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T. SĄJUNGĄ GAVO omu VOKIE
TIJOS PRANEŠIMA

Vokietijoj bus panaikintos kon
centracijos stovyklos

T. S. GAVO OFICIALŲ 
PRANEŠIMĄ

PANAIKINS KONCENTRA
CIJOS STOVYKLAS

ŽENEVA, spal. 22. — T. 
Sąjunga vakar gavo oficialų 
Vokietijos pranešimų, kąd ji 
išeina iš šios sųjungos.

Sakoma, Vokietijos praneši
mas yra visai trumpas. Pažy
mėtas tik išstojimo faktas.

BERI,YNAS, spal. 21. —
Vokietijos vyriausybė nuspren 
dė artimoj ateity panaikinti 
visas koncentracijos stovyklas. 
Stovyklose laikomieji bus pa
leisti.

ĮSPĖJAMA PRIEŠ 
INFLIACIJĄ

SAKO, VOKIETIJA NEGALI 
APLEISTI T. SĄJUNGOS

PARYŽIUS, spal. 21. —
Prancūzijos premjeras Dala- 
dier įspėja parlamentų, kad jis 
Būtinai subalansuotų valstybės 
sąmatų. Jei tas nebus padary
ta, frankui gręsia neišvengia
ma infliacija.

ŽENDVA, spal. 21. — Dip
lomatai randa, kad Vokietija 
teoretiniai gali; išeiti iš T. Sų
jungos, tačiau praktikoje ji 
yra surišta su Sųjunga. Tai 
dėl to, kad T. Sųjunga yra 
Versalio taikos sutarties da
lis.

SUSPROGDINTAS TRAU
KINYS

POLITINE KAMPANIJA 
VOKIETIJOJ

HAVANA, Kuba, spel. 22., BERLYNAS, spal. 21. 
Mantanzas provincijoj sus-, Vokietija,] prasideda pųlHinė

progdintas Santiago * ek#pre- parlamėnfo rinkimų kampani- 
sas. Garvežys ir du bagažiniai fja Veda nacionalsocialistų (fa 
vagonai nuversti nuo bėgių, ;fcj8tų —hitlerininkų) partija. 
Patys bėgiai per 400, pėdų iš- jęoi ^as jį vįena vyrauja. Ne
versti. Pasirodo, kad bėgiai . žinia kas bus su kitomis par
buvo paminuoti. . rijomis.

MAIŠTAI NENUMALŠINTI

LONDONAS, 
Čia gauta žinių,

spal.
kad

22. — 
Siame

APIPLĖŠĖ POLICIJOS 
STOTĮ

PERU, Ind., spal. 21. — Du 
kariuomenės maištai ne tik ne p|.si|[ai įsiwržp į sio mips,0
numalšinti, bet 
dar progresuoja.

maištininkai

NEBELIO DOVANA

I policijos stotį, radę tris po- 
jlicmonus suvarė į rūsį ir pas- 
Įpruko pagriebę vienų kulkos
vaidį ir du revolverius.

STOKHOLMAS, Švedija, • 
spal. 22. 1933 m. Nobelio
dovana už pasižymėjimą me- Į 
dicinoje pripažinta dr. T. Hu-4 
nt- Marganui, Pasadena, Cal.

SVAIGIEJIEMS GĖRIMAMS 
EMBARGO

ŽUVO 54 JAPONAI

KOBE, Japonija, spal. 21.— 
Taifūnas sulamdė ir nuskandi
no garlaivį “Yašima maru.” 
54 asmenys žuvo. Sakoma, jų 
tarpe buvo dvi anglų moteriš
kės.

ĮSAKYTA ŠAUDYTI 
HITLERININKUS

Čia parodoma naujas motorinis trauk 
kurį Budd Manufacturing kompanija, Phit 
phijoj dirba Chicago, Burlington and Qni 
geležinkeliui, šis traukinys pavadintas “ 
Zephyr:” Padirbtas iš nedėmėtojo plieno, 
nas traukinys sudaromas iš trijų sujungtų 
lių. Galės važiuoti 120 mylių per valandų, 
naudojamas Diesel elektros inžinas.

MEKSIKOJ AREŠTUOJAMI 
f’CUNIGAI IR PASAULI- 

NINKAI

CHICAGOS JAUNUOLIS 
PASPRUKO Iš RUSIJOS

1
CHICAGOJE

PASKUTINE SAVAITE PRISIRENGT! 
PRIE VIEŠOSIOS RINKLIAVOS

REIKALINGA DAUG RINKĖJŲ 
ŠIAM KILNIAM DARBUI

Tik penkios dienos beliko i- Tai padarykite tuojau, kad ge 
ki viešosios rinkliavos Dariaus riau susitvarkyti ir darbais 
-Girėno paminklo fondo nau- pasidalinti. Rytoj vakarų j- 
dai. šeštadienį, spalių 28 d., Įvyks (VVestsidėj) kolonijų 
šimtai rinkėjų ir darbininkų (komitetų susirinkimas. Komi- 
pasklis po ui Uiulį Chicagos tetų valdybų nariai prašomi 
miestų aukoms rinkti. Kad to- atsivežti smulkmeniškus ra- 
ji rinkliava būtų pasekminga, portus: kiek turi rinkikių,
reikia kelių tūkstančių rinkė
jų. Dėl to visos lietuvaitės,

kiek vyrų darbininkų, kiek 
automobilių. Atvežkite visų

kurios tik gali, šiam kilniam rinkėjų ir darbininkų vardus, 
darbui' prašomos užsiregis- Juos visus reikės paskelbti 
truoti kolonijų komitetuose, spaudoje.

LIETUVOJE
ŪKININKAI IR GINKLAI

PASTATE KRYŽIŲ

LAPES, Kauno apskr.—Šv. 
Metų atminimui pavasarinin
kai gražioje aikštelėje prie 
bažnyčios pastatė aukštą ge-

\ alstybės saugumo de|>arta- jeįįnį kryžių, kuris rūgs. 24 d. 
mento direktorius J. Statkus, vįetoa klebono kun. J. Jaso

į PARYŽIUS, spal. 21. — J. 
Valstybių vyriausybė paskelbė 
svaigiųjų gėrimų įvežimui em
bargo (uždraudė įvežti). Pran
dūzai vyno gamintojai pareiš-*
kia, kad tas yra nukreipta 
prieš Prancūziją. O jie tik ir 
lflkeriavo, kad greičiau būtų 
atšaukta prohibicija. Buvo pn-
sirengę siųsti daug vyno.

VIENA, Austrija, spal. 21.- 
Austrijos vyriausybė įsakė po
licijai, kad! ji šaudytų į hitle
rininkų demonstrantus ir pro
pagandistus, kurie neduoda vy 
riausybei ramybės.

SUDEGE UNIVERSITETAS

MEXICO CITY (per paš
tą). — Martinez de (ji Torre 
mieste Meksikos nepriklauso
mybes dtenoy pagarbai katali
kai surengė literatinį vakarų 
bažnytinėje salėje. Policija su 
sirinkusius užklupo ir arešta
vo du kunigus ir 45 pasąulinin 
kus. Už kdkio laiko jie visi pa
leisti su paaiškinimu, kad jie 
buvo laikomi distrikto teisė
jui darant jų nusikaltimo ty
rimus.

Federalinio distrikto mieste 
ly Vilią de Miscoac areštuota 
katalikių moterų grupė, kurios 
vienuose namuose kalbėjo ro
žančių. Jos nepaleistos. Joms
išaišlfinta, kad ’ peržengu-J 
šios krašto konstituciją tuo sa 
vo religiniu susirinkimu.

NENORI ATSISTATYDINTI

OSLO, Norvegija, spal. 21. - 
Per pastaruosius . rinkimus

PARYŽIUI, spal. 21. —Pas 
vietos J. Valstybių konsulų 
Jtreipės prašydamas pagalbos 
Chicagos koįhnnisto sūnus W. 
Giedraitis;and.. kurį tė
vas prieš du metus pasiuntė nnnima 
sovietų Rusijon, kad jis tenai j 
įgytų komunizmo mokslo.

Jaunas Giedraitis lankė mo 
kyklą. Pereitą vasarų mokykla 
uždaryta ir jaunuolis liko be 
nieko. Tad nusprendė ko vei
kiau dumti iš raudonojo “ro
jaus”. Vargais negalais pasie
kė Paryžių ir konsului pareiš
kė, kad kelionė į J. Valstybes 
nebegalima, nes jis turi vos 
20 frankų (apie 1 dol. 10 c.).
Prašė, kad konsulas gelbėtų 
jam grįžti į Chicagų.

BOMBOS SPROGDI
NAMOS

AL SMITH CHICAGOJ

šeštadienį Chicagos šimtme
čio pažangos parodoj# buvo 

Al Smitho diena. 
“Linksmas kariauninkas,,” 

i kaip Al Smithas vadinamas, 
Chicagon atvyko apie 10 :Q') ry 
tų. Keli šimtai piliečių jį pa
sitiko.

parašė vidaus reikalų ministe- 
rini pulk. Rusteikai raštą, ku
riamą iškelia klausimų, ar ne,- 
vertėtų palengvinti ūkinin-

buvo iškilmingai pašventintas. 
Gražų pritaikintą pamokslėlį 
pasakė kun. St. Telksnys.

Po pamaldų įvyko susirinl
kams gauti leidimus ginklams kįmaa, kuriame dalyvavo atvy 
laikyti. Ym-patirtu JjąĮ tąfckę Kauno-svečiai kun. St 
kur daugiau ūkininkų turi gin f Telksnys ir Jaunimo Vado rė
klus, piktadarysčių, ypač di 
dėsnių plėšimų, būna daug 
mažiau, o ir pasitaikančios 
kartais beveik visuomet nepa

daktorius p. Valaitis.

Garsus mūši} dainininkas 
Kipras Petrauskas greitu lai-

šeštadienį lietus pakenkė 
Al Smitho dienai pažangos 
parodoje. Tad šios dienos mi
nėjimas atidėtas šiai dienai— 
pirmadieniui. Bus ir patsai Al 
Smithas. ’

DIRIŽABLIS ATSKRIS 
KETVIRTADIENĮ

Galutinai pranešta, kad vo
kiečių dirižablis “Graf Ze-

vyksta. Piktadariai paprastai | įcu išvyks į užsienius. Pirmojo 
žino, kur jie, gali vogti ir kur'eįĮėj dainuos Paryžiuj, vėliau 
ne, kur jie gali tikėtis kulkos Milane, Amsterdame ir kitur.
ir kur gali būti ramūs. Davus 
galimumo ūkininkams laikyti 
ginklus lengvesnėmis sąlygo 
mis, nusikaltimų skaičius su

Apsukęs .Vakarų Europą, jis 
grįš vėl į Lietuvą.

mažėtų.

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS

ŠAKIAI. — Čia įvyko kat. 
moterų suvažiavimas. Iš skv-

ppelin” į Chicagų atskris ket- dalyvavo per 40 atstovių 
virtadiėnį anksti rytą ir ap- į svečių. Šakių rajone dabar

VYRIAUSIAS TEISMAS 
PANAIKINO MOKESČIŲ 

MAŽINIMĄ

Vyriausias Illinois valsty
bės teismas penkiais balsais 
prieš du nusprendė, kad Co- 

oko apskrities mokesčių pa
tikrinimo boardo sumažinti 
mažiems namams 15 nuoš. mo
kesčiai yra neteisėti.

Dabar Cookd apskrities iž
dininkas paskelbė, kad visų 
mažų namų savininkai 30 die
nų bėgiu gali užmokėti antrą
ją 1931 m., mokesčių dalį. Pra 
ėjus 30 dienų bus prisegamos 
mėnesinės bausmės.

SPRINGFIELD, III., spalių 
22. — Suplūdę čia progresv-' sistos Curtiss-AVright-Rey-|yra U kat. moterų skyrių, su 

nokia lėktuvų stotyf Glenview. narių. Suvažiavime prane-
Paskiau iš ten skris į parodos
sritį ir skrajoR miesto padan
gėmis. Tą pačią dienų dirižab-

vių unijos angliakasiai vis
kiek daugiau laimėjusi darbo į <}ar neapleidžia miesto. Tačiau
partija reikalauja, kad atsista-1 nėra pavojaus. Jie yra polici
lydintų liberalų ministerių ka
binetas.

Šis nemano tai padaryti. Sa
ko, susirinkęs parlamentas iš
spręs šį klausimą.

PRANCŪZŲ KARDINOLAS ■ Prancūzijos kunigija pirmuti-
LAIDUOJA KUNIGŲ 

PASIAUKOJIMĄ
nė mielai priims tuos sunku
mus ir kaip visados ji daug 
dirbs religinio žmonių gyveni
mo reikalais. Sulyg savo išga
lės ji gelbės, kad bažnyčių sta

• PARYŽIUS, spaliu 20. —
Paryžiaus arkivyskupijos ku
nigų rekolekcijose Jo Eminen tymas būtų užbaigtas, kad kri
eija kardinolas Verdier kalbė
damas palietė ekonominį kri- 
zį, dėl kurio daug kenčia vi
sas pasaulis.

Prancūzijos krašto iždui
ST. JOSEPH, N. B., Kana- j gresia didelis nepriteklius, sa- 

da, spal. 21. — Sudegė istori-, kė kardinolaa. Netolimoj atei- 
nie garsus Kanados St. Jose- ty vyriausybė gal suvaržys gy 
ph universitetas. Nuostoliai I ventojams kai kuriuos patogu- 
siekia vieną milijoną dolerių. I mus, gal dar ir pačią laisvę.

kščioniškos mokyklos būtų ati
darytos. Be šių mokyklų religi 
niai pašaukimai veikiai galėtų 
išsisemti.

Paryžiaus priemiesčiuose ir 
apylinkėse statomos 45 bašny-

jos ir kariuomenės kontrolėje.

šė skyriai savo veikimą. Kata 
tikės moterys daug dirba lab
darybės srity.

Vakar anksti rytą susprog- lis išskris į Akron, O., o iš ten
dintos dvi bombas netoli Pea- j — į rytus, 
body Coal kompanijos Wood- 
side kasyklos. Tačiau nieko 
ypatinga neatsitiko.

Nepaisant lietaus, angliaka
siai turi mitingus Reservoif 
parke.

SIS SKELBIMAIS

PARVYKO MORGANAS

iCooko apskrities medikų 
draugija, kuri yra nesenai su
organizuota iš išėjusių iš Ame 
rikos medikų draugijos-narių, 
nusprendė naudotis skelbi
mais, kad tuo būdu supažin
dinti žmones su praktikuojan-NEW YORK, spal. 2L — Iš 

Europos parvyko finansinin- į čiais savo* draugijos medikais 
kas J. P. Morganas. Jis pareiš i ir jų gabumais. Taip pat nus-
kė, kad Anglijos prekyba ge
rėja. Tačiau apie NBA atsisa
kė ką nors pareikšti.

prendė sumažinti žmonėms 
kaštus už medikalinį patarna
vimą.

STATYS SALĘ
.LYGUMAI, Šiaulių apskr.- 

Šiais metais gerb. kuo. kleb. 
P. Svilos rūpesčiu numatyta 
statyti katalikiškoms organi
zacijoms salė. Salės statybps 
reikalus sutiko vesti Kat org. 
dvasios vadas kun. Pranckū- 
nas. Visos katalikiškos organi
zacijos, ypač pavasarininkai, 
mielai sutiko prie jos staty
bos prisidėti.. Ateinančiais me
tais, jei Dievas padta. salė 
bus pastatyta.

DĖMESIO!

čios. Bedarbių skaičiaus suma-1 Iš šimtmečio pažangos paro
žinimui kardinolas įsakė, kad 
nebūtų nutrauktas tų bažnyčių 
statymas. ,

(Los pavogta retų pašto ženk
lelių kolekcija vertės 2,500 do 
lerių. ..

DIRBA SĄMATĄ
i

30 wardo aldermonas J. 
Clark, aldermonų tarybos

S.
fi-

nansų komiteto pirmininkas, 
pradėjo dirbki miėstui 1934 
m. išlaidų sąmatą. Kadangi 
mokesčių rinkimas yra apsun
kintas, tai ir sąmatos nustaty
mas nėra lengvas darbas.

Šiandien, pirmadienį, spalių 
mėn. 23 d., 8 valandą vak. šv. 
Antano Cicero parapijos sve
tainėje bus paskaita Sao Pau
lo lietuvių katalikų parapijos 
klebono, kun. Benedikto Su
ginto šioje temoje: “Lietuvių 
išeivių Brazilijoj medžiaginė, 
kultūrinė bei tikybinė būklė.”

Brangūs tautiečiai, malonė
kite kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti !

Mano adresab: .
ftev. B. Sugintas, 2503 VV. , 

4<į PI. Telefonas Laf. 1287.
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DIENOS KLAUSIMAI
PRIEŠ DIDELES ALGAS

Krašto Vyriausybė imasi priemonių prieš 
Visas tas kompanijas ir bėndrovęs, kurios sa- 
y> Viršininkams — vedėjams moka nežmo- 
ųiškai dideles algas. Juk kiekvienam turi būt 
aišku, kad jei kurių kompanijų viršininkai 
imk milžiniškas algas, tos kompanijos turi 
gauti didėlį pelnų. O šis pelnas dažniausia 
gaunamas nežmoriiškal išnaudojant darbinin
kus, mokant jiems alkio atlyginimų.

Washihgtotte kalbama, kad jei vyriausy
bei nepasiseks tų mokamųjų didelių algų su
mažinti gražiuoju tada būs kreiptasi kongre
sam Bus reikalaujama įstatymo teisingajam 
turtų paskirstymui.

Andai prea. Roūfceveltas, sakoma, neti
kėtai patyrė) kokios tai milžiniškos algos mo
kamos Bollyvroodo ‘‘žvaigždėms”. Ten kai 
kurie artistai už kratomųjų vaiždų dirbime 
dalyvavimų ima tikrai nežftmftišktts atlygini
mus — po keletu šimtų tūkstartčių dolerių. 
Atitinkami vyriausybės organai reikalavo, 
kad “žvaigždės” atsisakytų nuo milžiniško 
Atlyginimo. Tačiau tie ponai atkirto, kad 
tai ne vyriausybės reikalas. Sako, jei kiti 
profesijonalai gali imti didelius atlyginimus 
UŽ. sBvo patarnavimus, tai kodėl tas turėtų 
būt draudžiama talentuotiems artistams.

Prez. RooseVeltas viešai pripažino, kad 
ir jo paties alga yra didelė. Tačiau yra Ame
rikoj daug žmonių, kurie keleriopai daugiau 
apmokami už patį krašto prezidentų.

’ Vyriausybės pastangomis kai kurių ge
ležinkelių kdmpanijų prezidentai sumažino 
sau algas. Bet dar ne visi. O Jų. metinės algos 
yra daugiau kaip 100,000 dolerių1.

Iki šiandien dar didėles algas ima kai 
kurių didžiųjų apdraUdos kompanijų prezi
dentai ir viršininkai — iki 175,000 dol. per
t—M—M - nH|Į^--- -e i -i » l

Vytautas Lapiyg

MNINKE! ŠTAI TAVO PAKAS
Bedievybė n'.ift darbininkams skurdų

Viduriniais amžiais tokių fabrikų, 
kaip dabar, nebuvo;- nebuvo taip pat nė 
skurstančių darbininkų. ApAis laikais vie
toj dabartinių fabrikantų, būto meistrai, 
kurie geriausiai mokėdavo savo amatų ir 
buvo pirmieji darbininkai.

metus. O tos kompanijos dažnai nusiskundžia 
ir retkarčiais net mokestį už apdraudę padi
dina. Pinigai reikalingi milžiniškoms virši
ninkų algoms, puošniųjų ofisų išrengimui.

Bet štai eina teismo diena. Juk tai ne
krikščioniška, jei keli šimtai žmonių iš tik
rųjų savo lobiams neturi nei krašto, nei galo, į 
kada dešimtys milijonų kitų neturi tinkamos 
pastoges ir net maisto.

AR ĮBSILAIKVB AUKSO VERTES 
LITAS

LIETUVOS GYVENIMAS
LIETUVOS PREKYBA SU 
UŽSIENIAIS RUGP1ŪOIO 

MENESĮ

lietuvių kalbos bUs išleista dar 
(anglų, prancūžų, čekų, rasų, 
litalų ir lenkų kalbottiis. Tsb.-

Šių metų rugpiūČio menesį 
Lietuva įvairių prekių ekspo
rtavo (išvežė užsienin) už 14,- 
600,000 litų, o iš užsienių įve
žė už ra,400,000 litų.

DARIAUS IR GIRĖNO ŽU
VIMO PRIEŽASTIS

DAR NEAIŠKI *

Mūsų transatlantinių lakū-
, Rųgpiūčio mėn. padidėjo ar- J»ų Dariaus ir Girėno žuvimo 

. kliu, galvijų, kiaulių, šviežios priežastis vis dar galutinai ne-
" ‘‘Talkos” Spaudos Biuras praneša, kad!“1^*, lašinių ir sviesto eks- nustatyta..Yra tik spėliojimai, 

anglams numušus sterlingų svaro ir Anieri- Portas. Kiaušinių, javų, ir U-.tačiau kurie tie spėliojimai ti
kos Jungtinėms Valstybėms, savo dolerio ve
rtę, kilo tuojau baimės ir dėl Lietuvos lito 
vertės pastovumo. Lietuvos Bankas, kuris lei
džia ir saugo lito reikalus^ aukščiau ir dabar 
pakartotinai pareiškė, kad laikys lito- aukso

nų eksportas sumažėjo. Impo- (kslūs, nėra žinios. Žuvinio prie 
rto per tų patį laikų svarbiau-^astimi yra suinteresuoti visi. 
šių vietų užėmė trąšos, benzi-.Nors nuo to laiko praslinko 
nas, akmens anglims, cenien-,)au gerokai laiko, tačiau kai-
tas. Cukraus .ir silkių

vertę. Nors atviros agitacijos per spaudų už mas sumažėjo, 
lito vertės sumažinimų nevedama, bet yra ne

įvezi-
Tsb.-

inažai žmonių, kurie to norėtų. To laukia pir-1, OVA A APIE DARIŲ IR
m.iausia visi įsiskolinusieji, nes jie tikisi at
pigusiu litu lengviau iš skolų išbristi. O yra 
stipriai įsiskolinę daugelis ūkininkų ir mies
tuose naujų namų savininkų. Kurie laiko sa

vo sutaupąs piniguose, tiems žinoma, lito 
vertės nusmukimas būtų nuostolingas. Taigi 
nuolat tenka girdėti žmones besiginčijant nž 
ir prieš auksavertį litų. Bet svarbiausia prie
žastis, dėl kurios vyriausybė yra nusistačiusi 
laikyti lito aukso standartų tai tą, kad lito 
nusmukimas įbestų ermyderį į krašto ekono
minį gyvenimų ir galutinai pakirstų žmonė-

GlREftĄ ŽEMOMIS

kalbomis -

bos vis dar nenutyla.» V . .. 7
Lietuvos Aero Klubas ir su

daryta speciali vyriausybės 
komisija mūsų didvyrių žuvi- 

Įtno priežastį intensyviai tiria,F
tačiau oficialaus pranešimo^ 
vis dar nepaskelbia. Matyt 
frūkšta dar kai kurių dUome-

žurnalistas Bagdonas Ma- nų,' arba kas kartų iškyla ko
tas,, norėdamas duoti pilnų mū 1 kių dar abejonių. Ryšiumi su 
sų didvyrių Dariaus ir Girėno 'tuo, Lietuvos Aero Klubas pa
žygio įvertinimų, o ypač no-1 kvietė iš Čikagos Amerikos 
rėdamas iškelti jų tragiško žu- lietuvių inžinierių Jasulaitį, 
vimo priežastis, parašė knygą J Juiris konstruktavo mūsų la- 
pavadintų “Teisybė apie Li- kūnų dabau garsiųjų “Litua-
tuanięų”. Knygoje yra surin- nicų”. Jis apžiūrės lėktuvo lie 

se pasitikėjimų pinigu. Mat, Lietuvos žmonės !kta visa medžiaga apie kelio- kanas ir pasakys savo nuomo- 
tikėjo rtisų rubliui, o štai žlugo milžiniška n£ 'r Magingų mirtį. Knygą ;nę. Žuvimo priežastis visgi tu- 
carų Rusija, ir'jos rubliai neteko jokios ver- toiės apie 1.00 puslapių ir bė rėš paaiškėti.
tės; paskiau vokiečių markė galutinai nu
smuko. Šitų dviejų valiutų žlugimas padarė 
Lietuvai ir jos gyventčjams milžiniškų nuos
tolių, apskaitomų milijardais litų. Ir kai 1922 
metais spalių mėn. 1 d. pasirodė mažutis 
kuklutis lietuviškas litas, jis buvo sutiktas 
su dideliu nepasitikėjimu. Tada buvo graibo
mas ir gaudoma^ turtingosios”bėi 'galingo
sios Amerikos doleris1. Jis tūrėjo iki pasku
tinių laikų neribotų pasitikėjimų, nors per 
dešimtmetį, nei kiek nesvyruodamas, ir litas 
įsigijo pilnas teises. Vis tiktai, kai šiemet 
subraškėjo if “pinigų karalius”, žmonėse dar 
buvo apie 7 — 8 milijonai dolerių. Pradėta 'daugiau aiškėti visame civili- 'serga.apkrečiamomis ligomis, 
skubintis jais nusikratyti, keičiant į litus rfr duotame pasaulyje. Todėl ir 1 aip pat labai daug rašoma

Tsb.-

SVEIKATA
MCSŲ VAfjfcAI IR JŲ 

SVEIKATA 
.— ■J* •.-----

Artiniiansia« ir p brangiūU-

įvo gyventojams tyrų vandenį.
Draudžia gaminti kenksmin
gus, ^nešvarius ir HogUs val-

sias mūsų -turtUs yra mūsų vai žmonių susigrūdifnui ir kitaip 
kai, būsiamicji piliečiai. Neivię į stengiasi jų gyvenimų gerinti 
na tauta negalės būti galinga, [Tvarko išmatų ir srutų išgabe-

Spalių 5 d., 1030 m., netoli Allone (Prancūzijoj) įvyko 
katastrofa britų dirižablio R-101. Katastrofoj žuvo 17 žmo
nių* jų tarpe įžymiu lakūnų ir aviacijos viršininkų. Toje vie
toje dabar pastatytas šis paminklą*’.

— . - . • i • * g M- ---
Gerbiamieji, ar yra koks ki- gimo, raumenų reumato, ner

tas biduresnis ir tiek pat ne- vų ir kitų ligų,- turi mažų žai- 
kenčiarnūs dalykas, kaip dvo- žilų fokuse, kuri retkarčiais
kiantis burnas kvapas, kuris * atneša bakterijų į kraujų. O 

kraujas išnešioja jas* į husil- 
pušias kūno dalis.” 
į. s Statistika rodo, kad vien 
tiktai Chicagoje 90 n Uos. mu

turi

net kenkia sveikatai tų, kurie 
susitinka ir kalbasi su tokiais 
žmonėms! Dantų puvimas y- 
ra populiariausia žmonių yda;
tas žmonių apsileidimas pbn- kyfclibio amžiaus vaikų 
ta dargi tokiais laikais, kada trukumus, kuriems galima ke- 
žmonijos pažanga eina grei- Mas pastoti, ir kurie paskiau, 
tais žingsniais.' Žiloje sertat- gyvenimo bėgy je, gali būti
vėje žmonių dantys labai rėtai rimtų ligų priežastimi, 
kada pūdavo. Bet šiandien,y>jIn, tėvai n. lnūtinJ8 ty. 
tiesiog stebėtis reikia, kiek y. !ttpra,tk ,kllc.
daug yra žmonių su pūna,,- įi(j jų saikų da„.
šiais dantimis. Jungtinėse Am. 'įyw žy-iaj „wMall; oe. 
Valstybėse, Anglijoje, Prancū- y,, paikl„ ,, kiti
rijoje ir Vokietijoje apie 90
huoš. mokyklinio amžiaus vai
kų turi pūvančius darutis ir 
nesveikas burnas.

Kokių gi pabaudų mes mo
kame už tokį dalykų stovį I

nudaiMpitnai) kuriuos jų.den- 
tistas gali suteikti vėlesniais 
gyvenimo įlietais. Vien tiktai 
‘Chięągos gyventojai kasmet iŠ 
leidžia Apie' 10,0CO,įw dolerių 
dantų priežiūros reikalams. O

Pūnantieji dantys ir nesveika i iš tos sumos didesnė dalis nu-
inažo vaiko burna yru pavojih

g>U£ ir gėralus: Pastoja kelių U^kr^-iąmųjų saikų tii-
gų p|ptintojai. Tuo būdu ap- 
sikrečiama difterija, tymais

jei jos sūnus ir dukterys nebus Įnimų iš miesto. Nuo sveikųjų 
sveiki ir linkspn. Tas ima vis įatlkiria -tuos žmones, kurie sU

(m-easles), skarlatina ir netgi 
džiova. '

ėiiia prarastų dafrtų pftkeiti- 
pittj įvairiose forams

Baigdamas ūbriu priminti 
* kjog už gražių, raudonų lūpelių, 

kiekvieno asmens gražybės sle 
nksčio, Dievulis paslėpė dvi 
eiles perlų; perlų, kurių ver-PūnanČius dantis turinčio 

vaiko organizmas yra tiekite yra neapkainuojama; kurių 
menkai atsparus ligoms, kad už didžiausius pinigus nega-

įsigyjant kokį turtų, tačiau vis dėl to dolerių 
laikytojai turėjo didokų nuostolių.

Taigi dabar dar litui smukus, jau pini
gui nebeliktų jokio pasitikėjimo, o tas gali 
turėti blogų padarinių dar silpnai išbujoju
siam jauttos Lietuvos valstybės ekonominiam 
gyvenimui. Todėl tai svarbiausia Vyriausybė 
užsispyrusiai lųiko litų aukso vertėje. Tačiau 
šiais laikais kų nors pranašauti yra neatsar
gu. Taip ir apie lito tolimesnį likimų kų nors 
tikro sunku pasakyti.

Saldžia ir pati visuomenė rfl- apie bigienų ir kūno
pinasi, kad ligos būtų pašalin- Bet daugelis žmonių

įtoš ir žmonių sveikatos reika
lai gerėtų.

J. Amerikos Valstybių, ats
kirų valstybių vyriausybės 
ir miestų sveikatos tarybos

svarų.
mažai

skaito arba girdi apie svar
biausių ligų priežastį,būtent 
apie nešvarią, apkrėstų burną

jis lengvai gali apsikrėsti į- 
vairiomis ligomis ir silpnai au

Įima pirkti. Tai yra bfangčny- 
bės neturinčios sau lygių ir

ga, bręsta. ZyMųs autoritetas f jas kartų praradus daugiau 
medicinoje YVilHam Osler sa-' nei viso pasaulio galimybės 
ko: “Apsaugos medicinoje nesugrąžins. ,

bni darbštūs, stengdavosi kaip galima ge
riau, sųžinihgiau atlikti darbų, todėl dar
bas noriai brtvo jiems duodamas.

Laikui Cėgant, išrandamos įvairios 
mašinos, motorai. Įsisteigia fabrikai. Meis
trų vietas užima fabrikantai, kurie dar
bo nemoka ir patys neina į darbų. Darbų 
atlieka mašinos ir nė vieno amato nemo
kantieji suvargę darbininkai. Darbininkų 
pareikalavimas sumažėjo. Daug jų liko 
be darbo.

Tuo laiku ėmė laivai plisti bedievybė.Vietoj čiabnrtUlių darbininku, tuomet 
buvo meistrų nvokiniai ir pagelbiftiiikAi. 1 Ypatingai jų pbitiiio laisvamaniai: Voitė- 
Doriiry buvo datig ir meistras vienas ttė- I rts, Ruso, Alembertas, UiderotAs, Helve-
galfdavo atlikti viso darbo, jis {Mstimda- 
vo' sau pageibi ninku, kurie karta buvo ir 
jo mokiniai. Pasimokinę to amato dešimt 
ar daugiau metų ir išlaikę egzaminas jre 
tapdavo meistrais.

Aftų laikų meistrai buvo persiėmę 
Kristaus dvasia ir stengtai laikytis Db> 
vo įsakymų. Pats didžiausias Viešpatie* 
įsakyoias: mylėsi Viešpatį trž vis labiau, 
o *avo artimų taip, kaip pats sAVe. Tb 
įsakymo lflikytiatnie?. meistrai Uėskriatts- 
d»vh ,-Avo pagalbininkų, juos mylėdavo, 
gerbdavo, jų piktam nenaudodavo. Meis
trui n pagelbiąmkai buvo patenkinti la

tins, ftolltaebas ir kt. Jų raštus ypatin
gai skaitė dvarininkai, fabrikantai, kurie 
tutėjo daug laiko ir pinigų, lengvo bildo 
dvarininkai ir fabrikantai benkaitydami 
tuos raštus virto bedieviais. Bedieviai 
gnlvoiiaMik kad po mirties nėra nei dan
gaus, nei pragaro stengėsi snsiknrti saU

su pinančiais ir nesveikais nieko nėra lygaus burnos hi-
dantimis. Geriausias maistas,

leidžia įstatymus sveikatos rei švariausias vanduo i» fyriait- 
kalams tvarkyti ir kitokiais bū sias oras negali švarus patekti 
dais stengiasi gerinti sani-tari- ji mūsų kūnų, jei jie turi perei- 
nes sųlygas. Kiekvieno mies- Į ti pro nešvarių, dvokiančia 
to valdyba stengiasi teikti sa- įburnų.

lie dirba fabrike. Tuomet bedieviai darb
daviai reikalaudavo anuos dirbti už to
kių kainų ir tiek luiko kiek pasižadėdavo 
dirbti pasisiūlę, arba juos paliuosuodavo 
ir imdavo pasisiūliusius.

Bedievybė atpalaidavo darbdavius 
nuo Dievo įsakymu, kurie liepia mylėti 
savo artimų, taigi ir darbininkų kaip sa
ve patį. Bedievybė atpalaidavo darbda
vius ir nuo Bažnyčios mokslo, kurs skel
bia, kad neteisingai nutraukti darbinin
kui algų yra nuodėmė, šaukianti į dangų 
keršto.

Atsipul;iidavnb darbdaviams nuo ti
kėjimo, prasidėjo baisiausias darbo žmo
nių piktnaudojimas, ypatingai Anglijoj, 
Prancūzijoj, Vokietijoj, Belgijoj ir kitur, 
kur tik aukštuoineoeje bedievybės įtaka 
stiprėjo. Vargšai darbininkai dirbdavo į 
porų po 18 ir pagaliau po 20 valandų, o 
užmokestis už tų darbų bufu toks men-

tojų ant žemės. Tam tikslui jie atsidavė i kas, kad darbininkas vos vienas galėdavo
savo geidulių tenkinimui. Kad patenkinti 
geidulius reikėjo piiliįįų. Todėl dartrihin- 
k&nis algas mažino ir reikalavo dar dau
giau darfbo. Bario verčiami darbo netu- 
rihtie.H eidavo į fabrikas, siūlydamiesi 
di/bti dar pigiau ir ilgiau, negu tie, ku-

pramisth Darbininkams neįstengiant iš 
maitinti žmonų, vaikų,- bado verčiami ir 
jie ima .grūstis'į fabrikus darbo ieškoti. 
Bet ir šie maža kuris' gaudavo darbo, nes 
daug’buvo ieškančių darbo, o darbirtinkų 
pareikalavimas mažas. Moteris arba mer-

giėtiat ir dantų 
mui”,.. Rr. Cbas.

prezervavi- 
tt. Mavo

tm®, mylėkite tuos perlus, 
saugokite ir laikykite juos šva 
riaia. Jie yrai jūsų geros svei- 

yra pasakęsBeveik Visi žmo i katos pažymiai ir gerai už
neš vidutiniško amžiaus, kurie laikomi jnme gelbės siekti pa
kenčia d^l reumato, širdies Ii* sisetdmo -ir laimės-jier visų 
gos, atsikartojančio strėnų die gyveninių. • Dtz A. Lauraitisf •* ,-1‘' .• i. ■ .i , ii ..... n a ». Mtr niafl 1 iki JU “■ ■

gfiitė gavusi fabrike darbo, bljddamA, kad darytų, blogų liėttfviaBft:,
jos neišvarytų, turėjo atlikti he Vieft sa- | tuomet nemanė juk. lietuvis, 
vo darbų, liet ir patenkinti fabriko bedie- Į kad Kauno gatVėjė' autobusas • riedės, 
vių ponų kūno geidulius, tokiu būdu još i kad dvidešimto amžiaus būvis
už duonos kųimį turėjo atsiduoti darbda
viams su kūnu ir siela.

Taip darbininkai įkrito į tikrų pra
garų. Jie dirbo, vargo po 21) valandų į 
parų tik dėl to, kad kaip.nors pramistų, 
o jų Žmonas ir dukteris pasiimdavo fabri-, 
kų ponai darbdaviai savo geidulių ten- 
kihti. Taip buvo elgiamasi su darbinin
kais 18 amžiais pabaigoj ir IR pradžioj.

PADAVIMO KALNE

(Ten, iš kur Vytautas žiūrėjęs į Kaunu)
'Man prieš akis žemai platusis Kaunas,
tamsiai raudonas, pilkas, jo kraštais —
kairėje Nemunėlis bėga sraonaa, »*
o dešinė išmarginta namais.
Alaite užaugo miestas —: . 1
apsupusi aplinkui dengia aukštumų: 
nito kalno kalavijas buvo tiestas 
virš Kauno Vytauto ranka.
Kai Vytautas pakėlęs šviesų kalavijų, 
sėdėdamas ant žirgo, Žadėjo VOkteČiinis 
atkeršyti už ordeuo jų praeityje

ineksfalto grindis jahfi įdės! ' ?
Dabar jan Kaunas" verdėr. trata, , 
dūduoja, fikia,;pekšijis pirmyn 
Žygiuoti leidau .aparatų: - 
pirmyn,. gragy»> platyn, aukštyn!.: - 
fr bus laikai,:kai grindinį pakeitę 
lig vieno akmenėlio pilko bus, 
kai bus lyg iškilmei nušveitę — 
senovės Kauno veidas Žmri 
Lakstys be garso ratų gumos 
per visų miestų liejiniais, — 
iš čia dietas bus malonumas 
gėrėtis Kauno reginiais...
Žvilgės languose vaiskus stiklas, 
duris kai augštas darini*. *
pilietis bus kauniškis miklas — 
į ateitį kaip nteą žiūrės!
Minės mumis — kūrybos pradžia, 
paminklus mums jis, gal, statys: 
svajonę šių — svajonę gražių • 
jau gyvų, plakančių mtftys!...
Atneš, atneš tų NemtmėBR sraunus, 
kūli sužydės, iškils netaip.riar rffttffcAe

Ar. VhkMbkM

• . s.f '
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Kun. Pr. J. Vaitukaitis
V. JĖZUS SVČ. EUCHARISTIJOJE - 

MOŠŲ VILTIS
Pamaldumas, kurį Dievas dabar mums 

teikia, kad gaivintų Jo Bažnyčią, yra pa
maldumas Švenčiausiai Eucharistijai. —» 
Tie pranašingi žodžiai, kuriuos šio šimtine 
eio pradžioje tarė garbingos atminties Po- • 
piežius Ikonas XIT1, jau pidloRi ne vien 
katalikuos^ kurių tikėjimas j Eucharistini 
Viešpatį gausėja, bet ir viešose iškilmėse 
ceremonijose, kurios vykdomos Jo garbdi 
ir šlovei, kuriose miestai, tautos, net vi
sas katalikiškas pasaulis — jungiasi *Jį 
pagerbti, kaipo karaliaujantį visatos Vie
špatį ir, kad melsti Jo pagall>os žmoni
jos nelaimėse ir reikaluose.

Dabartinis Popiežius PijuR Xl pasi
ryžo praplėsti pamaldumų mflsij Vieš
pačiui švenčiausiame Sakramente, įsteig
damas Kristaus Karaliaus šventę, kuri 
kas metais tikinčiuosius labiau žadina ir 
pritraukia kitų tūkstančius prie to švento
jo pamaldumo, kuriuo garbę ir šlovę ati
duoti Kristui Karaliui. Pasaulis, nors no
rėtų paneigti, kad Jėzus Kristus yra 
žmonijos Karalius ir kad Tabernakuli? Jis 
gyvena mūši} tarpe, tačiau tuščiam bus 
visi pasąulio norai ir užsimojimai palai
kyti ramybę ir taikų, kaip ilgai jis lai
kys iškėlęs ir gerbs manomų trone, kurs 
teisėtai priklauso Kristui, taikos Kunigaik 
ščiui, karalių Karaliui ir viešpačių -Vieš
pačiui. Tuščiam bus visi pasaulio pasiry- 
žvmai Kristų nuversti nuo trono, kaip il
gai katalikai drųsiai ir be baimės Jį lai
kys savo Viešpačiu ir Mokytoju, ir, kaip 
ilgai nesidrovės atvirai išpažinti savo ti
kėjimų į Tikrųjį Jo Esimų Švenčiausioje 
Eucharistijoje.

Viešoji ir iškilmingoji garbė ir šlovė 
buvo atiduota Dieviškajam Karaliui pas
kutiniame Eucharistiniame Kohgrese. 
Kristų Karalių suramino karštos maldi
ninkų maldos ir iškilmingos ceremonijos. 
Ypatingai Kristaus Karaliaus šventė 
Švenčiausias Sakramentas būna įstatytas 

“nuo pat ryto iki nakčiai viabse katalikiško 
se bažnyčiose po visų platų pasaulį, ir 
Eucharistinio Viešpaties garbintojai Jam 
siunčia maldas ir dėkones, maldaudami, 
kad Jis pasauliui grąžintų ramybę, kad 
sergėtų šį pasaulį nuo žlugimo. Kai kurių 
vyskupijų bažnyčiose, vyskupų parėdymu, 
Švenčiausias Sakramentas yra viešai įs
tatytas iškilmingam Kristalu Karaliaus 
garbinimui, visa taip darant pagal šv. Tė 
vo troškimų ir maldaujant Dievo gailes
tingumo ir palaiminimo.

Tuo atžvilgiu žymėtina Pitts- 
burgho vyskupija, kurios valdytojas, J. E. 
vyskupas Hugji C. Boyle, praeitais me
tais išleido ganytojiškąjį aplinkraštį vys
kupijos kunigams ii1 tikintiesiems, raginda 
mas, kad Kristaus Karaliaus šventėje 
butų vykdoma su ypatingomis iškilmėmis. 
Tarp ko kita J. E. vyskipas Boyle chara
kterizuoja tos šventės iškilmes tokiais 
žodžiais: “Dieviškasios Kristaus asmeny
bės garbinimas ir šlovinimas, pastangos 
įvykdyti šiame pasaulyje žmoniškųjų rei
kalų santykius, kuriuose Jis mums paliko 
ir vietoje godumo ir pavydo įgyvendinti 
broliškosios meilės dvasią ir viską vykin
ti bendrajai gerovei, tai bus gydantis bal- 
samas, kuriuos šiandien kenčiame ir tvir-

lė, gal tik kokia pora smalstuolių žiopso 
prie kelio, o gal nei tokių nėra, Pagaliau ' 
sustoja visa toji eisena pri£ mažos, nesė

tas mūsų tikėjimo liūdymas į Jo Dievy- I nai sumestos žemės krūvelės, duobkasių
bę.” Ir tas ganytojiškas aplinkraštis bai 
gėsi; “Taigi aš prašau, kad kunigai/įs
tatytų Švenčiausiąjį Sakramentą prieš 
ankstyvąsias Mišias Kristaus Karaliaus 
šventėje • ir ekspozicija baigti vakare su 
procesija ir Palaiminimu. Kunigai tepaža- 
dina visus savo žmones, ypatingai parapi
jų vyrus, kad dienos metu lankytų bažny
čią ir vakare, kad dalyvautų procesijoje, 
melsdami Visagalio Dievo, kad mus iš
laisvintų nuo pavojų ir tragedijos siauti
mo ir prašalintų skurdą ir nelaimes, ku
rios mus slėgia.”

Į tą Jo Ekscelencijos aplinkraštį ku
nigija ir tikintieji atsiliepė visa širdimi. 
Švenčiausas Sakramentas buvo visą die
ną įstatytas daugiau negu tODb^Žnyčiose. 
kųgioš buvo visą dieną pilnos žmonių. Kai 
kuriose parapijose triduum bnvo laikomas 
prisirengimui prie Kristaus Karaliaus 
šventės ,o šventės’'iškilmių dieną šv. Ko
munijos išdalinta 'taip daug, kaip per di
džiąsias Kalėdų ar Velykų Šventes. Vėl 
kitose bažnyčiose, Šventojo Vardo Draugi
jos nariai pasirodė, kaipo Garbės Sar
gai Švenčiausiam Sakramentui per visą 
Įstatymo laiką, permainydami vienas kitą 
grupėmis, kad nei valandėlei Viešpats 
Išganytojas nebūtų be garbinto ję.

Vyrai, moterys, ir vaikai maldingai 
lankė bažnyčias per visą dieną, klūpodami

ir melsdamiesi prieš Švenčiausiąjį ' Sak
ramentą, garbindami Dieviškąjį Majesto
tą ir prašydami Dieviškojo Pasigailėjimo 
ir Palaiminimo. Tuo būdu daugiau negu 
500,000 asmenų aplankė ' bažnyčias, kur 
Dieviškasis Karalius buvo iškilmingai gar 

.binamas Jo Soste. Net kitatikiai buvo su
tvirtinti tuo katalikų pamaldumu; ir jie 
lankėsi į katalikų bažnyčias ir dalyvavo 
iškilmingose pamaldose.

į Tai buvo įspūdingas ir įkvėpiantis 
tvirtaus katalikų tikėjimo liūdijmas veno
je bažnyčoje, kur“ Švenčįausiojo Sakra
mento garbintojai su iškek-om-is rankomis 
maldavo Dieviškosirts pagalbos mūsų 
skurdo laikams.
. 'Vakare užbaigiant iškilmes visose ba

žnyčiose buvo vėl kupinos žmonėmis. Šv. 
Vardo Draugijos nariai dalyvavo visi i n 
corpore. Visi pamaldžiai giedojo šventus 
himnus ; Rožančius buvo viešai kalbamas, 
po jo sekė pamokslai; pagalios buvo Švč. 
Sakramento procesijos; kuriose maldinin
kai ėjo* su uždegtomis žvakėmis. Visų 
širdys buvo sužavėtos, kai “Pange Lin- 
gua” kilo į dangų, o incenso rfikylai sklei
dė kvepiančius debesius, pripildančius 
bažnyčių vidų, ir nesiliovė šventoji gies
mė, kol angelai ją pagavo ir giedojo visų 
Viešpaties garbei ir šlovei Švenčiausioje 
Eucharistijoje. Ir, pabaigoje, buvo duo
tas Palaiminimas, ir, kai Švč. Ostija bu
vo padėta atgal į Tabernakulą, iš tūkstan
čių širdžių suskambėjo galingasis dėkonės 
himnas. ’ \

Tokios Eucharistinės iškilmės atiduo
da garbę ir šlovę Kristui Karaliui Šven
čiausioje Eucharistijoje. Tai galingasis 
tikinčiųjų tikėjimo išreiškimas į Svč. Eu
charistiją. Nežiūrint, kad pasaulis linksta 
į pagonybės papročius, štai tikintieji jun
giasi į vieną, kad garbinti ir šlovinti vie
ną aukščiausiąjį Valdovą, Kurio Esimas 
ir Didis Majastotas yra paslėptas papras
tos kviečių duonos pavydalu.

Mūsų troškimas yra, kad visi katali
kai, tokiu gyvu ir galinguoju savo 
tikėjimu, ištęsėtų iki tai dienai, kurią vi
sos žemės tautos susi jungtų gyventi vie
nu garbintoju obalsra; Kristus pergali, 
Kristus karaliauja, Kristus valde, karalių 
Karalius, mūsų Karalius, mūsų Viltis!

VĖLINĖS
• Aš nežinau, kada ir kur, bet žinau, kad 

kartą vieną rytą, bažnyčioje, toje kuriai 
mes, kaipo parapiječiai4 priklausėme, sto
vės katafalkas su Nukryžiuotoju — ir ku
nigas, juodais rūbais apsirengęs, ir besi- 
meldžiąs; “Viešpatie, duok sielai amžiną 
atilsį ir amžinoji šviesa tegul jai šviečia”! 
Šventoriuje laukia neštuvai, dįdesnių ar 
mažesnių vaikų skaičiumi papuošti; - po
ros ar daugiau giesmininkų skamba skaus 
mo pilni, liūdni atsisveikinimo balsai. Po 
to pasijudins* negausi eisena, išsirikiuos 
paskui aukštą kryžių. Priešaky, eina ku
nigas, o prie jo tylinti, rami našta. Ten 
seka užpakalyje verkenČių žmonių krūve

juostos huleis grabą žemyri ir su paslap
tingu, baisiu trenksmu pasislėps jis gi
liai, giliai žemėje. Ne vienam išsiveržia 
iš burnos skausmingi žodžiai, ne vienas iš 
skausmo gausų ašarų Upelį iš akių išlie
ja, ne vienas kukčiodamas pažymi, kaip 
geras velionis buvęs, kaip liūdna kai jo 
nebus, kokią didėlę tuštumą padaręs jo iš
siskyrimas didesnėj ar mažesnėj apylinkė
je. Tuo tarpu, didžiuliai žemių gabalai ne
gailestingai daužo grabo antvožą gal nu
meta prie to dar kokia nors, iš sielvarto 
drebanti Tanku, porą gėlių, ir viskas baig
ta... Šalia kitos duobės jau vėl laukia 
duobkasys, kad galėtų ją pripildyti. O 
ten, gatvėje, gal dainuoja linksmai vaikai 
apie paukštelius, apie gėlę, apie gyveni
mą, kuris taip gražus, stebėtinai gražus. 
Bet kur gi mest Taip, mielas brolau, se
suo, mes esame jau pridengti juoda že
me. Laikraštyje vienas kitas perskaitys 
eilėmis aprubežiuotą trumpą žinutę, jeigu 
ją kas nors pasistengs patalpinti;, mūsų 
mylimieji dėvi juodus rūbus ir pradžioje 
dažnai, labai dainai apie mus kalba; pas
kiau jau nebe taip dažnai, laikas kas die
ną daro padarytąsias žaizdas švelnesnė
mis, jis moka karčiausį liudėsį pakeisti 
šypsena, o kiek vėliau ir juoku; mūsų 
pareigas pradeda kas nors kitas eiti, o 
mes... mes jau esame amžinybėje. Mums
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pasaulis jau žuvęs.
. Tai šitokį dalyką bent kartą visai aiš

kiai įsivaizduokime, bent kartą vaizdžiai 
pasintatykime prieš akis. Be atsikalbėji- 
mųK be išaiteisinimų pakreipkime nors 
kartą ton pusėn savo mintis. Juk vistiek 
nepagelbės, kad mes norėtume visados tu
rėti užmerktas akis prieš šitą nepermal
daujamą tiesą, kuri mūsų taip tikrai kaip 
niekas kitas, laukia.

“Ak, tai,nėra visa nusiminimo ar pykčio 
vėrta, per vienus metus šie dalykai pra
nyks!” Taip, tu tai žjnai, argi to ištikrų- 
jų negalima įvykdyti? Garsieji Žmonės ir 
didieji šventieji visuomet taip gyveno, 
lyg kad kiekviena diena būtų paskutinė 
ją gyvenime. Ir taip pergalėję save, savo 
silpnyhjes ir blogybes, įžengė jie į žvaigž
dėtus amžinybės skliautus. Tikrai, mes 
neturime gyventi, kaip gluosnis svyruonė
lis į yisas puses svyruoti, bet turime kiek 
nors jsigyti rimtumo, Rusidarytil pasaulio- 
žiūrą, rengtis amžinybėn. Pradedant kokį 
nors darbą, užsiėmimą, tegu mus lydi ty
kus, ramus apri svarstymas; ką aš dary
čiau ir kaip pasiryžčiau, jeigu tai būtų 
paskutinis mano veikimas gyvenime. Būk 
tikras, kad po tokta apgalvojimo, kas bus 
padtj^yta, bus tiesa, nes visuomet teisin
gas ir galingas yra pasakymas.- “Žmogau, 
prisimink savo . paskutiniąją valandą ir 
tu per amžius nenusitiėsi!” Ir tada, jeigu 

4u jau gyvenime amžinybės mintimi bren
dai ir kilai į amžinybės šviesą, tavo grįži
mas į amžinąją tėvynę bus tik iškilminga 
diena sielai, bet taip pat ir Visiems Šven
tiesiems spindi diena, kuri suteiks tau pa
laimingą neapsakomai spalaimingą amži

Sulig Dievo nesuprantamu nuspren
dimu gąl greitai ir nelaukiamai... o gal po 
ilgų lankių kančių*. mūsų vardas, kurį 
mes kadaise nešiojome, kuriam išgarsinti 
mes gal būt, daug daug jėgų ir net žmo
nių paaukojome, praskambą, kaip aidas, 
pranyksta, kaip dūmai, štai gulime mes 
ant lentos, tarp vystančių vainikų, neby
liai, išbalę, kaip marmuras','pilni išdidaus 
amžinybės rimtumo. Ach, ką mums da
bar reiškia politikų dienos nuomonės, išra 
dimai ir atradimai, ką reiškia jutas ūžianti 
linksmybių srovė, drabužių paikumas; ką 
reikš mums tai, dėl ko mes dieną iš die
nos vargome, žmonių pagarba mums, ge
ra nuomonė apie mus, malonė aukščiau 
stovinčiųjų* garbės troškimas, malonumų 
ieškojimas... Kaip išaugtas rūbas guli 
nublokštas mūsų gyvenimas šalia mūsų 
sielos, kuri dar kartą protingomis akimis 
stebėdamosi žiūri į savo brolį—kūną. Įsi
vaizduokime lyg! kad fftovėtų angelas 
prieš mūsų, iš kūno išsilaisvinusią, amži
nybės šviesą pažįstančią, sielą ir kalbėtų: 
— ‘Siela, Dievas suteikia tau malonių; 
dar kartą gali sugrįžti pas savo mylimus 
žmones, į tas vietas, kur dirbai, prakaita
vai. Tu dabar gali viską matyti ir pažin
ti, ko pirmiau nepažinai; tu gali dabar 
savo gyvenimą pakreipti taip> kaip jį 
privalėjai pakreipti!”

Ir štai nusileidžia mūsų siela negirdi
mai, nematomai, paskutinį sykį pas žmo
nes, kurie jai buvo ištikimi. Įsivaizduoki
me,- kaip gi tai iš tikrųjų būtų! Tėvas ir 
motina, broliai ir sesers, draugai ir ar
timieji, kalbą apie tave, koks |u buvai, 
apie tavo darbus, kuriuos tu, nudirbai, 
apie savo meilę, kurią tu jiems rodei, apie 
tavo gerus, o vėliau tyliai šnabždant išgir
si, ir apie blogus savumus. Ir kaip šešė
lis stovi tu tarp jų, girdi ką šneka. Gal 
manai tu, tai būtų gera? Tur būt neretai, 
girdėdamas, ką jie iškelia aikštėn, ką jie 
kalba Apie tavo pareigas, turėtum skaus
mingai sudejuoti: “Ne, oi ne! Tik dabar 
aiškiai matau, kaip neištikimas aš buvau 
savo pareigoms, kaip daug darbų apleidau 
dėl tingėjimo, kaip daug nuvogiau rim
tų užsiėmimo valandų, ieškodamas malo
numų. O mano meilė! Draugai, jūs žino
te, kaip daug man šitame dalyke trūko! 
Argi aš visada buvau geras, kantrus, at
laidas, paguodžiąs? Argi aš nesu iš jūsų 
vienam kitam šiurkštaus žodžio ištaręs, 
jiisų pasigailėjimo paniekinęs, ištikimybę 
pajuokęs arba net>visai atmetęs? Ne. Ne! 
Aš nevisuomet buvau geriausias draugas, 
tinkamai atliekąs pareigas darbininkas. 
Dabar tik aš pastebiu, kaip daug aš gai
šatį, kaip daug klydau, ir vieną kartą 
galiu jums tai tvirtinti, išpažinti. O kad 
galėčiau dar nors kartą pagriebti ^jūsų 
ranką pažiūrėti į jūsų akis su paskuti
nių prašymu: “Atleiskit, atleiskit! Bet... 
liūdna, dabar tas jau man vėlai”

Ir vėl pasitraukia siela sunkiais, dre
bančiais žingsniais, tyliai, skaudžiai rau
dodama, taip, kaip kad verkia neatgyve
nusi meilė ir karšta atgaila, iš žmonių 
tarpo, stojo prieš Dievo sostą, kad pati 
amžinybės šviesoje pasiskųstų, kaip ji 
klydo it dėl ko ji dabar, savo noru pri- 
sipažindama, nori kentėti ir atgailauti 
tol, kol nuteptas rūbas taps baltas, skais
tus ir vertas|dąngaus laimės.

Vėlinės! Gal nueisi tu tą dieną su 
tylinčiu, liūdėsio pilnų žmonių grupe prie 
savo mylimųjų kapų, norėdamas juos pa
puošti paskutinėmis rudeūs gėlėmis, vai
nikais, žvakutėmis. Bet kas žino; ga| šių 
— gal kitų metų Vėlinių dieną jan ir 
ant tavo siauro kapelio stovės naujas 
kryžius ir liūdname lapkričio vėjuje spin
dės mirganti žvakė, o gal jau nei kartą 
tavo akys nebepasveikins gegužės mėnesio 
žemės grožybės. Pasakyk, ką tu pradėtum, 
jei tikrai žinotum, kad tas ne ilgiau, kaip 
pusė ar metai laiko tik leista gyventi? 
Argi eitų tavo dienos paprastu tempu, 
argi ne didesnė būtų tavo meilė, ne dides
nis turtų atsižadėjimas, ne šventesnė išti
kimybė? Argi ne dažniau tavo akyse iėš- 
kotų dalykų, esančių aukščiau žvaigždžių, 
negu, kad sekiotų paskui gnųt pralekian
tį, jaūsmų sukeltą džiaugsmą? Ir dabar 
sutiktų tave vargas, skansenas, koks nors 
nusivilimas, bet taip skandžiai jau 
tavęs nebesužeistų, nes siela > sakytų:

nybės vainiką. 7< Dr.

S.
kybojo škaplierinis medalikėlis.

“Tėve, daugelio metų mano darbas 
suartino mane su šiurpulingais įvykiais, 
•tarp numirėlių ir mirštančiųjų geležinke
lių nelaimėse. Kai man ateina žinia, mano 
darbininkai su galingais ir milžinais kel
tuvais ir su įvairiais įrankiais skubina į 
tą nelaimingą vietą. Mūsų pirmos pastan
goj būva Išgelbėti sužeistuosius. Aš vi
suomet telefonuoju kunigui, kad jisai at
vyktų kartu su daktarais ir slaugėmis. E- 
su dažnai matęs atvažiavusį kunigą, liet « 
jis nežinodavo, kuris iš sunkiai sužeistų
jų ir mirštančiųjų priklauso mūsų šven
tam tikėjimui. Sužeistam asmeniui yra 
didėlė pagalba ir jo šeimynai suramini
mas, kada sužino, kad mūsų tikėjimas at
nešė jam paskutinį patepimą.

Aš aiškiai atsimenu vieną nelaimę 
naktį. Aš įlindau pro išdaužytą langą mie
gamajame vagone ir sau pasidariau kelią 
tarp negyvų ir mirštancil). Vienas ku
nigas, nežiūrint kad stogas įlūš, sekė ma
ne. Jisai pakėlė savo ranką ir davė są
lyginiai išrišimą. Škapleriai, kurie buvo 
ant kelių nelaimingų asmenų kaklų, iš 
karto mums pasakė, kad jie buvo katali
kai. Viena panelė savo rąžančių turėjo 
ant kaklo, beabėjo kaipo prašymą mūsų 
Ponios, kad ji būtų arti jos nelaimės va
landoje. Ji negalėjo nė vieno žod^ip ištar
ti, bet jos akys žiūrėjo į kunigo veidą. 
Kaip aš stovėjau, laikydamas šviesą virš 
jos veido, kol kunigas davė išrišimą ir su
teikė paskutinį patepimą, aš supratau ko
kį palaiminimą rąžančius atnešė tai mir
štančiai merginai. Tas reginys mane pa
mokino, kad kiekvienas katalikas ant sa
vęs turi turėti kokį nors ženklą paro-4 
dantį, jei nelaimės valandoje nori gauti 
kunigą. Tėve, kada tik miegamam trauki
nyje keliauju, aš savo ražančKį užsidedu 
sau ant kaklo.” .

Kun: Pr. Skruodenis, M. I.C.

KĄ BAŽNYČIA 
DAVĖ ŽMONIJAI
“Eikite ir mokykite visas tautas.” 

sakė Kristus mažamt mokinių būreliui. Ir 
tas mažas būrelis padarė didžiulį pervers
mą pasauly.

Tame pasauly, kuriame buvo vergti, 
kuriame silpnus senelius ir vaikus išmes
davo laukan ir nebesirūpindavo jais, ku
riame plačia banga įsibriovusi paleistu
vystės audra plėšė žmonių širdžių nekalty
bę, kur buvo paniekinta, pažeminta 
moteris, žmogaus gyvybė nevertinama, 
žmogus nebęanginamas.

Tas būrelis sukrėtė pasaulį paskelbęs 
visai priešingus idealus, negu iki šiol bu
vo. Paskelbęs dievišką tįesą, meilės- įstaty? 
mą, dangaus įpėdinystę.

Tas perversmas dar ir dabar tebe
vyksta. •

Jis vyksta Europoje, Amerikoje, pa
siekia tolimąją Australiją, Afriką, neša 
tikėjimo Azijoj.

Ir dahtat Bažnyčia eina į tolimas lau
kinių tautų šalis nešdlama vienoje rankoje 
šv. Evangeliją, kitoje neša sveikos civiliza 
rijos, kultūros laimėjimus ir moko tautas. 
Neša joms Tikėjimą ir mokslą.

Nors Jos darbą trukdė ir trukdo į- 
niršę priešai, tačiau yra labai daug. nu
veikusi.

Kur dabar stovi puikiausi miestai, 
žydi gražiausi sodai, verda gyvenimas, se- 
jiiau milžiniškos girios žaliavo. Ten atėjo 
krikščionybės skelbėjai, įsikūrė vienuoly
nai. Miškuose gyvenančias tautas išmokė 
žemę dirbti, išmokė mylėti savo artimus, 
atsakė žmogui į jo mintį kankinusį klau
simą: “IŠ kur atėjau ir kur eisiu.”

Bažnyčia savuosius ramino, drąsino, 
gynė nuo priešų. Štai pav. 340 m. apgulė 
Hipponos miestą vandalai, šv. Augustinas 
nebėga iŠ miesto’ ir kartu kenčia su apgulu 
taisiais. Kartu kenčia ir daug vyskupų 
pasislėpusių tame mįestfe. Šventasis šiems 
sakė. “Prašau Dievo, kad tą miestą ap
saugotų, bet, jei kitokia yra jo valia, — 
kad gyventojams duotų jėgų nelaimes pa
kelti.”

Arba vėl puikiai apgynė Romą nuo 
hunų popiežius Leonas Didysis ir tai ne 
kardu, bet taiklu būdu.

Ir dėka Bažnyčios'dabar. Europoje

Ir Žodis Tapo Kūnu
(Iš vienuolės Katarinos'Emmerieh 

regėjimų).

Tai įvyko prieš 19 šimtmečių. Marija 
visai nesenai buvo sužieduota su šv. Juo
zapu. Po dienos darbų; kaip paprastai, 
Marija, grįžo į savo kambarį. Čia ji apsi
vilko maldos rūbais* paėmė stovintį prie 
sienos ant dviejų kojų mažą stalelį, pas
tatė jį ant patieso kilimo, ant stalelio pa-' 
dėjo prirašyto pargamento lapą ir, atsi
klaupus ant apvalios pagalvės, pradėjo 
melstis. Ji meldėsi karštai prašydama, 
kad Dievas atsiųstų Atpirkėją, Žydų tau
tos Karulių ir išgelbėtoją. Jai besimel
džiant, staiga nušvito ties ja taip stipri 
šviesa, jog ji turėjo užsidengti akis. Švie-. 
sos viduryje ore stovėjo jaunikaitis baltuo 
se rūbuose, gelsvais palaidais plaukais. 
Tai buvo Arkangelas Gabrielius, kuris ją 
pasveikino žodžiais: “Sveika, malonės pil
noji, Viešpats su tavimi; pagirta tarp mo
terų.9 ’ Marija išgirdusi nepaprastą pas- 
sveikinimą, šiek tiek išsigando. Arkange
las tarė: “Nesibijok, Marija, nes tu radai 
malonę pas Dievą. Štai, pradėsi įščioje ir 
pagimdysi sūnų ir priminsi jį vardu Jė
zus. Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiau
siojo Sūnumi. Viešpats Dievas duos jam 
jo tėvo Dovydo sostą: jis karaliaus Jokūbo 
namuose per amžius, ir jo karaliavimui 
nebus galo.” Marija iš kuklumo į jį nepaž
velgė. Jis Ravo kalbą pakartojo du kartu. 
Tada Marija suprato, kad tai yra Dievo 
balsas. Ji' pakėlusi velioną pakreipė gal
vą į Arkangelą ir tarė: “Kaip tai įvyks, 
kadangi aš nepažystu vyro.”

Dabar Arkangelas jau tretį kartą 
gyvenančio^ taotrts senovėje buvę klajokv prakalbėjo. Marija visiškai atidengė savo
lės, pakeitė savo gyvenimo būdą, apsigy
veno vienoje vietoje ir pasiekė, aukštos 
kultūros laipsnio.

Todėl galime drąsiai pasakyti, kad 
Bažnyčia pakėlė žmoniją ir sukūrė civili
zaciją, o jos priešai yra baisūs savo grio
vimo darbais. Ir šiandien pasauly eina 
kova tarp dviejų galybių -ę- Bažnyčios, 
pikto... Žinoma, Bažnyčia laimės, bet visi 
katalikai turi rūpintis, kad ta laiminga 
valanda greičiau ateitų ir išgelbėtų žmo
niją nuo daugelio ašarų.

Liepa.

KELIAUJANT, 
TURĖK RĄŽANČIŲ

žmogus,, kuris sėdėjo šalia manęs 
traukinyje, pasveikino mane draugišku 
būdu. Jisai buvo geležinkelių viršininkas, 
kuria turėjo po savo valdžia vyrus, kurie 
gelbėdavo sužeistuosius geležinkelių ne
laimėse. Nebuvo sunku sužinoti, kad jisai 
katalikas, nes ant jo laikrodžio lenciūgėlio

veidą ir visai į jį atsikreipus tarė; ‘‘štai, 
aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man taip, 
kaip tu posakiai.”

Nekaltoji Panelė buvo tada dvasios 
pagavime. Dangaus šviesa "pripildė aišku
mu visą kambarį; lubos tarsi išnyko, o 
ant Marijos galvos pasirodė ftvč. Trejy
bė. Kai tik Marija ištarė žodžius; ‘*Stai, 
aš Viešpaties tarnaitė, tebūnie man taip, 
kaip tu pksakei,” nužengė ant jos flv. 
Dvasia ne balandžio, bet jaunikaičio pa
vidalu su šviesos sparnais. Iš jo rankų ir 
širdies išėjo spinduliai ir visi suėjo į de
šinį Marijos šoną. Marija tapo visa dan
giška šviesa apšviesta ir spindinti. Joje ne 
liko nieko tamsaus, ji visa švietė ir spin
dėjo. Po to Arkangelas pranyko, o su juo 
nyko ir šviesa. Atrodė, kad tą šviesą dan
gus atgal suėmė. Iš paskutinių šviesos 
spindulių nukrito ant Marijos puikios bal
tų žiedų rožės.

Taip Dievo Sūnus, eidamas gelbėti 
žmonijos išpragaro vergijos, tapo Žmogų- 
mi. . *
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mių filmų, kuri vaizduoja pa- Cliioagoįv, o taip pat i 
čius Įdomiausius ir net isto-triniu* darbu* Li«tuvoje^ 
rinius įvykius iš Amerikos-, lie-i & laukiamoji

nuo^wvių *>’v«ii»no.- Galėsime ir juu todonia kai kuriose 
ja . girdCti ir matyti mūsų didvy- nijoKe Kas tik ją mMė į
mus Tius lakf,nuK ir <Jir*n» dėjo, visi patenkinti. Ši
ge. (jų pasirengimų skridimui, bus rodOHm įr LUtuvoje 
Ln_-Litlianikos krikšt vuus'', iš-(

nuo |!'^r^l,u4 Nvw Yorko ir pa- girtį už tokį rūpestingu
ligų,eilę guliau liūdnų pabaigų — Sol- gerų putarnavimų ųiūsų
kiečiams, dinc)., jų laidotuves, didįjį j»a- menei.- *
ražius ir šaulio boksininkų Juozų Šarkį j ' W *■**?■/*
lizdus ir j 0ietuviškai kalbantį), gražųjį J . KNYGA 'DIEVE, Pi
i\os kia- » Kazimiero akademijos mė-1 patt^v NtftaTTi’ 
filmų, jis ... ‘ CAILEK Mu3Ų!

,. . rgaieių baletų, jų viršininkes _______ _•engti pi- i
apdovanojimų Gedimino ordi-' ,įų tumų •’ * ę i P. Jurgela prašo mui

•ikos Amerikos lietuvių pikui- n(,8ti Jia() j; knyga (4<w
jusiu va- kas i va iria ilsiose kolonijose, jau pagaliau išspausdii 
abai įdo- nepaprastų Pasaulinę Parodų už vieno ar dviejų m

TUVIŲ FILMĄ

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Turėdami liuoslaikio įvairu “Vi, gevalt!” —staiga suriko, į 
mui galite padainuoti ir šių1 Žydas puolęs paskui* ožkų:,—i 
Ar. V. dainų apie žydų ir ož- Išsižiojęs vienas liko 
kų. ’ Benediktas, storas Poška...
Kaime Užkulnių — Žvyrūim) Žydas, sparnų pasigavęs, 
Benediktas —storas Poška , Ne — tų patį sparna: kitų —i 
Laikė vėjinį malūnų. i Su sparnu išsisiūbavęs,
Žydas vedėsi ten ožkų... I Į padanges nusirito...
Ožka buvo “nepakarna’’ — ‘.Taip, galvoja jis, sugausiųs. 
Žydui sunkiai vilkti teko:* Į Oru skrendančių ožkų...
Jis pririšo jų prie sparno, * 0 ant žemės inąnė gausius
Ir ramiai šu Poška šneka. 'Pilvo trūkį ponas Poška... 
Tuogi tarpu — ponas Poškų 'Nors juoktis ir nepatogu —/ ; 
Kų tiktai paleidęs buvo j Ponas Poška tų žinojo: 
tepa, mus. Vargšė žydo ožka — ' Bet, kad juokas krėtė žmogų, 
Gaiiiųa sakyti — žuvo Tai visa burna kvatojo..-.
Kol kalbėjo ponas Poška Kol malūno stulidė sparnus 
Prie malūno ten su žydu — Į Ir kol žydas nusileido — 
Sparnas, griebęs vargšę ožkų, Jis išblyškęs ir “pakarnus”
Į padanges ir išskriejo!... ; Buvo “iš barzdoto veido’’...
Čia gi, nieko nepamatę, [Čia juokai nustojo krėtę
Jie kalbėtis nejialiauna; i'Benediktų — storų Poškų...
Tik staiga akis pastatė Na, ar reikia beminėti,
Žvdas žiūri — ožka bliauna!... Kad “išspruko” žydui ožka...

Jt-itfu Jflsy organai silpni ir Jūs 
jaučiatės senu. priimkite NUO-A- 
TONE — tą pastebėtiną vaistą.'tu
ris padarė stebflklus dėl milijono 
moterų ir vyrų per paskutinius 45 
metus. NUGA-TONE priduoda nau
jos sveikatos Ir sustiprina, susllpnč- 
Jusiun organus.

NUGA-TONE yra vaistas, kurj kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas ąs 
muo turėtų vartoti. Jie padarys kie
kvienų sveiku ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinėse. Nepriimkite pava
duotoju. nes Joks kitas vaistas ne
pavaduos NUGA-TONE.

Galima gauti visokių pauk
ščių, kaip tai ančių, žųsų, viš
tų, taipgi paršiukų, visokios 
mėsos, kaip tai lašinių, švie
žu: lietuviškų dešrų, pieno. 
Smetonos ir sūrių, ir 1.1

Turime kvietinių miltų, ku
riuos galima pirkti po 25, 50 
ir 100 svarų. Spalių 21 d. bus 
galima gauti šviežių miltų, kų 
tik- gautų iš malūno.

Galima gauti Lile kurių die
ną, bet geriausiai šeštadieniais 

į ir sekmadieniais.

CICEEIĘČIŲ DĖMESIUI [dai, o kitų parapijos reika- 
--------- Ilgins. Dėlto draugija prašo vi-;

Spalių 9 d. “N.’ tilpo strai s,j parapijai!ų paremti. Iš an- ' 
•nelis iš Cicero, Ilk, antgal- ksto visiems ačiū. Pradžia 7 :o J 
lu “Nesusipratimas tarp'vai. Vak. įžanga 25c. 
riejų Lietuvių Oiganizacijų .j j^raUgįjos susirinkimas buvo 
Ponas “D” rašo, būk Lie- Uų : d UgonilJ tu_

ivių improvement K tūbas ųu- ^jo du> bet jau atsimaldavo; 
kirto su Biznierių-Klūbu. Čia Įpa.sa|pa jįenis įmokėta. Pa
isai neteisybė, nes Lietuvių portas į- Federacijos buvo pla 
nprovement Klubas nei žino- tus Daug kalbėta apie viešą.
• nežinojo, kad Cicero gyvuo- rinkliavų, kuri bus Cliica- I
i tokia organizacija. Užtat g‘oj hpftUų 28 Dariaus ir
ietuvių improvement Klubas <iirėno ^.ųinklo fondui. •
,kio konflikto su ja negalėjo Skaitvtas TabUaiių laiška8r
arėti. Tiesa, Lietuvių Impro- . , . ,. * 1 kuriame kviečiama dr-ja j J^a-
ement Klubas išnešė rezoliu-I. . • < ,Ibdarių seimų. Laiškas pnun
ijų, reikalaudamas miesto va- . . . . .......tas ir atstovai išrinkti. »
lžios, kad trukšmadariai bū- ,, . , L • . i’ . Raportas iš rengiamo ban-
ų sutvarkyti. * kieto, kuris bus lapkričio 12 ;
Rezoliucijų įteikė miesto va- d., parapijos svetainėj. Komi- j 

iybai ne pirm. A. F. Pocius, Lija pranešė, kad šiemet ban-^ 
et Improvement Klūbo išrin- kietas bus nepaprastas. Ban- 
ti atstovai. Lietuvių Impr.o- j kietus prasidės 6 valandų va- 
ement Klubas susideda iš ri- kare. Bus graži programa. Ka
ntų lietuvių. Jo nariai yra |bės kun.«A.'Valančius, kuris 
įamų savininkai. Jam pirmi- lyra nariu nuo seniai, mūsų 
linkauja rimtas ir mandagus gerk klebonas kun. H. J. Vai-*

Hryivis, ^rllirmas Žemo sustabdo 
nivMJtmą odos i panklaa sekundas 
— Ir paselblnsas prie Besamos, 
puikų. dedervinės. Ir blbėrlrrų Zu- 
iho bevelk stebukltnsal pioSallha 
vieoklHB odos lrltaotja^. kadansl 
lo sydynio ypatybės retai randa
mos kitose syduoMee. Visos valsil- 
nyėloe užlaiko—Stc. CSe, tl, Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk «e- 
resnl resultatal tl.S6. Už 5,000,000 Balsų................  £400.00

Už 4,000,000 Bąlsy ........................... £25t).OO
Už 3,000,000 Balsy.................................£150.00
Už 2,000,000 Balsy ............... ........... .. £75.00
Už 1,000,000 Balsu.....................................£25.00
Už 500,000 Balsy................................. .. £10.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimu “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

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

4

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų mėty paminė
jimo “Draugo” darbuotės Kataliky Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaityty, remty ir juomi pasinau- 
doty savo augštus idealus dasiekti.

Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuviy kataliky 
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūšy mokyk
los. Taigi visi, kurie- tik galite, stokite į ’ Jubiliejinį 

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

25ouncesfor254
FuHf^:k...Ho£bckFiff,ni

Radway*s pilis
FOR CONSTICATiON

Bwy g lovas wilk

Neteik mokėti 60e. ui 
dantų mostĮ. Elstcrtne To- 
eth Pešte po »Bo.
Tėmyk. kaip »eral JI vei
klu.. Ją vurtotutfamee per 
metus sutaupei fili. ,

■.ISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

n DSAUOI/Ų VEIKIMO

mayonnaise!”Draugija ftv. Antano rengia 
gražų balių 29 d. spalių, jjr- 
rap. p*i£j. Pelnai ei* parapi
jos naudai. Muziku boa Doe. 
Benny’g ovkeatra. Viai galės 
gerai pasišokti ir amagiai lai
kų praloiati. Bus ir bufetas.

Draugija kviečia vinus lietu- 
\ius atsilankyti į šį vakarų. 
Draugija rengia tik porų va- 
kurų į int tua: vienų e»avo nau-

2334 SOUTH OAKLEY AVĖ 

Chicago, Illinois
sako geros šeimininkės

Tukstaeėiat sutink*! Kralt's M)- 
■> mele Whfl> JJelad lJrenąle< yra 

'Išlėkei naujas — ne pėr dauą 
nfttrus, ne per ėau* ėvelnus, ne 
per dkug aliejuotas. Padarytai 1* 
rtnVtlni'atisli/ sudėtfnlų, lAplaktaa 
nauju Kraft Mlracle WhlP bude.

r Stop 
ltching 

Skln

F FOR BETTER SAKINU, 
4r ‘ ESSCOSi USETHF 
ECONOMlCAl.’^EBFICIFNI

BAKING
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IŠ N. PRAS. P. S. PARAP., 
BRIGHTON PARK

brightonpaikieciai,
VISI Į PRAKALBAS!

šį vukarą, 13 vulantlą vaka
re, parapijos svetainėje įvyks 
svarbios prakalbos Dariaus- 
Girėno paminklo statymo rei
kalu. Kalbės dr. JRačkus.

Visi Brightofi Parko lietu
viai kviečiami būtinai ateiti į 
prakalbas, nes kiekvienam iš 
mūsų šis reikalas yra artimas. 
Mūsų priedermė yra parodyti 
pasauliui, kad lietuvių tarpe 
yra ne tik drąsuolių, kurie 
aukoja savo gyvybę tautos ga
rbei, bet kad lietuviai moka 
taipgi savo didvyrius tinka
mai įvertinti.

svetainėje. Išgirsite “Pipirus” N. Kulio priruoštą progra-. LIETUVIAI DAKTARAI 
mų išpildė par. choras ir vien 
rinktinių vyrų choras sudaina 
vo Vilniai pašvęstas patrijo- 
tiškas daineles.

Ocrb. kalbėtojas kalbėjo Į, 
dviem atvėjais. Po pirmos kai 
bos paaiškinta apie Vilniaus 
Geležinio Fondo ąvarbų ir pa 
raginta, kad kas tik išgali įsi
gytų Vilniaus pasą. Visi susi
rinkusieji atidarė savo lietu
višką širdį ir be didelių ragi
nimų užsisakė po Vilniaus pa
są. Kurie tą vakarą negalėjo, 
pasižadėjo kita proga įsigyti;

Nors mūs kolonija yra ma- visi žadėjo stoti į Vilniaus va 
žu-tė, bet savo darbais ir karš- duotojų eiles.
ta tėvynės meile greta eina su į tuos Vilniaus pasus už do- 
didelėmis kolonijomis, p kaip lerį ženklų įlipdė; V. Nausėda, 
kai kurias ir viršija. Tai fodo j V. Daugirdienė, J.’ Bėrkelis, 
ir šis Vilniaus užgrobimo mi^ P. Masys, P. Vaškūnee. 
nėjimas. Parapijos svetainė

ir sykiu paremsite labda
ringą darbą. Taigi, visus pra-

terys ir merginos; taip pat ir Ž0Hie dalyvauti.

vyrai, organizuotis aukoms ri
nkti. Mes,' briglitonparkie: iai 
niekad nesame pasilikę nuo ki
lnaus darbo, nepasitiksime ne
pasidarbavę ir šitame. Koresp.

Labdarių Sąjungos 13 kuopa 
rengia gražų vakarą lapkričio 
5 d., parapijos salėj. Vadovau-

i . ‘‘Pipiru” Mylėtojas

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

Tel. LAFayette *0*7

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—spinduliai
3051 We*t 43rd

e< netoli

LIETUVIAI DAKTARAI;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

PADAUGĖJO /VILNIAUS
VADUOTOJŲ EILES 
Spalių 11 <L, par. svet. į 

jaut gerai žinomam veikėjui Į Vilniaus užgrobimo 13 
Zaromskiui, bus sulošta “Gu
dri Močiutė’’. Be to, progra
moj dalyvaus grupė jaunuolių, 
(Pipirų) vedama A. Giedrai
čio. Išgirsime ir pamatysime 
ką tai nepaprasto.

Tat, gerbiamieji, visi malo
nėkit įsigyti tikietus iš anks
to. Paremkime gražų darbą.

Kviečia Rengėjai

metų sukaktuvių paminėjimas, 
kurį suruošė vietinis Fed. sky
rius.

(Prie Archer Ave< netoli Medele)
Valandos: nuo i ik. 8 vak vakaro 

fieredomls Ir nedėUomls pagal 
sutarti

Phone GROvchlll OOtf
Valandos: 8-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK

Ofiso: Tcl. CALumct 40** ,
Res.: Tek HEMlock •*••

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 80. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 Ir vai. vak. 

Realdency«w Ofteaat 2«M W. «»th Sk
Valandos: 10—18 ryto 

fieredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 401h Cr., CICERO, IL| 
Utar., K et v. ir Pėta. 10—9 vai. 

*147 80. HALSTKD ST., CHICAgA 
Pane<L, Sered. Ir Bubat. 8—0 vak

Uetnvls
esat

Chirurgas
AVfc.

Res. HEMlbck 7SB1

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS.

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

Tek LAFayette 7000

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; t—-4 Ir 7—0 vai. vakare

Res. 2130 W. 24th St.
Tek CANal 0482

Tek LAFayette 070*

DR. A. J. JA VOIŠ
Vai.; 8 Iki 0 popiet, 7 Iki t v ak.

Office. 4459 S. Oaliforuia Ava
Nedėlioję pagal sutarti

Praeitą šeštadieni “Pipirai”
Pastatymas mūsų garbingle-'*raž'ai Pasirod8 s''»ti"'‘a“«M 
. I.brm.m. Itari.,1 ir (Iir«. tarpe. A' «m«ll'aitlS SU savo’ 

pipirais ir A. Labanausku 
Stables t’afe padainavo kelias 
angliškas dainas ir ant galo

prisirinko pilnutėlė žmonių 
protestui išreikšti prieš grobo 
nį lenką, neteisėti valdantį niū 
su sostinę Vilnių.

ins lakūnams Dariui ir Girė
nui paminklo, parodys ne vien 
tik šiai žmonių kartai, bet irA*
ateinančioms gentkartėms, jog
ines supratome ir įvertinome 
drąsuolių pasišventimą. Tai
gi, visi patrljotai, kaip vienas, 
prisidėkime prie šio kilnaus 
darbo, visi eikime šį vakarą 
į prakalbas ir į talką.

Kviečia Komitetas

“Piauti linksma”. Be paliovos 
plojant dainą turėjo pakarto
ti. Kas norite išgirsti tuos ra
dijo “pipirus”, prašomas nepa 
miršti atsilankyti į ruošiamą 
labdarių vakarą, kuris bus se- 
kmad., lapkričio 5 d., 7:30 vai. 
vakare, Nek. Prasid. parapijos

Federacijos 19 sk. gražiai 
paminėjo Spalių 9 d. 13 metų 
sukaktį, kai mūsų sostinę Vil
nių klastingu būdu lenkai pa
grobė. Į parapijos svetainę su
sirinko didelė žmonių minia 

tvirtai tikėdama, kad ateis lai
kas, kad vėl Vilnių atgausi
me ir vėl jis bus Lietnvos so
stinė.

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABOBIŪS
įauju laidotuvėse knoplglausla. 

___ s meldžiu atsMauktl. 0 mano
darbą busite užganėdinti 

Tek CANal 2815 arba 251*
2314 23rd PI., Chicago

Vakaro vedėjas kun. A. Va 
lančius, pasakęs įžanginę kali 
bą, pakvietė kalbėti dr. A. Ra

1439 & 49th Court, Cicero, D1 
TEL. CICERO *087

čkų, kuris savo kalboje nuro- 1 ............
dė •Vilfiiaus svarbą ir delko Phone BOUIevard 4130

Tek Ofiso BOUIevard 5*1*—14 
2**9

DR. A.J. BERTASH
756 W. 35th Street• ”» Ap' / ' '' - * ** *

Oflao vai.: nao 1-8; nuo 0:80-8:80

Noriu priminti, kad tas dary
bas neužsibaigė; jis bus tęsia
mas toliau ir jei kuriems ap
linkybės neleido ateiti į tą vu- 
karą, prašomi parodyti savo

Kalbėtojas kun. proK Vait gerą širdį kita proga. Tam
kevičius vaizdžiai nupiešė Vii-1 darbui dirbti išrinkta žmogus,,

. „ , . ....... . , , ... . Office Phone Res. 6107 S. Franclsconiaus užgrobimo istoriją ir jc 1 kuris bandys aplankyti kiek- ^prospect 2230 Phone arov. o»6i 
vargus nuo 1918 m. iki šių die-'vieną draugijų susirinkimą, flD I ^7||Y|PW|p7 
nų. Gerb. kalbėtojas pirmiau- tkad nei vienas nelikrų be Vii-1 11
šiai Lietuvos kūrimosi laikais' niaus paso. J PHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
su garbingos atminties arkiv.1 Lieluvytis. j ^ou/s: * t© 6 - 7 to • p. m.
Matulevičium gyveno JVilnlu- 
je ir matė pirmą syk Gedimi
no kalne iškeltą Lietuvos tris
palvę vėliavą.

Sunday by Appointment

Office Phone Res. and Offi'ce 
FROspect 101* 236# So. Leavltt Sk

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

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

2 to 4 aad 7 fb 8 P. M. 
Sunday by AppolntmenM

Of. Tek REFubilc 700*
Bes. Tek GROvehm 0«l|

0017 S. WAbUTENAW AVM.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2422 W. MAR4JLKATK KOAB

Val.: 2-6 Kr 7-9 vak. Ketv. 9-18 rytoL 
NedėlioJ susitarus

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
. OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.

Ncdėliomia pagal sutarti
Ofisu telef. UOLlevanl 7820 

Namų tcl. PROspcct 1930

Phone CANal 812*

DR. $. BIEžIS
GYDYTOJAS ir CU1RUROAB 

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

Seredoinls Ir Nedėliotais pagal sutari* 
REZIDENCIJA

6631 S. Calil'ornia Avė.
Telefonas REPubUo 78M

Lietuva nenurims, kol’Vilniaus 
neatgaus.

Sv. Teresės choras, vadovau 
jant varg. J. Kudirkai, padai
navo tris liaudies dainas; “Aš 
už marių žiemavojau”, “Au
gino močiutė”, “Motutė ma
no’*. _

Po to savo kalboj adv. J. B. 
Bagdžiūnas, visiems žinomas 
veikėjas, paiviškė, kad nors ir 
šimtą metų liūdėsinie, o vie
nok Vilnių atgausime, nes Vi
lnius mūsų buvo, mūsų ir bttn.

Kalba gerb. kleb. kun. A. 
Briška. Sakė būdamas studen
tu Vilniaus gimnazijoj ant Ge
dimino kalno susirinkę svajoję 
apie Lietuvos laisvę. 1905 in. 
dalyvavęs Vilniaus Seimo. 
Kvietė visus į bendrą darbą 
už Vilniaus atvadavimą.

Padarius rinkliavą, aukojo 
po $1: A. Jucius, N. Šeputis, 
l)r. A. Kačkus, K. Zaroiuskis. 
Smulkiais surinkta $10.16.

Vakaro surengimu pasidar
bavo Fed. 19 sk. pirm. F. Vai
cekauskas.

Ačiū kalbėto jums, daininin
kėm*, J. Kudirkai ir visiems 
dalyviams. K. Zaromski*

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Sjjftlių 9 d. minint Vilniaus t
gedulą, kalbėtojai prisiminė ir 
apie mūsų lakūnus Darią-Gi 
lėną, kuriem dabar Chiragoj 
ruoštam® pastatyti’paminklas j 
ir tani tikslui spalių 28 d.- bus 
viešoji rinkliava. Raginta mo-

TeL CANaJ 0257 ,
lies. PROsgcet

DR. P. Z. ZALAT0RI3
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821^UTH HALSTED^STltEET^
TraSkinČlj* e«od*>So'? ArteeSni* Avė. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popieti:
S 1U 8:10 vakare

Tcl. BOUlcvard 7042

DR. C. I VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki S vakare 
. Sercdoj pagal sutarti

Visi Telefonai; VARds 1741 ir 1742 •

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ ,

GRABORIŲĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rAŠtes palaidojimą, 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 ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip
site* kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS .

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Telefonas TARds 11*8

STANLEY P. MAŽEIKA
Graboriua ir Balsamuotojaa 

Turiu autemabiliua visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.
331$ AUBtJRN AVENUE 

Chicago, HL

J. F. RADŽIUS
<ne.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už >86.00 Ir aak&člau 

Moderniška koplyčia dykai.
•M W. 18th St. Tel. CANal *174 

Chicago, III,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

" Koplyčia Dykai 
4830 WBST 16th STREET

Cicero, Illinois
' Tel. CICERO 2109 ir 850-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR AaLSAMUOTOJAS 

Patarnavimas gerta Ir aebrangus
718 W. 18tk Bt. j
Tel. MoRroe s*77

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS.

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti 

r ‘

TeL GROvchlll 15*& '

DR.A.L.YUŠKA .
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 8-4 Ir 7-9 vak. 
8eredomLs po pietų ir Ncdėldienlal, 

tik uusitarua
2422 W. MARųtETl'E ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
L42 ARCHER AVEHUE

TcL VIRglnla 003*

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangua nes netsrl- 
me ’Ulaldų allalkymul 
•byrių.

Nauja,

plyčia dykai.
3307

LJ.ZOLP ,
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDOJ A8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIevard *2*S^-*4ig

Re*. Phone Office Phone
EKGlcwood 6841 . .W£Ntworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Kr CHIRURGAS
7850 bo. Halsted btreet

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

Tcl. LAFayctte *372
J. Liulevičius

v GrabortM 
z Ir 
BalMunuotojaa '

Patarnauja Chl- 
caffoje Ir aptelta- 
MJA y

Dtdei4 Ir . graži
Koplyčia dykai

4OM Archer Ava.

lel. CICEROr- 2*4

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pllnaa patarnavimas
nllnu a* (t6 991J44 A’MSfc,;, n,

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS ' 

patarnauja 

MANDAGIAI

SIMPATIftKAI

ir

LABAI PIGIAL 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPublič 3100

2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETUVIįĮ GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumoj nėra jokių išlaidų. ,
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

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

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVIC1A UNDERTAKING CO:
mCORPORATBD
Henry W. Bonkm

(LtoonMd Bmbnlmor)

3238 S. HALSTED ST. CHICAOO, ILL.

OR. CHARLES SEGAL
Porkėlė mvo ofisų po numtrla

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJzALISTAS

k *
Lajų**. Motefų 17 Vyrų Ligų 

VAL; ryto nuo 10—12 nuo 8—4 po 
plotų: 7—8:84, vau vakaro 

Ned«llomls 14 Iki 18 
Telefonas MIDway 2880

Oflao Tek VICtory MM
Res. Tek DitEzel »1»1

DR.A.A.ROTH >
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street

Vak: 10—11 v. ryto. 8—4. 7—9 v. v. 
Nedėlfomls Ir Šventadieniais 18—11

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tek YARds 0891 

ttm.: Tel. PLAga 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-9 v. v. 
No'dėldlcaiais Ouo 10 Iki 18 dleng

Of flCOj Rea. i
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 VVest 63rd btreet
VnL:*8 to 4 Ir 7 to • P. M. 

Ketv.’ Ir Sekmad. pagal autarti 
Ryto vak iv. Kryžiaus Ligoninėj

. Cblcagb. 111.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Drauge” ii 
remkite v:^ns tuos pro* 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VYISSIG,
Specialistas d 
z Rusijos

GYDO VISAS LPGAS VYRU TR MOTERŲ PBR M MOTUS NE8II RIMT 
KAIP USSISENfclIISIOS Ir KBMOYDOMOfl JOS YRA 

SpoetalUkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir phslOs, užnvr>dl)im>r kran- 
Jo. odos, ligas, Žaladas. roiitnatiamų, gklvoa skaw*mus. SKMMMg nu»»- 
rojs, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptln<Fui Ilgai. Jėigu kiti ne
galėjo Jus Ižg-dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jie Jum. «r*n pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lkMdė tūkstančius ligonių r«im- 
gaas d y kak QF30O VAI.ANUOSI KaaSl- aao 16 • ■> »n.!o. rvtn iki 1
valandai Ir nuo S—8 valandai vakare. Nadėllomia nuo 11 ryto iki 1 vat. 
uoo UKUT >OLh trr. kanose Motor Ava. TeL cHAvtnrd a*T*



L

Pirmadienis spalių 23, 1933n m r rc m

|C H I C A G O J E

NEGALIU SKRISTI PER 
ATLANTU^, BET KITU 

BODU PASIDAR- 
ė BUOSIU

iWard’o, “Age of Reason” Apsvarsčiusias visus reika-
ISir Philip Gibbs’o, “Mirror of lūs aoduliętfs, jų drarnos-mė-
įTohy” Secily Hallack’o, “The gėjos trumpu veikalėliu “Ka-
Įbong Road Home’’ John Moo- sdien Kalėdos’’, (skit — .Sa-
dy. • sėlių parašyta) įrodė visoms,

Eleonora Giržaitė, šio komi- kad gruodžio 25 d. gali tęstis
teto narė, apsirengė dviem iš- per visus metus. Tai yra, al-
kabom aplipytom katalikiškų toriuje esąs nuolatinis Betlė-
žurnalų viršeliais, ir lietuvių jus, o mes esam tie piemens

į bei anglų laikraščių antraštė- ir Rytų išminčiai, nešu kas-
’mis. ' . jdien savo dalį Kristui l\ara-

Pan. ftvenč. Komiteto dvi liui. Butkiūė Pranč
narės sodalietėms aiškino šv.'

• 1' Rožančiaus trečiųjų paslaptį.
Marijona Praninskaitė prie sa- 

ivo parengto skaitymo panuu- 
. jdojo “slides” iš KristSus gy- 

i veninio. Tuo būdu ji ruošė a- 
jkademikes prie tinkamesnio ir Į 
naudingesnio Rožančiaus ap-j 
mąstymo.

Šio komiteto pirmininkė, E- 
Iena Ditchie, pranešė narėms, 

s ■ kad jų delegatėj šeštadienyje 
vyks į Loyolo universitetų ti
kslui rinktis daugiau idėjų sa- 
jvo darbuotei.

Apaštalystės komitetas re- 
_ porte-vo, kad jau renka senus 

jo dvasios Šių rfietų katalikiškus žurnalus 
>s ir įteikė ,kad siuntinėti į kalėjimus, vie 
-z Ant galo įtaigas ir į tolimas mi
navo kalbo- ’rijas. Surinkta, jau pilna dėžė 
jo sodalie-'ir ateinančių savaitę išleis pi
na. ~ Onytė rni$ siuntinį.

Patarnauti kas su automo
biliais, kas šiaip darbu užsi
registravo: A. Cibulskis, A. 
Sutkus, B. Grybas, A. Kilin- 
skas, P. Algan, F. Vyštartas, 
J. Getmen, S. Trumpalis, J. 
Morkus, P. Balčiūnas, J. Ka- 
leinikas ir Macenas.

(lerb. Bridgeporto lietuviai!
Kada atsilankys pas jumis 

registruotojai, neatsisakykite 
prisidėti prie kilnaus darbo. 
Taipgi paraginkite savo duk
teris ir sūnus, kad prie to da
rbo prisidėtų. Juk tai bus mfl4 
sų visų ehicagiečių pilietiško 
subrendimo egzaminas. Jei vi
si šauniai ir nuoširdžiai savo 
tląrbu prisidėsime, sėkmės bus 

į geros. Tada galėsime pasta
tyti gražų paminklų mūsų di
dvyriams Bariui ir Girėnui. 
Tada per amžius mūsų darbas 
bus ainių minimas Chicagos 
mieste. Todėl visi, kas gyvas, 
į darbų. Lietuviams rinkliavos 
diena duota, ir dėlto turime jų 
išnaudoti.

I Bridgeporto Darians ir Gi
rėno komitetas:

J. Bubnis, pirm.
, V. M. Stulpinas, rašt.

Negaliu skraidyti padangė
mis ir perskristi Atlantikų. 
Bet man nei nereikia, nes tai 
atliko mano pusbrolis Stasys 
Oirskis-Girėnas, Juk jis gar
sina Lietuvos vardų plačiame 
pasauly; jis padėjo savo gal
velę, dėl brangios Lietuvos.

Bet, aš, jo sesutė, štai kų 
galiu jiadarvti. Dienraštis 
“Draugas” paskelbė jubilieji
nį vajų. Tat ir aš stoju į ko- 
ntestininkų eiles, eisiu iš na
mo į namų, raginsiu, patarsiu 
užsisakyti katalikiškos tautiš
kos minties dienraštį “Drau
gų”. Manau tuomi pasitarnau
siu Dievui ir tėvynei. Juo dau 
giau žmonių skaitys katalikiš
kų spaudų, tuo daugiau bus 
gerų žmonių., Man tai gera pro 
ga, nes daugelis žmonių labai 
pasipiktinę socialistine spau

da dėl to, kad ji atsisakė re
mti Dariaus-Girėno paminklo
statymu.

Liepos 20 d., McKinley pa
rke p. Grigaitis rankas iškė
lęs šaukė: kas galėjo tikėti, 
kas galėjo žinoti, kad iš mū
sų darbininkų atsiras tokie

ADVOKATAS
108 W. Monroe 8t.. prie Clark 

Telefonas STAle 7880 
Valandoa • ryte Iki S popiet
2201 W. Oermak Road

Panedėllo, Seredoa fr Pėtnyčloc 
vakarais • Iki. •

Telefonas CANal *191
Namai: 6459 S. Rockwell g*.

Ctarnluko. Ketverto Ir Subatoa 
Vakarais 1 Iki »

Telefonas ItEPubltc 8800

Kraustau Rakandus. Planus Ir prt 
Rtatau anglis už pigiausias lr>ln«« 
Black Band 87.M; Harklng $8.00 
Mll'ers Creek 88.78.

Pašaukit I^APayette 888C.
J. O K S A S 

2649 West 43rd Street

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jum* pasitaiko nikstclčti to

jo* rietą. itonarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečiu* ir kuomet skauimaa j u* ii proto varo, tai iisitrinkite su 
ANCHOB Pain-Eapelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar viluoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas l»u* laimėtas.

Per suviri 60 metų Anchor Pain- 
Expelleri* buvo ir yra vyraujančių 
naminių vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vsistintse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bmkutčs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro valsbaicnklį.

Graži scena .iŠ sodininkystės sokeijos, Šimtmečio 
Palangos Parodoj.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

Sunkiai serga narė O. Sta- 1 
kauskaitė. Jų lankyti apsiėmė 
pirm. Matuzaitė su O. Na
vickaite. Kitos narės taip pat 
prašomos jų lankyti.

Svarstyta apie “Tag Day” 
spalių 28 d., Dariaus ir Girė- 
nopaminklo statymo fonddi. j- 
M. Katauskaitė, M. ftimkaitė,
E. Vitkauskaitė apsiėmė aukas j 
rinkti. Į

Po sus-mo įvyko surprlse. 
jSodalietės gražiai pagerbė sa
vo dvasios .vada, kun. M. Ava- 

rlį. Pirmiausiai komisija pa
vaišino gardžia kava ir užka
ndžiu. Paskui sekė graži pro- 
igrama. Solo gražiai dainavo 
S. Jurgesitė, akom p. O. Kna- 
tauskaitei.* . *Duetų dainavo O. Knataus- 
kaitė, O. Navickaitė, akom p.
S. Jesulaitei. Solo vėl dainavo•J > * i *M ' * - ' r

. E. lyggovičiūtė, akomp. S. I< 
vaškevįčiūtei. \ '

Veikale “Not a man in the 
.house’’, vaidino S. Bartkaitė,
Ę. Vitkauskaitė, S. Matuzaitė,
O. tPjlipavičiūtė, S. Jesulaitė.

Pirm. S. Matuzaitė sodalie-j2334 So. Oakley Avė. Chicago, Iū.

12132 UNION AVĖ.
Chicago, III.

Fhone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 16T42 S. Wabash Avė 
Phone PULLman 8092

REFERATAI IR PASKAI 
TOS SODALIE6IŲ SU

SIRINKIME

ŠTAI NAUJAS PHILCO ra- 
dio, padarytas sulig saugu
mo reikalavimais Underwri- 
ters Laboratories S a f e t y 
standards. Stebėtinas 1934 
Phileo 54C operuojasi ant a- 
biejų — alternating i b di- 
rect eurrent. Įtaisytas ne
riai — “ground” nereikia* 
Vien tik sujunk su bile 
“plug,” ir pabaigta. Turi 
automatiškų volume control. 
Priima visus Poliee (žalis ip 
daugelį mėgėjų ir aeroplanų 
short-wave žinučių. Taipgi 
reguliarius broadeast.
Kaina tik

5332 S&.Long Avė

A Genuine

PHILCO *20.00
ir aukščiau

NAUJAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI TIK PO

DARIAUS-GIRĖNO REKORDAS ... ................... 75c
6002—Dariaus-Girėno ir Kareivėliai — S. Rimkus sjplo ir du

etas su Elena Sadauskaite 1 • -
3000— 21 Metai Kalėjime ir Varpelis — S. Rimkus ir Budriko 

Radio Akordionistai
3001— 7 Pačios ir Daktaro daina. S. Rimkus ir Budriko Radio
. Akordionistai -. ' •
3002— Meilės Karalaitis ir 4 Ratai — K. Pažerskaa ir Budriko 

Radib Akordionistai
3003— Dzūkų polka ir Lietuvių Radio Melodijos. Budriko Ra

dio Akordionistai .

Vlaog anglių kompanijos pakėlė an
glių kainas, taip aukltal, kad žmo
gėnui sunku bejptrktl, o lietuvių 
GRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
reikia anglių, telefonuoklt tuo jaus, 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPI'BLIO 8401

Visados garantuojame ko 
kybę ir teisingų voga
■ Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

Nekalto Pras. Panelės Šv, 
merg. sodalicija sekmadienį ė- 
jo prie šv. Komunijos. "*

Popiet 1 vai. įvyko suR-mas 
kuriame svarstyta daug daly

INSURANCE
NOTARY ' 

PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS
Agn?s Oįlienė-Oirskaitė

3417-21 So. Halsted St
t Telefonas — Boulevard 4705—8167

MORTGAGE RAHKERS
SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ 
L A I VA K okOIV AOSITDRA 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TKnnrocMD pamatuotas biznIb 

V. S T 47th 8TR. Tel. LAFayette 1083

87.15 
88.45
88.15BUDRIKO KRAUTUVĖS DUODAMI LIETUVIŠKI 

RADIO PROGRAMAI:
Ncdėliomis: 8:00 vai. ryte ir 1.-00 v. po piet, W.C.F.L., 970 K. 
Ketvergais: 7:30 vai. vakare, W.H.F.C., 1420 K.

Sodalietės rengig “sočiai’ 
dance and entertainment” spt 
lių 30 d. Įžanga 15c. lėšų paDARIAUS IR GIRANO KO

MITETAS VEIKIA
Spalių 18 d. įvyko Dariaus 

ir Girėno Bridgėporto koloni
jos komiteto susirinkimas. A- 
ptarta svarbieji reikalai kas 
link prisirengimo prie rink

liavos spalių 28 d.
Nutarta pereiti per Bridge

porto lietuvius surašinėjant ri
nkikes. Sekančios apsiėmė pa
sidarbuoti tame darbe: A. Vai 
tekūnaitė, 8. Voodmanaitė, Du 
binskaitė ir Lafoitė, F. Kan- 
tytaitė, Jonaitienė, Kadžiflnie- 
nė. IR vyrų apsiėmė J. Budria, 
J. Bubnis, T. Aleliūnas, J. Ja
kaitis, A. JonuSas, F. Vyturi,
J. Morkus, Gedvilas, Dimšo 

ir J. Vilkišius.

tN OUR OFFICE
BaJT - 
HANB NOU 
SO MUČH -

BE C AU$6 MC 
TMIMKS SO 

tAUtH —
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