigose 

nišauskui ir Odeliui, visiem.-. įsteigta studentų ir alnm-nų 
kalbėtojams ir darbininkam^ kuopos, kurioms priklauso duTi 
pp. V. Rauskui, V. Valickui, gelįs ,uūsų dvasios vadu, pro- 
M. Demsklui, J. (Hžauskui, A. fesijonalų, aluninų, visuome- 
MatUlevičiui, A. Kukiui, Ig-nės veikėjų ir kt.
Dirsai, K; Atučiui, p. Gudio ,_________________________

ko matyti New Jersey’s, pa- Komitetas

nybės žinių redaktorium. Tat, 
pastebėjęs ir įvertinęs jo dar
buotę diecezijos vyskupas J. 

'Pi Thomas E. Mollov, rugsė
jo pabaigoje kun. J. Balkūnų

r.ę ir daug kitų. Žymus vei
kėjas K. Krūšinskas gražiai 
vedė vakarų. įdomiausių kal
bų pasak? kun. J, Simonaitis, 
iš Elizabetli, X. J. Kalbėtojų

nios, net negalėjo visų tinka
mai priimti bei aptarnauti.

. Atmetus visu.; trukumus, kn 
rjų disur ir visuomet yra, s» 
kvtas parengimas pilnai pavy
ko ir davė apie $300 pelno.

Kalbėjo Lindeno ir Elizabe 
tb ’o miestų majorai ir kele
tas kitų valdininkų, Lietuvos 
Generalis Konsulas pulk. P. 
žadeikis, vice-kons. P. Dauž 
vardis, Liet. Karo Aviacijos 
leitenantas P. Nakrošis, kun i 
Ig. Kelmelis, kun. F. M. Ke !

RHEUM1TISM
Paia—Agoriy Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Daya Ahead for Ton*
Think of lt—how this old world 

does inake progresą—now comes a 
prescrlptlon whlch la known to phar- 
mactsts as Allenru and wlthln 48 
hours after you atart to take thlk 
awift actirig formula paln, agony and 
lnflammatinn caused by exceas urio 
a eld has started to depart.

Allenru does just what this nuties 
says lt wlll do—lt ls guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstores everywhere for 85 
cents and lf lt doesn't brlng the joy- 
ous results you expect—your money 
whole heartedly returned.

nei, kuri pardavinėjo Dariaus f SUSTIPRINA NERVUS IR 
Girėno fotografijas ir visiem3 . PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 
kitiems.

Ruožas Rralikauškfts, pif-m. 
Slfti&s F. Gudas, iždin. ir 
Bartfina Stftipieflė, rūšf.

paskyrė Staspefh’o ’buvo visa eil5. 1Sreiksta
Šioj kolonijoj yra daug lietu-1 g„ažiŲ minčių ir iink£jimŲ.
vių. Maspethiečiui labai džiad Karalienės Angelų choras, ve. ifnežfe, Dr. J. J. Kralikas, V. į 
giasi sulkukę savo tarpan to-‘ damas niuz. Dulkės, padaina, AV Tmbi •n?Zkv5Zin« A S Trja. i

GMSiUttm 
“BlttlJffi"

NAUJĄ SVEIKATĄ
i

NI’UA-tONE sustiprinu nervus, pa- j 
taiso apetitą, stiniulfuoja prie norina- 
IlSko veikimo virftkiniiuo organus, 1 
užtikrina ramų miegą ir pataiso n- 1 
beiną sveikatą.

Nl'GA-TONE jau yru vartojamus 
i per 4 5 įlietus, per tą liikotarp) jis 

jr’odė esąs labui pugi-lbfngus silp- 
'• nitins ir liguistiems vyrams Ir mo- 
1 toriais. Nepru'oiskito ne pamėginę 
) Nl'GA-TONE. Parsiduoda visose vai- 
; stinyčiose. Gaukite tikri, Nt'GA- 
j TONE. nes Joks Kitas vaistas ne- 
' atneš lokių pasekmių.

KRAFT
American Cheese

(packaged, pasteurized)

has full, natūrai 
flaVorl

Ar žinot, kodėl Joa ne
mėgo? JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su LlsteMne Ir 
tas atliks kas reikik. Var
tok kasdien. Bandymai r, 
do. kad šis vaistas atllej 
greit, ko kiti vaistai 
padaro per 4 dienas.

LAA1UERT PUARMACAL 

COMPANY 

St. Louls, Mo.

LISTERINE
prdnžptly ėnds odors erdinary 
antlseptlcs can’t hlde In 4 day»

TOLOSEFAT
Ml» M. Kataer •( Broaklyo. N. T. 

writn: "Bara aicd Kruschen for the 
paat 4 montka and bare net only lest SS 
poanda būt fiel >o much bottor In cvery 
«ay. gvea for people who dori't care to 
redneo, Krouben la tronderfnl to kerp 
the tystem noalthy. I belng a noria 
ohonild knosr for I’ve trled oo many 
thln(s bot only Krusehrn anssrered «tl 
porpoaes." (May 1S, U32).

TO loae fat 8AITELY and HARMLE89- 
LY, take a half teaspoonful of Kruschen 
Salta in a glass of hot vater la the 
mornlng before bretkfast—don't misa a 
mornlng—a bottle that ląstą 4 weeks 
costa būt a trifle—get Kruschen Salta at 
any drugstore In America. H not Joy- 
fully satlsfled after the flrst bottle— 
money back.

SPALIŲ <OCT.) 16 D., 1933 M.
*

AUŠROS VARtŲ RARAP. SAL&JE, 

2323 W. 2 3 r d PI,, OHloagd, llh
• z

D O V A N O S

Už 5,000,000 Balsų.................................$400,00

Už 4,000,000 Balsų................................. $250.00

(JŽ 3,000,000 Balsų................................. $150.00

Už 2,000,000 Balsų ..............................   $75.00

Už 1,000,000 Bakų......................................$25.00
* '

(JŽ 506,000 Balsu........................................$10.00
I. .

Vfetems kitiems kontetttriihkaftts btiš duodaftia dova
nos pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidrftrittiarrte 
Vajaus Konteste.

Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai 
gyvavimo* Per 25 metus “Draugas” lietuvių visuome
nei daug tatnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. 
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias 
ir naudingiausias lietuvių visuomenei.

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dieriraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotės Katalikų Spaudoje. Iš sa- 
Vaittaščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jf skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

“Draugas” kviečia širdingai visus senus kontesti- 
ninkus ir naujus susirinkti pirmadienį, spalių 16 d. 8 
vai. vakare į Aušros Vartų parapijos salę. Čia gausite 
instrukcijas ir nurodymus kaip laimėti įvairias “Drau
go” Sidabrinio Vajaus dovanas.

Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atidarymo susi- 
ririkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor- 
macijos. *

REIKALINGA 260 KONTfiSTĮNINKU « 23,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
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Trečiadienis, spalių 11 $., 1933

VISUOMENĖS VADAI, 0R-Į lininius, lėmėjus studentus ir KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
OANIZUOKIME SAVO 

STUDENTIJĄ

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

įninarijas, Kolegijas ir l'niver
Sus-mas buvo skaitlingas 

Būkite šio s kilnios organizu-^.. dy. nuuj()S uu,.(,s. () 
vijos pirmutiniais įsteigėjais

... . , lr /Iir pijonieriais! Mums reikia
3. Alsus sendraugius, kurie .. .. . . .. . . , - , ,............... .........

yra baigė mokyklas iJU8Ų 1 a,niklte inl' portų, kad vakaras gerai pa- Komisijoj yra Vaišviliene 11
eiatyvų į savo raukas, sįsekė. Pelno padarė virš $30. Nakrošaitė. Korespondentė

sitetus.

va te studentus alumnus savo ko
lonijose ir susiorganizuokite į 
studentų kuopų!

Komisijoj buvo: O. Mieliaus- 
kienė, M. Lukauskienė ir A. J 
Krasauskienė. Skyrius dėkoja

4. Rėmėjus ir dvasios 
dus.

Kiekvienoj lietuvių koloni-
li studentų ir alumnų kuopos.

..........  .... j Mūsų organizacija leidžia joms už pasidarbavimų ir vl-
Mes mušiu žiu 1 \ie<i.une, rįmj -r jjOjIUj mėnesini žur- siems už atsilankymų.

.r prašome, kabar, ypač student žodįkuria.
jus naujus mokslo metus,] ... . .. ,,. J . ine gvildenama visokie klausi-
visus Amerikos lietuvius dva-

Rėmėjos turi savo būdų pa
rupijos bazare drauge su buk nugalėtojams Dariui ir Girė- 

(Mtos Į mui iš gyvenimo ir mokslo jvariškiais, nes mūsų pirm. A lnui P*uiinklų, pradėjo aukos
los \a< us, pi o esijona us, a srį»įų įjs žurnalas turėtų bū-Į Krasauskienė yra bulvariškė. plaukti & pat pirmos dienos.

MARIJONA
DAMBRAUSKIENĖ

(po tėvais Kareckaitė)
Mirė sfialių 9 d., 1933 m.,

11 vai. vakare, sulaukus 21 
metų amžiaus. Gimus Chlca- 
goje.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Antanų, sūnų Antanų, tė
vų Mykolų, molinų Marijonų, 
du brolius Mykolų ir Stanislo
vų, seserį Filomenų, fivogerkų 
Klarų ir gimines.

Kūnas paSarvotas 1700 \Va- 
bansia Avenue. Laitf-otuvės )- 
vyks šeStadienj, spalių 14 d., 
Iš namų 8:30 vai. Ims atlydė
ta J hv. Mykolo purapijos baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
lamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus, Tė
vas, Motina, Broliai, Sesuo, £ vo
gei ka Ir Ginduč-s.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlai Lachavvicz ir Kūnai. Te
lefonus CANal 2515.

VINCENTA
NAVICKIENĖ

(po tėvais Norbutaitė)
Mirė spalių 10 d.. 1 933 m., 

10:15 vai. ryto, šilta likus se
natvės. Kilo Iš Itasei'nių aps
kričio, Kražių miesto.

Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliūdime 

sūnų Bronislovų, pusseserę Mi
kasę Miliauskiene, gimines Jo
nų Navickų ir Onų Vlsotskienę 
lr daug kitų giminių.

Kūnas paSarvotas 3255 Lowe 
Avenue. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, spalių 13 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta į Sv. Jur
gio parapijos batnyči'ų. gurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų, l’o pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-inas dalyvauti šiose iui- 
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus ir Giminė*.

inidotuvėms patarnauja gra
borius H. P. Mažeika. Telefy 
nas YARds 1138.

JONAS AMBROZAS
.Mirė spuli'ų 9 d., 1933 in.,

I0:3o vai. vuk. pnuėa urnžiuu... 
Kilo iš Tuurugės apskričio, Hi- 
alėa parap., u.rklntų kunno.

1'allKo dideliume nuliūdime 
moterį Kaslaneijų, po tėvais 
Livuit, sūnų Jonų, dvi dUKtu* 
ris Onų fr antaninų. seserį rla- 
I ėdu Mažonienę, keturis Sl oge
lius ir švogerka*: Drokuiskius, 
Gerlba*, Kchnelder, Svogerkų 
Mrs. Eivald, švogerį Mazonį ir 
gimines; o Lietuvoj dvi aese- 
us Petronėlę Ir Mureljonų Ir 
gimi’ries.

Kūnas pušiirvotus 7101 Ko. 
Emerald Avė. Niid.tnvės įvyks 
penkiadienį, spalių 13 d.,' Iš
nurn.il 8 vai. bus atlydėtas į 
Panelės Mv. Gimimo parapijos 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
sielų. Po piyualdų Ims nulydė
tas į Kv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pužys- 
tunilift-inas dulyvuuti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnus, Du
kterys, Sesuo, žvognrtal, švo- 
gerkos Ir G i ilnės.___________

studentes, visose Amerikos lie 
tuvių kolonijose, ir parapijo
se, organizuotis j studentų, ir 
alinimų kuopas.

iti skaitomas kiekvieno susipra 
tusio lietuvio. Kiekvienas su
sipratęs letuvis, kuris užsisa
ko “Studentų Žodį,” tuo įki- 
ėiu remia šia kilnių organiza- mėjos, kurios turit rankų dar
ei jų, kuri skiepija lietuvybės jbo arba gražių daiktelių, pra 
dvasių ir tautinį susipratimų Į šunie paaukoti mūsų būdai,
kiekvieno lietuvio širdyje! 

Visuomenės vadai! Užsisaky
kitę “Studentų Žodį” ir pa
remkite mūsų •organizacijų!

Būkite mūsų lietuvybės dva 
sios ir tautos apaštalais; įsteig
kitę savo kolonijose studentų i Mariunapolis 'College, Thomp- [suplaukusių jau drugiai! kaip 5058 so. Ashland avė., ciucago
kuopeles!

Bendrais • organizacijos rei
kalais maitinėkite kreiptis Į 
Centro pirmininkų Mr. J. C. 
Morkūnas, 253 Berlin St., Ko

GRABORIAI:

LACHAViCH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS 0BAB0EIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsUaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti 
Tek CANal 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, DL
TEL. CICERO 6087

Phone BOUlevard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS

«
Musų patarnavimas 

visuomet uųžinlngas ir 
nebrangus, nes neturi
me lžlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOlileiard 5203—8418

M

Š. K. A. K. 9 skyrius savo 
susirinkimų laikė spalių 3 d.

Jsi
l)e-

veikienė ir A. Petkienė.
Vakaro komisija išdavė ra-

Todėl tikimos ir čia pasidar- ^’llonias daiktas, paminklas 
buoti parapijos naudai. Atsi- j didvyriams turės būti milži- 
lankius -j bazarų prašome ne kiškas, taigi ir lėšų jam pa 
užmiršti rėmėjų būdos. O rė

nes labai reikalinga.
Į susirinkimų atsilankė jau-

nametės ir F. Sileikaitė, jau

ehester, N. Y., arbą į Centro 1 Aukos vis plaukia. Tuo tarpu 
sekretorių Mr. St. Vaičaitis, I aukų paminklo fondan yra

sulį, Conn.
I\ un. J. K t ipas, Dvasios Va

das,
Jonas C. Morkūnas, Pirmi

ninkas.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubiliua visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBUBN AVENUJE 

Chicago, DL

■ J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.90 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 181h St. Tel. CANal 6174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
<830 WEST 15th STREET 

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

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangu*
. 718 W. 18th St.

Tel. MONroe 8877

Tel. LAFayctte 8572

J. LJulevlčius
Graborius 

lr
Balsamuolojaa

Patarnauja Cbl- 
cagoje lr aplelta- 
k6je.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

Tel. CICERO 204

SYREWICZE
GRABO R1U8 '

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui (38.66 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50th Cinam. Tli

J, J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir 1 •
LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

15 K X U G T S

nameeių pirm. išdavė raportą. 
Ji sakė, kad jos gražiai dar ' 
buojas. /

Rėmėjos rengia kitų vakarą 
lupki*. S d. parapijos naudai.

AUKOS DARIAUS IR GI

RĖNO PAMINKLUI

(Sumanius pastatyti Atlanto

statyti reikia nemaža. Lietu
voje vyrauja nuomonė, kad 
prie paminklo statymo turi j 
prisidėti visa tauta. Lietuvos) 
Acto Klubas, paragindamas 
žmones aukoti, išsiuntinėjo va 
ldžios įstaigoms ir visuomenės 
organizacijoms aukų

180.000 litu.
/

Tsb,

Visi Telefonai:: YARds 1741 ir 1742

Seniausi! ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimu. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulanęę patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDE1KĮ pinu negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

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

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemišką,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 lr aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKM CO:
INCORPORATBD 
Henry W.

(Llcensod Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.
I

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayctte 8057

OR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIKURGAS

X—SPINDULIAI

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

Valundoe: nuo 2 iki K vai. vakaro 
Seredomis Ir nedėllomls pagal 

sutarti

Phone GKOvehUl 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

TrcCiadlenlals Ir bckmad. susitarus

DR. J. W, KADZEW1GK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. UESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

BOUlcvard 7580
Res. HEMlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Ofiso BOUlcvard 5018—14 
ltcz. VICtory 2348

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

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

Office Phone lies. 6107 S. Franolsco 
Phone Grov. 0 951 jįpua j l'rospect 2230

DR. J. SZUK1EWICZ
PHYS1CIAN and SURGEON

Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 
Simday by Appoiutinent

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. CALumet 4080 
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Lr CHIKURGAS
,3147 So. Halsted St.

Ofiso valaudos: 1-4 lr 6-6 vai. vak. 
RczldcuOjuei Oflaao: 2656 W. 60 Ih SU 

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti

Tel. LAFayctte 7U50

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 2—4 lr 7—0 vai. vakare

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

Office Phone 
PROspect 1028

Res. and Offi'ce 
2850 So. Lcavltt SU

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1C1AN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9-P. M. 
Sunday by Appolntmcnt

DR. M. T. STRIKOLTS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.

Nedėliomis pagal nutartį
Otiao Ulei. BOUlcvard 7820 
Namų tel. PROspcct 1030

Tel. BOUlcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pūgai sutarti

TeL CANal 6122

DR. G. I. BLOŽIS ,f,
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 Iki* 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

t VAIRŪS DAKTARAI;' -C7V

Res. Phone Office Phon*
I1 ENUlewood 6641 . .U ENtworth 8000

DR. I R. MCGRAŪIE _ DR.A.A.ROTH
GYDYTOJAS U- CHIRURGAS
7o50 »o. HutStea Street

ROOM 210
vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numena

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SUECUAUSTAS

Dz.u.ų, Moterų lr Vyra Ligų 
Vai..- ryto nuo 10—13 nuo 1—4 po 

pietų: 7—3:30 vai. vakar* 
Nedėllomls 10 Iki 13

Telefonas MIDway 2880

Offic*: Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 1 to 4 lr 7 to • P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutart} 
Ryto vai. fiv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare
G

GYDO VISA8 LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ P
KAIP UlHI»ENfcJU8IO8 Ir NEIŠGYDO8108 SOS YRA

8peclallšk*l gydo liga* pilvo, plaučių, Inkatų ir pūslė*, užnuodtjlm* krau
jo, odos, ilgas, talsdks, reumatlsmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas Ilga* Jeigu kiti Be
galėjo Jus I4g dy»»„ ateikite čia Ir p«rsltlkrlnklt* ka Jta Jums gan pada
ryti. Praktlkuols. per daugeli matų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patatl- t 
mm dykai OFISO VALANDOS: Kaadls nuo 16 valandos ryto Iki 1 7 
valandai lr nuo I—t valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 7 

4200 WE|r. Mtfc wr. kanH»M kc.ii.. Ava. K-i <UA«turd M TA

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 40 (lt <rr., CICERO, ILK 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGti 
Paned., Sered. lr BubaU 2—9 vai.

Tel. LAFayctte 578S

DR. A. J. JAVOIŠ
Val.; 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 valu

Office. 4459 S. California Ava
Nedėliojo pagal sutarti

Of. Tel. REPubJc 7606
Res. Tel. GKOvehUl 061V

6017 8. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
2428 W. MAKUUEvTE KOAD 

Val.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt» 
Nsdėlioj susitarus

Phone CANal 6128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Roftd
Valandos 1—3 Ir 7—S vak. 

Ser^doinis lr Nedėliotais pagal sutartA 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Tel. CANtu 0257
lies. PROspect 665|f

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALblED STREET
Rezidencija 6600 So. Artetdan Avet

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 Iki* 8:30 vakar*

Tel. GROvehiU 1505

DR.A.L.YUŠKA ,
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldienlal^

tik' susitarus
2422 W. MAKUUETTE ROAD

DR. T. DUNDULIS .
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 0036

Ofiso Tel. VICtory 6803
Rcz. Tel. DREgel *101

Rusas Gydytojas lr Chirurgas 
Specijalistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėh'oinis Ir šventadieniais 10- 13

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS '

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TcL YARds U004 

ltcz.: Tel. PLAsa 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 lr 7-9 v, v. 
Nedėldieniais nuo 10 Iki 13 dlen*

Skaitykite «r platinkite 
dienraštį “Draugę” it 
remkite v:sus tuos pro* 
fesionaius ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
PER 18 METUS NKSIURUIT

nurn.il


/
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C H I C A G O J E

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

TRYLIKTI METAI

Lietuvi! Štai, jau sukako 
trylika metų, kaip klastingas 
lenkas išplėšė Lietuvos sosti
nę Vilnių ir mūs brolius vil

j skaitė su savo mamyte visus 
jatsilankusius maloniai priims 
Į ir pavaišins. Komisija tam va 
karui rengti susideda iš M. 
Laurinskaitės, K. Ogintaitės, 
E. Razbndausknitės, B. Kak 
raitės, E. Ogintienės, E. Ged
vilienės. Lauksim svečių ir iš 
kitų kolonijų.

X Plačiai žinomas biznie
rius A. Petkus, kuris laikė Je- 

4601
niečius visokiais būdais nepa 
liauja kankinęs. Laisvas lie-jvrelry krautuvę adresu
tuvis, kur jis bebūtų, kasmet 
pamini tas liūdnas sukaktu
ves ir prisimena skriaudžia
mus brolius vilniečius, padu-

So. Ilermitage Avė. persikėlė 
į Marquette Parkų adresu 2456 
W. (>9tli St. Petkus savo krau
tuvėj laiko naujausios mados

Krank Froschauer, Illinois! 
universiteto, žymus futbolini
nkas.

LANKĖS CHICAGOJ <1., 8 vai. vak., Chieagos Lie- NULINCIAVO NEGRĄ 
tuvių Auditorijoj. Nariai nia-

rydami pasiryžimų kuoarti- 'žiedų, laikrodžių, rašomųjų 
n) i ausi u laiku iškelti Gedimi- plunksnų ir pataiso sugedu-
iio kalne Lietuvos trispalvę.

Spalių 9 — tai lietuvių ge- 
dulos ir pasiryžimo diena. Ta 
dienų visi lietuviai remiasi j 
svetaines, kur išneša įvairius 
protestus prieš klastingų len
kų, kuris sulaužęs Suvalkų su 
tarti pagrobė Vilnių, ir iki 
šių dienų neteisėtu būdu val
do ir skriaudžia nekaltus Vil
niaus lietuvius.

Mes, nortlisidiečiai, tas su- i 
kaktuves iškilmingai minėsi
me šį vakarų t. y. spalių 11 d., 
8 valandų vakare, tuojau po 
šv. Rožančiaus, parap. svetai
nėj. Paminėjimui yra suruoš- 
ta tinkama programa.

Todėl, brangūs nortlisidie- 
eiai, šį vakarų nei vienas ne
pasilikite namie; visi ateikite

sius dalykus. Kainos nupigin
tos.

A. Petkus niekuomet neat
sisako nuo labdaringųjų dar
bų, visados gausiai aukoja. Ve 
rta jį paremti. Atsilankykite 
į jo .Tewelry krautuvę ir pa
sipurkite reikalingij dalykų. 
Visiems maloniai patarnaus.

Linkime A. Petkui pasise
kimo naujoj vietoj. X.Y.Z.

DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ 
PRAMONE

rmato, su gražiais viršeliais, 
43 puslapių. Kaina tik 10c.

lonėkit laiku susirinkti ir ap-1 NTNETY SIX, S. C., spalių' Knygų galima gauti šv. Ka-
1 Vt I JrUllO’ilAV l’fži lg O I 11 U * — I I

Kun. -Jonas P. Klimas iš Mt.
Carmel, Pa., paviešėjęs Cliica [svarstyti draugijos reikalus, 
goję, pereitų savaitę jau grj- Bus priimamos moterys ii: me- i10. — Iš vietos kalėjimo iš-
žo namo. Jis aplankė Pašau rginos. Narių moterys galės j. veržtas ir nulinčiuotas jaunas 

linę Parodų, taipgi atlankė, stoti be įstojamo mokesčio, j negras Bennie Thompson, kal-
kiek suspėjo, savo draugus.

Chicagiečiains jisai pažįsta 
mas. Mokykloj būdamas jis

darbavosi su jaunimu. Dėl te 
čia turi daug draugų. Alfa

nmiero Seserų 
šiuo adresu:

Vienuolyne

RADIO
BUDRIKO PROGRAMOS

Sulaukę sekmadienio ryto 8
,. •» i • • i j -x *• * vai. užsistatėm savo radiįnliūs, is kurių ledo išvežioto- _ •'
...... v. - . ant WCFL stoties, 970 kil.,jai dedasi į vežimus ir į tro- į
kus ir išvežioja į bučernes ir 
privatinius namus. Tame fa
brike per dienų pagaminama 
150 tonų ledo.

Kaip Metropolitan State 
Bank yra didžiausia lietuvių 
finansinė įstaiga, tai taip le 
do fabrikas yra didžiausia lie
tuvių pramoninė įstaiga.

Rep.

LIGONINĖS RĖMĖJOS

Valdyba t|jnainas žmogžudyste.

SVEIKA MARMA! NAUJA KNYGA!

v Ar myli Mariją? Ar nori a 
pie Ją pasiskaityti gražių 
skaitymų? — Jei myli ir no 
ri apie Ją daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti

ŠV. JUDO TADEJAUS 
GYVENIMAS 

Maldos ir Novena šv. Judui 
Tade j ui

Vertė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Šv. Judo Tadėjaus šventė4 nai pasiskaityk ką tik išėju 
šią iš spaudos knygą, vardu yra šio mėnesio 28 dieną. Tai- 
“SVEIKA MARIJA!” gi dabar laikas tą knygų įsi-
Iš kun. A. Stolz'o raštų lie pyti, su minėtuoju šventuoju

pasiklausyti Budriko kiautu- jtuvi§įaį parašė Kun. Antanas susipažinti ir lengvu būdu at- 
• duodamos programos. Ir Petrauska3 „ j 0. likt, noven?.ves

neapsirikome, nes buvo gra
žių dainų, muzikos ir prane
šimų. Vėliau 1 vul. popiet te 
ko gėrėtis dar geresne^ir gra 
žesne p. Budriko programa, 
kurioj dalyvavo artistas Juo 
žus Babravičius, Makalų šei 
myna ir p. Sauris, vargonų vi 
rtuozas. Šį kultūrinį ir svar 
bų Amerikos išeivijos tarpe 
darbą Budriko korporacija 
jau 4 metai be sustojimo tę
sia savo lėšomis ir geriausiais

Knyga turi 200 puslapių Šv. Judas Tadėjus yra va- 
rašto, 8 didelius ant gražios [dinamas — “Viltį praradusių 
popieros švč. Marijos ir Jė jų globėjas”.
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie
ną, 35 centai.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakiey Avė.

t. Ši knyga yra nedidelio fo-

šv. Kryžiaus ligoninės rė
Metropolitan State Bank y. |norms, d« to yra nuoširdžiai

. , • • z-., - Įskelbe naujų narių \ajų. Kam -visų lietuvių remiama. Darra stambiausia Chieagos lie 
tuvių finansinė
bankas atlaikė depresijos štu-, .. , ,... Ibų lietuviams. Tat ir supran-rmus ir dabar valdžios yra į, , , .• . . . tania, kad rėmėjos vien Ilgepripažintas, kaipo vienas tvi-

pasiklausyti gražios progra Įrčiausių bankų. Tas bankas y- 
mos ir žymių‘kalbėtojų, kurie ra vedamas p-nų Brenzų šei

ištaiga ' Tai Žin°”ia ligonin®? įprimintina, kad kita Budriko
zi,vlNėra reikal° ai§kinti j°s svar* radijo programa būna ketvir- 

tn tiesiais iš stoties WHFC,
............................................ 7:-Wal- Raguvietis į

ninei dirba ir jos naudai pa

PILIETYBĖS PAMOKOS
Pamokos dėl pilietybės popierų bus 

laikomos kas ketvirtadiem’o (k et ver
go ) vakarais 7:30 valandą, per de- 
Mmtj savaičių pradedant Spalių (Oct- 
ober) 19-ta. 1 933 /metais. MeMžlu
užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISH,
4331 S. Ashland Avė..

Teleplionc: ROIT.EVARI) 2800

. OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus ir pr

istatau anglis už pigiausias k-lr-*:
Black Band >7.50: Uocking $8.09 

Į MII era Creck $0.75. 
j Pašauk‘t I.AFavette 8!»8C.
{ J. OKSAS 

2649 West 43rd Stree?

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

2-103 W. 83nl St.: 63rd Ir Wt-sl<-m av. 
Tcl. PROspect 1133

Geriausios Anglys Už 

Žemiausias Kainas

TUMONIS CO AL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

SISTERS 0F ST. CASIMIR. 

2601 W. Marąuette Road

Chicago, III. *

Nuo Reumatiškų Skausmu
Reumatinių skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų >u ANCHOR Pain- 
Eapellcriu. Kai tik iitrintite liauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo-

tsus jausite malonių žiluma, kas liudys, 
ad Patn-Eapellerii dirba savo darb«.

Nesikankinkite, kuomet Pain F.xpel- 
(eris nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vsisbažcnkli.

PAIN-EXPELLER

Crosley
RADIO

pinčiai nušvies dabartinę vil
niečių vargingą padėtį ir nu
rodys kelius, kuriais eidami 
galutinai prieisime prie mūs 
brangaus Vilniaus atvadavi
mo. Programą išpildys vieti
nis parap. choras, vnrg. N. 
Kulio vadovaujamas. Kalbės 
prof. kun. Vaitkevičius, kuris 
neseniai grįžo į Ameriką. Jis 
daug, daug ką papasakos apie

mynos.
P-nai Brenzai sėkmingai ve

da ne vien Metropolitan State 
Bankų. W. Pullmane jie turi 
ledo fabrikų, kurs randasi prie 
120-tos ir Halsted gatvių. Šio 
mis dienomis “Draugo” repo
rteriui teko tame fabrike lan
kytis ir viską pamatyti. Fa
briko vedėja yra p-lė Marijo. 
na Brenzaitė, sesuo Dr. S. Bre-

rengnnus rengia.
Narių mokestis metams yra 

vienas doleris. Už tų doleri 
per metus narės lanke ir lai
ko gražius susirinkimus, ku 
lie yra skirtingi įmo kitų or
ganizacijų. Taipgi rengiamos

PRANEŠIMAI
“Lietuvos Ūkininkas” dran 

gijos mėn. susirinkimas įvyks 
spalių 15 d., 1 vai., Meldažin
svetainėje, 2242 W. 23rd Place. 

kelios pamokinančios kelionės Valdyba prašo užsimokėti pa
silikusius mėn. mokesčius.* * -g.1 .

S. Lenkauskienė

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukštai, kad žmo
nėms sunku bejpirktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuokit tuojaua 
gausit daug pigiau negu kur krtur — 
Telefonas

HKPUBI.IC 8402

ŠTAI jusi; proga 
Crosley DUAL FOUR

*19-50
Crosley DUAL FIVE

mums brangų Vilnių. Jokios nzos ir Jono Brenzos, Metro- 
įžangos, nei rinkliavos nebus, politan State Banko preziden- 
Tiktai galima bus įsigyti Vii- įto- Fabrikas įtaisytas pilnai 
niaus pasų. Lietuvytis moderniškai. Mašinerija varo

----------- ----- ;du milžiniški inžinai. Teko
matyti, kaip vanduo supila 
mas į formas ir kaip paskui 
tas vanduo sušaldomas į ledų 
Ledaą sukraunamas į sando

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 sk. rengia bunco 
partv, spalių 14 d., 7 vai. vak., 
žinomos veikėjos M. I.aurtn- 
skaitės namuose, 4520 S. Whi- 
pple St. Visi nuoširdžiai kvio , 
čiami atsilankyti ir paremti j 
tų brangių į/taigų. M. Laurin

I

t

L

ŠKOTŲ BfeNO LYDERIS

po įvairias Chieagos vietas, 
pagelbstama seserims priruo 
šti bandažų ligoniams (jeigu 
rėmėja nori) ir t.t.

Be to, dar nutarta panai 
kinti narių pasilikusius nuo 
kitų metų mokesčius, ir visas 
kviesti iš naujo įstoti į rėmė
jas užsimokant $1 už šiuos f
r.iptns Alfa1 arti Fond du Lac, Wis. Jei-J Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčloc

• Alia . ’ . * * vakarais < Iki 9

Dr-ja Palaimintos Lietuvos 
susirinkimas įvyks spalių 11- ■ --I

ANT PARDAVIMO — 
GROSERNE IR RESIDEN- 

CIJA

Bnseland: 2 E. 1O3.nl Plącc, 
prie State Street 

Tol. PIT- man 5950

JOHN B. BOROEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clari-
Teiefonas KTAte 7880 

Valandos! 9 ryte iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

BARSINKITĖS “DRAUGE’
ga nešanti nuosavybė. $3,500

I v z. i-* • • i -1 Namai: 6459 S. Rockwell St.cash. Šaukite savininkų po 7 i j? ’ "1 f | Utarnlnko,. Ketverto ir Bubėtos 
vakaro STEwart 7223 i !*.’ L™i Telefonas BEPtib lc 8800

Telefonas CAMal 8122

CICERO RAUDONOS ROŽĖS PAŠ. KLUB019 METŲ
JUBILIEJINIS PARENGIMAS

šeštad. Spalių-Oct. 14 d. 1933
Lietuvių Liuosybėz Svetainėje, 14th St ir 49th Ct.. Cicero

Pradžia 8 vėl. vakare. įžanga 50c šit pasidėjlmii drabužių.
Mttzi’kA Floyd’a Royal Ambaseador Iš 14 ypatų, tai .retenybė mOeų pa

rengimuose naudokitės progn. Pamirškite depresijų nors ant šio trumpo 
vakarėlio. Visiems užtikrintns •'gnod-tlme". KOMITETAS

IN OUR OFFICE

2608

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškur

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
L A I ▼ A K O R 0 I Ų A O K M Y D R A

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TElKIKGtKIl PAMATUOTAS RIZMIS

W.ST 47th STR. Tel. LAFayette

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą voga
Ynrtlas ir ofisas:ar

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West PuIIman, Ilk

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Crosley DUAL SEVEN
*37.50

Lengvais Išmokėjimais

Tokiomis kainomis, jau ne
apsimoka nei vienam lietu
viui būti be radio.

Jos. F. Badrik, Ine.
“ • > «•

3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

1083

r

I, 2. or 4 tona 
3 inns nr more

Poclty M. R. .
Kent. M. K. .
I.iimp ...............
Black Barni
ROT ..................... 98.50
l.tintp-................... 88.75

87.75
85.75-
88.758

87.25 
85.45
88.25

88.00
88.25

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 

programai:
Nedėliomis: W. C. F. L.,

970 k., 8 v. ryte ir 1:00 vai. 
po piet. W. A. A. F., 920 
k., .1:30 v. po piet.

Ketvergais: W. IT. F. C., 
1420 k., 7:30 v. vak.
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