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NUSIGINKLAVIMO KOIMSIJA ŽENE
VOJ ATIDĖJO PASITARIMUS

VATIKANO LAIKRAŠTIS ĮS
PĖJA EUROPOS VALDOVUS

Austrijoj dėl riaušių uždaryta 
visi universitetai

TEGUL EUROPA ŽINOSI

ŽENEVA, spal. 17. — J. 
Valstybių vyriausybė per savo 
atstovų pranešė T. Sąjungai ir 
nusiginklavimo konferencijos 
dalyviams, kad pasireiškęs 
Europoje krizis yra vien jos
dalykas. Tegul Europa nelau-* 1
kia Amerikos sprendžiamojo 
Žodžio tais reikalais.

ATIDĖTI NUSIGINKLAVI
MO KOMISIJOS 
PASITARIMAI

ŽENIEVA, spal. 17. — Nu
siginklavimo konferencijos ko
misija vakar turėjo susirinki j gane gatvės, Chicagoj atvaizdas, kada prezidentas Rooseveltas atvyko sakyti
mų ir nusprendė atidėti toli- pra)-a]fo£ Am. Lcgijono suvažiavime. 2. Iš Aąi. Legijono parado Chicagoj. 3. R. G. Lotspeich

amerikietis, kurs nušautas Havanoj- kada ka riuomenė ėmė pulti National viešbutį.
, ■ -  .i ... .................... —. ė

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
ĮSPĖJA VALDOVUS

mesnj veikimų dėl Vokietijos 
.nedalyvavimo.

Komisija pasiuntė laiškų V o 
kietijos vyriausybei. Peikia jų, 
kad ji išeina iš konferencijos,

KARDINOLAI PAGERBĖ PRE- 
____ ZIDENTĄ ROOSEVELTĄ

WASHINGTON, spal. 16._ ' CHICAGO^ III. — Andai (vaizdinis krašto viršininkas.

DUOS PASKOLAS 
BANKAMS

Pareikšta, kad tos rūšies žy- prez Rooseveltas paskelbė sa- ^ew Yorke Įvykusiam krašto Į Jam labiausia rūpi vargšų, be-

VATTKANAS, spal. 16. — 
Dėl įvykio su Vokietija, laikra-

gis yra “invalido” žygis. R?iš 
kia vilties, kad Vokietija viską 
šalčiau apgalvos ir sugrįp ko

pėja Europos valstybių valdo
vus, kad jie dirbtų taikos rei
kale ir nepriešginiantų griež
tam žmonijos nusistatymui 
prieš karų.

FAŠISTAI ATSAKO A. D. 
FEDERACIJAI

BERLYNAS, spal. 16. — 
Amerikos Darbo

“DRAUGO” KONTESTININKAI EINA 
DIRBTIDARBA |

Su stipriu pasiryžimu leidžias 
platinti ‘Draugą’

DRAUGAS’ TURI RASTIS 
KIEKVIENOJ LIETUVIO 

ŠEIMOJ
Vakar Aušros Vartų para- vien “Draugui” ir visuome-

pijos salėje įvyko gausingas nei, bet ir jiems patiems. Jie
jubiliejinis “Draugo” vajaus laimės dideles dovanas.
kontestininkų susirinkimas.! Apsišarvoję šūkiu, kad die-
Susirinko daug senų ir naujų nraštis “Draugas” turi rastis
kontestininkų. Buvo jie iš Cice kiekvieno lietuvio namuose, šie
ra, Brighton Parko, West1 katalikiškos spaudos apaštalai
c-j- ' d . » o i ! imasi sunkaus darbo. Yra viL►Sides, Bridgeporto, Roselan-
do, W. Pullmaao, 1K«, Town “ Iiet'm’ ™uomenS 
of Lak?. Melrose Parko ir kl-!ino9 Parems « darb» ikai' 
ty kolonijų. nos- OaI ir neauaipratę mtt-

Viai reiškė daug didelio ea- > broliai P“^iau susipras, 
■tuzijaamo ir nepalaužiamojo I1““1 « ParriKa tik kataUk^ 
pasiryžimo dirbti dienraMfo įk”°’i,,s laikraMi"’ paloikyti. 
“Draugo” platinimui. Sis jų Į Ko geriausiojo pasisekimo, 
pasiryžimas duos naudos ne 1 kontestininkai!

vo programų kelių tūkstančių Kat Labdaąbių. suvažiavi- i.jėgų, bedarbių, “užmirštojo 
uždarytų national ir statė ban- me prez. Rooseveltas pasakė; žmogaus” likimas. Jis pasiry- 

įspūdingų prakalbų. Jis gra-, žęs viskų daryti, kad tik varg- 
žiai kalbėjo ^ie šio krašto pi- '^»i8 ^lengvinti... Męs mel- 
jonierių dvasių, o ta jų dvasia džiame Dieto, kad jam (pre-

kų likvidavimui. RFC (Recons
J,;LsyoA PaRkui 11,1' tnicLrnn Fiiuuice Corporation)y •

UŽDARYTA UNIVER
SITETAI

uždarytiems bankams duos pas 
kolos iki 50 nuoš. bankų turto 
vertės, o bankų likviduotojai 
tada daugiau išmokės indėlinin 
kams.

buvo; teisingumas, talka, pasi
aukojimas, o užvis labiau — 
artimo meilė. Pareiškė noro, 
kad šiandien — per šį sunkme-

federacija įsakymu vakar visam krašte vi 
suvažiavime nusprendė boiko-i si universitetai uždaryta, 
tuoti vokiečių prekes.

Vokietijos fašistų darbinin
kų organizacijos sekretorius 
Reichardt praneša, kad Vo
kietijoj nedraudžiama organi 
zuotis patiems darbininkams.

VIENA, spal. 17. — Keliuo- ;• Tuo būdu norima atsiekti krašto gyventojai persiim- 
se Austrijos universitetuose ^dvejopas tikslas: padidinti pi- ^ų ^aJa pij°nieriy dvasia ir 
austrai fašistai hitlerininkai 1 nigų apyvartų ir pabranginti I vieni kitus remtų. Tuo budu 
pradėjo sprogdinti bombas ir Į giminius.
kelti riaušes. Tad vvriauųybės

HAVANOJ STUDENTAS 
NUŠOVĖ KAREIVI

Paskolos bus duodamos tuo
jau, bet tik tiems bankams, 
kurie po sausio 1 d., 1933 m., 
buvo uždaryti.

HAVANA, Kuba, spal. 16. 
Studentas Homero Valdės, ku 

Jei kas kitaip tvirtina, taij[iam draugavo kiti du studen- 
meluoja.

PREZIDENTAS UŽ PRIVA
TŲ BEDARBIŲ ŠELPIMĄ

WASHINGTON, spal. 16.— 
Vakar vakarų prezidentas Roo 
seveltas kalbėjo per radijų a-

Reichardt pažymi, kad nė 
vienas kraštas tiek daug nesi
rūpina darbininkus patraukti į

tai, gatvėje nušovė kareivį J.
Carnejo, 28 m. bedarbių šelpimų. PareiŠ

Žudikas su draugais tuoj su- kė, kad bedarbiais privalo rū
imtas ir paimtas į policijos sto

unijas, kaip kad' Vokietija. ,tį. Neužilgo į stotį nuvyko ka
reivių kuopa ir pareikalavo 
išduoti žudikų ir jo draugus.NEPRANEŠA T. SĄJUNGAI

ŽEINEVA, spal. 17. — Vo
kietijos vyriausybė nepranešė 
T. Sąjungos sekretorijatui, 
kad Vokietija išeina iš šios Sų 
jungos.. ‘

Kadangi iki vakar vakaro PARYŽIUS, spal. 16. — Iš 
negautas oficialus pranešimas, hausminės prancūzų Gurana ko

Tačiau policijai pasisekė visus 
tris perkelti į Principe kalėji
mų.

pintis privačios šelpimo orga
nizacijos, paskiau miestai, aps 
kritys ir valstybės. Vyriausy
bė gelbės bedarbius tik tada, 
kada jų šelpimui jau nebus ki
tokių priemonių.

per šį sunkmetį vargšai nevilk 
tų sunkaus skurdo ir nekentė
tų alkio. Prezidlentas pažymė
jo, kad tai visa galima atsiek
ti ne kitaip, kaip tik su Die
vo pagalba.

Dalyvavęs prezidento priė
mime Jo Ekscelencija kardino
las Hayes, New Yorko arkivys 
kūpąs, atsakydamas į prezi
dento prakalbų ne vien žo- 
džiaią jį pagerbė, bet ir palai
mino ^fo kilniuosius žingsnius 
ir darbus, kurie yra nukreipti 
kiek viso krašto, tiek vargšų 
bedarbių gerovės siekimui.

Pereitų ketvirtadienį Pal- 
mer House, Chicagoj, šios arki 
vyskupijos Katalikų Moterų 
taryba surengė metines vai
šes. Susirinko apie 2,000 mo
terų. Buvo moterų ir iš lietu- UŽ SUKTYBES
vių parapijų. Buvo ir lietuvių Prisiekusieji teisėjai apkal 
kunigų. Šiame gausingame ka- j tino buvusį Stevens viešbučio 
talikių susirinkime kalbėjo Jo ■ kompanijos prezidentų ir Uli- 
Eminencija Kardinolas Munde nois Life Insurance kompani- 
lein, Chicagos Arkivyskupas, jos prezidentų E. J. Stevens

zidentui) būtų suteiktas reika
lingas jo pasiryžimuose stip
rumas.”

Jo Eminencija pareiškė, 
kad mūsų arkivyskupijos ka- . 
talikės moterys yra pavyzdin- ■ 
gai susiorganizavusios gailės- j 
tingam' darbui. Jos nereikalin 
gos raginimų.

CHICAGOJE
PARODOS UŽDARYMAS 

GAL BUS NUKELTAS

Chicagos šimtmečio paroda 
nežinia ar bus palikta atei
nantiems metams. Bot šiemet

PABĖGO 17 KALINIŲ
UŽ HITLERĮ

čia spėjama, kad, rasi, Vokie
tija pakeis savo pasiryžimų.

BIJO NETEKTI KOLONIJŲ

Jonijos pabėgo dar 17 kalinių. 
Šiemet iš ten iki 100 kalinių 
pabėgo.

MILWAUKEE, iWs., spal. 
16. — Šv. Monikos vokiečių ka 
talikų parapijos klebonas kun. 
P. 'F. Dietz gina ir pateisina 
visus Vokietijos kanclerio Hit
lerio žygius.

TAI VADINASI KARIUO
MENE \

MKXIC0 CITY, spal. 16.— 
Meksikos krašto departamen
tas paskelbė, kad krašto nuo
latinę kariuomenę sudaro 49, 
731 vyras. Šioje kariuomenėje 
yra 21,750 leitenantų (karinin
kų) ir 398 generolai.

SIAMO LAIVYNAS PRIEŠ 
VYRIAUSYBĘ

BANGKGK, spal. 16. . — 
Prieš Siamo vyriausybę suki
lo ir laivynas. Užėmė krašto 
arsenalų ir Petchaburi stotį.

GELBĖJO POLICIJAI, 
AREŠTUOTAS•

Rugsėjo 12 d. vakarų kažkas 
nužudė N. »Sehwartzų, kuris 
su savo broliu Michael ope
ravo gazolino stotį. Policija 
pasirodė bejėgė sūsasti žudikų.

Tada nužudytojo brolis ėmė
si detektivo rolės. Žudikų su-

parodos uždarymo nukėlimas rado ir nurodė policijai. Tas 
iki lapkričio 11 d. imtinai, ga- areštuotas. Bet podraug areŠ- 
lima sakyt, užtikrintas. Uždą- tuotas ir “detektivas” už pas- 
rymo nukėlimo reikalauja Chi-1 lėpto ginklo nešiojimąsi, 
cagos majoras.

Jis pareiškia, kad iki lapkri 
čio 8 gal bus atšauktas 18-asis 
priedas. Tų dienų parodoje tū
lotų įvykti nepaprastos iškil
mės — visi parodos dalyviai 
turėtų būt veltui alum vaiši
nami. Tam tikslui būtų sukel
tas viešasis fondas.

Be to, tomis dienomis ir 
paroda medžiagiškai daug pel
nytų, pareiškia majoras. Dar 
milijonai žmonių aplankytų jų.

KITAM ŽUDIKUI ĮVYKDY
TA MIRTIES BAUSME

Policija pašovė plėšikų Ed
uardų Armatvs, 19 m. amž., 
2118 W. 19 gat.

Pinigų kainos — 
mainyba

LBSBONA, spal. 16. — Por 
tugalija bijo netekti savo di
delių kolonijų įvairiuose pašau 
lio dalyse. Vokietijos išėjimas 
iš T. Sąjungos, sako portuga
lai, prie to veda. Galimas dai
ktas, kad Portugalijos koloni
jų dalis bus skirta vokiečiams.

BOLŠEVIKAI NETURI 
ŽINIŲ

MASKVA, spal. 16. — Už-

BOLŠEVIKAI PASIRENGĘ 
’ KARAN

PEIPINGAS, Kinija, spal.
vakar buvo pranešta, kad ja- Į17. — Tš rytų Sibiro gauta ži- 
ponų kariuomenė siunčiama į nių, kad bolševikai yra pasiren 
tris vietas Mandžiflrijoj. Dau- gę> karan su japonais. Visu 
giau žinių apie tai neturima.
Sov. vyriausybė nerimsta.

Jo Eminencija taip pat kal
bėjo apie kilnius prez. Roose- 
velto darbus. Tarp kitko sa- 
k: “ Ai išgyvenau šešiasdešimt 
metų ir ilgiau ir per tų vi
sų laikų man neteko iš šio kraš 
to prezidento lūpų girdėti to
kios draugingos ir nnošir-

už tų kompanijų fondų išeik
vojimų.

Kaune iškrito 13 milimetrų 
lietaus, Klaipėdoj 14, Biržuose 
15, Telšiuose 23, Šiauliuose 12, 
Palangoj 19, Zarasuos 2, Pa
nevėžy 9, Dotnuvoj 12, Ukmer

NEW YORK, spal. 17. —
Pasireiškęs Europoje politinis 
krizis padidino J. 'Valstybių 
doleriui kainų. Britų svaras 
vakar keliais centais sumažėjo. 
Sumažėjo kiek prancūzų fran
kas ir vokiečių markė ir kitų 
Europos žemyno kraštų pini
gai. Už tai gi doleris pelnė, ■

----------- tik nekiniž, kaip ilgam laikui.
\ akar po pusiaunakčio Coo- Kbip tik Vokietija paskelbė, 

ko apskrities kalėjime kitam kad jį iSeina is S< Sųjungos, 
poliemono žudikui minties bau daug kag Europoje suskubo vi- 
smė įvykdyta elektra. Įsus kįįy kraštų pinigus keisti

Tai Ross King, paroliuotas ' amerikoniškais doleriais. Tas 
iš kalėjimo plėšikas. Išlaisvin-1 reiškia, kad krizio metu dole- 
tas jis ėmėsi plėšimo darbų ir'ris turi daugiausia pasitikėji-

liepos mėnesį nužudė pdliemo- mo-
I Vakar naujo aukso vienai 
■ uncijai buvo nustatyta $29.00

nųj H. Redlichų.

SUVAŽIAVIMAS
ORO STOVIS

džios kalbos, kaip kad jis gėj 19, šikšniuos 16, Lazdijuos 
(prez. Rooseveltas) yra paša-Į19, Alytuj 27. Marijampolėj 

Mandžiūrijos pasieniu sutrauk Į kęs Katal. Labdarybių šuva-Į prilijo daugiausia — net 41 
ta daug kariuomenės. * «*> „ ■iiavime New Yorke. Tai ap- mm .Tačiau Šios liūtys mažėja.. kodų.

Chicagoj turi suvažiavimų 
paukščių, sviesto ir kiaušinių 
krašto organizacija. Dirbdina

CHIGAGO IR APYLINKES 
— Šiandien giedra; kiek šal

čiau.

■■■
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E
DIENOS KLAUSIMAI

VOKIETIJA IR TAUTŲ SĄJUNGA

Austrijos prezidentas sako, kad valstybės 
tvarkymo raida Austrijoj, ir tojo tvarkymo 
pagrindinės idėjos, kelia'susidomėjimą toli 
už Austrijos sienų. Iš senų laikų Austrija yra 
katalikiška šalis, kuri katalikybės gynimui 
ir gyvendinimui daug pastangų ir aukų yra 
padėjusi.

Pastaraisiais metais Austrijos vidaus gy
venimų ėmė smarkiai drumsti vokiškojo liit- 
lerizmo šalininkai. Fašizmo ir komunizmo i- 
dėjos taip pat daug kam buvo ne svetimos. 
Bet šiame mėnesyje ten įvyko didelis persi
laužimas, kurį Austrijos prezidentas Miklas 
šitaip apibūdina:

Virš tariamai dar stiprios sudievinto, da
žnai iki apakimo, nacijonalizmo (tautiškumo) 
pilies vėl pradeda iškilti amžinosios tiesos 
rytmečio saulė, kuri iš lėto žadina žmonių 
protus, kad tik amžinoms vertybėms parem
tas universalizmas (visuotinumas) gali su
teikti tautoms laimę ir ramybę. Katalikų uni
versalizmas iškelia tautas virš partiškumo ir 
klasių, jas jungdamas į aukštų vienybę ir sū

riomis dienomis didelę sensacijų sukėlė darydamas visos 'žmonijos kultūrinę bendruo-

SVEIKATA - UUMES SALTMS
LOBAR PNEUMONIA ;tokių atima gyvybę kitos ligos 

pirm negu yra progos plaučių 
uždegimu susirgti.

Baltveidžių tarpe plaučių už 
degimo liga yra skaitlinga, 

bet juodveidžių tarpe ji yra
(Tęsinys iš praeito antradienio dar skaitlingesnė aukomis. -

Arba plaučių uždegimas vie
name ar keliuose jų 

padalinimuose

laidos) Blogi papročiai stumte stu
mia žmogų prie ligų. Nedabe-Kad susirgti plaučių uždegi- .. a , ...... , jimas tvarkos su valgiu, gerimo liga, neužtenka vien tos ... ,

.. t, , .. inu, poilsiu, vidurių įštuštini-ligos perų. Keikia dar tam tl- . ... , . ., , mu ir nekreipimas dėmesio įkr,j sąlygų, kad t,e hgoa pe-
rai galėtų vystytis ir jsigale- ,__ . ___ |
ti. Tas sąlygas sudaro žmogaus

Antradienis, spaliu 1" •’

■■I I II ĮaBPkflAluB—
Nauja Colorado upės vaga Arizona Vai., pastačius ant 
didelę Boulder užtvankų.jos

Vokietijos demonstratyvia išėjimas iš nusi
ginklavimo konferencijos ir išstojimas iš Tau
tų Sąjungos. Vokietijos diktatorius Hitleris 
padarė griežtų pareiškimų prieš Tautų Są
jungų, įtardamas ją neteisingume- pabrėžda
mas, kad Versalio sutartis nieko nėra verta, 
kad visas jos pagrindas — tai Vokietijos 
skriaudimas. z

Toks Vokietijos žygis ir tokie griežti 
Hitlerio pareiškimai negalėjo nepajudinti viso 
pasaulio politinių sferų, kuriose girdisi viso
kių spėliojimų ir pranašavimų naujo Euro
poje karo. Prancūzija, kurį daugiausia pasi
naudojo Versalio sutartimi ir kuriai pasise
kė Vokietijų visai paklupdyti, grųsina savo 
kaimynui, darosi nesukalbama ir tai didina 
karo pavojų.

Specialis Jungtinių Valstybių pasiuntinys 
Europon p. Norman Davis stengiasi sulaiky- 
ti nusiginklavimo konferencijų nuo iširimo ir 
taip pat mėgina “atvėsinti” Vokietijos fašis
tus, kurie pastaruoju laiku pradėjo karščiuo
tis. Ir reikia tikėtis, kad p. Davis’ui tai pa
vyks padaryti. Jis, be abejojimo, stengsis į- 
tikinti Vokietiją, kad naujas karas ją galėtų 
visai parblokšti, o taip- pat ir Prancūzijai 
įkalbės, kad karas tai blogiausia priemonė 
išrišti keblius tarptautinius klausimus. •

Aišku, kad Versalio sutartyje daug klai
dų įvyko. Tautų Sąjunga taip pat pridarė 
klaidų. Ji žiūrėjo tik galingųjų interesų. Bet 
ir Vokietija nėra laisva nuo klaidų. Ji pasau
linį karą pradėjo imperialistiniais sumeti
mais ir dėl to jį pralaimėjo, nes ir Jungti
nės Valstybės prieš ją išėjo. Hitleris taip pat 
pradėjo sirgti imperializmu. Bet mes vis dėl
to pasitikime, kad pasaulis tą ligonį imsis 
gydyti ne kerštu- bet taikiu būdu, tokiais 
vaistais, kurie tinka šiam dvidešimtam am
žiui. j |

menę.
Austrai turį ne tik patys išsaugoti tą ka

talikiškąjį visuotinumą, bet dar padaryti ir 
tai, kad jis triumfuotų it už Austrijos ribų, 
kad juo būtų atgaivinta Europos taika. Tai 
esąs pats esminis tautinės idėjos turinys.

DfcL ANTROJO SKRIDIMO

PRAEITIES PAUTUOS
Rašo Knn. A. Petrauskas, M. I. O.

(Tęsinys)

Pradeda atsirasti nesusipratimų
, Turėdami savą ba^pyčią, savą klebo

ną, savų draugiją ir savą salę susirinki- 
mąlns, mes tapome visiškai nuo niekeno 
nepriklausomi. Bažnyčioje pasimeldę, ren
kamės Į čia prie pat bažnyčios esančią 
salę ir tariamės apie įvairius mūs kolo
niją liečiančius dalykus. Atsimena vieną 
be tiek gal svarbų, kiek įdomų atsitiki
mą iš mūs bendro gyvenimo. Kdip pa
prastai, lietuviai labai jautrūs iš atžvil
gio j savo garbę. Jei nngirs kokį žodelį 
keno prasitartą apie juos nelabai palan
kų, trioj pradeda rūstauti, skųstis, ker- 
šrnti. Dažnai net ir visai pertraukia su 
prasitarusiuoju santykiauti.

Tos ydos negalėjome ir mes išvengti. 
Nespėjome galais negalais sukurti savo 
bendruomenės, o jau prasidėjo įvairios

pročiai, kurie yra visados su
sirišę giminingais ryšiais su 
ligomis, šiam atsitikime plau
čių uždegimu.

Kas darosi plaučiuose ir ki
tose kūno sistemose susirgus 
plaučių uždegimu? Visupirnia, 
ligos paliestoji plaučių dalis 
patvinsta krauju, pasidaro lyg 
ir sutinusi, sukietėja ir prie 
tokios padėties tolesniai tar
nauti nebegali. Ligoniui pri- 
seina kvėpuoti tik sveikąja 
plaučių dalimi iki ligos suža
lotoji pusė ar dalis plaučių ne
atsitaiso. Liga ir iš jos paei
ną nuodai, pasklidę kraujuje 
paveikia neigiamai ant širdies, 
kepenų- inkstų ir kitų organų, 
o kartais ir aut smegenų.

Plaučių uždegimo ligos sim-

LIETUVIŲ AVIACIJOS 
DIENA PAVYKO

amžis, lytis, rasė, užsiėmimas, 
papročiai, oro permainos, be
ndrai nusilpnėjusį žmogaus 
sveikatų iš priežasties kokios 
nors kroniškos ligos ir pirme
snės plaučių uždegimo atalęos.

Plaučių uždegimo liga ypa
tingai griebia pradžioj ir pa
baigoj žmogaus amžio. Bet 

tuom pačiu sykiu- pasidėko- 
jant plaučių uždegimo ligai, 
kiekviename šimte mirusių ra
sime virš penkiasdešimts tarp 
20 ir 65 metų amžio. Tai per 
didelė mirties dievams auka^ 
kurią kas metai išnašia skai
tline ir mums lietuviams ten
ka mokėti. Nustoti tiek daug 
gyvybių našiausiame žmogaus 
gyvenimo periode yra didelio

DARIAUS-GIR4NO PA
MINKLO FONDAS 

DIDĖJA

žiojo keleivius. Tik, deja, įža
ngos tikietus nusipirko tik 
2180 asmenų. Tai bus pamoka 
ateičiai.

' Kadangi daugiausia žmonių 
suvažiavo tik apie 3 v. pp.-J ' . •
tai programa buvo vėliau pra
dėta. Įvairius pavojingus ir 
drąsius triksus ore su lėktų-

Spalių m. 8 <1. Chicagoje vals dar6 A Vyiliius, A. Mac- 
’buvo surengta Lietuvių Avii-,įfeT,..iug visi
i vijos Diena, kurių rengė Chi žrat0Taį ,abai drlĮsiais
■vagos Liet. Aerokliubas, pade-).^^ lakllnais, kurie pavojin- 
dant Dariaus-Girėno paminklo j Sftvo darbą p^^je au- 
,stat. komitetui. Suvažiavo di- kojo didvyriams Atlanto nu
džiausiu minia žmonių - ne ga|ėtojams Dariui ir Girėnui, 
tik čikagiečių, bet ir iš kitų Kadangi lėktuvai (3 šešiavie- 
kolonijų, Visuomenė brangina -iai ir keli triviečiai) turėjo 
savo didvyrių atminimą. Tvar-į daug darbo kivius vežio- 
ką palaikė Amer. Legijono tftd juos buvo sunku ati.

ke

Į #

Dėl šio reikalo p. Vilnietis “Darbinin- 
tarp ko kito taip rašo:
“Atsižvelgiant į cliicagiečių ir vietinių 

socialistų arogantišką akciją, jų nenuoširdu
mą, intrigavimą", New Yorko komitetui teks 
veikti labai atsargiai. Kas “N-oms” davė tei
sę savo skridimą vadinti Dariaus-Girėno tes
tamento vykdymu bei lėktuvą vadinti “Li- 
tuanica 11” 1 Man rodos, kad Dariaus ir Gi
rėno Skridinio komitetas gali indžionkšino 
būdu uždrausti tą garbingą vardų vartoti.

N-nų” sumanytas skri<ųj»a« fra šališ
kas. Jei jos nori, kad plačioji visuomenė tą 
ją pradėtą darbą paremtų, tai pirmiausia tu
rėtų išsižadėti partyviško komiteto ir ben
drai su kitais sudaryti Amerikos lietuvių be
ndrą komitetą, atstovaujantį visas mūsų gru
pes, išskyrus bolševikus.

Pirmojo skridimo rėmėjai su kitų koloni
jų komitetais turėtų susitarti, parinkti lakū
nus ir juos aprūpinti kelionei užbaigti Da
riaus-Girėno žygį. Darius ir Girėnas buvo vi
sai kitokio pobūdžio žmonės. Juodu ruošėsi 
tapti neoficialiais Lietuvos “geros valios” 
ambasadoriais. Tokiai misijai socialistai ne
tinka. Nebent jei viešą atgailų padarytų už 
savo “Lietuvai nei cento” tais laikais, kai 
motina Tėvynė buvo kraujais paplūdusi mir
tinoje kovoje su gausingais priešais už savo 
laisvę. Socialistai tada drįso peilį smogti Tė
vynei iš užpakalio. Mes, Lietuvos nepriklau
somybės rėmėjai ir kovotojai, to neužmiršo
me”. /•

nesantaikos. Nesantaikų pradžia papras
tai kyla ii- moterų pusės. Taip ir pas mus. 
Viena mūs giedorkų baisiausiai pasijuto 
įžeista mūs zakristijonieuės tyčiomis ar 
netyčiomis paleistomis paskalomis, įžei
džiančiomis jos garbę. Kilo didžiausias 
įsižeidimas. Ašaroms nebuvo galo. drą
sinosi mergina, eisianti į teismą. Liežuv- 
ninkei jokiu būdu nedovanosianti. Vadi
nasi, iš to niekniekio gali kilti visas ne

malonumų gaisras. .Nespėjome sueiti į 
vienybę, o jau vaidai! Ką pasakys suži
noję apie tai lenkai f Ką pamanys apie 
mus, nugirdęs apie tai vyskupas K. Rflš- 
kys? O sužinoti juk taip lengva. Mergai
tės nemėgsta nešioti liežuvio už dantų.
Ką sutiks — tam ir išpoškins, kas deda
si lietuvių kolonijoje. l.enkų laikraščiai 
tik laukė, kad ką sugriebtų iš lietuvių 
gyvenimo peiktino. Ypatingai šalia mūs 
liažnytėlės naujai susikūrusio dienraščio 
“Kurjer TNustrovani” korespondentai, 
tarsi koki išalkę “šakaliai.” tulkavo ap
link mūs gūžtelę, kad tik ką nugriebtų 
ir savo laikraščiui praneštų.

Labai lengvai galėjo tos peštynės pa

laipsnio nuostoliai ne tik pa- Ptomai l)ei ženklfti 8U kai ku’ 
liestoms šeimoms, bet taip patlrion,is Rimtimis yra ytin ty- 

į tautai ir valstybei. «
i ,, ,.,!»• .it Liga prasideda staiga arbav yrams kiek dažniau tenka! , _ .. „1 ...... - , • ;ispalengvo. Pavyzdin, žmogussusirgti pluucuuųzdegmiu, ne-į . ,A. ...... ?

“ " '' fi C^alnas ' *^U<iaSI niaU

, . .... , , - .... ’imetu pasijaučia esąs staigios,
bet dėlto, kad jų užsiėmimas ... .. ,, . . ..... .. . .. . sunkios ir pavojingos plaučių
daugely atsitikimų šiai ligai °

Dariaus-Girėno posto vetern 
nai (apie 35). Bet vis dėlto 
jiems buvo per sunku sukon
troliuoti atvažiuojančius auto-

traukti nuo to darbo kitiems 
programos dalykams. Be to, 

sugedo garsiakalbis; tik Peop- 
les Furn. Co. vadų (J. Nakro-

gu moterims 
žiirio silpnu

priruošia dirvą. Sunkus, ilgų 
valandų darbasgkiekvienakn iš
semia pajėgas o jeigu nėra ti
nkamo maisto -ir poilsio toms 
pajėgoms atnaujinti, aišku, 
prie nusilpnėjusio žmogaus li
ga prisikabina greičiau, negu 
prie tvirto. Jiems yra daugiau

uždegimo ligos prieglobstv. 
Didžiuma gi skundžiasi iš pra
džių dieną-kitą šalčiu ar kito
kiu nesmagaviniu, kurs išsivy
sto į plaučių uždegimo ligą. Ir 
he vienam teko supilti anks
tybas kapas vien dėlto, kad 
nors ir paprastam, bet labai 
apgaulingam šalčiui, nepasirū-progos dirbant, sušlapti, per-. . ... .

šalti, kas labai neigiamai at-gydy‘°JO ,pa«alba užk,rs'
siliepia į vyrų sveikatą. Be to,
vyrai, paprastai, daugiau be-*
ndrauja su svaigiaisiais gėri
mais- kurie nors mieruojama į 
sveikatą, bet, patekę į žmogų, 
žalodami organus, tą sveikatą 
ardo. Tiesa, ne’ kiekvienas ge
rai patraukiąs vyras štlšergn 
plaučių uždegimu.

ti ligai kelią laiku.
(Daugiau bus)

.mobilius, kurie buvo sustaty- Sio ir Kalinausko) ir radijo 
iti ilgomis eilėmis. Labai daug [specialisto Žvirblio dėka buvo 
jautomobilių sustodavo tose i atgabentas iš miesto kitas ga
gėtose, kur nebuvo kontrolės, I Skalbia, Tos viso® priežas-
žmonės išlipdavo ir be įžangos 
tikietų eidavo į aerodromą; 
automobilio valdytojas nuva
žiuodavo į automobilių susta
tymo vietą ir sumokėdavo į- 
žangą tik už save vieną. Gai
la, kad net labai daug žmonių 
taip elgėsi. Legijonieriai 4 v. 

jpp. buvo suskaičiavę 5000 au- 
įtomobilių! Tad vidutiniškai 
'skaičiuojant po 4 kelenįus 
kiekvienam automobily, tikrai 
atsilankė apie 20,000 žm. Be 
to, keli autobusai nuolat ve-

Laužymas K R A

Klausimas. Suvirs 20 dar 
bininkų dirba kompanijoje, ku
rioje ir aš dirbu. Ji savo lange 

s suserga išsikabino mėlynę erelį. Bet 
I kugeliui mea vis dirbame 48 valandas

siekti ir vyskupą. Pas jį lietuvaitės mėg
davo protarpiais užeiti. Vyskupas įdomau
damas, kas dedasi lietuvių kolonijoje, jas 
paklausinėdavo apie viską. Neatsargi vie
šnia labai lengvai galėjo viską vyskupui 
ir nupasakoti. Kokioje tad aš atsidurčiau 
padėtyje? Reikalavau lietuviams bažny
čios neva tam, kad juos dorinti, o dabar 
bažnyčia pasidarė upkiilbų ir šmeižtų prie
žastimi! Nemalonu buvo inan, nemalonu 
ir visiems lietuviams, kad prasideda toki 
dalykai kilti. Bandėme gražumu sutaikin
ti susi vaidinusias moteris. Bet kas davė! 
Ašaros ir tiek. įžeistoji apie susitaikymą 
nenori nė girdėti: — be teismo, girdi, 
neapsieisiu) Aš jai turiu burną užčiaup
ti!” — Kaltininkė vėl apie atsiprašymą 
nenori nė'klausyti. Ji nieko nesakiusi, kas 
būtų' netiesa ir neturintį už ką atsipraši
nėti nei ko atšaukinėti... Teismas galįs 
tiktai tą dalyką galutinai išspręsti!

Būk dabar išmintingas ir užspausk 
bėk ilstantį gaisrą!..

Trečiųjų teismas
Nujausdami artinantis nemalonų įvy

kį, dėjome visas pastangas jį numalšinti.

tvs labai sutrukdė programą. 
Apie Darių ir Girėną kalbėjo 
konsulas A. Kalvaitis, inž. B. 
Simokaiti^ kap. P. Jurgėla ir 
“Lituanikos” mechanikos inž. 
V. Jesulaitis, o Vilniaus rei
kalu — “Draugo” red. L. Ši
mutis ir kap. P. Jurgėla, ku

ris buvo ir pranešėjas. Vil
niaus reikalais priimta rezo
liucija, kurią patiekė L. ši
mutis. Z

Pavakarį iš 2000 pėdų aukš
čio su parašiutu iššoko J. Vai
švilas ir paskiau J. Pajodytė, 
kuri publikos pageidavimu pa
vadinta Vakarine žvaigžde. Pi

ir algos gauname tik nuo $8.00 
iki $10.00.

Atsakymas. — Pranešk tą nnasis šoko jau kelintą kartą, 
/aktą Bureau of Complaints, o drąsioji, mūši} lietuvaitė (Vy 
National Recovery Adminis-,čių org-jos narė) pirmą kartą, 
tration, llotel Pennsylvania. | (Tęsinys 6 pusi.)

Padarėme mes su draugijos valdyba tam 
tikrą posėdį, kad dalyką nuodugniai ap-. 
tartumėme ir kiek galint nemalonumams 
už akių užbėgtumėme. Posėdyje nieko tin
kamesnio neisgalvojome, žinodami lietu
vaičių užsispyrimą, kaip patarti joms ati
duoti visą ginčą spręsti trečiųjų teismui.

Nusprendimą pranešėme abiem susi- 
vaidinusioms pusėms, palikdami kiekvie
nai pusei laisvai pasirinkti sau tinkamus 
teisėjas. Mūs pasiūlymas buvo priimtas. 
Daug turėjome vargo, kol įtikinome įžeis
tąją, kad teismo sprendimas būtinai turės 
būti įvykintas. Jei trečiųjų teismo nus
prendimo kuri iš susivaidinusiąjų nenorė
tų priimti, tai toji būsianti, pašalinta iš 
mūs tarpo ir neįsileidžiama į lietuviškas 
pamaldas.

Sutikusios pasiduoti trečiųjų teismui, 
laisvai pasirinko sau teisėjus. Žinoma, ne 
ką kitą rinkosi, kaip mane, p. Palukaitį 
ir p. Jasaitį. Sutikome būti teisėjais. Teis
mą nutarėme padaryti kiek galint rim
čiau. Abi puses nuodugniai išklausinėti, 
dalyką ištirti ir surasti kaltajai pusei 
tokią bausmę, kad atitaisytų padarytąją

skriaudą ir daugiau panašūs dalykai kud 
mūsų tarpe nepasikartotų.

Vienai ir antrajai pusei paliepėme 
paduoti liudininkų sąrašą. Dabar neatsi
menu, kiek tų liudininkų buvo po skai

čium, bet gana daug. Pradėjome juos 
klausinėti. Užėmė tas dalykas gana daug
laiko.

lšnugrinėję patiektąsias mums žinias, 
nusprendėme, kad tikrai mergaitė buvo 
bereikalingai šmeižiama ir teisėtai rei
kalauja atitaisymo padarytosios jos gar
bei skriaudos.

Teismo nuosprendį surašėme ant po- 
pieros ir, pakvietę bylinėjančiąsias, vie
šai pirmininkas joms jį perskaitė.

Įžeistoji mergaitė, išgirdusį tokį jai 
pu lankų sprendimą, užuot linksmai priė
mus jį, kad ims raudoti, kad iras raudoti 
pasikrupčiodaraa. Mums visiems baisu pa
sidarė, kad kas bloga jai neatsitiktų. Iš 
tiesų. Juo tolyn, juo jos raudojimas da
rėsi baisesnis. Visa pajuodo, gyslos dre
ba. Mes tik žiūrime, ar nębus iš teismo 
pakasynų? Tai tau ir teismas!

(Daugiau bus)
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MARIANAPOLIS
SPALIŲ 9 D. PAMINA 

J IMAS

nčia, ragino visus prie 
Į tautiečių gelbėjimo.

7. B. Voveris dainavo solo 
“Aušrinei Žvaigždei’’.

8. Rinktinis choras padaina
vo “Vilniaus kalneliai”.

9. Kun. J. Jakaitis, M. I. C., 
savo trumpoj kalboj sveikino 
mokinius sudarusius tokių įdo-

savo laiškas, kurio skatinimų visi noon”. Gerai yra parašyta ant Žmonės tirštai lankė pamaldas blogos valios žmonėms. L&iky-|500 asmenų
nariai pasirįžo laikytis. Toliau (bovling alleys, kad “Try bovl-lir ėjo prie šv. Komunijos. Pa-jkite tų brangių dovanų — ti- AA’orcestery gyvena daug lie 
nutarta išrinkti kuopai atatin-|ing for whatever ails you”. mokslus sakė kunigai Karkau-Į kėjimų. Klausykite savo Die- tuvių. Turi dvi parapijas ir 

skas iš New Haven, Valantie- Įvn siųsto vado-kunigo, o tuo-karną vardų. Tai yra visų ligų ir ilgų va-
A. J. Miciūnas (L. K.) landų panacea. (Reiškia išgy- . - - Ijus iš AVaterbury ir Ambotas

Spalių 9 d. visa lietuvių tau
ta minėjo 13-tų Vilniaus pa
grobimo sukaktį. Ji jau try
lika kartų prisiminė tų ivyMJmių' programų ir pareiškė vil- 
liurį kadaise staiga sudarkė .irkies* kad nereikės laukti kitų 
sudrumstė kų tik prisikėlusios ]3_kos metų kol atgausim Vi- 
įLietuvos pramatytų šviesiųjų jnį„

WATERBURY, CONN,
Ifi STUDENTŲ SUSI- 

- RINKIMO

’do visas visų ligas ar tai bū- 'iš Hartford.. Be minėtų, daly
tų kūne, sieloj, ar mintyj).

Lankėsi
Augustas Breivis, kuris da- 

įbar yra inžinierium Telephone 
[kompanijoj, New York’e, lan-

met jūs parapija gyvuos ir jūs 
patys būsite patenkinti.

Buvo išvykęs į Worcesterį
Mūsų klebonas kun. Valan-

ateitį. Lietuviai ilgų laikų pe 
rgyvenę šį “brolio-lenko” vy
lių su visais jo skausmais ir 
sopuliais, griežtai nusistatę rei 
kalauti ^savasties, savo sosti
nės — Vilniaus.

Marianapolio kolegijos ber
naičiai, atjausdami šios dienos 

svarbų, irgi prisidėjo prie į- 
vvkio paminėjimo.

Spalių 9 d. vakarų buvo su
rengtas paminėjimas, į Jcurį 
atsilankė kun. J. Jakaitis, M. 
I. C., kun. Dr. J. Navickas- M.

10. Ant galo, kun. Dr. J. Na 
viekas, M. I. C., kuriam teko 
šiais metais būti Vilniuje, paj- 
sidalirio su visais įspūdžiais, 
kurių jam teko patirti. Visus 
arčiau supažindino su Lietu
vos dabartiniu gyvenimu ir pa 
reiškė, kad Vilniaus klausimas 
neužilgo būs išspręstas. Tuo- 
mi vakaras ir baigėsi.

Amerikos lietuviams, minint 
šių dienų, susidaro begalo gra
žus įspūdis. Aiškiai pasireiš-

_. „ , . „ ,, ,, T n kia jų tautinė meilė ir dvasia
I. C., kun. A. Būblys, M. L C., .
kun. P. Biskis, M. I. C., kun. 
A. Morkūnas, M. I. C., moky
tojai, studentai ir įnamiai. Va
karo vedėju buvo klierikas J. 
Kamandulis. Savo įžangos ka
lboje jis bendrais bruožais pa
brėžė šios dienos svarbų.

Programa išpildyta šia tva
rka:

1. Rinktinis kolegijos choras 
padainavo “Į tėvynę grįšt no
rėčiau” ir “Gale lauko toli”.

2. J. Stankus kalbėjo Vil
niaus okupacijos klausimu. 
IJetuvoj gimęs ir pats būda
mas karštas jos patrijotas, mo 
kėjo vaizdžiai ir aiškiai nupie
šti Vilniaus pagrobimų, pada
rytų Lietuvai žalų ir skatino

abiejose yra po du kunigus. 
Mūs VYaterbury’s panašus į 
AVorcesterį.

Grįždami pakely Mariana- 
poly buvo sustoję kun. Am
botas, kun. Karkauskas ir kun. 
Cibulskis, M. S.
Į Maspeth pas naujų klebonų

Nesenai į Maspeth’ų, N. Y, 
pas naujų klebonų kun. Jonų

vavo: Lutkus, M. S., Gradeo- 
kis, Pankus, Kripas, Ražaitis,
Gauronskas, Kartonas, Vaško- tiejuį įuv„ igvykęs . Worceg.

* Įter, Mass. pas kun. Petraitį,
Gražų buvo matyti, kaip (kurio didelėje bažnyčioje bu- 

teikiama Dirmavonės Sak- 
Dirmavojo J. M. vy-

Užpraeitų sekmadienį AVa-^ėsi AVaterburyj pas savo tė- žmonės myli Viešpatį. Ansoni- vo teikiai 
terbury’o stud. 8 kuopa laikė vus’ drau£us ir senus pažįsta- joj yra graži lietuvių ba'žny- [ramentas,kuopa

pasiryžimas visų geruoju 
pravesti, Toks, be abejo, dau
giau įdiegs susipratusių lietu
vių širdysna susirūpinimo Vil
niumi ir sujungimų jo su Lie
tuva. Dievas ateis mums į pa
galbų ir parodys, kad teisybė 
dar pasaulyje viešpatauja.

mėnesinį susirinkimų. Dalyva
vo pusėtinai narių, tačiau dau 
gelio nebuvo. Nutarta daug 
svarbių dalykų: kaslink bovl- 
ihg ratelio, ateinančių šokių 
vakaro, kuris bus Šv. Juozapo 
auditorijoj, lapkričio 4 d. Be 
to sužinota, kad bus daug gra
žių ir brangių dovanų poroms, 
kurios gražiausiai šoks. Kun. 
Kripas žada dar kitokių sur- 
prizų. Tat visi ruoškitės.

Paskui kalbėta apie Vilnių, 
kad išvien su Vilniui Vaduoti 
Sųjunga išnešti protestus ir 
juos pasiųsti Lietuvos atstovui 
Amerikai ir t.t.

Spalių 12 d., Kolumbo šve
ntėje, Marianapolio kolegijos 

studentai irgi paminėjo šio 
garbingojo žmogaus nuopel

nus. Diena buvo laisva nuo 
pamokų ir mokiniai įvairiais 
būdais jų atatinkamai pralei
do.

Geradarių aukos
Ponia Radzevičienė iš New

Ant galo paaiškėjo, kad stu
dentų bovling ratelis nuolat 
auga. Jau turime iki 50 na
rių. Ateik jaunime, ir smagiai 
praleisk “every Sunday after-

mus. Neužmiršo aplankyti Ir 
Šv. Juozapo Bowling AUeya. 
Mokslus jisai yra baigęs Nortli 
-eastern universitete* Boston’e.

Linkime gerai paatostogau
ti.

AVaterburis davė daug lie
tuvių inžinierių: Juozas Dieli- 
ninkas dirba New York’e Ra- 
pid Transit kompanijoj, 'Juo
zas Stiklius, Maitukaitis, Kan- 
kelis. Rodos, sykiu su inž 
Breiviu mokinosi ir inž. V. 
Kranauskas, kuris' dabar dlr-' 
ba Hartford’e. J. Dielininkas 
ir Kranauskas pernai susituo
kė su gražiomis lietuvaitėmis. 
Vyrai ir lietuvaitės, sekite jų į 
pavyzdį!

Keturdešimtė Ansonijoj
Pas naujų klebonų kun. Juo* 

zų Kazlauskų užpraeitų savai
tę įvyko 40 valandų atlaidai.

tėlė. Lietuviai katalikai- jūs skupas O’Leary iš Springfield, [Bąlkūnų buvo nuvykę kunigai
x__ _ ____ y____' «a r i • • j a. 'T^onlzno nclzuc! Unnocturite ten tikrų žemčiūgų —jMass. Vyskupui asistavo kun. 

bažnytėlę ir parapijų. Laikyki- Vasys iš AVorcester ir kun. 
tės vienybėje ir nepasiduokite A’alantiėjus. Padirmavota arti

Pankus, Karkauskas ir Kripas. 
Rado skaitlingų kunigų snsi-

(Tųsa aut 4-to pusi.)

SVARUMASirSVEIKATA
Su nauja THOR Skalbykla Jums bus malonu plauti Jūsų drapanas. Taip išplau
tos drapanos būna baltesnės ir ilgiau tvers, nes plaunant namieje niekas nepra
puola. Su nauja THOR mašina Jūs nepavargsite, sučėdvsite sveikatų ir pinigus.
Pamintykite: po 95 centus į savaitę maži ra pati per save išsimokės.

visus prie intensyvės jo atva- Britam, Conn., paaukojo kole
gijos knygynui 2 tomu, pui
kiais aptaisais ‘,vThe Story of 
the Sevents Division”.

Ponas Venslauskas iš Nevv 
Yorko,.ir ponia Urbonienė iš 
AVaterbury-' Conn., paaukojo 
kolegijos muziejui po senų pi
nigų rinkinį.

Kolegijos vadovybė labai dė 
kinga geradariams už jų do
vanas.

Moksleivių sns-mas
Spalių 7 d. įvyko Plenumo 

kuopos susirinkimas. Jame pa

davimo darbuotės. ,

3. J. Jurčikonis padeklemft- 
vo eiles “Trakų pilis.”

4. Klierikas J. Dambraus- 
kas skaitė referatų, kuriam ftį- 
škiai pabrėžė reikalų griebtis 
aktualo darbo Vilniaus atva
davimui.

5. E. Bulevičius padeklema- 
vo eiles “Vilnius”.

6. Klierikas V. Sabas Kalbė
jo apie neteisingai lenkų nu
žudytų lietuvį Bakanauskų, nu

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

| BREMEN 
EUROPA7BIEHAS

J LIETUVĄ
Specialiai traukiniai ętovinti šalimais garlaivio 

Bremerbavene užtikrina labai patogių 
kelionę į LIETUVĄ

ARBA KELIAUKITE I |L jADI I
EKSPRESINIU LAIVU L W Ivl W
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

MORTH GERMAN LLOTD
130 W. Randolph St., Chicago

THOR model 21 
THOR model 35 
THOR model * 1

rodė, kų Vilniaus lietuviai kc-‘ rskaityta Centro Pirmininko

A. Miciūnas (L. K.).

ROŽANČIUS -MANO TURTAS
“Štai brangiausias Vatikano turtas,” 

kartų išsitarė dievobaimingasis Pijus IX. 
rodydamas maldininkų būriui savo numy
lėtų rožančių. Krikščioni, tai ir tavo tur
tas. Tu neturi nieko gražesnio, nieko pra
kilnesnio. Nieko gražesnio, nes Rožan
čius yra maldos pavyzdys ir idealas, sy
kiu garbinimo ir padėkos malda. Nieko 
prakilnesnio, nes pati Švč. Panelė mums 
suteikė šių maldos priemonę, kuria naudo
jimasis yra atvertęs šimtus tūkstančių 
atskalūnų, milijonus nusidėjėlių ir yra 
sutvirtinęs tikėjimų ir meilę daugybėje 
krikščionių širdžių.

Rožančius yra lyg krikščionybės ba
rometras. Kur rožančius yra gerbiamas, 
ten katalikiškas tikėjimas sparčiai ūgdo- 
mas ir krikščionių gyvenime ir širdyj vie
špatauja. Tačiau, kur rožančius yra nei
giamas ir niekinamas, ten tikėjimas nupuo 
la iki tokio laipsnio, kur puikybė ir klai
da valdo širdį. Kalbų rožančių negali pa
miršti Atpirkimo paslapčių, nes rožan 
čiaus poteriai abelnai nėra tiktai tikėji
mo įstatymas, juose randasi katalikiško

mokslo santrauka ir visa tai į kų krikš
čionis turi tikėti, ko tikėtis, kų mylėti ir 
praktikuoti. Rožančius sudaro pilnų kate 
kizmų. Jis aiškiai ir taisyklingai gvilde
na krikščioniškąsias tiesas ir nuodugniai 
jas nupiešia.

Neabejodami galime tvirtinti, jog 
rožančiuje telpa neklaidingos išganymo 
priemonės. Taip. Sekantis atsitikimas į- 
rodys, jog rožančiuj tikrai slepiasi šios 
“neklaidingos priemonės.” Kai S v. Ed
mundas, Canterbur’io arkivyskupas, būda
mas tik dvylikos metų berniukas, sykį 
vaikščiodamas, mąstė apie Evangelijos 
žodžius, “Daug išrinktųjų, bet mažai pa
šauktųjų.” (Mat. 22, 14). Didelė baimė ir 
rūpestis, jį apėmė, ar jis prigulįs prie šio 
išrinktųjų skaičiaus ar ne,. Jis karštai 
meldė Dievų, kad! jam pareikštų kų jis tu
rįs daryti, kad tikrai apturėjus išganymų. 
Štai, be galo žavįs jaunikaitis, išspausto
mis ant kaktos auksinėmis raidėmis 
“JfiZUS”, prisiartino prie Edmundo. 
“Jeigu trokšti,” kalbėjo dangiškasis Jau
nikaitis, atsispirti šėtono užpuolimams, 
jeigu nori susilaukti nuo Dievo reikalingų
šventam gyvenimui ir laimingai mirčiai 
malonių, apmųstinėk kasdien mano gyve
nimo paslaptį, kančių ir mirtį. Šios tai

054.50
074.50
037.50

THOR MOGLIS (prosąvojamoji mašina), perkant skal
byklą, 019.50. Su kiekviena skalbykla, duodama dykai 
muilas ir elektrikinis prosas.

JOS. F. BUDRI K. h
3417-21 S. HALSTED ST. Boulevard 4705 ir 8167

Budriko krautuvės duodami lietuviški radijo programai: Nedėliomis4 8 vai. ryte ir 
1.00 vai. popiet, AVCFL, 970 k. Ketvergab: 7:30 vai. vakare, AVHFC, 1420 k.

I

yra neklaidingos dangaus laimės įgyjimui 
priemonės.”

Kiekviena sveika Marija kurių tu at
kalbi, tebūna lyg tyras skaidraus upelio 
vanduo, ne tamsus ir drumzdinas, kaip 
nuo lietaus įsiūtosios upės. Pirmasis yra 
kalbamas su pamaldumu ir atsidėjimu; 
pastarasis gi, su apsileidimu ir paviršuti
niškai. Pirmas yra tikras, karštas Mari
jos garbinimas; pastarasis gi, įprastas ir 
tuščias mechaniškas atkartojimas. Kaip 
maloniai ir švelniai Marija pažvelgia į 
tuos, kurie moka kalbėti rožančių pamal- 
džai! Ji dūosniai atlygina jųjų duosnumų 
ir net ant žemės šimteriopai * užmoka. Su
raminimas kentėjimuose, sveikata ligoj, 
atsivertimas atkaklioms sieloms, atvedi
mas prie išganymo kelio, pagalba mirties 
valandoj ir daug kitų dangiškų malonių 
teikia iš Marijos rankų tiems, kurie pasi
tiki J08108 rožančiumi.

Prietarai prieš Roiančių'
Neką tai i kai labai mažai tesupranta 

apie Katalikų Bažnyčios dalykus. Ypač 
rožančiaus dievotumas, lyg durte duria 
jiems akysna. Jiems nesuprantama, kaip 
inteligentai žmonės gali praktikuoti tokių 
nuobodžių maldų.

Kada Bavarijos karalienė žadėjosi

stoti Katalikų Bažnyčion, vienas protes
tantų pryčeris jai parodė rožančių saky
damas: “Jeigu Juru Malonybė tapsi kata
like, Tamstai reikės kalbėti ir žožančių.” 
Tasai vylingas žmogus tikėjosi tuomi pa- 
bauginsiųs pamaldžių moteriškę. Koksai 
buvo, jo nustebimas bei įnirtimas, kai ka
ralienė atsakė, “Juk, aš jau kasdien kal
bu rožančių!”

Gali atrodyti keista, kad ne tik pro
testantai, bet ir katalikai prikaišioja savo 
prietarus. Jie tvirtina, jog rožančiaus kal
bėjimas iš priežasties nuolatinio atsikarto 
jimo, esti nuobodus ir keistas. Tiesa, ro
žančius gali išrodvti įkirus, tačiau kaltė 
randasi ne rožančiuje,. bet tame, kurs jį 
kalba. Taip pasitaiko dėtyo, kad asmuo 
meldžiasi nuobodžiu, šaltu, išsiblaškusiu 
atsidėjimu.

Kiti mano, kad rožančiaus kalbėji
mas tinka tiktai vaikams, davatkoms ir 
paprasto išsilavinimo asmenims; jog inte
ligentai ir aukšto mokslo žmonės negali 
rasti jame pasitenkinimo. Ai nuomonė, 
taipgi yra klaidinga. Rožančius, tikrai y- 
ra nusižeminusiųjų ir mažųjų malda, vie
nok jis yra ir išmokslintų ir aukšto luo
mo asmenų malda. Aioji malda yra taip 
lengva, jog jauniausias gali jų kalbėti ir

suprasti. Mokslingiems ir inteligentams 
gi ji yra -taip prakilni, jog niekas, net di
džiausius mokslus išėjęs^ negali apimti jo 
prasmingų žodžių.

Aiais laikais, daugelis krikščionių jau 
pamiršo kaip melstis, o ypač, kaip mųs- 
tyti., Pasaulio dvasia visu savo išdidumu, 
smaguriavimu ir linksmybės geidimu dau
gelį išveda iŠ kelio, šioji dvasia žiūri da
bar pro jų akis, girdi jų ausimis, kalba 
jų liežuviu, geidžia ir trokšta jų širdimi. 
Pasaulinė dvasia ir žožančiaus dievotu
mas niekad! negali sutikti. Pasaulis ir 
Kryžius, kūniški pageidimai ir pamaldu
mas, visuomet bus vienas kitam priešin-

z .

Jeign norime atsispirti ir nepražūti 
šio pasaulio dvasioj, ji turi būti išrauta 
iš mūsų širdžių. Nuolatinis rožančiaus 
kalbėjimas tikrai pasieks šio tikslo. Kaip 
čia pritinka Apaštalo žodžiai; “Mano vai
keliai, nemylėkite pasaulio arba jo daik
tų, nes visa kas pasauly yra kūno ir a- 
kių geiduliai ir gyvenimo puikybė.” (Jon. 
II, 15, 15). Kaip tik šie trys blogumai su
daro pasaulio dvasių.

I
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS sveikino klebonų tomis pačio-, Prieš trylikų metų, Lenkija, Suprantama, kad yra tauros kad Vilnius bCkt Lietuvai gra
ndų dainomis ir nuo iųokyklos 1920 metais į tris dienas po žaizda, kurios ir laikas negali žiatas.

** {teikė klebonui dvasinę ir pi- pasirašymo Suvalkuos sutar-!užgydyti. Išplėšimo sostinės Nutarėme taipgi kopijas šio

Antradienis. 
■ ■

|tias, kuria Vilnių pripažino Vilniaus, kuriam sukrauta lie- nutapimo p^j^ti Tautų Sųju 
Lietuvai, siunta nusiuntė savo tuviu istorinės brangenybės* __ *. r 4 r » m 

(Tųsa iš 3 puslapio) menama lietųviauų padaryta dovanas. . . x
. ........................ .. . lųkruimia ii lenku mk taipgi' Sekmadienio vakare kalbo- laetuvai, slapta pasiuntė savo tuvių istonnėa brangenybe

rinkimų. Visi pasveikino nau-' Reikšto širdingas pritarimas m*8 gerb. klebonų j kariuomenę užgrobti Lietuvos lietuviui negali užmiršti,
jų klebonų ir vienų žymiausių _1__ __ ,__ ___ Kun. A. Petraitis iš Worees-'sostinę Vilnių tuotni užduoda-!

ngai,

lama. Mr$. L’, ę. Rumsųry yra 
viršininkė to boardo. Tarpe 12 
narių yra keli vedėjai Ameri
kos kooporatyvių draugijų. 
Tąs tvardąs kų tik atliko tyri-J. A.- V. , Anglijos ii

.'PnuieMijos vyriausybėms. d*°U08 kaiaą8 <lideliųo|

_ planams, kuriais yra geri nu“’ 1B "<«««»- «w.m»v nw.ų vuvmi unuuuua-. Kwliai patlurytu skriauda nei Raportais se kehų v*1***^** miestuose.
veikėjų Amerikoj. Kunigų Vie,* hfitis u>i$kas pd ter ir didžiai gerb. kun. J. Ja- Ima Lietuvai neišgydomų ipi- bus atitaisyta, tol ramybė bei .* ---------- -----

kaitis, Marijonų provincijolas, zdų. (santaika dviejų tairtų tarpe ne i Klausimus.— Yra daug kal-
gali Įvykti ir tol mažiausia bos apie kai kurias firmas ir

se.
nybės (Rytų Provincijos) su 
urinkimas nutarė išleisti nau; 
jų savaitinį laikraštį. Linkime 
naujam pramatomain laikraš-

iinUs vienbalsiai.
Trečias kaliojo kva. E. Gra-’į'. b. 

deckįs. Kadangi jis vadovavo

Abu kalbėtojai vaizdžiai nuro-
kun. Juškaioio dar- ..

Nors trylika metų jau pra
PRIDUOPA NAUJOS 
SPRKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

dini ilgai gyvuoti ir’sulaukti statomam veikalui “Pavergtų-
daug draugų, prietelių ne tik JV Kalvarijos’’, tųt trumpai 
pačioje New York ir New Jer- 
sey
Mass. ir kitur. Lauksime pir
mojo nnmerio. _

'•Studentų todi.” 'Met"Tių .‘aUtaj- J“‘ haie*'\d.vo, didelę parapijų. skolą £ 

Jau sulaukėme “Studentų “ °ra,! 1)8 a‘"f‘V°i»tm»ksJ«. klebonijų atgavo,

Žodžio,r. Visi jo skaitytojai

įėjo lietuviui neguli to noužiui- priežastis gali suteikti progos asmenis, kuriu kelia prekių, kai
tus per suvirš šešiolikę metų. Lgu Priešingai iuo toliau juo naujo užliepsnoti Europoje pas virš priedinių lėšų iš prie- žmonės, kurie aėi senatvės arba iu- 

Knn r»knitis nji-piško in<r V J J . • L . • . i . tokio* prietosttęs Jaučiui silpni.4#Min. uuKaius pu. eisite, jog Įabįau {įetUviu tauta buriasi i karui. zasties sutrumpintų valandų ir nesveikus, atgauna savo jėgų. swL
. i:,,*,,.,:,, ~ e i I ..... . katą Ir pąsidaro stipresni Ir gyvėsį

nt po to kaip Jie vartoja Nl'UA- 
tynafc

masiniame susirinkime,'Ar >’r* kokia nors agentūra,, ncua-tone yra pastebėtinas viįJ

paaiškino veikalo reikSnię •krt’'’ tž a‘«a',in“f “v0 508 i Todėl .uea, Can.bridgc’io, lie «»«rbinU.karna
• - - - - ja Pirm!ay bavo kaitoma vle- ,tinėg Jjietuva ir šiai dįe. fuv„ nor<tafo nkfflinipAln klob lrun 'tinęs. JbietUVa ir po Šiai U{e- tuviai masiniame susirinkime I-*1 > bumu uui» agentūrų, t huua-tujus yra pasieoeunus vaiapylinkėje, bet Conn., iPerstate uKramiecių k te n. Kun. •« ,n;r§tančiu lietuviu na ra-J < . *• . tuviai, masiniame susinnKime, ........ •» . •• . stuą uei «iotsrų ų v/rų. kųru> bubi

. , -T , tfi Gnlin kuris ners trumnni zV Ų . * P8™ 'nai turi SU Lenkija kareivių-SDaliu 8 d 1933 minėdami,kurl Prizlul'i tokius lsnaudojl-i Įsukė senatvės. Jis padaro Juos sveiir kitur. Lauksime nir- Gulin, Kūris nors trumpai, • jj j b — globoj - -- -- - p lų ° «•» “įmenami įkainiais, tvirtesniais ir priduos
bet širdingai reiškė užuojautų jį'atėjęs netik lietuvius ižva-|saug0<’ama demarkaciJ°s lm1’ gedulingas Vilniaus užgrobimo'įmu8?

Tarp Lenkijos ir Lietuvos sukaktuves vienbalsiai smer-. Atsakymas.— Consumers
nevaikščioja traukiniai ir nė- kiame Lenkijos padarytų plė- Advisory Board of N RA įstai-' x

kesnlats, tvirtesniais Ir priduoda 
I Jiems naujų spėkų darbui. Jeigu Jųa 
I esate sena* arba silpnas, paf.iėgi'n- 
' Hite NUOA-TOME. Po keletą dienų
Jus pastebėsite didelj pagerinimą. 

UGA-TONE parduodamas visos

neramiai laukė per vasarų ir 
dabar džiaugiasi sulaukę. Ma
tytis, ir “S. Ž.” su studentais- 
ėmis buvo paėmęs atostogas. 
Po poilsio gerai atrodo. Svei
kiname! Gyvuok “Studentų 
Žodi” ir skleiskis po visų A- 
irierikų ir Lietuvę.
Laiškas nuo kun. A. Plikūno

Anų dienų gavau laiškų nuo 
hartfordieeio kun. A.‘Plikūno 
kuris dabar kaip ir misijonie- 
riauja pietuose (Beaufort, So. 
Cųrolina). Laiške pasakoja į- 
vairių tfuotikių, kurie įdomu 
škųityti. Lietuvių dar nesuti
kęs. Katalikų skaičius mažas. 
Iš širdies džiaugiasi savo pa- 
rapijonais. Jis yra paskirtas 
kaipo vikaras Beauforte. Be 
to su savo Chevrolet atlieka 
kunigo-misijonieriaus darbų 
bet keturiose parapijose (mi
sijose). /Juokingiausia, kų ji
sai laiške pasakoja- tai kaip 
juodukai mėgsta dainuoti. Ka
rtais tenka prašyti, kad liau
tųsi dainavę, nes nuvargusiam 
reikia pamiegoti.

Kun. Plikūnas mokslus bai-

pęrų dainelių. į bot įr mo^yj^ įsteigė, vienno-
Penktas kalbėtojas buvo mū jyn^ nupirko. Šiandien Camb-

sų gerb. kleb. kun. J. Ambo- 
tas. Jo kalba visados yra ri
mta ir įspūdinga. Ragino vi
sus daugiau domėtis vilniečių 
būkle ir, kięfc galint, jiems pa
dėti, o tas galima atlikti skai
tant “Mūsų Vilnių”, kuriame
aprašoma visi okupuotų lietu- j 
vių vargai.

ra pašto pasikėitimo. šrųjį žingsnį ir reikalaujame, ga kaip tik yra tokiems tiks-
vaistlnyčlose. Ne priimkite parnčg- 
dtlojlmų. Niekas kitas jums nepa
gelbės tąfp kaip NUqĄ-TONE.

ridge lietuvių kolonija išlaiko 
mokyklų, astuonias seseris ir 
turi ne vienų bet du kunigu. 
Valio Cambridgeiaus katalikai 
eu gerb. klebonu Južkaičiu. 

Vilniaus gedulo dienos 
minėjimas '

Pasveikinęs su varduvėmis 
ir palinkėjęs laimės ateičiai į 

Baigus kalbas, prasidėjo vai gerĮx Kun> Jakaitis kalbėjo a
dinimas “Pavergtųjų Kalvari
jos”, 4 veiksmų dramos su pro 
logu. Vaidinime dalyvavo šie 
asmenys: Kaimiečių Karužos 
ir Karužienės rolėse vaidino 
"Rakauskas ir E. Povilaitytė; 
jų sūnaus Kastičio ir dukters 
Gražinos rolėse — V. Kripas 
ir J. Penkauskaitė; studento 
Žaros rolėj — S. Pagirskas, 
Jaunuolių rolėse — J. Gaubę 
ir A. Skabeika, lenkų poruČ- 
ninko Zmejewskio rolėj — va- 
rg. V. Burdulis; lenkų karei
vių — j. Smitkus ir Ęį^Mon- 
čiūnas; lenkų seržanto — J. 
Gaučas- elgetos Švagždžio, le
nkams tarnaujančio lietuvio 
šnipo — M. K tipas.

Vaidinimas pasisekė kųo gt-
gė Sv. Bernardo seminarijoj, riausiai. Garbė priklauso'va- 
Rochesterv, Ptynai įšventintas dui kun. E. Gradeekiui ir vai- 
į kunigus. dintojanis, kurie pašventė

Linkime jam ten sėkmingai daug laiko ir energijos, kad 
durbuotis. viskų tinkamai prirengti.

Ruošiamasi prie bazaro 
Spalių šeštų dienų buvo pi

rmas susirinkimas / aptarimuiHARTFORD, CONN.

pie Vilniaus užgrobimų — spa 
lių 9, 1920. Vaizdingoje kal
boje kalbėtojas pareiškė, kad 
pasiryžimai Vilnių atgauti, 
nors ir po trylikos metų, ne
silpnėja, bet tvirtėja. Lietuviš
kas susipratimas Vilnijoje šia
ndien daug stipresnis. Puti 
vyriausybė nenoroms pripažį
sta lietuvybę Vilniuje. Laido
jant a. a. Dr. J. Basanavičių 
ir a. a. kun. K ra u jai į pats Vi
lniaus arkivyskupas, būdamas 
mozūras, pramokęs lietuvių 
kalbos- poterius lietuviškai už
davė sukalbėti. Gerb. kalbėto
jas skatino vilniečius siųsti į 
Vilniaus kraštų lietuviškų lai
kraščių. Greičiau Vilniaus kra 
što lietuvybė atgis, greičiau 
rpes atgausime Vilnių.

Antras kalbėtojas Vilniaus 
gedulo dienos minėjime, buvo 
pats gerb. klebonas kun. F. Ju- 
škaitis. Jis pernai vasarų ten 
lankėsi. Sakė, kad pačiam Vil
niuje yra nemažai lietuvių, 
bet daugelis lietuviškai nekal-

Hartfordo lietuviai, daly-
bazųro, kuris įvyks lapkričio ba> nors ir moka Pareižk5/
mėnesį. Malonu pažymėti, kad

\au,jant ukrainiečiams, įspūdi- j SU8įrįnkimų atėjo gražus ba
ngai minėjo.Vilniąus gedulo ĮreJi(J >unini0 ir rimtąi

. [tė, kaip padarius bazarų sek- 
Spalių 7 d., 8 \alandų ryto llnįngesnįu. Mūsų gerb. kleb. 

klebonas kun. J. Ambotav at- §įeinet hazarų rengti pavedė
laikė šv. Mišias už Lietuvos 
laisvės kovotojus, gi spalių 8 
d. 6 valandų vakare įvyko iš
kilmingas tos gedulo dienos 
paminėjimas. Vakaro vedėjum

kun. Gradeckiui. Tat jis į su
sirinkimų atsinešė naujų suma 
nymų ir pagerinimų, tik, ži
noma, reikia visuomenės pri- 
tarųno ir paramos. Iš patyri-

jog kardu mes Vilniaus neat- 
gausim. Lenkai Vilniuje tvir
tai apsiginklavę. Patys vilnie
čiai privalo reikalauti, kad Vi
lnius būt Lietuvai gražintas, 
nes jis yra Lietuvos sostinė.

Kalboms baigus, sekančios 
rezoliucijos tapo vienbalsiai 
priimtos.

buvo V. V. b- skyriaus pirm. „lo nI-es įinome> kad jei kų ba-
S. Sriupša, kuris, paaiškinęs ūdome veikti ir jei pirmas pa- 

Hb.i., o.. ... .tikslų, perstatė ftv. Cecilijos 
ehorų, kuris, vadovaujant V”. 
Baniuliui, padainavo Ameri
kos ir Lietuvos himnus, “Kur 
giria žaliuoja” ir “Mes be Vi
lniaus nenurimsim”.

Pirmutinis kalbėjo \Vestfi- 
eld, Mass., lietuvių klebonas 
kun. K. J. Vembrė. Turbūt- pi- j 
nuų sykį kalbėjo mūsų koloni
joj. Jo patrijotinga kalba pa
liko žmonėse neišdildomų į- 
apfidp

Antras kalbėjo vietiniu V.

siryžimas nepasiseka, nerknda-1 
nie pritarėjų, tada nustojame j 
energijos ir noro veikti. Užtat, j 
matydami jaunesniuosius dir-! 
hant iš širdies, pritarkime, pa 
dėkime ir, be abejo, sekinės 
bus gražios. L.

CAMBRIOfiE, MASS
KLEBONO PA0IRBIMA8

25

-t i

MT

KAM SKYSTI LIUOSIIO 
TOJAI JUMS NEKENKIA

"W

Spalių 8 d. vakare, parūpi
M. Čekanauskas. Kadangi da- jos salėje buvo klebono POfer_ I (v^a^iturle

Dobsi skysto Uuosuotojo Rtfllnru mle- 
rįloti. Veikimas gali būti kontroliuo
jamas. Neverta prie papročio., nerei
kia Imti “dviguba porcija'* viena ar 
dvi dienas vėliau. .Maloaiu akysiąs 
llunenotoJaM ncenlm Inkstų, 

i
į Pritaikintas skystas lluosuotojas pa 
I daryt gerą vlrtktnlmą. be Jokio ns- 
1 smagumo tuo laiku, ar včllau.
I Negeras viduriu valytąja* gali lal- 
t Įgyti Jūsų vidurius utkletSJusius, tok 
I kol vartosite JJ.

skystas lluosuotojas 
yra plačiai vartojamas

bimas. Žmonių priėjo pilnutė- Jiuauguslpms Ir vaikučiams) yra *y- 
t t ... rup pep»Rn. Dr. CaIdwMr« tyru p

l( SVetttinė. Parapijines įuoky- ! Hepeln yra receptai ir yra HUikimal

klo, v«ikai .kuomi.
patirta, okėmidm. iŠ lankų pu-/.lomi. Ui progai .vaikino

lyvavo ukrainiečiai, tat jisai 
kulb/jo anglų kalba, paaiškin- 
damus lietuvių ar ukrainiečių

M* Bttiin-“ IoiIImi »..*i>I<hi(«* kh-boii;,i Visos mokyklo- k...i v,, k,n.o,,
‘ T ; . ...» t -»i . ml valytojai kurie turi mineralinius

iiška. kuris liūs pasiųstus J. vsiiuii Mv. I’ronciskaus seserį-- nuodus. Klauskite jo»ų vaistininko 
. » . . T ... .1 i „i . „i:., a U ‘,*1 Dd- CalrtasH's Syrup Pepsiti. Na-A. V. prezidentui. Luiske pn- ms vadovaujant spalių 4 d. ry# N n A

STOK DRAUGO 99

JUBILIEJINI VAJU
DOVANOSI

Už 5,000,000 Bakų............ ..............{(400.00
Už 4,000,000 Bakų r k .v . r » £250.00
Už 3,000,000 Bakų .................. .............£150.00
Už 2,000,000 Bakų................................... £75.00
Už 1,000,000 Baku................................... £25.QO
Už 500,000 Bakų......................................... £10.00
Vkiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nas pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

t
Liepos 12 d., 1934 m. “Draugui” sukaks 25 metai 

gyvavimo. Per 25 metus “Draugas” lietuviu visuome
nei daug tarnavo tikybos, tautos ir biznio reikaluose. 
Taigi šis Jubiliejinis “Draugo” Vajus bus didžiausias 
ir naudingiausias lietuvių visuomenei*

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

Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų 
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač musų mokyk* 
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejini 

“Draugo” vajų ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl
informacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY,
2334 SOUTH OAKLEY AVĖ.,

Chicago, Illinois



Antradienis, spalių 17 <1- 1933 tf B T tr n i s n
SENIAUSIA IR DIDŽIAUSIA UETUVIŲ KORPORACIJA 

- PEOPLES FURNITURE CD. - MIN118-TAS 
METINES SUKAKTUVES

Iš įvairių pranešimų girdė- 
ti, kad Peoples Furniture Co., 
kaipo didžiausia ir seniausia 
lietuvių korporacijų, šiomis 
dienomis mini 18 metines su
kaktuves ir ta proga skelbia 
speeialį išpardavimų visokių 
namams reikmenų už sumaži
ntas kainas. Mat, kompanijos 
yra paprotys, kad per pana
šius sukaktuvių išpardavimus 
turi būti pamiršta uždarbis, 
kuris dalinamas su lankančiais 
išpardavime kostumeriais.

Kaip jau eikagiečiams lietu
viams žinoma, Peoples Furni
ture tapo suorganizuota ir pa
laikoma geram lietuvių patar
navimui- kuomet norima įsi
gyti visokių namams reikme
nų. Todėl šios įstaigos gyva
vimo pasisekimas priklauso 
viena, kad čia nėra privatinis 
biznis, o kita, kad šiij krautu
vių vedėjai yra darbštūs, nuo
širdūs ir teisingi žmonės; lan
kantieji šių krautuvę turi pil
nų pasitikėjimų įstaiga.

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

Kviečiami 
lankyti.

+ Naktį iš

skaitlingai atbi-.vo ketvirtas. Pradžioj inety 
sodalietės nustatė savo susi
rinkimų planų- to ir laikosi.sekmadienio į

pirmadienį porų vagilių 12 vai į Pan. 6v. komitetas sodalie- 
j naktį darė planus Įsilaužti į tems išdėstė rožančiaus “Ap- 
purap. salę. Mat sekmadienįpassteptį. įg-
prasidėjo bazaras. Dėka sar-j. , .„a,11 , . « ... . . :traukos is Sv. Kasto jos pa-]go budrumui, vagiliams žygis | ,

Inepavyko. I>abar salėj užtai- naudojo paveikslus, lų visų
|syta geri spąstai.

+ Bazaro komisija aplankė 
šiuos biznierius ir visi malo
niai priėmė ir paskyrė parapi-, 
jos bazarui gražių .dovanų: J. 
Dobrovolskis, 2325 So. Oakley

Iš ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

dėstymų vedė (Badys Parad- 
ise. Direktorė savo temoje: 
“Artimo meilė” rišo aiškina
mos paslapties turinį.

Po to sekė ištrauka apie 
artimo' meilę, vardu “Abou 
Ben Adlieni”, kurių deklama- 

kuopos vo K. Martinkiūtė. Jai panto-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tek LAFayelte 2057

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

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

Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 
Soredomls Ir nedėliotais pagal 

sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Moterų Sųjungos
Avc.rob“ieri»f “i^Baraus- n”'ėS graŽias do'anas '■»“» Pritarė dvi akadmikėa:

L rz Air ir sparčiai rengias* prie bunco R Vesbaraitė ir T.. fiar:?otto. .kas ir K. Kaminskas, 2244 W.|“ Spamai renglaS‘ pne 
23rd PI., (paaukojo gražių do- kuri Lvyks A- Nausėdie-.
vanų iš Lietuvos), VI. Neffas,; nės namuose, 917 West 33rd 
2435 So. Leavitt St., prisius! Street, spalių 18 d,, 8 vai. va- 
dovanų iš Kanados, J. Miknis, kare. Tikietų daug išplatinta/kė 
2125 W. 24th St., Al. ir O. Štur
niai, 2462 Blue lsland Avė., 
savininkai lietuviško viešbu
čio, Dr.‘ J. Kovarskas, J. Krot 
kus, Metropolitan banko vice -

tatgi tikimasi turėti daug sve
čių. Sųjungietė

SUSIRINKO NORS IR PO 
ŠVENČIŲ PERTRAUKOS

E. Vesbaraitė ir L. Gargotto. -i 
Ant galo, kelios frešmanie-

tės scenoje atvaidino naujų sa 
vo veikalėlį “Namų knyginin-

Butkiūtė Pranė

Pitono GROvehiU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

0550 SO. WKSTERN AVK.
Chicago, lik 

--------------------------------:-

BOUlevard 7589
Re*. HEMlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Asliland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto ’.kl 8 vakaro

Ofiso: Tel. C AL ūme t 4039 
Res.: Tel. HEMlock 028*

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rcsidcncijotf Ofisas: 2850 W. «eUi 8k' 
ValMdos: 10—12 ryto 

Seredomls Ir Ned411omls pagal sutarti

Tel. LAFayelte 7050

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

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

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

Office Phona 
PltOspect 1028

SMUIKININKAS ŽIDANA- 
VICIUS CHICAGOJ

Tel. Ofiso BOUlevard 5912 
Rcz. VICtory 2843

-14

Šiomis dienomis Cliįcagoje i 
lankosi žymus smuikininkas 

Praėjusių savaitę šv. Ka jŽidanavįčius iš Bostono. Gerb. 
zimiero Akademijoj buvo dvie 'svečias yra ne tik geras smui-

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

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

prezidentas, K. Marozas, 2343 
So. Leavitt St; J. Masalskis,! 
pieno orderių išvežioto jas; St.
Linauskas, 2337 So. Leavitt
St., tobako pardavinėtojas. Vi ...... I . . ’ ’ . \ . Office Phorte Res. 6107 S. Franclsco
si pažadėjo naudingų dovanų'JV dienų pertrauka. Trečiadie- kinmkas-virjuozas, bot. ir mo- prospect 2230 Phone Grąv. 0951 

bazarui. 'nį studentės ir dalis fakulteto kytojas. Kun. Židanavįčius — HD J S7IJKIEWI0Z
■ .... . 1 • mokslo tikslais vyko i.J?asau-'Seirijų Juozas, Amstervian’, N. Į 1 ’4- Bazaras prasidėjo labai: - ’ ? , .j physician and surgeon

trukšmingai. Daugelis jau do/n? T>ar0(lQ- Ketvirtadienį 
nuo kitų darvanas prisiuntė

Peoples Furniture Co. netik laukiama.
rūpinas, kaip padaryti lietu; | atnaujintoj „„/dieni, 1:45 vai. popiet sodalie
vių namus patogesnius Sy"^* J>us spalių šiumis dienomis va-mitingavo. < 
niurni, bet lygiai darbuojasi ir karais 18, 22, 25 ir29 d d. 1 Šis susirinkimas*šiemet bu- 
lietuvių apšvietus ir labdary
bės reikaluose. Šiuo žvilgsniu 
Peoples Furniture krautuvės 
prisideda kaip moraliai, taip 
ir ipedžiaginiai prie visų svar
biausių lietuvių reikalų. Todėl 
neklysta tie lietuviai, kurie re

— i Y. liet. parap. klebonas yra jo 
Kolumbo dienoje, pamokų taip ‘ artimas giminaitis, 
pat nebuvo. Tačiau penkta

5058 80. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 • 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

GRABORIAI:

GRABORIAI:

LACHAVICK 
IR SONOS

mia Si, įstaiga, ag antsSian,!- ^"^8 GKAB0BIP8 

ar vėliau pasirodo,, kad jainant 
su šia įstaiga yra saugiau ir 
protingiau.

Peoples Furniture Co. už
laiko dvi erdves krautuves, 
taipgi išdirbinėję geresnės rū
šies rakandus. Krautuvės ran
dasi adresais: 2536-40 W. 63rd 
Street ir 4179-85 Archer Ave
nue. Krautuvių svarbiausieji 
prekybos vedėjai yra J. Na- 
krošis, M. T. Kežas, J. A. Km 
kas; departmentų vedėjai S.
Krukas, A. Lapenas, D. Šemai- 
lis ir kiti. Todėl, kas reika-I
laujate kų nors pasipirkti- pa- 
tėmykit šių krautuvių skelbi
mų šios dienos numeryje.

I Patarnauju laidotuvėse kuoplglansla. 
Reikale meldžiu atsiėauktl. o mano 

darbu busite užganėdinti 
T«5l OANal 2518 arba 2518

2314 W. 23rd Pi., Chicago 

il439 S. 49th Court, Cicero, H)
■ TEL CICERO 8827

Flione BOUlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

aų patam ari m 
įet

Mu
visuomet gųtlnlngas Ir 
ndbrangua neg neturi
me Klaidų alialkymul

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aabuni Avenue

Telefonas YARds 1128

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, HL

J, F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS
Palaidoja už 825.00 Ir aukėčiaa 

Modernlik* koplyčia dykai 
888 W. 18th St. Tel. GANal 817< 

Cbleago, Iii.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tek CICERO 2109 ir 859-J.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

A. f A-
AGOTA KACKIENE 

(Po tėvais Gedraitaitė)
Mirė spalių 14 d.. 1923 TO.. 

1 vai. ryto, sulaukus 42 metų 
amžiaus. Kilo M Raseinių ap
skričio. Jurbarko parap. Ir mie
stelio.

Amerikoje Iftgyveno 22 metu*.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrų. Koslanlų, sescrj Marijo
nų. Ir SvogerJ Jonų Martišius, 
Ir OetmyHų. pasorrfUus Ir pus
seseres Ir gi n unos; o Lietuvoj 
motinėlę Roulljų. dvi seseris. 
Marrelf tr žvogerį Jurg] lokiu 
ir Apolonijų Mavtčtenę. brml 
Antanų Ir brolienę Marijonų 
Janulaičius Ir glmfnes.

Kūnas paftsrvotas 2915 W. 
40 St. Telefonas Lnfayette 7180. 
Laidotuvės įvyks antradieni, 
spalių 17 d., Ii namų 8 .vai. 
bus atlydėta . Nekalto Prasidė
jimo parapijos bažnyčių, kurio
je ]vyks gedulingos pamaldos 
ui velionės sielų. Po parnaMų 
bus nulydėta | 8v. Kasiminro 
kapfnes.

Nuotirdllal kviečiame visus 
gi įnirtęs draugus-ges Ir pažys- 
t&mtts-tnas dalyvauti Olose lai
dotuvėse.

Nullfldę: Vynu, .Moterys, Bro
liai, Pusbroliai, P.i»-e*s>rės, 8w- 
giMiai. *v<<evV«M Ir Giminė*.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus J. F. Eudetkls. Telefo
nas YARds 174Į. ......

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 40tli CT., CICERO, IU 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAu4 
Paded., Sered. Ir Buba! 2—9 vai

--------------------------------------
Tek LAFayeUe 4708

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.* 2 Iki 6 popiet, 7 1U 9 vak. 

Office. 4459 S. California Ava,
Nedėlioję pagal sutarti

------------------------------------

Rea. and Offfce 
2*50 xbo. Leavitt SI

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4'and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir uuo 6 Iki 8 Vak.
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PKOspect 1020

OI. Tel REPubUc 7808
Rea. Tel. GROvehiU 081|

8817 8. WASHTKNAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2428 W. ALIRyCEiTE HOAO 

Vai; 2-5 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 
NedėlioJ susitarus

Pbone CANaI 012S

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2201 W. Oermak Road
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubUe 7888

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VBDEJAB
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUlevard 520>—8418

Tel. CICERO 2M

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavtmss 
galimas ag 095.88 

KOPLYČIA DTKaI
1344 R_ fiftth Ava^ Cinam, Tl»

SIMON M. SKUDAS I
ORABORIUS IR BALSAM UOTO JAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus ,
718 W. ltth St.
Tel. MONroe 2877

Tel. LAFayctte 8571

j, Uulevlčlus 
Oratoriai 

Ir
Balsamaotojaa

Patarnauja Cbi- 
eagoje tr aptetia- 
k8Ja

Didelė Ir gra*
Koplyčia dykai

8082 Archer Ava

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS 

patarnauja 

MANDAGIAI 

SIMPATIŠKAI' 

ir

LABAI PIGIAL 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Seniausia- ir Didžiausia
, LIETUVIŲ

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

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

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

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS

. Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

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

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPŲBLIC 8340 
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKINE COi
INCORPORATKD
Henry W. Rcck<* ,

(Uoonand Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tci. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’ISv
, DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Sereaoj pagal sutarti

TcL CANal 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201. W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tek CANai 8237 <
įves. PROspeet 0880

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAŠ ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Reaideuclja 8800 So. Artetdan Ava 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
8 Iki* 8:10 vakare

Tel. GROvehiU 1595
—

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-8 Ir 7-9 vak. 
Seredomls po pietų Ir Nedėtdleniai,

' tik susitarus
1432 W. MAKMLlLTrE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHlRUKqAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VUtglnia 0028

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

Rea Pbone 
ENGlewood 8841

Office Pbone 
.WENtwortb 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS
VabO So. Haisted Street

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.♦
SPECUALISTAS

DLu.ų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vak- ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—1:30 vai. vakare 
NedėlIomU J* Iki 18 

Telefonas MIDway 2880

Ofieo Tek VICtory 8898
Rea Tek DRExel 0191

DR.A.A.ROTH ,
Rusaa Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
~~ visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas liet Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—* v. v. 
Nedėli^mls ir ėventadienlale 10—13

DR. MAURIGE KAHN .
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek YARds 00*4 

Rea: Tel. PLAaa 2200
VALANDOS; 1

Nuo 10-13 v. lyto; 2-2 ir 7-9 v. v. 
Nedėldlealals nuo 10 Iki 12 dieną

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS «
2355 West 63rd Street
Vai: I tu 4 Ir J u I P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal eutartj 
Ryto vai. Av. KryBaua Ligoninėj

Chicago. Ilk
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį ttDr..ugę” it 
remiate v:sus tuos pn> 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
2" metus MEtrenorrGYDO VTHAH LIGAS VYRU IR Mt/rKRU PSCR

UAII> I »l » \f.il MUS i, ,M Ifil.M.OMO. JOM YRA
8pec1allfikal gydo Ilgas pilve, plaučių. lakatų h* psdfa elasS4Ulga krės
lo, odos, 1’goA talsdas, reumatlem*. galvos skausmus. šfc*u«.nm. nun- 
roje. kor’jlasg. gerklės skaudėjlmg Ir paslaptine.. ,i«*s Jeigu kiti ap
galėjų Jus IHg-dyU, ateikite čia Ir pereltlkrlr.ki<« lis !'« jums »»il pada- • 
ryti. Praktikuoja per daugelį mete tr lėg' i« t ikdt«i.-'i i« ligonių Patari- ’ 
m»g dykai. OFISO VALA.MhiS: nuo ĮO valandos ryto iki 1 ;
»» NO Iki r , S . »»i*n.l»l »*ksr« Nsdėliomts nuo II ryto Iki 1 vai. 
uou AIai jALb bZ kampM Keeėor A ve. Tek CRAvford 881U
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tokio laipsnio, kaip yra apsi
ginklavusi Prancūzija ir kitos 
valstybės. Tik nori, kad tosft
kitos tuojau savo ginklavimosi 
žymiai sumažintų.

Prancūzija gi yra ]>adariusj 
planų, kad ji ir kitos valsty- Į 
bės per ažtuoaerius metus dau 1 
giau nesiginkluos ir tuo laiko- i 
tarpiu leis Vokietijai šiek tiek Į 
apsirūpinti ginklais ir dar pri 
žiūrės, ar Vokietija turi gerus ' 
norus. Tik po 8 metų prasidės- 
abelnas nusiginklavimas, jei 
Vokietija pasirodys taikinga 
ir ištikima.

kare. Visi nariai prašomi atsi- cialiai graži muzika. ' Kalbės 
lankyti. * dr. Rakauskas, klattsytojuR juo

Visas Chicagos jaunimas kdins “Calis Kepurė”, bus 
kviečiamas įsirašyti į šį cho- 'visokių svarbių ir įdomių pra- 
ių. Pradedant naujų sezonų no- įnešimų ir visokių kitokių jdo- 
rėtumėm susilaukti ir naujų 'mybių. Todėl nepamirškite už

statyti savo radijo. Rep.

AVIACIJOS DIENA 
PAVYKO šiandie prasidėjo abiejose

(Tęsinys iš 2 pusi.) llRLIHIUO RUIvll

L Abu yra susipratę lietuviai, j SUSIRINKIMĄt L. Aerokliubo nariai ir savo! _______
r žygį augojo Dariui ir Girėnui. Viešoji rinkliava ( 
į Drųsuolė nusileido į kornų da- 'mieste Dariaus-Girėno 
| ržų ir truputį išnarino savo 'i{jo f
, kojytę. Visi apgailestavo, pa-’savaį( 

reiškė jai nuoširdžių užuojau-'njjose 
į tų ir džiaugsmingai sveikino rbuoji
į. abu parašiutininkus. Noriu gjau 
' priminti, kad Julija Pajodytė rjų n 
f yra pirmoji lietuvaitė, iššoku- ėių. i 

si iš lėktuvo su parašiutu! Ja Ausn
■ didžiuosis* ne tik Am. liet. vy- Vyij8^ 

čių org-ja, bet ir visa mflsų'gvarį
| tauta. Garbė jai! Jonas Vaiš-ĮHįtarį
■ vilas labai gailėjosi- kad dėl pr 

laiko stokos (saulei nusilei- komjį
; dus) nesuskubo parodyti savo aį,
' drąsumų ir gabumus ant le- , 

kiančio lėktuvo sparnų ir ant 
lėktuvo ratų ašies, nors kai 

i kuriuos pavojingiausius trik- Ch 
į sus daryti jam neleido aviaci- bas J 

jos inspektorius. Visų aviaci- lem’c 
jos programų rengė Liet. Ae- Aviai 
rokliubas, kuris ir tvarkė tų Daru 
programų. Šis kliubas ėmė pa- tymo 
jamas už skraidymų ir iš to Ino p 
turėjo atlyginti lakūnams, 5b ties 
dol. už aeroporto naudojimų, globč 
150 dol. už apdraudų ir 30 dol. asme 
už parašiutų skolinimų. Tad Liet. 
aerokliubas pelno, rodos, ir tvari 
negavo, paskelbs apyskaitų vi- [narif 
suomenei. nas

Dariaus-Girėno paminklo S,au: 
stat. komiteto posėdy (spalių 
m. 10 d.) buvo paskelbta apy- mer‘ 

f skaita. Pasirodo, kad iš minė- r*’”° 
tos Liet. Aviacijos Dienos gan ne^° 
ta pajamų: už įžangos.tikie- M 1 
tns $545.00, už lakūnų fo'fo- ^v- * 
grafijas $86.00, už “Lituani- 
kos” modelį $"9.40, iš bufieto togyi 
$170.03, komiso iš Am. Legi- 
jono ženkliukų pardavinėjimo 

F $-•, -— iš viso $862.43. Išlaidos:
; už beno skraidymų sumokėta s^ava 

$12.00, tvarkos prižiūrėtojams 
(ne k-to nariams ir ne legijo- * eoI 
nieriams) $20.00, jž 100 ženk- re8s 
lėlių pagaminimų tvarkdaria- Įv/ . 
ms $5 Al, už 172 fotografijų .Vlaci 
(lakūnų) pagaminimų $18.92, rn'tl 
už 5000 įžangos tikietų spaus- l*'a^
(lininių $13.75, — iŠ viso $70.- ^at 
28. Tad iš Aviac. Dienos pelno 
paminklui gauta $792.15. Tai ' ie 
yra daugiau- negu pernai iš ■
Aviac, Dienos Dariaus-Girėno ,no^ 
skridimo naudai. iFUO

Fonde buvo $443.40. Tuo ■ t?
būdu, Dariaus-Girėmf pamink- ^ora 
lo fonde dabar yra iš viso vosl 
$1235.55. Be to, fondui dar pri- ’ 
klauso keli šimtai dol. už la- 8ia 
kūnų fotografijas, kcrios pla- 
tinamos įvairiose kolonijose. Į

Tad fondas pamažu auga. Jį ganizacijoms ir visie 
žymini padidina komiteto ren- nis talkininkams Dar 
giamoji vieša rinkliava spalių no pammklo stat.
28 d. Į tų didį ir kilnų darbų nuoširdžiai dėkoja už talkų ir 
nuoširdžiai kviečiami visi lie- Phs*'Ihi havimų, kurio dėka pn- j 
tuviai, kas tik brancrina Da- ginklo fondas žymiai pariidė-

PRIEŠ KRAUTUVĖSE
Prie kurio buvo senai ir gerai prisirengta pasiūlyti

DIDŽIAUSIUS BARGENUS MIESTE 
Štai Keletas Pavyzdžiu:

ŠIANDIE BUS ĮDOMI RA 
DIJO PROGRAMA

Seklyčiom Setai, parsiduo
da pusdykiai. Naujos Ma- 

I dos, Gražūs Setai verti
#s-oo.... *44.50

$130.00 Namų Frieae Setai
<69.50

$125.(10 Mohair Setai po

Teko patirti, kad Peoples c. . .....T, . , , . ., Sąjungos ir nusiginklavimoFurniture krautuves, mineda-
mos 18 metines sukaktuves , konferencijos. Pasirodo, kad 
rengia specialiai gražy ir įdo-i"“ Pollt,n® Europoje situaci
nių radijo programų, kuris .į- -i® 'la Pranel'7.ų žinioje. A ne
vyks šiandie, 7 vai. vakare, H?a ir J' V“l8tyh5s p"t8ria 

'iš stoties WGBS, 1360 kiloc.y-1 v,s“‘ms pranciiz'1 aoraro’ir re 
klės. Dainuos operos daininin- nHa 'lsus J®8 P'anus> 
kė, II. Bartush, O. Skeveriū- Vokietija reikalauja lygybės 
tė, garsusis Peoples radijo kva apsiginklavime. Ji nenori, kad 
rietas, duetas ir kiti. Bus spe- ji tuojau imtų ginkluotis iki

PARSIDUODA MODERNIŠKAS 
BALIONAS. Viskas naujausios ma
dos, 4 kambariai prie vietos, prie
žastį patir8i*le ant vietos. Atsišaukite 
2346 W. OM Su (arti AVcstcm Avė.) PLATUS PASIRINKIMAS

Pertaisyti Pianai. Gerai grajina
w| po *25.00IMII GRQJ1KLIAI ■Bi pianai po........Pamokos dėl pilietybės popiery bus 

'alkomos kas ketvlrtadlem'o (ketver
ge,) vakarais 7:30 valandą, per de- 
MmtĮ savaičių pradedant Spalių (Oct- 
ober) 19-ta, 1933 metais. Meldžiu
užsiregistruoti. .

JOSEPH J. GRISH,
4631 S. Ashland Avė.,

Teleplmne: BOULEVARD 2800

VIEŠA PADĖKA

klų ir M iegamii K n ■
nibarių Setai parsiduoda 
senoviškai mažom kainom
p° * r-$30.50 IR $40.50 kf*!*’ Jkri

Šis 7-nių Šmotų Valgyklos Setas $115.00 vertes už
*69.75

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAtc 7680 
Valandos 9 ryte Iki i popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčloc 
vakarais < Iki 9 

Telefonas CANal 6122 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vikarais 7 Iki 9 

Telefonas ItEPublc 9000

MATRASAT IR 
SPRINGS AI

Bargain Kainos 
ant Mat rasų ir 
Springsų. $12.00 
dubeltavi Sprin- 
sai poKranfiau Rakandus. Planus Ir pr; 

statau anglis už pigiausias k-ir.*" 
Black Band 87.50; Uacklng 88.09 
M it ers Crcck 89.75.

Pašaukit LAFayeMe 808C.
J. O K S A S 

2649 West 43rd Street
$8.50 VATINIAI M AT RASA i PO

KALDROS
Labai mažos kainos ant Kaklrų ir 
Blankctų. $3.50 vertės puikios Kald- 
ros po .................... *2.19

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

s didžiausi blanketai

12132 UNION AVĖ
Chicaęo, III.

Stambaus padarymo gra 
žus ir tvirti Breakfast Se
tai $45.00 verti,

Viršuj vaizduojama Lucky Strike 
cigaretų skelbimo vaizdas, kuris 
dabar išstatytas visuose Amerikos 
jungtinių v aistybių cigaretų parna- 
vėjų krautuvių languose. Vienas 
pažymėtinas patraukiančio vaizdo 
.dalykas, tai splavotos laivo būręs; 
,jų rausva spalva labai ryškiai ski
riasi tluo spolvotų jūrių, įjūrių pa
viršium laivas plaukia.

Spalvotos laivų burės labai popu- 
feriil los Europos valstybėse jau 
keletą metų, ypatingai su Vidurže
mio jūrių ir Brittany pakraščių 
jūrininkais. Autoritetai sako, kad 
Amerikoje spalvotos laivų būrčs 
pradėta plačiai naudoti ant mažų 
laivų tik dabar. Europoje įvairias
palvės burės populiariškos, tačiau 
dabar jau ir Amerikoje jų pasirodo 
įvairiausiomis spalvomis lygiai kaip 
ir spalvų kombinacijomis.

"Nno pradžios iki galui” gaminimo 
proceso, didžiausia atsarga teikiama

jūsų Lucky Strike cigaretams. 
Pavyzdžiui, tik viduriniai augalo 
lapai tenaudojami — ne gruoblėti 
viisutiniai ar šiurkštūs apatiniai 
lapai. Ir, žinoma, jūsų Lucky Strike 
dar pagruzdinti dėl geresnio skonią 
dėl gerklės apsaugos. Rezultate šia 
rūpestingo apdirbimo jūs negalite 
atskirti vieną Lucky nuo kito. Jie 
visuomet drūti ir pilnai prikimšti, 
visuomet lengvi ir švelnūs. Kiek
vienas žingsnis gaminime Luck) 
Strike yra žingsniu prie vienodumo. 
Tam tikslui naudojama net virš 
šešiosdešimts įvairių patikrinime 
instrumentų.

Lucky Strike cigaretuose jŪ\ 
visuomet rasite puikiausi tabak?, 
puikiausi apdirbimą, ir dėl to jūs 
patirsite, jog Luckies visuomet 
patenkina. Dė, šios priežaties, leptp. 
rūkytojai, pasirinko sau Luck) 
Strike cigaretų. ”mo orą d žios iki 
galui."

Phone PULhnan 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė 
Phone PULLman 8092

Visos anglių kompanijos pakėlė an
glių kai'naa, taip aukital, kad tmo- 
-_ėtns sunku bejplrktl, o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kana 
reikia anglių, telefonuoklt tuojaua 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPURIJO 8408

Kaurų Slavykal par 
slduoda pus - dykial
838.00 Nauji ftlai y- 

kai po
$19.95

837.80 Hoover per- 
naujlnti po
$19.75

825.00 Kama per- 
naujlntl po
$12.75

ŪADIOS. Parsiduo
da negirdėtai pigiai

805 <IO vertės po
Dabar pirkdami 

daug sugėdysite ant 
Drabužių Plovykllų 
876.00 vertės pasi
rink Imas .Naujų 
THOR, BEEVAO ar 
ONF. MINUTE po

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIMKOS, RUSHK08 SBTiFERINM VANOS IR ELEKTROS 

TREATMENTAI 
•vediški mankštinimal Ir elektros masažas 

Treatmental visokių ilgų, reumatlartio, nervų atltalaymo. šalčio
Ir taip teltaua, au elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių Ilga.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius s t danui Utarnlnkals nuo t Iki lt vai. nakties

Matykite Tas Vertybes Tuojaus! 
PASTEBĖJIMAS

Šios prekės labai greitai psrsiduoda, todėl malonėkite 
kuo greičiausiai atsilankyti į

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų voga.

Yardas ir ofisas:
12132 80. UNION AVĖ. 

Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Adv. B. Vasiliauskas
k-to pirmininkas 

Kap. P. Jurgėla,
k-to sekretorius

801TH 
VEST SU?.

VECIAS Ift BRAZILIJOS

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
Lietuvis kui 

BONUS

-SctytmŽmG FbrThe komes
4»rr-S» ASCHtS AVC. CM skmmoho st. Z*M-4O W. m* St « M«M.(WOOO AVI

4177-83 Archer Avė. - 2536-40 W. 63rd St.
Kampas Richmond 8t. Kampas Maplewood Avė.

MORTGAfiE

nėse Valstybėse mano pagy- Lietuvos Vyčių ‘‘Dainos** 
venti porų mėnesių ir paskian tvoras turės praktikų šiandie, 
vėl grįš į Brązilijų, kur ir to*! spalių 17 d., Lietuvių Andi- 
liau rūpinsis lietuvių dvasi- torijoj, prie 31 gatvės ir Hal- 
niaia reikalais. ated. Prasidės 8 valanda va-

SIUNCIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O■K»C R A 

PRISTRAftYKITR Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS niZNTH

V.ST 47th 8TR. Tel. LAPayette 1083

Pochy M. R. 
Kent. M. R.
Lnmp ........
Black Band

Broadcastinam gražius programus kas antradienį 7 riX) 
vakare iš stoties WGE8, 1360 kilocykles. 

Priimam Lietuvos Paskolos Bonus ir Miesto Skriptus 
kaipo mokestį už prekes. Prekes palaikysime ant vėles-
nio pristatymo jei to pageidaujate. •

I.timp

MIK

MM




