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Prohibicija J. Valstyfbese vakar atšaukta
ANGLIJA NESAKO, KOKIU PRIEMO 

Niy IMSIS PRIEŠ AIRIJA
VIENOJE ĮVYKO PANEUROPINIS 

9 VALSTYBIŲ KONGRESAS 

PROHIBICIJA sugriauta; nepasako priemonių

WASHINGTON, gr. 5. - 
Prohibicija visam krašte pa- 1 nijos 
naikinta. Kurios valstybės ap
sisprendžia būti sausomis, jos 
tokios gali pasilikti. Nuo sla
piųjų įsiveržimo jos bus saugo 
jamos.

I/)NDONAS, gr. 6. Brita- 
koloifljų sekretorius 

Thomas vakar parlamente 
pranešė, kad ministerių kabi-

Jis sakė, kad jei Airijos vy- 
A akar trijų valstybių kon- i i-iausybe panaikintų su Angli- 

vencijos patvirtino 21-ųjį konsĮja J921 metais padarytų su- 
titucijos priedų. Šiuo priedu 'tartį, tuo būdu ji pasisakytų
sugriautas per dvylikų metų
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Tai Warm Springs, Ga., sanatorija, kut prezidentas Rooseveltas ilsėjosi porų savaičių.

netas turėjo slaptų sesijų Ai-|FARLEY BUVO ŠV. TĖVO 
rijos klausimu. AUDIENCIJOJE LIETUVOJE CHICAGOJE

yra nepriklausoma. Kų Angli-
žiauriai veikęs 18-asis priedas ja ta,Ia veiktų> kol kas nPgali 
— krašto prohibicija. i ina žinoti.

Prieš probibicijų vakar nus-
prendusios trys valstybės — 
Pennsylvania, Ohio ir Utali, i 
sudarė 36 valstybių skaičių— j 
dvi trečdalis visų valstybių, 
kas buvo reikalinga 18-ojo 
priedo atšaukimui.

GAISRAS PADARE DI
DELIUS NUOSTOLIUS

TURKAMS

JSTANBULAS, Turkija, 
gr. 5. — Sudegė senieji turkui 

Laukiamas prezidento ir vals valstybės teisingumo rūmai ir 
tvbės sekret. atsišaukimas (sunaikinta kuone visi juridi- 
dėl prohibicijos panaikinimo.į niai arkyvai nuo senovės iki 

Susirinkęs kongresas išleis ’ 1923 metų imtinai. Šiais pas- 
įstatymų svaigiųjų gėrimų dir taraisiais metais turkų sosti-

ROMA, gr. 5. — J. Valsty
bių paštų departamento sek
retorius Farley su žmona va
kar buvo Šventojo Tėvo Pi
jaus XI audiencijoje, kuri tę
sės apie fcĮertainį valandos. 
Šventasis Tėvas suteikė a- 
biejn po medalį ir kitus tris jų- į 
dviejų vaikams.

Šiandien sek r. Farley maty
sis su premjeru Mussoliniu.

PARDUOTA 10 MIL. LITRŲ 
ALAUS

CHICAGOS MAJORO 
GRASINIMAI

bimo ir pardavimo tvarkai.

KELI KADETAI PAKLIUVĘ

nė buvo nukelta į Ankarų, o 
arkyvai palikti senuose rūniuo
se.

ANNAPOLIS, Md., gr. 5. 
— Keletas karo laivyno aka
demijos kadetų uždaryta vie- 
nan akademijos stoties laivan

KUBA NORI PRIPAŽINIMO

MONTEVTDEO, gr. 5.. — 
Panamerikoniškam suvažiavi- 

dėl nusigėrimo per armijos i me Kubos vyriausybės atsto-

VOKIEČIŲ KARDINOLAS KVIEČIA 
PROTESTANTUS KOVOTI 

SU PAGONIM
NURODO, KAD SENASIS ĮSTA
TYMAS TURI BOT GERBIAMAS

MUNICHAS, Bavarija, gr. tingi dalykai. Talmudas pa- . < •
5. — Jo Eminencija kardino- rašytas vėlesniu laikotarpiu, 
las Faulhaberis, sakydamas be jokio Šventosios Dvasios
pamokslų Šv. Mykolo bažny
čioje, kvietė vokiečius protes
tantus, kad jie bendrai su ka-

įkvėpimo, kad tuo tarpu Se
nasis Įstatymas yra paties 
(Visagalio Dievo apreikštas.

talikais kovotų prieš pasireiš- ' “Senojo Įstatymo Šventa- 
kiantį Vokietijoj pagonizitų— sis Raštas tad turi būt didžiau 
nazių sukeltų rasinį tikėjimų, šioj pagarboj laikomas”, pa- 
kurio pagrinde yra atmesti i reiškė Jo Eminencija, “ir ne
senojo Įstatymo Šventąjį RaŠ turi būt pašalinamas iŠ mo
tą.Pereitais metais visoj Lie- Chicagos majoras Kelly 

tuvoj su Klaipėdos kraštu bu- skelbia, kad jei iki vasario 1 
vo parduota apie 8,500,000 lit- d., 1934 m., gatvėkarių kompa viui,” kalbėjo kardinolas, 
tų alaus. Dabar alaus vartoji- nijos nepadarys formalaus,'“vyskupas negali tylėti. Ne 
mas padidėjo. Nuo lapkričio 1 žingsnio, kad subendrinti savo kraujas, bet tikyba yra religi- 
mėn. pereitų metų visoj Lietu- transferius su viršutinių gele-jos pamate. Yra didelis skir- 
voj parduota: apie 10 milijonų žinkelių kompanija, tada mies-, tumas tarp izraelio vaikų 

s. .Jeigu šį kiekį a-i’tas žmonių vežiojimui panau- j prieš Kristaus atėjimų ir po 1litrų alaus
Ketvir.tadienį sekretorius iš- |aus SUp»Ui i kokią nors že-i
vyks į Paryžių, o iš ten į Lon
donu. Gruodžio 16 d. išvyks į 
Ameriką. Sekretorius turi no
ro dar užsukti į Airiją, jei 
turės laiko.

Dar kartų jis pareiškė, kad 
Italijon atvyko ne kokiais po
litiniais tikslais. To įrodymui 
jis apsistojo viešbuty, ne J. 
Valstybių ambasadoj, nors bu
vo kviečiamas ambasadoriaus 
ambasadoj apsistoti.

nuima, tai gautume nedidelį 
ežerų.

MOKESČIŲ NESUMA
ŽINS

Atpigus ūkio produktams ir 
sumažėjus ūkininkų paja- 

ūki ninkai

“Pasireiškus tokiam
kyklų, arba vadovėlių. Vokie- 

sto-ičiai klasininkai (rašytojai)
per šimtmečius iš Senojo Įs
tatymo yra sėmę daug įkvė
pimo. Visa galybė posakių 
būtų išrauta iš vokiečių kal
bos paneigus Senąjį Įstaty
mų.”

Skatindamos protestantus 
bendran apsiginiman prieš na-

dos busus ir ims tik 5 centus. | Kristaus mirimo. Po Kris- 
Sakoma, kad tas yra majo- taus mirimo izraelio tauta at-

ro ultimatumas gatvėkarių leista nuo tarpininkavimo* ap Įzių puolimus, kardinolas sakė, 
kompanijoms. reiškimuose. i kad Senasis Įstatymas protes-

_ __________ Kardinolas aiškino, kad Se-, tautams yra svarbesnis jų ti-
nojo Įstatymo Šventasis Raš- ■ kybai pagrindas, negu kata-NiEGALI UŽIMTI KAPŲ 

SKLYPŲ tas ir talmudas yra du skir-1 likams.

Ch. Eggert yra kaltas C. {MOKESČIŲ KLAUSIMAS 
laukia1 Ploehnui 586 dol. Gaudamas į COOKO APSKRITY 

mokesčių sumažinimo. Tačiau paskolų Eggert už tai užstatė
moms,

valdžia žemės mokesčių neža
da sumažinti, nes jie esą ma
žesni negu kitose valstybėse.

laivyno futbolo žaidimų Pbi-1 vai įteikė prašymų, kad visos Į' 
ladelpbijoj. Už tos rūšies nusi-į dalyvaujančios suvažiavime i

PANEUROPINIS KONG
RESAS NELAIMĖ

Įkaitimus numatytos 
bausmės.

aštrios

UŽ GREITĄ VAŽIAVIMĄ

valstybės pripažintų 
vyriausybę.

Kubos

NORI DEPORTUOTI 
INSULLJ

SAN FRANCISCO, Cal., 
gr. 5. — Už per greitų auto- ATEN1AI, gr. 5. Graikų vy- 
biliu važiavimų teismas skyrė riausvb|ė ieško priemonių, kad 
15 dolerių pabaudų buvusio būtų galima iŠ Graikijos de- 
prezidento Hooverio sūnui. portuoti į J. Valstybes ten rei

DIDELIU TROKU J 
LIGONINĘ

kalaujamų S. Insullį.

' ROSARIO, Argentina, gr. 
5. — Susirgo ir turėjo būt pa
imtas į ligoninę Carlos Carre- 
iro, 39 metų, sveriantis 
svarų. Jį

VIENA, Austrija, gr. 6.— 
Čia įvyko paneuropinis kong
resas, kuriam dalyvavo 159 
atstovų iš devynių valstybių. 
Pirmininkavo grafas Kaler- 
gy.

PARYŽIUS, gr. 5. — Euro
pą ištiko dideli šalčiai. Šiose 
apylinkėse užšalo ežerai. Dėl 
šalčio žuvo keletas asmenų.

Gyliškių km., šakių vals. 
kuliant javus šusvelkis sulau
žė 14 m. jaunuoliui J. Glio- 
zai kojų. Nuvežus į Šakių li
goninę, dėl daromos ligoninėj 
operacijos nepriėmė. Silpnų 
ligonį tjeko vežti į Kauną ir ke. 
lyje mirė.

savo du sklypus Concordia 
kapuose.

Negalėdamas atgauti pini
gų, Ploehn pareikalavo tų ka
puose sklypų. Visas reikalas 
pakliuvo teisman. Teisėjas
Brooks nusprendė, kad kapuo *
se vietos negali būt užgrobia
mos, jos neliečiamos.

SVAIGALŲ KONTROLEI 
YRA LAIKO

•*- *X“

NELAIME MEDŽIOJANT

SENIAUSIAS KUNIGAS 
LIETUVOJE

KAUNAS (per paštų). — 
Seniausias Lietuvoje katalikų 
kunigas yra Šunskų klebonas 
emeritas pral. Vincentas Nat-

Apskrities teisme svarsto
mas Cooko apskrities mokes
čių klausimas. Mažųjų namų 
savininkai reikalauja, kad mo jkevičius, kurs gimęs 1839 m. 
kesčiai už 1931 metus būtų 15 |O kunigu įšventintas 1862 m.
nuošimčių sumažinti. Taip nu. . ...Kunigo pareigose jis yra 

dar aktyvus. Pereitais metaissprendė mokesčių patikrini
mo boardas. Turtų įkainoto
jas Jacobs kreipės vvriausia- 

<,jin valstybės teisman. Jis lai- |Jam PensiJQ.

mej0‘ į Pinigų verte —
Dabar šį klausimų svarsto1 

apskrities teismas. Chicago 
Real Estate boardas įrodo, 
kad. Jacobso skirti mokesčiai 
yra netikri, neteisingi ir įkri- 
minuojantiVji. Įrodoma, kad 
Jacobs vidumiesčio savinin
kams mokesčius sumažino iki 
34 nuošimčių, o mažiems na
mams, imant juos bjendrai, tik

i Lietuvos vyriausybė pripažino

mainyba
NEW YORK, lapkr. 6. — 

Vakar naujanii auksui kaina no 
padidinta, tačiau dolerio ver
tė mainyboje kiek sumažėjo.

Illinoiso legislatflra nė ko
kiu būdu negali pagaminti įs
tatymo, kuriuo būtų valstybė
je kontroliuojami svaigieji gė
rimai.

Sakoma, šis klausimas bus 
atidėtas ateinantiems metams

Temžės upelio pievose, ne-
KUN. COUGHLIN REMIAS sus darbdavius, kurie išnau- toli Kvecių kaimo, Kretingos 

POPIEŽIAUS NURODY- Įdoja darbininkus, ir reikalau- v., lapkr. 1 d. šventadienį nusi 
ja, kad apturimu pelnu darb
daviai dalintųsi su darbinin
kais.

MŲ PAGRINDU

DETROIT, Mich., gr. 5.— 
614 Katalikų Konferencijos pramo 

nuvežti"į ligoninę niniais klausimais suvažiavi 
reikėjo troko. ligoninėje guo- me pareikšta, kad žinomas per
lis jam pataisytas ąnt aslos, radijų kalbėtojas kun. Cougli- 
nes nebuvo tokį sunkumų at- (lin turi daug teisybės, aiškin- 
kelti lovos. damas minioms apie šie kraš

to piniguočių atkaklumų dėl 
darbininkų, būties gerinimo ir 
remdamas prezidento Roose- 
velto krašto pramonės atsta-

ŽUVO DU ANGLŲ 
LAKŪNAI

LONDONAS, gr. 5. — Neto tymo vykdomų programų.
Ii Pewsey Susikūlė du anglų Išaiškinta, kad šiuo klausi- 
militariniai lėktuvai. Žuvo du mu Popiežius toli radikališ- 
lakūnai. * kiau atsiliepia apie tuos vi-

Kun. Coughlin to nesako. 
Tik jis per radijų supažindi
na žmones su piniguočių slap 
tais darbais ir nurodo daromas 
skriaudas darbininkams.

Krašto vyriausybė, kurios 
priešaky yra prez. Roosevel- 
taą, dirba ne prieš turtuolius, 
tik už darbininkų būties ge
rinimų. Jis dirba už tai, kad 
pramonėje būtų daugiau teisy 
bės, bet ne lobių krovimas 
darbininkų lėšomis.

BEDARBIŲ ĮSIREGISTRA- 
VIMAS

šovė Ūkio Banko buhalteris S.
Gliozeris. Jis bemedžiodamas 
įklimpo ir traukiant šautuvų 
šautuvas išsišovė, mirtinai pa
taikindamas į krūtinę. Velio-1 Bedarbių registravimasis 
nis buvo 22 m. amžiaus, šau- vyksta Chicagoj ir apylinkėse, 
lys. • Registravimosi priešaky sto-

---------------- jvintieji pareiškia, kad gal tę-
NUŠAUTAS GOŠTAUTAS sis iki šeštadieniui imtinai. Vi 

si bedarbiai kviečiami regis
truotis.Krekenavos policija gavo 

žinių, kad Giltenės miške, K re 
kenavos vals., medžioja brako- Joniškio geležinkelio stoty 
nieriai. Policija išvyko, rado bėgdamas manevruojantis va- 
•brakonierius ir susišaudė. Per gonas nuplovė J. Mačiulskui, 
susišaudymų buvo nušautas 56 m. amžiaus abį kojas že
li, Goštautas. miau kelių.

5 n uos.
Teismas pašaukė patį turtų 

ikainotojų paaiškinti, dėl ko 
padaryta tokia nelygybė. To
mis dienomis jis aiškins.

CICEROJ VYKSTA KOVA

Cicero miesto boarde vyks
ta kova. Boardo narių mažu
mas reikalauja, kad majoras 
pašalintų policijos viršininką. 
Daugumas narių ir majoras 
stovi policijos viršininko pusė 
je. • ,

Vakar tikroji dolerio verte
buvo 60.73c.

Pinigų kursas:
Anglų svaras $5.15
Kanados doleris 1.01
Prancūzų f rankas .06
Italų liras • .08
Belgų belgas .22
Vokiečių murkė .37
Šveicarų frankas .30
Vienai uncijai sidabro va-

kar mokėta 43 rentai su prie-
du.

ORO STOVIS
--------L

CHIOAGO IR APYLINKES 
— Numatomas pragiedrėji

mas ir daug šalčiau.
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| DIENOS KLAUSIM/^. |
DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLAS — VI

SOS TAUTOS REIKALAS

Dariaus - Girėno paminklo statymas — 
visos mūsų tautos reikalas. Tie du drąsuo
liai lakūnai savo gyvastis statė į pavojų, da
rydami tokį didelį žygį, ir savo galveles pa
guldė ne vien dėl chicagieeių, bet dėl visos 
mūsų tautos garbės pakėlimo, jos vardo išgar
sinimo. Dėl to ir prie pastatymo jiems tin
kamų paminklų visi lietuviai, visa tauta tu
ri prisidėti.

Taip ir yra. Lietuvoje jau sudėta 80,000 
litų ir už tų sumų netrukus bus pastatytas 
gražus paminklas Kaune. Beveik nebėra mie
sto Lietuvoj, kuriame kuri nors žymesnė gat
vė nebūt pavadinta jų vaidu. Ir kitokiais 
būdais mūsų drąsuolių lak ūmi atmintis pa
gerbta. Vėliausiai atėjusieji laikraščiai iš Lie
tuvos praneša, kad jauna dailininkė Tarabil- 
daitė padirbo medalį, kurio abiejose pusėse 
vaizduojamas Dariaus ir Girėno skridimas 
per Atlantu. Skulptorius Aleksandravičius 
pabaigė dirbti lakūnų atvaizdus (bareljefus), 
kurie bus atlieti iš bronzos, įtvirtinti į pa
minklines lentas ir pastatyti Dariaus ir Gi
rėno tėviškėje. Skulptorius Rimša dirba pa
minklo, kurfs bus pastatytas Kaune, projek
tų. Tokį pat projektų daro dar Grybas ir Zi
karas. Šie paskutinieji bus įteikti Dariaus ir 
Girėno .paminklui statyti komitetui peržiūrė
ki. Be to, kelį dailininkai piešia “Lituanikos” 
skridimų, katastrofų ir šiaip vaizdus, turin
čius kai kų bendrų su tuo didžiuoju žygiu. 
Rašytojas Vienuolis žada parašytį apie “Li
tuaniką ” romanų, o poetas Binkis — poemų. 
Lakūnų garbei mūsų muzikai parašė porų 
maršų.

Lapkričio 15 d. “Lituanikos” liekanos 
buvo rodomos karo muziejuje paskutinį kar
tų. Sekančių dienų muziejaus vadovybė *.‘Li- 
tuanikų” ir visus kitus daiktus nugabeno į 
aviacijos dirbtines. Dirbtuvėse “Lituanika” 
bus sudėliota panašiai, kaip ji atrodė prieš 
skridimų. Lakūnų drabužiai, žemėlapiai ir ki
ti daiktai bus sudėti į specialias stiklines spi-

Rašo kap. P. J ar gėla

MELAS IR TEISYBĖ APIE LIETUVOS 
KARIUOMENĘ

t

Lietuvos kariuomenė — nuLų tautos dalis 

(Tęsinys)
“ Naujienos " šmeii'ia ir niekina 

Lietuvos kariuomenę

Amerikoje dabar eina du socialistiš- 
ki laiArašciai — “Naujienos” ir “Kelei
vis”. “K-vio” redaktorius, atrodo, yra 
nuoširdesnis socialistas: ko negerbia - 
tai negerbia ir mažiau veidmainiauja. 
Vora skersom žiūri į Liet. kar-nę, bet jų 
lik retkar-'iais “pagnaibo”. “N.” redak
torius kai kada mato reikalų apsimesti 
*Set “patriotiškumu”: rengia Vasario 16 
d. ir spnttų m. 9 d. minėjimus — tik, de
ja, nesistengia sustiprinti tautinius vis- 
nės juusmus Lietuvos kovoje dėl Vilniaus 
atgavimo ir Nepriklausomybes sargyboje, 
Imtgi smarkiai iškoneveikia nesocialistiš- 
kų Lietuvos valdžių. Iš tokio tautos jėgų 
skaldymo nauda *teuka tik mūsų tautos

litas, kad negestų. Vytauto Didžiojo muzie
juje paruošus pirmo transatlantinio skridinio 
skyriui patalpas, viskas bus pergabenta ten.

Tai daroma Lietuvoje.
Kas daroma pas mus, Amerikos lietuvių 

kolonijose!
Milms Dariaus - Girėno atmintis turi bū- _____

ti dar brangesnė, nes jie mums artimesni, šį rudenį Lietuva veda eko- 
jie mūsų tarpe augo, darbavosi, tarp mūsų nomines derybas su Latvija, 
gyvendami dideliam žygiui rengėsi, mes Vokietija ir Anglija. Derybos 
jiems, kiek galėdami, gelbėjome. Dėl to nieks, su Vokietija yra prasidėjusios 
berods, negali abejoti apič tai, kad lietuvių jau vasarų, bet lig šiol nepri- 
amerikiečių yra šventa pareiga pastatyti tin- eita prie jokio didesnio suši
kamų paminklų, toje vietoje, kur jie augo, tarimo, nes iškilo visai ne e- 
darbavosi, tolimų ir pavojingų kelionę plana- konominio pobūdžio kliūčių, 
vo.

UETUVOS GYVENIMAS
LIETUVOS EKONOMINĖS 
DERYBOS SU VQKIETI- 

JA, LATVIJA IR 
ANGLIJA

Toks paminklas turi būti statomas Clii- 
cagoje. Tačiau nereikia suprasti, kad vien 
chicagiečiai tai turi padaryti. Kiekvienas A- 
merikos lietuvis, nežiūrint kuriam krašte ne
gyventų, turi prie to darbo prisidėti. Su pa
sitenkinimu tenka konstatuoti faktų, kad uu- 
kos į Dariaus - Girėno paminklo fondų plau
kia ne vien iš Chicagos, bet iš visų Amerikos 
kraštų. Fonde jau yra virš keturių tūkstan
čių dolerių. Bet už tiek paminklo nepasta
tysi. Reikia daug daugiau. Taigi, ne vięn 
Chicagos, bet visos Amerikos lietuviai pasi
darbuokime, kad greičiau sukelti reikalingų 
kapitalų ir tinkamai pagerbti Dariaus ir Gi
rėno atmintį ir jų vardus įamžinti ne tik 
Lietuvoj, bet ir Dėdės Šamo žemėje.

BEREIKALINGAS SKUNDAS

Sandariečių organe randame vedamąjį 
straipsnį su labai reikšminga antrašte: “Ka
talikų akcija prieš Sandarų”. Perskaičius tą 
antraštę, manėm rasti ką nors svarbaus pa
čiame rašinyje. Tačiau apsivylėm. Jame tik 
nusiskundžiama, kad kunigai ir parapijinių 
mokyklų mokytojos draudžia savo mokinius

Derybos sū Latvija prasidė
jo rugsėjo mėn. pabaigoj ir ei-

vieųų rinkliavų, kurios davė 
kiek lesų veikimo pradžiai. 
Šių metų rudenį draugija ene
rgingiau ėmėsi darbo. Greitu 
laiku bus paskelbta užsienių 
lietuviams remti draugijos lo
terija. Pirkusieji loterijos bi
lietus bus laikomi draugijos 
nariais rėmėjais. Tuo būdu 
manoma surinkti gana stam
bių pinigų1 sumų, su kurios pa
galba bus nors šiek tiek pu- 
lengvinta labiausiai vargstan
čių ir badaujančių lietuvių e-

. . . . migrantų būklė. Be to, šios
na Rygoj. Pirmiau buvusių ,.v . . . ...- . lesos bus naudojamos ir lietu-
prekybinę sutartį su Latvija 
teko Lietuvai atšaukti, nes 
ji pasirodė esanti daug dau- 
gia i naudinga latviams. Šiuo 
laiku derybos su Latvija eina 
gana gerai ir tikimasi, kad 
pavyks susitarti. Dabar yra 
ruošiamas abipusiai eksporti
nių prekių sąrašas.

Derybos su Anglija dar o- 
ficiališkai neprasidėjo, bet ma 
noma, kad netrukus jos įvyks. 
Yra vinies, kad svarbios Lie
tuvai ekonominės derybos su 
Anglija duos patenkinamų vai 
siu. .

KĄ VEIKIA DRAUGIJA 
UŽSIENIŲ LIETU

VIAMS REMTI

— New Philadelphia, Ohio. 
Belmont Stamping & Enamel- 
ing dirbykla, kuri suvirs mė
nesį laiko išbuvo uždaryta dėl 
stokos užsakymų, atnaujino 
darbus ir į darbų pašaukė 350 
darbininkų.

a
— Chicago, 111. Union Stock 

Yards gyvulių pjovyklose pra- 
bėgusioj suvaitėj užsikūręs da
rbininkų streikas po dviejų 
dienų pasibaigė; kompanija 
pripažino unijų ir pakėlė al
gas 10 nuoš.

— Atlanta, Ga. United Sta-
vybei emigracijoj išlaikyti, 
nes vienas iš svarbiausių Or
gijos tikslų yra — apsaugoti tęs Rubber Co. firma rengia
lietuvius emigrantus nuo iš- 
tautėjimo.

KANALIZACIJA IR VAN- 
DENTEKIS KAUNE

Kauną, buvusį rusų tvirto
vės skurdų miestų, Lietuva ga 
vo net be vandens ir srutoms 
pašalinti kanalų (kanalizaci
jos). Taigi, nebūta net papra
sčiausių žmonių sveikatai ap
saugoti priemonių. Jomis su
sirūpinta nuo 1924 — 1928 me
tų. Ligi šiol Kaune yra išves
ta kanalizacijos kanalų 45 km. 
ir vandentekio vamzdžių išklo
ta 56 kilometrai. Vandentekis 
Kaune pradėtas vesti: 19213 

' metais, o kanalizacija 1924

statyt naujų savo dirbyklų 
Shelbyville, Tenn., kuri kai
nuos pusę milijono dol. ir 500
žmonių duos darbo.

✓
— Wasliington, D. C. Cali- 

ornifja valstybė! leista tiest 
naujų plentų tai$ miestų To- 
bin ir Howells, Feather pau
piu. Prie ši ir plento nutiesimo 
į darbų bus imami tik bedar
biai.

— Wasliington, D. C. Fede- 
ralei vyriausybei patvarkius 
viešuosius darbus prie vieške
lių ir plentų, į darbus priimta 
jau 128,663 darbininkai ir i- 
mama daugiau, kol darbinin
kų skaičius pasieks 281,375,- 
000. Kelių darbai vyriausybei 
kainuos suvirs $40,000,000.

— Chicago, III. Chicago įi 
North Western ir Chicago &

Prasidėjus ekonominiai pa
saulio krizei ir padidėjus dau
gumoj kraštų nedarbui, užjū-I metaįs. j abį Šias įmones įdė- 
riuose gyvenančių lietuvių o-Jta kapitai0 8,260,000 lt. Iš tos 

dėtis prie sandariečių draugijų. Gerai ir da- migrantų gyvenimo sąlygos gunios vandentekio tinklui, jo
ro. Sandariečiams nėra ko vilioti vaikus iš i nepaprastai pablogėjo. Pablo- triobesianis ir kitokiems-įren- ____ _
lietuviškų mokyklų. Mokinkit savo vaikus £gjo lietuvių eniigrantų būk- gįmarag tenka 3,900,000 litų.' Eastern Illinois geležinkelių 

lė ne tik Pietų Amerikoj (Ar- n v*n«li«,niini 422(1000 litu. 1 u_____ ' ...________ ja _„j„..arba prisirinkit jų nuo gatvės, jei norit gerą 
darbą padaryti. Katalikai‘dėvai patys savo 
vaikais apsirūpina. Tani jie pastatė ir užlai
ko mokyklas.

Ta pačia pioga “S-ros” redaktorius no
ri įtikinti savo skaitytojus, kad jų organiza
cija nėra bedieviška. Bet vargu jam pasiseks 
tai įrodyti. Sandariečius suorganizavo lietu
vių bedievių “karalius” dr. Šliupas ne kum

Pietų Amerikoj (, 
gentinoj ir Brazilijoj), kurie 
dar nesuspėjo tinkamai įsiku
rti, bet net ir Amerikos Juug- Į naudojasi šiais patogumais, 
tinėse Valstybėse. į Priemiesčiuose ir Žaliajam Ka

Matydama ir užjausdama; ine darbų sąlygos yra labai ne
savo užjūriuose

o kanalizacijai 4,320,000 litų. Į kompanijos nusprendė padau- 
Vidutinėje miesto dalyje apie j gint darbus prie savo linijų
80 nuoš. visų sodybų dabar

gyvenančių Į patogios, dėl to ir patys dar- 
brolių vargus, Lietuvos visuo- baį ilgai nusitęsė, 
menė suskato jiems kaip nors j Kanalizacijos tinklas nurna- 

kitam, kaip tik bedievybės platinimui. Su to-)Pa<^L- ’ 1,0 tikslu 1932 m. pra tomą amortizuoti per 40 nie
kiomis organizacijomis katalikams nepakeliui. I (^i°j Lietuvoj įsisteigė užsie-'tų, o vandentiekio per 25 me

Ir Amerikos spauda susidomėjo grįžu
siais iš Sovietų Rusijos kalėjimų lietuviais 
kunigais ir vyskupu T. Matulioniu. Beveik 
visi Amerikos katalikų laikraščiai įdėjo jų 
atvaizdus su plačiu jų gyveninio Rusijoj ap
rašymu. Chicagos Tribūne taip pat gana pla
čiai apie kankinius kunigus rašė. Ir gerai. 
Temato Amerikos žmonės, kokį rojų bolševi
kai įsteigė Rusijoj ir kokia ten religijos “lai
svė”, apie karių taip drąsiai kalbėjo Litvi- 
notas šio krašto prezidentui Rooseveltui.

nių lietuviams remti draugijų,. tus. Priskaičius visų tų įmo-
kurios pirmininku yra žino

mas visuomenės veikėjas pri- 
siekusis advokatas R. Skipi
tis. Draugijos tikslas yra tei
kti medžiaginę ir moralinę pa
galbą labiausiai jos reikalin
giems užjūriuose gyvenantie
ms lietuviams.

nių remontų, eksplotacijos iš
laidos ir palūkanų nuošimtį už 
įdėtų kapitalų reikia gauti ka
smet gryno pelno nemažiau, 
kaip 1,150,000 lt. Pelno ligi 
šiol buvo gaunama daugiau, 
negu reikia. Turėdama tai ga
lvoje, miesto savivaldybė mo-

Draugija gyvuoja jau apie kesčius už vandentekį suma- 
20 mėnesių. Per tą laiką (Irau-J žino 10 nuošimčių ir už kana-

kelių taisymo ir tam tikslui 
rengiasi užpirkt 87,000 tonų 
plieninių jungtuvų.

— St. Louis, Mo. Missouri 
Pacific geležinkelio kompani
ja gavo leidimų iš savo paja
mų skirt $1,725,000 nupirki
mui 25,000 tonų plieno, reika
lingo pataisymui savo kelių. 
Plieną užpirkus, žadama pri
imt į darbų keli šimtai dagi
ninkų.

— St. Louis, Mo. Kurpių di
rbyklose negaunant naujų už
sakymų, darbai eina silpnyn, 
mažinant valandas darbo Ii 
atleidžiant tulus darbininkus. 
Tikimasi, kad po Naujų Metų 
darbai čia pasigerins, nes ti-

gijn surengė Lietuvoje keletą lizacijų 33 nuošimčius. T«b.- kiniasi naujų užsakymų.

— Chicago, III. Geležinkelių 
kompanijų inspektoriai, ap
žiūrėję dabar naudojamų va
gonų stovį, pripažino, kad 
800,(XX) naudojamų vagonų, vie 
ni yra visai netinkami, kiti 
reikalauja taisymo. Todėl ti
kimasi, kad po Naujų Metų 
pagerės darbai vagonų dirbyk- 
lose.

— Birmingliam, Ala. Tenne- 
ssee Coal, Iron and Railway 
kompanija paskelbė, kad bė
gyje dviejų savaičių atsinau
jins darbai šios kompanijos 
dirbyklose taip, kad iki pusės 
šio mėnesio į darbų bus pa
šaukta 2,600 darbininkų. Tūli 
liejyklų pečiai jau užkurti ir 
keliai į kasyklas skubiai tai
somi.

— Dotroit, Mieli. Chevrolet 
Motor kompanija, kad į laiką 
padirbus 1934 m. modelio au
tomobilius, pašaukė visus pi
rmiau iš darbo atleistus dar
bininkus ir darbai eina pilnu 
jėga visose plentaci jose: Det
roite, Toledoj, Bay City ir t.t.

— New York, N. Y. Ame
rican Loeoniotive Company 
baigia planus ir ruošiasi ne
trukus imtis išdirbinio naujų 
lokomotyvų geležinkeliams; 
nauji lokomotyvai galės vežt 
traukinius po 120 mylių į vu- 
landų, kad tokiu būdu gele
žinkeliai galėtų apeit busų ir 
orlaivių kųnkurencijų.

— Taniau ua, Pa. 1,900 an
gliakasių, dirbusių Lebigh Na- 
vigation anglių kasyklose vie
toj streikuojančių darbininkų 
radę gtreikierių “pikietas” 
prie kasyklų, atsisakė eit į 
kasyklas, kol streikas galuti

nai baigsis.
— Pensacola, Fla. Rose sa

loje prasidėjo darbai prie ieš
kojimo aukso,'kario čia esa
ma daug palaidoto kuomet 
prieš 100 metų uraganas čia 
sudaužė laivų, gabenusį auk
sų; prie darbų vartojamu ga
rinės mašinos. Keliolika dar
bininkų gavo darbo.

— Chicago, BL Visuose val
stybės kraštuose geležinkelių 
kompanijos ruošia planus di
rbimai naujų lokomotyvų ir 
naujų vagonų, pagerinimui ir 
pagreitinimui transportacijos, 
kad ncpaųidarus automobilių 
konkurencijai. Todėl tikimasi, 
kad netrukus prasidės didelis 
darbymetis ir daug tūkstan
čių darbininkų gaus darbus.

priešams. Mat, liet. darbo žmonės nesi- 
į lanko į “N-nų” rengiamus sočiai istiškos 
i’šventės (gegužės m. 1 d.) minėjimus, bet 

tautines liet.- šventes mielai švenčia; to
dėl •‘N.P redaktorius uoliai išnaudoja 
tautinį vis-nės jausmą. Už tokį didelį veid
mainiškumų ir už tautiškumo provokaci
jų “N.” rod-rius, girdėt, buvo šių metų 
Am. liet. soc-tų konferencijos smarkiai iš
bartas. Bet, matyt, jis to nepaiso, nes 
netrukus po tos konferencijos ėmėsi kito 
darbo: rengiamais skridimais per Allan-
tikų garsinti lietuvių tautos vonių.

tfodos, reikėtų tik pasidžiaugti tokiu 
žymaus soc. vado “atsivertimu”. Bet jis, 
berengdamas Vftsario 16 d. ir Spalių m. 

'9 d. minėjimus ir beorganizuodamas pat
riotišką skridimą Lietuvon, neužmiršta 

begėdiškai tyčiotis iš Lietuves sūnų pra
lieto kraujo; Jeigu jo proteguojamas la
kūnas nuskristų Lietuvon, tai tas žygis 
pagarsintų liet. tautos vardų, o pats la
kūnas būtų už patį Darių ar Girėnų gar
bingesnis drąsus didvyris! O Lietuvos ka
riuomenė, kurių 1920 m. sudarė kelios 
dešimtys tūkstančių drąsių Lietuvos karo

vyrų, pasiryžusių dėl Tėvynės ulkį, šaltį 
kęsti, vargti ir gyvybę aukoti, — fo so
cialisto akyse neverta nė menkiausios pa
garbos! Taip daryti gali tik liet. tautos 
laisvės priešas, arba nesveiko proto žmo
gus, arba tautos išgama. Bet neatrodo, 
kad tas senukas būtų nesveiko proto: jis 
gana dažnai būna išmintingas, kada kal
ba... lik ne apie Lietnvų. Gerai, kad jis 
dar pats aiškiai pasisako, kodėl taip ne' 
kenčia Liet. kar-nės (jam netrūksta drą
sos pajuokti ir mūsų tautos siekimas Vil
niaus) :

Taigi — “mes be Vilniaus nenurim- 
sime”. Bet kas Vilnių pardavė! Tie patys, 
kurie 1926 m. gruodžio 16-tų naktinio 
“pučo” keliu nuvertė teisėtų Lietuvos 
valdžių!

Taip šis senas socialistas pasisakė š. 
m. sjialių m. 30 d. “N-nų” nr. 255 veda
majam straipsny “Armijos sauvaliavimas 
pražudė Vilnių Lietuvai”. Tai yra dide
lis kaltinimas ir nedovanotinas nusikal
timas visai mūsų tautai! Už tokį darbų 
kariuomenė susilauktų tautos prakeiki
mo!

Bet skaitytojas gali nusiraminti: čia 
yra tik partijų praradusio ir pasenusio 
funutiko socialisto kliedėjimas. Laet. tau
ta, Nepr. Lietuvos kariuomenės dar nepas
merkė nė už vienų darbų! Priešingai, tau
ta įvairiomis progomis pareiškia savo pa
dėkų ir ĮMigarbų savo gynėjai, o tėvai su 
džiaugsmu ir pasididžiavimu leidžia savo 
sūnelius į kuro tarnybų. Per Liet. kar-nės 
eiles (per tų patriotiškumo mokyklų) kas
met pereina keliolika tūkstančių jaunų 
vyrų. Tad jau didelė mūsų tautos vyrų 
dalis buvo kariai ir tik su pagarba atsi
liepia apie saviškę kariuomenę. Be to, 
šaulių sąjunga, pavasarininkų, ateitinin
kų, tautininkų organizacijos ir Vilniaus 
vadavimo sąjunga turi po kelias dešim
tis tūkstančių narių. Šios tautinės orga
nizacijos, šimtai kitokių organizacijų bei 
draugijų, apie 360,000 moksleivių, apie 
5000 studentų ir plačioji Lietuvos visuo
menė nuoširdžiai gerbia ir myli imivo ka
riuomenę. Iš lietuvių tarpo jos nekenčia 
tik būrys plečkaitininfeų-teroristų, keli 
šimtai socialistų ir komunistų. Bet mažas 
tokių išgamų skaičius mūsų tautos liki

mo nepakeis. Perdaug jan yra tautiškai 
susipratę ir drąsūs lietuviai — savo lais
vės “neparduos”!

(Daugiau bus)

KELIAS J ATEITĮ

Baigiasi saulės dienelės, 
vasara sako — gana!
Ima gražiai už rankelės 
vaikų ir sako: “Bita!” —

Veda jį vėl į mokyklų: 
reikia pasemti žinių!
Vaikas, palikęs ganyklų,

' eina prie knygų meilių.

“Didinsiu protų, kol laikas — 
knygas suprasti turiu!” — 
eina galvodamas vaikas.
Jum palinkėti galiu:

“Vaike, tau mokslo troškimas 
kelių į laimę nutiesi” —
Kyla gražus nujautiems 
man iš liepsnotos širdies!

, . ‘ ęftrejas Vitkauskaa

/
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i kauskiehė, P. Taurozas, R. Va Federacijos Apskričio vardu; nedalyvaus, taigi sveikiname tų ‘Labdarybė kaipo viena di-,siliks ištikima netik žmonių 
džiųjų dorybių žmoguje”. Jis‘gydymo reikalams, bet ir tau- 
į rudinė ja gražiais rašytojų iš-i lybės idealams.
srreiškimais, paliesdamas -ka-1. II. Labdarių ūkio reikalai: 
talikų veikimų labdarybės dir- Į Atsižvelgiant j tai, kad šio

Al. Manstavičius Chicagos Vy|l4-tų labdarybės seimą ir rin
čių Apskričio vardu; kun. A. kime geriausio pasisekimo.

;; lančienė.
Šv. Dievo Motinos Sopulin- 

jgos — (auka $5.00): K. Zvi-
, bienė, S. Bajorūnienė, M. Mi-’du ir taipgi Amerikos jaunl- 

IS CENTRO SUSIRINKIMO. Baltikauskas, R. Puslevičiiis. įseįkienė, M. Bilienė, M. Da-'mo vardu — $5.00*; lt Maži * 
' ------------- iv. Petro ir Povilo — Wtst seckienė. •

Labdarybės centro susirin-’Pullman, III.: Šv. Vardo Jėzaus — (auka

LABDARIŲ DIRVA
Valančius Vyčių Centro var-

liauskienė *— Šv. Petronėlės;! 
Bacevičins — Sus. L. R. K

A. Urbelis,
Melrose Park, III.

Cliicago, Illinois 
Šiuomi suteikiama auka $10

kimas įvyko lapkr. 29 d., Au
šros Vartų parapijos salėj. Su 
sirinkimas buvo skaitlingas. 
Išduotas seimo raportas. Sei
mas gražiai pavyko. Šiemet 
nors laikui yra blogi visiems 
žmonėms ir organizacijoms, 
bet visuomenė parėmė Labda
rybės darbus. Šių metų šeiniai 
davė daugiau pinigų negu pe
reitų metų: pinigais $776.95; 
bonais — $1,350.00 (kurį au 
kojo Agota Kasmauskienė). 
Centras jai išdavė garbės di
plomą. Taigi, Labd. 1 kuopa 
tapo garbės nariu. Už tokių 
stambių «aukų priklauso dide
lė padėka 1 kuopos valdybai 
ir p. Sudeikienei. Labdarių

Labdarių Sų-gos 10 kuopa 
(auka $10.00): Z. Gedvilas, P. 
Pietukas, O. Šliužienė, E. Gu- 
džiūnienė, K. Raila.

S v. Kryžiaus — Town ©f 
Lake:

Labdarių Sąjungos 1-ma kp. 
(auka $1,350.00): R. Kalvai
tis, E. Ogintaitė, Ogintas, Na- 
sakaitienė, T. Dorša, Gedvilas, 
Sudeikis.

Šv. Pranciškos Rymietės — 
(auka $5.00): Petrošienė, Lau 
rinavičienė, Paulauskienė.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 1 skyrius — (auka $5.00): 
M. Zaurinskienė, E. Ogintie- 
nė, J. Bronušienė, E. Ogintai
tė.- •

kuopų yra daug Chicagoj ir j šv. Pranęiškaus Tretininkų 
kituose miesteliuose. Jų valdy— (auka $10.00): J. Gedvilą, 
bos turėtų pasidarbuoti, kad M. Sudeikienė, J, Bikienė, O. 
surasti savo kolonijose gerų1 Sriubienė.
labdarių, kurie galėtų įnešti I Šv. Antano parap., Cicero, 
stambesnę aukų į mūsų orga-1 UI.

$1.00): L. Noruševicius, L. 
Kucius, J. Palubin.

A. Chi. Apskrido; L. fii».utis‘n.uo Tretininkų draugijos šv.

voje; nurodo jos svarbumų ir 
jos kelius. Referatas priimtas 
rankų plojimu.

krašto lietuviams būtinai yra 
reikalingos senelių ir našlai
čių prieglaudos, J<ad tam tiks-

!— “nraujro”’ S Biožis — Kryžiaus parapijos Labdariu-,. - ,’^oo. n, ‘ ‘ gajai Sąjungai, kuri šiantUe-,lsduotas P» A. Poškfenes.
$5.00; Dr. Atkočiūnas — $5:.®’a^ai.

Labdarių Sųjungos 3 kuo
pa — (auka $100.00): Sriu-'pįj^. p. flrybas. 
bienė, Lesienė, Misienė, Šatu-, Sveikinimai laiškais:

A. Valančius

Mandatų komisijos raportas lui 3au/ra ™P5rktas ūkis, ku-

kienė, Vaišvilaitė.
Archer Heights:

Brangūs Labdarių Sųjungos 
Nariai!

ris, deja, dar tebėra (skolin
tas, todėl seimas nutarė imtis 
visų galimų priemonių, kad 
kuogreičiausia išmokėti skolas 

radare $2,000.21.’Raportas pri ir P>“žalinti pirn„.ia ir did-

Į seimų atsilankė 191 atst. 
iš 58 draugijų ir aukų sunešė

nų laiko savo metini seimų ir Ciceros nava-., ,Imki geriausio pasisekimo la
bdarybės darbui. $1,959.00. Su vieša rinkliavai"

j Kun. A. Skrypka

Mar. Kol. Rėmėjų 41 sky- j Nuoširdžiai sveikiname Lie- 
rius (auka $2.00): Šlioge- ,tuvlų Rymo Katalikų Labda-
ris, Lubertienė.

Melrose Park, III.:
rių seimui Džiaugiamės sykiu 
su Jumis iš atliktų darbų ir

Centro valdybos raportai
Labdarių Sųjungos direkto

rių pirmininkas, Aleksandras 
Dargis, išduoda raportų žod
žiu, pabrėždamas, kad Labda-

Kančios Jėzaus (auka $2); 1 nnj-i,ne geriausios pasekmės rių veikimas ėjo, bet pataria,
Labdarių 9 kuopa ($3.00)., tolimesniems nusistaty

Federacijos Apskritys: ’mams. Jūs rūpinatės pastaty-
A. Žvirblis, O. Aleliūnienė, P. mu prieglaudos, mes Jums 
Vaicekauskas.. 'nuoširdžiai pritariame ir ste-

imtas.
I). Kaminskienė, rezoliucijų

žiausių kliūtį, stovinčių ant 
kelio prieglaudų statymui. 

Padėka: Seimas nuoširdžiau

nizacijų. Taigi brangūs labda
riai, imkifnės darbo!

S. L. R. Katalikų 48 kuųpa: 
J. Mikolainis.

* Yra senų žmonių, kurie ir! Visų šv. moterų ir vyrų — 
pinigų turi, bet neturi kur pa- Į (auka $5.00): B. Daukšienė, 
sidėti. Tokius reikia raginti D. Kajęnienė, F. Mockaitienė, 
prie mūsų organizacijos, kuri; D. Daujotienė, E. Magurskie- 
turi nupirkusi gražų ūkį, ant ,,e*
kurio bus fiastatyta seneliui Apaštalystes Maldos—(au- 
prieglauda. Kuri 10 kuopų pa-• ka $5.00): P. Mažonienė, L.

‘Tamašauskaitė, J. Casas.sirodys pirmutinė surasti gar
bės ar amžinų narių? 5 kp. 
narys J. Dimša kasmet suren-

kad mažiau nutarimų būtų 
padaryta ir daugiau darbo. 
Pareiškia vilties, kad nuolat 
dirbant, atsiras daugiau vei
kėjų katalikiškame darbe, ku-

. . . _ .. . ris taip labai šiandien reikn-
kina seimų ir pradeda darbus, j£įau ga|jnia finansiniai lingas.
pranešdamas, kad dienotvar- !paremti prieglaudos projektų. Centro pirmininkas, A. Nau 

kėje yra skaitymas 13 seimo | šiandien suteikiame Jums gėda, išduoda savo raportų. Į 
protokolo. atskaitų iš ligoninės 5 metų Centrų buvo priduota $1,700

Protokolas perskaitytas ir darbuotės. Esame tikros, kad nuo pereitų metų iki šių. Ka
jus džiaugsitės sykiu su m u J dangi gruodžio 19 d., 1933 m., 
mis iš snlmilffii lliovn rmlni^^iararUolo ču. 12___ :

Seimo pirmininkas, užėmęs 
vietų, gražiais žodžiais pasvei-

ngiamės kiek galint atmokė
ti ligoninės skolų, kad gvei-

Šv. Pranciškaus Tretininkų 
- (auka $3.00): V. Trainienė, 

ka pinigų prieš seimų. Ir šie-1^* Bukauskienė, E. Mikolai- 
met surinko $31.75 ir pridavė , nienė.
susirinkimui. P. Fabijonaitis ! Federacijos 12 skyriaus------

' •' i' ‘(auka $3.00): O. Antanaitie-
LABDARIŲ SEIMO PRO- nė» Jankaitis, O. Rimkienė. 

TOKOLAS Sv. Kazimiero Akad. Rėmė-
, ■ ■ — jų 9 skyrius — (auka $2.00):

(Tęsinys iš praėjusio trečia- A. Krasauskienė, A. Jaukštie-
dienio)

Saldžiausios širdies V. J.

nė$ O. Rimkienė.

priimtas.
Prasideda sveikinimai. 
Advokatas Ju<|as Grišitts; 

Kasmauskienė — Labdarių 1- 
mos kuopos, Town of Lake ir 
įteikė $1350 bonų; Šlikas iš 
Roselando, 2-tros kuopos; Sriu 
bienė iš Cicero, 3-čios kuopos 
ir įteikia $100; Valuckis iš 
Dievo Apvaizdos, 4-tos kuo
pos; Dimša iš Bridgeport, 5- 
tos kuopos ir įteikia $50.00; 
Bacevičius iš Nortli Side, 15- 
tos kuopos — $10.00; Jonaitis 
iš West Side, 7-tos kuopos — 
$150.00; Grybas iš Brigbton 
Park, 8-tos kuopos $100; Mel
rose Park, 9-ta kuopa laišku, 
$5.00; Gedvilas iš Vest Pnll- 
man 10-tos kuopos — $10.00; 
Nenartonis iš Marųuette Park, 
23-čios kuopos; Dimša iš So. 
Chicago, 13-tos kuopos; Dr.

Gyvojo Rožančiaus: C. La- Simonaitis; kun. B. Sugintas

mis iš sulauktų Dievo palai^įvyksta Šv. Kryžiaus ligoni- 
minimų. Dažnai tenka girdėti
skaudžių žodžių ir neteisingų 
užmetimų nuo mūsų tautiečių, 
ypač nuo tų, kuriems ligoninė 
daug gero padarė, vienok esa
me tikros, kad Labdarių Są
junga mato Seselių pasišven
timų ir, pritardama jų dar
bams, džiaugiasi iki šiol su
lauktais vaisiais.

Dar kartų širdingai sveiki
name Jus Labdaringos Sųjun 
gos bendradarbės,

Sv. Kazimitro Seseles 
Ligoninėje

Malonėkite perduoti Labda
rybės seimui šių mūsų kuopos 
mažų' aukų, kurių prisiunčiu 
meney order $5.00. $3.00 nuo 
9-tos kuopos ir $2.00 nuo Ka
nčios Jėzaus arč. brolijos. Ka-

(attka $5.00): P. Grybas, J. peckienė, J. Mitkienė, A. Ra- iš-Brazilijos; A. Žvirblis — dangi atstovai iš mūsų kuopos
i_________ " ’ • 4

KATAUKIŠKAS VEIKIMAS IR MARI
JONU KOLEGIJOS RĖMĖJAI

(Kwn. Dr. P. Biskio, M. I. C., re
feratas, skaitytas Marianapolto Kole
gijos Rėmėjų Seime, lapkričio 26 d., 
1933, Marianapolio Kolegijoje, Thom
pson, Conn.)
Svarbiausias klausimas Katalikų tar

pe šiais laikais yra Katalikišaksis Veiki
mas. Todėlgi ne bbs pro šalį jeigu paant
rindami dabartinio Šv. Tėvo norus bei pa
geidavimus įsigilinsime į tų jo širdžiai 
•taip artimų klausimų. Šiame referate 
trumpai paaiškinsime Katalikiškojo vei
kimo mintį (sąvokų) bei idealup ir kaip 
šis veikimas tampriai su Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų veikimu rišasi.

Katalikiškasis veikimas nėra šių am- 
• žiu naujas išradimas." Jau nuo pat Kris

taus laikų, jo būta ten, kur rimtai ir są
moningai dėta pastangų, kad Kristaus 
mokslo idealai būtų įgyvendinami žmo
gaus privatiškame, šeimyniškame ir vie
šame (visuomeniškame) gyvenime. Pats 
Šv. Povilas liudija apie katalikiškų vei
kimų savo laiku rašydamas Pilipiečiams,
kad teiktų pagelioms “toms moterims, ku
rios darbuojasi su manimi evangelijoje” 
IV, 3. Šv. Tėvų pareiškimai istorijos bė
gyje pateikia mums nesuskaitomų pavyz
džių, pritaikomų katalikiškų principų iš
rišimui pilietiškose, socialinėse (visuome
niškose) ir 'Šeimyniškose problemose. To
dėl gi nors idėja (mintis) nėra nauja, ta
čiau rikiavimas katalikiškos visuomenės į 
bendrų darbų yra kas naujo. Sv. Tėvas 
Pius XT savo laiške Kardinolui Bertram, 
Arkivyskupui Breslau pažymi: “Ypač

šiais mūsų laikais kada tikėjimas ir do
rovė yra rimtam pavojuje (kada tikėji
mui ir dorai gręsia rimtas pavojus) ir 
kada dėl mažo jų skaičiaus kunigai ne
pajėgia aprūpinti pavestų sieju jiems, 
reikia būtinai imtis katalikiško veikimo, 
kurio dėka pasauliečiai pristatydami dau
gybę bendradarbių ateina dvasiškijai į 
pagelbų ir papildo jų mažų skaičių. » 

Tokiais žodžiais Pius XI šaukia pa
sauliečius imtis veiklaus darbo, kad Kris
taus karalija augtų, plėtotusi. Štai reikš
mė katalikiško veikimo. Pius XI tame 
pačiame laiške trumpai ir kartu ryškiai 
jo sąvokų apibudina: “Katalikiškas vei
kimas nėra kas kitų kaip pasauliečių da
lyvavimas dvasiški jos apaštalavime.”

Katalikiškas veįkimas ar mes pab-. 
rėšime žodį katalikiškas ar žodį veiki
mas vis vien yra pasekmė mūsų tikėji
mo. Mūsų tikėjimas yra katalikiškas ta 
prasme, kad Kristus jį atnešė visiems 
žmonėms ir visiems laikams ir kad jame 
t^pinasi visas Kristaus mokslas be jo- 
k^ apkarpų. Mi^n tikėjimas iš savo'es
mės yra gyvas, veikluš. Jis reikalauja iš 
savo išpažintoji},'kad jie gyventų ir veik
tų sekdami Kristaus pavyzdį. Kristaus 
sekimas yra šio tikėjimo aukščiausias i- 
dealas ir arsimo meilė jo pamatiniu prin
cipu, ant kurio remiasi išrišimas visų e- 
konominių ir socialių klausimų.

Mūsų .Viešpats įsakė savo Apašta
lams: “Eikite į visų pasaulį ir skelbkite 

-evangelijų vipam sutvėrimui.” *(Mar. XV- 
I, 15.) Šv. Tėvas mūsų Išganytojo regi
masis atstovas žemėje panašų įsakymų 
duoda pasauliečiams šaukdamas juos pa
dėti -dvasiškijai apaštalauti darbe. Aišku, 
kad katalikiško veikimo darbų nepajėgia 
viena dvasiškija atlikti. Darbuotė per 
daug plati ir visa apimanti. Katalikiškas 
mokslas ir principai gali būti įgyvendinti

komisijos narė, skaito rezoliu- siai dėkoja visiems labdarių
clJas- ' centro ir kuopų veikėjams, ku

1. Šv. Kryžiaus ligoninės su- rje dideliu uolumu darbavosi 
kaktis: Turint galvoj, kad per ištisus metus organizaci- 
labdarių Šv. Kryžiaus ligoni- gerovei, jų per krizio lai- 
nė šį mėnesį mini savo veiki- kus išlaikė, daug gražių dar
nių penkių'metų sukaktį, Lie-'jb,, nuveikė. Taip pat reiškia 
tuvių R. K. Labdarių seimas, į dėkingumo žodžius visiems la- 
įvykęs lapkričio 19 d., Šv. Pa- Įbdarių darbų rėmėjams — dr-
nelės Gimimo parap. salėj, nu- gi joms ir jų vadams ir visie

ms aukotojams, neaplenkiant 
ne katalikiškos spaudos, ypač 
dienraščio “Draugo”, kuris 
kas savaitę porų skilčių užlei
džia labdarių organizacijos 
reikalams.

Visds rezoliucijos priimtos 
vienbalsiai.

tarė pasveikinti ligoninės ve 
dejas Šv. Kazimiero Seseris, 
kurios savo nepaprastu darbš
tumu ir sumanumu ligoninę 
taip gražiai sutvarkė, kad ji 
šiandien stovi pirmaeilių ligo
ninių tarpe. Tuo besidžiaugda-

..... _ tnas seimas dėkoja vedėjoms,
nes Įsteigimo 5 metų sakaktu- ,;ad ir eko„ODliatu žvil iu 
vės, perskaijytas Seselių ra-7
portas. Raportas priimtas.

Nauji sumanymai
per pastaruosius ketverius kriĮ .Sumanymas duotas kun. A

D Xt. . . „ v.. . . zio metus jos šių mūsų bran- -p. Ęaltučio L turėti profesio-
Raštmmkas, I abijonaitis, i gia įRtaigQ gražiai ir pasek. 

praneša, kad dvylika susirin- Į niingai išvedf,.
kimi} laikyta per metus; Oe-j Seimas sveikina ir dėkoja

nalų ir dvasiškių vardų “in
de*”, kad laike išvažiavimų 
arba seimų būtų galima leng-> • 1 • , t • • y y • • I kJV u ■ ■ u 11VII kUl 11I1U 1 VIII—

n ras ai e tris mvaziavimus; I gyiiytojų štabui, ypač Retu. yai juog pakyiesti dalyvauti;
dabar yra apie 15 Labdarybės 
Sųjungos kuopų Cliicagoje, ir

viams gydytojams, kurie per 
penkis metus savo pacientus

apylinkėse. Raportas priimtas.. yež& j šv Kryžiaus ligoninę
Kun. J. Mačiuiionis skaito 

iždininko raportų. Raportas 
priimtas kaip skaitytas.

Agitacijos komisijos rapor
tų išdavė p. Šlikas; Komisija 
darbavosi išvažiavimuose ir 
mėgino kelti žmonių entuziaz
mų labdarybės darbui. Rapor
tas priimtas. •*

Dr. Rakausko referatas
Dr. A. G. Rakauskas, Chi- 

c-agos gydytojas, skaito refera-

ir daug prisidėjo prie jos va-

2. gurėti rinkliavų po namus 
savo parapijose sykį į metus 
labdarybės naudai. Sumany
mai priimti.

rdo iškėlimo, parodydami, kad ( Išreiškiant padėkų vietiniam 
ir lietuvių piofesijonalai daro į klebonui, valgių gamintojoms, 
pažangų, neatsilikdami nuo jr atsilankiusiems, seimas bai- 
kitų tautų profesijonalų. j gėsi 6 vai. Kun. A. P. Baltu-

Labdariai džiaugiasi, kad ir tis atkalbėjo maldų.
pastatytoji ligoninė per pen
kerius metus mūsų tautos va
rdų garsina ir drauge tikisi, 
kad jos vedėjai visada turės 
galvoj tų faktų, kad tai yra 
lietuvių įstaiga ir kad ji pa-

Dr. J. Poška, pirm. 
Bronė Paliliūnaitė, rašt.

GARSINMNTES
“DRAUGE”..

tik su pagelba savęs neieškančių katalikų 
pasauliečių.

Katalikiško veikimo dirva labai pla
ti, nes jo tikslas yra “ginti tikybos ir do
ros principus, išvystyti sveikų ir naudin
gų socialinį veikimų dvasiškuos priežiū
roje... kad katalikiškas gyvenimas būtų 
atgaivintas šeimoje ir visuomenėje.” Su 
politika šis veikimas nieko bendro netu
ri, nes šio veikimo tikslas yra skleidimas 
Kristaus Karalijos ant žemės. Šiam tiks
lui pasiekti katalikiškas veikimas įeina į 
kultūros, tikybos, ekonomijos, sociologi
jos, ir mokslo srytis. Kiekviename iš šių 
žmogaus veikimo sričių katalikiškas vei

kimas turi tam tikrų programų, kuris 
kvėpuoja Kristaus dvasia ir yra 'pama
tuotas Bažnyčios mokslu.

Tarp veiksmų, kurie pasižymi ir kar
tu yra, būtini yra apšvietos programa, 
kuria Rkleidžiama Katalikų Bažnyčios 
mokslas ir veikmė. Ši programa yra va
roma (pildoma) žodžiu ir pavyzdžiu, lai
kraščiuose ir prakalbose. Katalikiška vi
suomenė gerai susipažinus su savo tikėji
mu galėtų -neapmokamai daug gero ‘nu
veikti išnaikjnimui žmonėse nežinojimų ir 
prietarife. Bet kas gi tų katalikiškų vi- | 
suoinenę apšvies? Ne kas kita kaip ga
būs susipratę pasauliečiai vadai. Iš kur 
mes jų gausime? Daugiausiai iš katalikiš
kų kolegijų ir high schools. Negalima ti- 
kėtiss kad išėjusieji viešąsias mokyklas 
būtų susipratę katalikai, nės apie tikėji
mų jie tenai nieko negirdi. Uždrausta 
mokytojams tose mokyklose tikybų dėsty
ti. Mes, lietuviai, brangūs klausytojai, te
turime vienų katalikiškų bernaičių kole-, 
gijų — Marianrfpolio Kolegijų, — kurios 
jūs esate rėmėjai. Jūs jų remdami kaip 
tik užtikrinate Amerikos lietuviams kata
likams skaisčių ir šviesia ateiti, nes ta 
ateitis priklauso nuo apsišvietusiog ir ti

kybiniai susipratusios jaunuomenės. Jau
noji karta yra mūsų viltis. Ar ji bus mū
sų džiaugsmas ar apsivylimo priežastis 
pareina nuo jos auklėjimo. Viešųjų mo
kyklų programa yra savo esmėje nepil
na ir siaura. Joje visiškai nekreipiama 
domės į dalykus, kurie turi didžiausių 
svarbų, būtent, į žmogaus sielų ir jos tiks
lų. Ar galima tikėtis, kad auklėjimo sys- 
tema kuri pro pirštus žiūri į svarbiau
sius-žmogui dalykus galės mums duoti 
tinkamus visuomenės vadus? Tuščias sa
pnas! Auklėti kūnų ir protų ir apleisti 
Žmogaus valių yra be galo pavojinga. 
Kų mums skaudus patyrimas dažnai pa
rodo. Kas yra Chicagos arba kitų miestų 
plėšikų gaujų vadai? Yra išmiklinto pro
to žmones. Tik tikėjimas gali paveikti 
žmogaus valių, kad jos laisvė ne taptų 
pasileidimas. Be tikėjimo nėra dorovės. 
Tik tikėjimas į Dievų, į sielos nemirtin
gumų, į pomirtinį teismų, gali sulaikyti 
žmogaus valių palinkusių į piktų. Viešo
se mokyklose nieko apie tuos dalykus ne
girdima, nes uždrausta. Ir todėl negali
ma tikėtis, kad iš tokių mokyklų susi
lauksime vadų, kurie užtikrintų lietu
viams katalikams šviesių ateitį, nes šviesi 
ateitis be tikėjimo ir doros neįmanoma. 
Jokia katalikiška sekmadieninė mokykla 
negali atstoti kasdieninės mokyklos, nei 
viena kita tikybos pamoka — tikybos pa
mokas katalikiškoje mokykloje. Tiktai 
katalikiškas auklėjimas gali padaryti, kad 
tikėjimas įsisiurbtų į žmogaus gyvenimų, 
ir taptų švyturiu visuose gyvenimo pavo
juose ir tvirtove prieš visas pasaulio ir 
kūno pagundas. Tiktai katalikiškai išauk
lėta jaunuomenė galės tapti vertais vi
suomenės vadais. Marianapolio Kolegijos 
užduotis yra katalikiškas ateities vadų 
auklėjimas, tikybiniai ir tautiškai Rusi- 
pratusių vadų. Jūs, brangūs klausytojai,

remdami Marianapolio Kolegijų padedate 
įvykdinti šių svarbių ir prakilnių užduo
tį, ir kartu tampate katalikiško veikimo 
veiklūs nariai vienoje iš jo svarbiausių 
sričių, būtent švietimo srityje. Kas gali 
būti kilnesnio, gražesnio, kaip auklėti 

sielas dangaus karalystei? Jūs gi, bran
gieji remdami savo skatiku Marianapolio
Kolegijų tampate dalyviai šiame prakil
niame darbe.

Bet brangieji reikia pripažinti, kad 
tik pradžia, nors, tiesa, graži pradžia. Tu
rime sakysime Amerikoje į pusę milijono 
lietuvių. Šioje mokykloje vos ne vos 70 
mokinių. Palyginamai menkas skaičius. 
Tačiau, brangūs rėmėjai, negalėtume pri
imti daugiau, jeigu ir norėtume, nes vie
tos nėra. Todėl gi sakau, kad tik pradžia 
nors graži pradžia. Būtinai reikalinga 
naujų namų, nes jau darosi ankšta. Ma
rijos mieste yra daug vietos, tik trūksta 
rūmų. Yra rėmėjų į 3 tūkstančius. Daug 
gero esate nuveikę. Šis gražus Marijos 
miestas yra vaisius jūsų nenuilstančio 
darbo ir pasiaukojimo. Tačiau brangieji, 
reikia kviesti į talkų, nors kita tiek dar
bininkų, kurie dirbtų su tuo pačiu užsi
degimu ir pasišventimu, kaip kad jūs e- 
sate dirbę. Nuo jūsų priklauso suįdomin
ti kitus šiuo prakilniu katalikiško veiki
mo darbu. Rėmėte iki šioliai remkite ir 
toliau, nes remdami pasidarbuosite Baž
nyčiai, valstybei ir tautai. Bažnyčiai, rem
dami įstaigų kuri išauklės tikybiniai su- 
sipratusiuR vadus, kurie švies katalikiškų 
visuomenę; valstybei, remdami įstaigų, 
kuri duos valstybei gerai įsisamonėjusins 
piliečius; tautai, remdami ištaigų, kuri 
užugdys lietuvių tautai tautiškai susipra
tusius vadus, kurie sulaikys nutautinimo 
srovę ir įdiegs į savųjų širdis meilę viso 
to, kas yra lietuviška. Telaimina Dievas 
jūsų prakilnų darbų.
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VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, KenoMia, Wis.

< nistrnntai, tarnavimo rūbuose!
I labai gražiai tarnavo prie sta
lu. Jit.r.e padėjo mergaitės. 

Nuo isdeigimo šv. Petro pa-. g6rėjosi vaiku(,ių ir mer_ 
rupijos yra įvesta tvarka, kad gai>ių patarnavinnb Tat ir ('.įa 
kas mėnesis pirmų sekmadienį gegerys daug darbo pad-jo ren 
būtų išduota smulki paiapijos g,įamos valgius ir mokyklos 
apyskaita, las \>kinama,)- vaikučius gražiai tarnauti. Va 
pač dabartinio gerb. kleb. kun.1 jiarįeng parapijai davė netikė 
M. Urbonavičiaus. ui ,-,aug p„|no .

I’ereitę sekmadienį išgirdo-i vigi katoUkai turStlJ b4ti 
nie nemažų naujienų, kati ti

RENOSHA, WIS.

taų<įdėtingi, o
sunkiais laikais, ypač šiemet, 
mūsų parapija netik nuostolių 
nejaučia, bet dar uždirba se
noms biloms mokėti. Žnmnės 
labai nustebo išgirdę, kad bė
gamieji parapijos reikalai ap
mokėti ir dar $400 liko kitiems 
reikalams. L’ž tat iš to džiaugs 
mo, kad taip puikiai einasi, 
gausiai aukojo mėnesinę au
kų. Taip pat nesigirdi ai
manavimo kas bus, kas b*v.s su 
mūsų parapijos brangiomis įs 
taigomis. Tik kruta, kiek kas 
gali; dirba ir aukoja. Užtat 
gerb. klebonas didžiai dėkoja 
draugijoms, Federacijai ir vi
siems, kurie atjaučia savo 
brangius tikėjimo ir tautos rei 
kalus.

Negana to, iš apyskaitos <»a' 
sirodė, kad ir mūsų mokykla,
Seserų Pranciškiečių vedama, 
taippat neturi nuostolių, net !l)(dn\ti 
biskj lieka ir kitiems parapi
jos reikalams!. Neveltui klel>o-f 
nas pareiškė, kad tai retenybė ; 
jei mokykla gali išsilaikyti. I 
reikia priminti, kad seserys' 
mokytojos didžiausiu pasišven 
timu dirba. Nevien mokina, lkun j 
skiepija tikėjimų, įdiegia tau
tos meili!, bet suranda laiko

turėtų
geriausias būdas dė

kingumui parodyti — įsirašy
ti Į Seserų l’ianciškiečių rė
mėjus ir veikti sulig išgalės.

i Tuoini joms parodysim,
atjaučiame jų kilnų darbų.<

Bituko
Šv. Benedikto dr-ja remia 

parapijų, tautos reikalus, pri
žiūri ir šelpia savo narius,I
daug gera daro

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

TORONTO ONT. GONADA
GRAŽIAI PASIDARBUOTA 
DARIAUS GIRĖNO PA

MINKLO FONDUI

Nebuvo gal, tos lietuvių ko
lonijos, ar pavienio lietuvio, 
kad nebūtų pasiekus toji liū-

kių “praletarų”. Anksčiau ar tyti, kalbėti ir 1.1. Puugelis 180 litų aukų, kurias surinko 
vėliau valdžia apsidirbs ir su neįstengia atsakinėti į klausi- Kanados lietuviai Dariaus ir 
jais. j mus ir lieka atmestas piliety-j Girėno paminklui statyti. Tai-
Rengiasi aplankyti Pasaulinę bės gavimas. Ateityje, sakoma, I gi, ir Kanados lietuviai, patys 

Parodų (bus reikalaujama, kad uplika-!vargų prispausti, nepamiršta
! Ateinančiais metais dange-litai būtų išėję tam tikrus ku- [ bendrųjų Lietuvos reikalų

imgalbų dar porų žmonių, P. Hs To,.onto ,lHuvilJ 2ada ap. 
Motejūnfc V. Ramanauskų 8it-<lttMk.ti chi Pa>au|in.. Pa

kuri pradėjodarė komisijų, 
darbų.

Spalių 29 d. buvo surengtas 
vakaras lakūnų atminčiai su 
turininga programa. Vakaras 
davė pelno $5.65c. .

indų ir susipažinti su Ameri
kos lietuvių katalikų gyveni
mu, aplankyti lietuvių įstai
gas ir 1.1.
kada bn>
Girėno. paminklas. Sako, iri 

Aukomis piisidėjo šie gri-a-1 lnes nOĮ-ėtumėni dalyvauti ati-

rsus.
Rengs gražių pramogų

Girdėt, kad lietuvių katali
kų veikėjai rengiasi parapijos 
salėje' surengti gražių pramo-

laugelis klausinėja, I gų su vaidinimu ir pamargini- 
stutomas Dariaus-' mals. Pasisekimo!

ir
į stengiasi paremti net medžia
giškai. x Tsb.-

i širdžiai: $2.00 aukojo .Tamii-
dna žinia apie tragingų žuvi-!mo kuop - švyturys”, E. Ko
mų mūsų tautos didvyrių Da- . rušis> Kalinauskienė, S- 
riaus ir

dengimo

Girėno. , j Laurinavičius.
Taip pat ir mūsų kolonijos' Po $1.00: A. Augutis, M. 

Toronto lietuvius greitai ap- Pavilionis, A. Panavas, A. Ka 
lankė toji naujiena ir nevie- minakas, J. Ratkevičius, B. 
nam iš akių išspaudė gailias Žuklinytė, A. Bernotienė, W. 
ašaras, kad tragingai dėl tė- Tvaronas, A. Belickas, M. Da- «

kad1 v^n^s didvyriai paaukojo nielienė, J. Prekšaitis, O. Gu-
savo gyvybes.

Kilus C’hicagos lietuvių tar
pe sumanymui ir pradėjus da
rbų — pastatyti paminklų žu
vusioms mūsų tautos didvy- 

laro visuomenei, i riams, kad tas paminklas il-
narių nei visuomenes nevargi
na dažnais parengimais. Nors 
ir retai, visgi dr-ja kų nors 
naudingo surengi;*, kad atrody 

! tų, j<»g ji yra gyva. -
Gruodžio 17 <1., parapijos 

svetainėje' rengia gražų vaka
rų. Bus žaidžiama buneo ir 
lošiama kortomis. l)r-ja pir
mų tokį vakarų rengia. Visi

gus amžius būdytų lietuviams' 
tų didvyrių pasiaukojimų dėl 
tėvynės, visos Jungtinėse Val
stijose lietuvių kolonijos su
kruto sukelti fondų pastaty
mui paminklo.

tauskas, J. Černiauskas, L. Ba- * — * *" 
kanauskas, P. Padolskis, P
Jarašiūnas, A. Urbanavičius, 

J. Mankus.
Po 50c aukojo: A. Grigaitė, 

V. Ratkevičiūtė, E. Jarašiū- 
nienė, M. Jurčienė, S. Bačiu- 
Stė, S. Vilkaitis, J. Liutkevi
čius, J. Bei noras, J. Januške
vičius, F. Kidžius, K. Žiurins- 
kaitė, E. .Dičpinigaitienč, A. 

I Bartulinskas, B. Surma. Srnu-
rikiais surinkta $1.35. Viso su- 

Nors Toronto lietuvių kolo-j rinkta $34.35. Pridėjus vakn- 
nija neskaitlinga, ir tie patys j ro pelną $5.65, viso pasidarė 
nekokiuose santykiuose gy ve-! $40.00. Dariaus ir Girėno pa
na, visgi atsirado rėmėjų to veikslų išplatinta 60 po 50c. 

galės smagiai ir gražiai pasi- į kilnaus darbo. Tikrai galima'Visus pinigus komisija pasiu-
linksminti ir naudingų dalykų j 

Tat, visi prašomi atsi
lankyti. Trakšelis

RAGINE, WIS.

pasveikinti iniciatorius - vei
kėjus šioje darbuotėje: E. No- 
rušj ir O. Kalinauskienę. Jie fondan 
pinui šį klaūsimų iškėlė kata- 

' likų draugijose (jaunimo 
tūrio” ir šv. Jono), kad reL' reikalui, 
kia suorganizuoti komisijų] Pasidarbavusiai

įsk. liuese.
Ankstyva Kanadoje žiema
Su lapkričio 1 d. Kanadoje 

pastojo žienla. Oras labai ne
pastovus; tai šųla, tai sniegti, 
tai vėl li.pt. Kartais per dienų 
kelis kurtus mainosi. Esant 
nepastoviam orui, daugelis 
žmonių serga.
Apsunkina pilietybės gavimų
Praeityje nesunku buvo gnu 

ti pilietybę ir nedaug klausi
nėdavo, bet paskutiniais lai
kais statoma begalo daug rei
kalavimų. Reikalauja, kad ap-

Reikitą įaugi a u katalikiškų 
laikraščių

Laikas būtų visiems toron- 
tiečiams lietuviams kataliku-1I
ms užsisakyti katalikiškų lai
kraštį, kuris bus šviesa šeimo
je. Ypač gražu būtų, kad, ku-Į 
rie tik išsigali, užsisakytų ’ 
” Draugų”, vienintelį lietuvio1 
išeivio spaudos ginklų prieš 
visokius šlamštus.

Vargo Vaikas

SVEIKA MARIJA!
Knyga turi 200 puslapių 

rašto, 8 didelius ant gražiom 
popieros Švč. Marijos ir Jė
zaus paveikslus.

DRAUGAS PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

KANADOS LIETUVIAI 
DARIUI IR GIRĖNUI

Šiomis c. ienomis
likantas mokėtų , rašyti, skai-įAero Klubas gavo iš Kanados

“Draugo” Kalendoriai 
Gatavi

žmonės, kurie dėl senatvės arba ki
tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgaunu savo jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni ir gyves
ni po to kaip jie vartoja NUGA- 
TONE.

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir \yrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro juos svel- 
kesniais, tvirtesniais ir priduoda 
jiems naujų spėkų darbui. Jeigu jus 
esate senas arba silpnas, panėgfn- 
kite NUGA-TONE. l’o keletą dienų 
jus pastebėsite didelj prffcerinlmą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
, . vaistinyčlose. Ne priimkite pamėg-
UietllVOS džlojimų. Niekas kitas jums nepa

gelbės tai'p kaip NUGA-TONE.

4Stopk
Utehitt>g
Skin• . V r- . t F

’liynan. ^rlimnas Žemo sustntilo 
nlužėjimą odos 1 penkias sekundas 
— Ir pagelblngas prie Ecseinos, 
purką, dedervinės. Ir Ifibėrtrrą Že
mo bevelk stebuklingai prašalina 
visokias odos Irltarljas. kadangi 
io gydymo ypatyliės retai randa
mos kitose gyduolėse. Visos valsil- 
nyėios uilalko—S5c. 60c, >1, Ypa
tingai tvirtas Žeme. Du syk ge- 
reant rezultatai 01,26,

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 

statymo tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap-

Sulig Toronto lietuvių, „k.i-I Kalendoriai bus duodami ir siun-
»vy t-jaus, tai graži suma kilniam v. , , ... . . . ,, . .
rei-' ruii.-ui,,; ciami dovanai tik nuolatiniams Draugo skai-

komisijai, tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę” 1934

ntė j Chicagų per Lietuvių 
Konsulų Paminklo

žemo
FOR SKIN'-JRftlTATlONS II

Don’t 
neglect 
Colds

Šv. Kazimiero bažnyčioj bu- \ f ’ 7 7 "i ™jai,.ųiuj«uUS. n«tuyu u^iMuau^y
vo Šv. Misijos, kurias davė *________________ ‘ * J p ♦ p • . i • m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen

' ! nrZi taniu zriuintno a t-tic+a.nc ’r . . i • _ — • •» ... • v •
dono kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti

Bružikas, S. J.
Smagu pranešti visuomenei,

, kad mūsų maža parapijų ap- 
piisidėti ir prie parapijos repJankė įžymus pamokslininkas.

rengėjams visiems artistams ir 
kas kuo tik prisidėjo prie šio 
darbo, širdingas ačiū: Nors 
kliūčių, priešingos agitacijos;

Nors labiausiai žmogus būtų 
užki.‘tėjęs, atšalęs nuo tikėji
mo, jo žo .žiai sukurs ugnelę 
ir suminkštins širdį. Kunigas 
Bružikas nesigaili nei laiko, dovanų kalendorių, prašorbi pasiskubinti at.sitei-^.,
nei sveikatos. Dirba nuo anks- jguSj visa patrijotingoji toron- ,stj užsilikusias prenumeratas. “Draugo”’agentai 
tybo ryto iki vėlos nakties. tiečių lietuvių ižeįvija> parg. visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų

mokyklos 7—8 skyrių vaiku- |8lų žmonės klautytų ištisas va ja įr kūnu atsidavęs žmonijai ' grazų 11 Metų užbaigtų senas sąskaitas SU savo kostume-
atsKl^ęs žmonijai. prie pastatymo paminklo mu. «Draugas» metams kainuoja

kalų, taippat gelbsti ir savo! 
vienuolvnui.

Vakarienė
Lapkričio 26 d. seserys

Tai Dievo dovana
1 Metais.į
i Misijonierius kun. Bružikas 

su turi talentų kalbėti. Jo pamok-

siais Šv. nemalonumų teko ypač komisi
jai sutikti, bet į tai neatsižve
lgus, visa patrijotingoji toron-

Kis krtitinėj arba gerklėj gali būti 
pavojingas. Palengvinkite j) į 5 mi
nutes su Musterole, "erzinimo stab
dy toju"! Vartojant vieną kartą va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimą. Vartotas milijonų 
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytojų ir sl&ugtųv

surengė šaunių vakane- landas. Kiekvienas žodis pasie Raciniečiai įvertina jo pašiau-' s„ didvyriams Rep J K
_ _A *1 A—.  4 —. ni-icLrin , • •••• * •*

ciais
nę. Žmonių atsilankė daug. Ap kia žmogaus širdį. Kasdien 
sėdo 16 stalų. Pačios seserys sakė po tris pamokslus, o sek- Dievas gausiai atmo-
patiekė gardžių vakarienę. Mi iradienj keturis pamokslus. godžiai ilgai, ilgai pa

siliks žmonių širdyse.
Misijos prasidėjo Padėkavo- 

nės dienų; baigėsi sekmadienį 
popiet atskirai: moterims ir 
mergaitėms 3 vai., vyrams ir 
bernaičiams — 5:30 vai. Visų 
laikų žmonių buvo

kojinių ir atsimins jį savo mal $6.00; pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00;
KAS NAUJO lietuvių 11 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

JUDĖJIME '------------- - ------------------------------------------------------- -- -----------

MADA NO. 9369 

MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagul di
duma ir yra padarytos iš stiprios 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo pnrotlynius ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo
rodvklis, vra svkin duodamas, i 
šių madų galima gauti didumais ! 
7-3-10-12-14 metų mergaitėms.' 
lO-tani dydžiui reikia 2% jardus Į, 
3!) colių (pločio) materijolo, ar- 
ja 2>š jardus 54 colių materi

jolo ir \y2 jardus materijolo ka
spinams.

DUAUGAH FASH1ON DEPT.. 
2334 Ho Oakley Avc.,
:hb'iipo. Illlnoij*
Jėl kiekviena pavyzdžio ąląaioTln

25-!

Patiem No.

■Ilze
Name
Addre-m

I '

Lapkričio 26 d., parapijos j 
salėje buvo surengtas pasilin-į 

ksminimas parapijos naudai.1 
Kad ir nedaug publikos atsi-Į 
lankė, bet visi linksmai laikų!

pilnutėlė 1 praleido lietuviškoj e dvasioji-.! 
bažnyčia. \ isi klausė pamoks-į pagedaujama dar stipresnė 
lų ir meldės. Įspūdingiausia lietuviuose vienybė, kuri rei- 
buvo valandų — tai visos para ) kalinga parapijos išlaikymui, 
pijos ėjimas prie šv. Kon uni- Lietuvis pateko } kalėjimų

Spalių 29 <1. suimtas M. G. 
už neteisingų ėmimų pašalfios

jos. Rodos, tai būtų vienos 
motinos vaikai. Tai gražiau
sias reginys katalikų gyveni
me. Žmonės dėkingi sav;o 
myliniam kleb. kun. A. Balins- 

ui už surengimų misijų ir 
pakvietimų n isijon. kun. J. 
Bružiko. Boto, jis su klebonu

iŠ miesto. .Jis kaip ir kiti lie-1 
tuviai su šeimynomis, visų lai-! 
kų gaudavo pašalpų, taip jfcit i 
ir iš katalikų šelpimo fondo, 
nors pats priklausė maskvi- 
niams. Miesto inspektoriuj,

sutvėrė mergaičių Sodolicijos 1 susekęs, ’kad M. G. net į 
draugijų, j kurių iš sykio jsto-1 trijuose bankuose turėjo pasi
jo 56 mergaitės' ir padarė pa- dėjęs pinigų ir ant kito var- 
sižadėjimų ištikimai Marijai do, taip pat "turėjo nusipirkęs 
tarnauti. Draugijai sutrikta
palaiminimas. *

trokų, kuriam ir laisnis taip 
pat buvo išimtas kito vardu. 

Daugelis parapijoiių per AK I Vadinasi, ramiai pedliariavo, į 
bankus pinigus krovė, iš mies
to gyveno ir komunizmų skel
bė. Dabar pateko j buržujų 
«jpę.

Torčnte ir daugiau yra to-į

sijas Įsigijo religinių dalykė
lių; knygų, laikraščių.

.Misijos visais atžvilgiais 
nusisekė; dvasinė nauda dide
lė. * b. r.

KOKS DŽIAUGSMAS IŠGIRDUS 
DRAUGO BALSĄ!

Jei negalite aplankyti pa
žystamus kituose miestuose 
tai geriausiai yra pašaukti 

juos telefonu. Tolimi telefonu pasikal
bėjimai duoda jums progų širdingai ir 
atvirai pasikalbėti taip, kaip, kad as
meniškai maty tumetės. Telefonavimas 
yra greitus, pigus būdas, užlaikyti drau
giškumų. Jeigu nariui jūsų šeimos bū
tų priversti pasilikti kitame mieste dėl 
kiek laiko, priminkite jiems telefonuoti 
namon! Jūsų minties ramybė yra verta 
kelis syk tiek kiek kainuoja tas telefo
nu susikalbėjimus.

Buy gloves wtth what 

lt savęs
Nerelk mokėti 60c. ui 

dantų moatĮ. Llsterlno To- 
oth Paate gaunama po 26o. '
Tėmyk. kaip r*rai JI vel
kio. Ją vartotodamae per 
metus eu taupai $1 00 ■ 1

{.ISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

J FOR BFITER BAKING 
AT LESS COST ŪSE THE 
EC0N0MIC4L-dEFF!CIENT

KC1 BAKING
P0WDtR

k
ŠAME MICC

todrui
AS 42 YEARSA60 
25ounces for254
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WESTVILLE, ILL.
L. V. 85 KP. GRAŽIAI 

GYVUOJA

nizuota jėga parapijoje. Jis ėmimo iškilmes padaryti ne- 'moji vieta — nieko ypatingo;
stengiasi suburti visų pavapi-1 užmirštamomis. Kai nauji nu
jos jaunimą po L. V. vėliava. į riai prisiekė pildyti L. V. or-
lr jo pasiryžimas neina vel
tui. l’er paskutines dvi savai*

ganizacijos konstituciją ir ta
po tikrais Vyčiais,

Šiais laikais Lietuvos Vy- 
eių veikimas Vakaruose maž
daug apsnūdęs. Bent man taip 
atrodė. Tačiau, kai atvykau į 
šią koloniją, nusistebėjau ir į- 
gavau kitokią įspūdžių. Many. 
atgimė senasis uolumus dar
buotis sykiu su Vyčiais ir gy
venti Tautai ir Bažnyčiai.

tęs į L. V. 85 kp. įsirašė 20 elektrikinis griaustinis. Tada, 
naujų narių. Dabar L. V.kuo- Jonas Vendelskis, kp. pirini- 
pa turi G0 narių. Tat klebonui Į įlinkas, į vakarą vedėjus pak- 
tikrai priklauso garbingas L. vietė p. Jurgį Karpį, kuris 
V. 85 kp. dvasiškojo vado var- gražiai apibudino vakaro tiks 
das! , lą ir pakvietė gerb. dvasios

vadų kalbėti. Savo kalboje jis 
sutvirtino visus narius tvirta 
dvasia ir kilniais idealais.

Po to, trumpai kalbėjo: p. P. 
Gladkauskas (buvęs miesto

Kad daugiau jaunimo pat
raukus prie L. V. 85 kp., gerb. 
kun. J. Paukštis pavedė sve
tainę susirinkimams. Be to, 

Palyginus šios kolonijos \ y j padėjo joje Įsitaisyti galeriją, 
eių veikimą su kitomis koloni- kurioje galėtų laikyti savo
jomis, pasirodo, čia begalo 
daug veikiama tautybės nau
dai ir katalikybės gerovei, tik 
jie tos veiklos neaprašo ir ne
skelbia laikraščiuose.

Vietiniams Vyčiams nuošir
džiai pritaria ŠŠ. Petro ir Po Lapkr. 27 d. įvyko iškilmin- 
vilo parapijos jaunas ir darb- gas 14 narių priėmimas į L. 
štus klebonas, gerb. kun. Jo-

majoras per 14 metų), kun. V. 
knygynų, radijo, be jokio trukįAžukas, A. Vardauskas ir kun.
dytnd ir ramiai praleisti ilgus 
nuobodžius žiemos vakarus.

Nepaprastas ir iškilminyas 

vakaras

A. T. Po jų gan ilgai kalbėjo 
gerb. kun. T. F. Monahan, a- 
pi budindamas Lietuvos istori
ją ir L. V. organizacijos reikš
mę.

Paskui gerb. kun. T. F. Mo
nahan pašventino radijo, kurį

paprastas namus, tik aplink 
daug žemės.

“Štai, Įdomiausia vieta,’’— 
pasigirdo rotJo K upel is į paprasto varg 

šo darbininko stubelę.
“Kas čia! — Paklausiu jo. 
Kuperis atsako, kad auš- 

čia, dubar niekas negyvena, tai 
A. Lincolno buvus gyvenamoji 
vieta. Paprasta medinukė, pil
kai nudažyta ir švariai užlai
koma, kaip iš lauko, taip ir iš 
vidaus. Įėjus Į vidų galima a- 
plink apeiti. Rakandai kaip 
tik ūkininko. Kambariuose se
nyva moteris aiškina praei
viams apie baldus ir kitus da
lykus.

Kas gaus progos į Spring- 
fieldą nuvykti, ištikrųjų, ver
ta pamatyti tas istoriškas vie-

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS
Katulikų Tikyba I to

mas .................................. 85c
Jėzus Kristus TI to

mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)

Šventoji Dvasia III to
mas ....*....................... $1.25

Kristaus Patarimų Ke
liais $1.00

Sielos Takai Tobulybėn 1.00
Trumpa Apologetika .65c
“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tcl. LAFayette 3057

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GROvehiU 1595

DR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredornis po pietų ir Nedėldieniat 

tik suaitai-us
8488 W. *1ARQUKTTK ROAD

Tel. LAFayette 7050

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

, 4140 Archer Avenue
Vai.: 8—4 ir T—t vaL vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0408

offic* Phone 
PUOspect 1O8S

tas. Dr. I. G. Bložis.

\. 85 kuopą. Gerb. kun. Pauk-į kuopa įsigijo. Tas pats kum
ščio pastangomis, pakviesti į gas pašventino ir galeriją su- 
nepaprastą vakarą svečiai kai- sirinkimams.

85 kp. būtų galingiausia orga-Į bėtojai, kad naujų narių pri-| po visų apeigų pp. Kabu- 
_______ •__________________ žinskas ir Loma nuo estrados

nas Paukštis, C. <0. J. Jis de
da daug pastangų, kad L. A'.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

G R A B O R 1 A 1:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS URABOBIUS
Patarnauju laidotuvės* kuoplglansla. 
Reikale meldžiu atelftauktl. o mano 

darbu busite užganėdinti 
TeL CANal 2A1B arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas YAJtda 113b

STANLEY P. MAŽEIKA
Oratorius ir Balsaanuotojas 

Turiu automubiliuB visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, IR.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DBNTISTAS 

144* SO. 40th CT., CICERO, ILl 
UUr., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

*147 80. UALSTKD ST., CH1CAG4 
Paned., Bsred. ir SubaL 8—8 vai

Dienoms Tel. LAFayette 579* 
Naktimis Tel. CANal 0408

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street.
VaL: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartį

Res. and Offfc* 
3*59 So. Leavlit St.

CANAL 0700

Offlse Tcl. ltEPublk 7606 
Res. Tcl. GROvehiU 0617 '

0917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS 

2423 W. MARŲl'KTTE ROAD
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedčlioj susitarus

DR. A. RAČKUS DR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

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

Seredoinis Ir nedaliomis pagal 
sutarti

PHYSICIAN and 8UROEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

1439 S. 49th Court, Cicero, III. 
TKL. ČIOBRO 6937

Phone BOUlcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aųžlningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me UUaldų ažlatkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anhurn Avenue

J, F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už 82&.00 ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
M8 W. 18th St. Tel. CANal 8174

Chicago. Iii.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai *
4830 WEST 15th STREET 

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

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

vbdbjas
1646 WEST 46th STREET 

Tcl. BOClevard 62OS—8418

Tol. CICERO 884

SYREWICZE
ORABORIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas oi fSS.44 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. fiOth Ave_ Cicero. Tlt.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR RA KAMUOTO J AB 

Patarnavimas geras Ir nebrangus ,
718 W. 18th St
Tel. MONroe *877

armonikėlėms palinksmino su
sirinkusius. Po jų pp. Z. Gai
lius ir Z. Čerbauskas kumš- 
čiavosi du roumlus. Galop 
prie malonios muzikos prasi
dėjo šokiai prodžektoriams 
šviečiant, l’er šokius būta už
kandžių ir gėrimo.

Į veiklią L. Y, 85 kp. valdy-j 
bą įeina sekantieji: gerb. kun. j 
Jonas Paukštis -— dvas. va-' 
das, Jonas Vendelskis — pir- j 

pilininkas, Julija Ambomavi- Į 
į čiutė — fili. rašt., Justina Kur ' 
i piutė — rašt. ir Pranciškus 1• I
Karpis — iždininkas.

Vakaras buvo 'tikrai įspū-1
dingas ir iškilmingas. Už toki ■, 
gražų ir sutartiną ; veikimą 
vienybėje L. V. 85 kp. valdy- j 
bai ir dvasios vadui priklau
so ne tik viešas pagyrimas, 
bet ir garbė! Namata.

SPRINGFIELD, ILL.
MANO ĮSPŪDŽIAI 

SPRINGFIELDE

lt

ONA MARKUNIENĖ
|m> tėvais Ona šcrniukšnaitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
gruodžio 3 d., 1:10 ,val. ryto, 
1933 m., sulaukus pusės ami., 
gimus Kruonio ui lest., Trakt; 
apskr. .

l’aliko dideliame nuliūdime 
■1 sūnus: Bernardą, Petrų, Pra
nciškų ir Vincentų: pusseserę 
Domicėlę žitkienę, švogerj Juo
zapų Žitkų, tetų Prštįlę I’ulžie- 
nę, dėdę Kazimierų licužią, vy
ro brolį Juozapų Markūnų t'r 
gimines; o Lietuvoj motinų Ma
rijonų šermukšnienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
7246 S. Falrfield Avė., Chica
go. Laidotuvės įvyks ketvirta
dienį, gruodžio 7 d., 8 vai. *ry- 
to iš namų Į I’an. švenčiausros 
Gimimo parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velonės sielų, o iš ten 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Onos Markūnienėa 
gimfnės, draugai ir pažįstami e- 
sat nuoširdžiai kvtečiiitnl daly
vauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimų ir atsl- 
svelkini'mų.

Nuliūdę liekame: Sūnui, švo- 
geris ir Giminės.

Laidotuvėse į patarnauja gra
borius 8. M. Skudas. Telefonas 
Monroe 3677.

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

OR. J. W. KAOZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chlrimtas 

6659 80. WEHTKRN AVK.
Chicago, 111. '

BOUlcvard 7580
Rci. HEMlock 7091

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

DR. M. I. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

'Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedaliomis pagal sutartį 

Ofiso tcicr. BOUlcvard 7820 
Namų Icl. FROspect 1930 i

Phone CANal 4182

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJA^ ;r CHi’tynOA*
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 ir 7—8 rak. 

Seredornis ir Nedėliotnis pagal sutarė 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublio 7848

Tel. Ofiso BOUlcvard 5913—14 
Rea. VICtory 234*

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

Ofiso vai.: nuo 1-1: nuo 4:80-8:10

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Grov, 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ
rHYSICIAN and SIIRGEON 

5058 SO. ASHLAND A VE., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 .P. M. 

Sunday by Appolntment

G R /M ORIAI:

Tcl. BOUlcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 4128

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Ceriųak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFayette *578
J. LJulevičius

Graborius

Bakamuotojas
Patarnauja Chl- 

cagoje Ir aplella- 
kSje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40*8 Archer Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia Ir Seniausia
GRABOR1Ų {STAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies 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 pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Šeštadienio vakaro apie 8 
vai. jau buvau pačiame mieste
lio vidury. Miestelis, kaip 
valstybės sostinė,, beveik pap
rastai atrodo; paprastas ūki
ninkų miestelis. Pavaikščiojęs 
po silpnai apšviestas gatves, 
nuvykome pas p. Kuperius,

1 kur mus labui maloniai pri
ėmė. Ištikrųjų, Kuperiai yra 
malonūs žmonės. Vakarą links 
inai praleidome. Mūs “proku
roras’’ moka juokus daryti, o j 
Kuperienė ir gi nemažiau mė
gsta juokauti. i

iŠ po nakties, gerai pasil
sėję, sekmadienį daug įdomių 
vietų aplankėme. Pirmiausiai 
nuvykome pas Lincolno pa
minklą. Milžiniška atmintis! 
Piliečiams daug pinigo lėšavo. 
Ne visur* galėjome įeiti, nes 
viršus buvo uždarytas. Bet 
ant pirmųjų lubų viskas pui
kiai įrengta. Aš labai įdomiai 
žiūrinėjau tuos istorinius daly 
kus; pasijutau, kad net jau 
vienas beesąs. Mat, mano, 
konpanija (buvo C. P. Kai, 
Asst. State Attorney politi-' 
niais reikalais, ponios II. Kai 
ir Bložis) greičiau viską ap-į 
žiūrėjo. ’ į

[Vėliau nuvykome į valsty- ' 
•bės namus. Tai milžiniški na
mai. Gubernatoriaus gyvena-

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKI0 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Oratorius vartojantis modernišką,

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

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupomu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIO 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

TeL CANal 0857
Res. PROepvct MM

DU. P. Z. ZALAI0R1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 S'HTH II.YLSTED STtvEET
Ibesldcncija 6600 So. Artesia* nvek

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
4 iki’ 8:30 vakare

Ofiso: Tel. CALnmet 4039 »
Res.: Tcl. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2636 W. 69th bu♦
Valandos: 19—18 ryto 

Seredornis Ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUH
TeL VlRglnla 0036

ĮVAIIOS DAKTARAI;

Rea Phone 
ENGlewood M41

Office Phone 
TRIangle 0014

Ofleo TeL VICtory 680*
Roz. Tek DREzel *1*1

DR. A. R; McCRADIE DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7650 So. H&Lsted Street
ROOM 710

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

DR. CHARLES SEGALI
Perkėlė savo ofisą po numeriu

į 4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAB

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 1—4 po 

pietų: 7—4:30 vai. vakare 
Nedėliorale 10 Iki 13

Telefonas MIDway 2880

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų jf 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampos 3 tat Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 ▼. et 
Nedėh'omia ir šventadieniais 10— -1?

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CIKRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVK.
Tcl. YARda 0991 

Re>.: Tcl. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 Ir 7-9 v. < 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12 dienf

Offlca: Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR ^HIRURGAS 
2355 West 63rd btreet
▼ai.: 8 to 4 Ir 7 te t P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. flv. Kryžiau* Ligoninėj

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite «r platinkite 
dienraštį “Draugę” ia 
remkite v;stis tuos pro® 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonai 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
PER «« METUS NESTORINV 

Išgydomos joh yra
aVDO VfRAš LIGA* VYRŲ IR MOIERŲ 

KAIP tiZMHENfcJUHIOS ir NKIfl
Bpecialtlikal gyd* liga* pilvo, plau8lų. lnk*tų Ir pnslėa, užnuodljlmų kran- ► 
Jo, odoa liga*. 6al«d*a reum*it*mų, galvo* *k*u»mu», *kau*mu* nuga
roj*, kosėjimų, gerklė* skaudėjimų It pMlapttnga* llgaa Jolgv* kiti M* 
galėjk j,i* Išgydytu atelkii* «ia Ir perrttlkrlnklt* kų ji* Jum* gali padių. 
ryti. Praktikuoja p*r daugeli metų Ir IšgydA tuksUnčiu* ligonių. Patari 
m** dykai OFISO VALANDOM! Kaadte nuo 10 valandos ryto Iki 3 
valandai ir nuo 4—S valandai vakar* N*<lė*«Otnl* ano 11 ryto iki 1 ▼** 

4MO WKHT «6th trr. k»mo*i K**dnr Ava. Tai. ORA«fnrd 601!

1
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C H I C A G O J E

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO FONDE 

$4,154.75
Dariaus - Girėno paminklo 

Statymo fondas auga. Ligšiol 
[jame buvo $3,915.25. Clevela- 
ndiečiai per p. Muliolį prisiu
ntė $104.50; Rockford par p. 
Petraitį $10.00; adv. Ch. Kai 
paminklo projektui $100.00; 
ftdv. A. Olis taip pat pamink
lo projektui $25.00.

Viso Dariaus - Girėno pa
minklo fonde jau yra $4,154.- 
75.

Kas daugiau?
Aukas siųskite fondo pirmi

ninkui p. A. Kalvaičiui, Lie
tuvos konsului, — 100 E. Bel- 
levue Place, Chicago, III.

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE

St., turintis didelę drabužių 
siuvimo, taisymo ir valymo 

' šapų dabąr, prieš šventes, tiek 
* turi darbo, kad prisėjo sam
dyti daugiau darbininkų. Tai 
dar pirmas kriaučius Marąue- 
tte Parke taip daug gaunas 
užsakymų. Nėra ko stebėtis, 
žmogus sąžiningas, gerai dar
bų atlieka. Kainos žemos. Ką! 
Gervilis yra senas “Draugo” 
prietelius. Linkime jam dar 
daugiau kostumerių.

Į X John Valant inas, 2558
TV. 69th St., žymus biznierius, 
savininkas valgiij krautuvės 
buvo sunkiai susirgęs. Dabar 

I jau sveiksta. Seni jo draugai 
lankė ir linkėjo greit sutvir
tėti. I

X Jurgis Vaitkus, 6829 So. I 
Talman avė., senas “Draugo” 
prietelius, kai kurį laikų sir
guliavo. Paskui pasidavė ope
racijai. Porų savaičių pabuvęs 
ligoninėj, parvyko namo. Sa
kos, jaučias taip gerai, kaip 
kad buvo sename krajuj.

Muitininkas

l tali valstybės \ iena ankstesnėj! mokykla sumuš*1 rekordų dvynais studentais. Štai, jų 
paveikslas.

M. Varkalius, L. Račkauskie- kas ir už uolų darbštumų pa- TEATRALIŠKI VEIKALAI

Parašė S. Čiurlionienė.......10c.,
Gims Tautos Genijus. Dra

mų 2-še dalyse. Parašė kun. 1. 
Vaicekauskas.v Kaina ... .30c.

Gyvų Iiozių Vainikėlis. Dra
ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c.

Išpažinties Paslaptis. 5 veik 
amų drama. Sulietuvino A. Ma 
tutis. Dalyvauja 25 asmenys
Pusi. 95. Kaina...... .  25c.

Dešimts Metų Smuklėje. 5 

aktų drama. .Vertė J. Širvin
tas. Kaina ....................... 40c.

Desenzano Mergelė. 3 aktų 
drama. Vertė kun. V. Kulikaus 
kas. Labai’ graži liaudies mer
gaitėms drama. Dalyvauja 19 

Karės Metų. Vaizdelis ii 
lietuvių gyvenimo. Jis vaiz
duoja Pasaulinio Karo pra
džių Lieuvoje. Parašė Pr. A- 

jtis. Kaina....................... 15c,

Laivybos. Dvieų aktų forsas. 
Veikia 6 asmenys............. 10c.

“DRAUGO” KNYGYNAS 

2334 So. Oakley Avc.

Chicago, III.

PARDAVIMUI farma. Be 
skolos. 200 akrų. Kainavo 
$20,000. Dabar parduosiu už 
$8,(MM). įmokėti reikia $3,000. 
Likusius 4 nuošimčiu galima 
išmokėti už pienų, už medžius, 
ir daugumų gyvulių.

Atsišaukite:
SLAUŽIS

2147 Webste<r Avė. 
---------------------------------- ,-----

PAKUAVIMI'I restaurnntas su vi
sais gėrimais. Geroj virtoj. Patacti’na 
kreiptis ‘ tokiam, kuris angliškai kal
ba ir supranta gaminimą valgią.

4143 S. HALSTED ST.

,X Kolegijos rėmėjų 19 sky
rius tariasi turėti vakarų prieš 
Naujus Metus su gražiu vai
dinimu.

X Šiandien vakare didžiu
lio choro linksmas bunco par
ty. Bus gražių dovanų. Kvie
čiami skaitlingai atsilankyti.

X Vargonininkas J. Brazai 
tis rengiasi pradėt išnešioti 
Kūčių plotkeles parapijonams. 
Šiemet turi gražių plotkelių.

X Broliukas Vladas gauna 
daug padėkos laiškų už iške- 
pimų aiškių su gražiais pavei
kslais kalėdinių plotkelių.

X Draugija Aušros Vartų 
vyrų ir meterų praeitų sekma
dienį turėjo bunco party. A- 
teinantį sekmadienį turės 
priešmetinį susirinkimų, ku
riame žada paskirti stambių 
piniginę dovanų bažnyčios da 
žymo fondan.

KALĖDŲ SIUNTINIAI

Pašto valdyba padarė prane
Šimų apie paskutinę dienų, ku
rioje bus galima išsiųsti kalė
dinius siuntinius ir korteles į 

j svetimas šalis, jeigu norima, 
| kad pasiekti] vietas prieš Ka- 
I ledas. Paštas taipgi ragina vi- 
sus iš anksto siųsti, kad ne
sulaikyti milžiniškus pašto da
rbus.

1 Gruodžio 9 <1. yra paskutinė 
diena, kurioj reikia išsiųsti 
kalėdinius siuntinius į Lietu-
vų. PLIS.

nė. lapijos labui.
j Dieve atlygink jums Visie
ms šimteriopai. Maldos galybė si vaidinimams. Juos galite

lyra didele. Malda, vpač šv.’ -.y gauti “Draugo” knygyne:•Mišių aukos man sveikatų grų • _____ _
žino. Ačiū Dievui, ačiū jums1 . t-, „ t ■ t, . . ’ •' Amerikos Dovanos Lieturo-

. visiems. As jus savo maldose _ ,. ,, , ...
, visados atminsiji. ,le' Penk,,) akt'' komedWa- (

Tariu širdingiausia ačiū vi-' Kol tikrai suatiprėsiu, pa-. Betliejaus Stainelė. Drama I 
Dolpelis Ministerijoje Tnr- 

laiškai.

I Kils Bailys komedija .. 15

Smulkių — $5.80. 
Viso $34.80.

CICERP
PADĖKA

Šie veikalai yra tinkamiau
Nuo Išsinarinimų

Kuomet jurai pasitaiko nikstelėti ko* 
jo$ riešų, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
ii proto varo, Ui iisitrinkite su 
ANČHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

į kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suviri 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vsisbaienklį.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

Pusė viso Jungtinėse Vals
tybės suvartojamo vario eina 
išdirbimui medžiagos įr reik
menims surištomis su elektra, 

į kaip neseniai padavė Ameri
can Burenu of Metai Statiš
ties.

PRANEŠIMAI
Federacijos Apskrities susi

rinkimas įvyki/ trečiadienį, 
gruodžio 6 d., 8 vai. vakare, 

X B- Andreiiūnas, visiems Austos Vartų parap. mokyk-
žinomas auksorius ir laikrodi
ninkas 2650 W, 63rd St., grn

los kambary. Bus renkama 
1934 metams valdyba, svars-

siems ir visoms, kurie man reiškiu, kad nuo viešo visuo-
esant ligoje ir Mišių aukas at- menės veikimo noriu būti pa-. ,, ; „ v . -».T j-. x i i nauja. Monologas Irnašavote ir meldeties už ma- liuosuotas. Ne dėl to, kad ne-1 
ne. Ypač dėkoju vietinėms pa noriu, bet dėl to, kad negaliu, 
rapijos Seselėms ir mokyklos Gydytojų taip įsakyta, 
vaikučiams už novenų, maldas Dar sykį tariu visiems nuo- 

ir šv. Komunijas. Taip pat širdų ačiū. Turiu vilties, kad 
dėkoju kun. Juškevičiui ir ir toliau melsimės vieni už ki- 
kun. Kloriui už šv. Mišių au- tus. Kun. H. J. Vaičūnas

PAIN-EXPELLER
Cermanent $1.50 & up

Pitone CANal 4674
Sportai Izing iii Permanent \Vavlng 

and ••omplcte Bcatity Service 
2302 S. I.EAVITT ST.

N. Drumsta. Prop. CltlcagoNAUJOS RCA VIGTOR

EKSTRA SUSIRINKIMAS

žiai papuošė krautuvę ir uŽ-jt<Mūi vakarinių valstybių sei- 
sakė naujų reikalingų šventė- mėlio reikalai. Kuopų, draugi 
ms daiktų. Dėlto dabar lietu- .Pb apskričių atstovus ir visus 
viai skaitlingai lankosi, per- darbuotojus kviečiame, 
kasi reikalingų daiktų pigos- Valdybe
nėm kainam, negu kur kitur.
Susipratę lietuviai visados vie 
ni kitus remia.

Andreiiūnas užsisakė 200 I-iftnviu Moterų Piliečių ly-
“Drango” kalendorių, karinos R“ turt' P°’ėrii reikal" ren- 
dalins dvkai savo koštame, j Riamo hankiem trečiadieni, I 
rįarnK . gruodžio 6 d., Fellovsliip

X Grybas, 6127 So. Maple-! ^ouse’ 831 W- 33rd Pl ’ 8 vaL 
wood avė., žinomas pentorius *va^' Kviečia Valdyba
ir kambarių dekoratorius, da
bar užimtas. \fat, prieš šven
tes žmonės nori apvalyti savo 
kambarius. P. Grybas ne vien 
geras pentorius, bet ir žino 

, vas, keliauninkas. Per kun. B.
Suginto paskaitų apie Brazi
lijos lietuvių gyvenimų, papra
šytas ir jis papasakoti iš sa-

Pavieniai aukotojai L. R. K. 
Labd. Sų gos seime

Dr. 8. Biežis $5.00
B. Naujokienė 3.00
Po $1.00: kun. A. P. Baltu

tis, J. Matukaitis, A. Žvirblis, 
P. Atkočiūnas, D. Slanies, R. 
Andreiiūnas, S. Rilaikas, J.

vo kelionės po tolimus pietų Bacevičius, M. Šlikas, B. Stri- 
kraštus. Kalbėdamas apie Bra bienė, B. Nenartonis, C. Norn- 
zilijų, Argentinų, ir kitus kra- šas, O. Antanaitienė, A. An- 
štus Grybas visiems padarė di- tanavįčienė, M. Dargelienė, O. 
delį snprizų. I Ksąsauskienė, O. Prosevičie-

X K. Gervilis, 2614 W. 71 nė, E. Ogintaitė, E. Ogintienė,

NEW DEAL OIL 
BURNER SALES

2149 W. Cermak Road
Tel. CANal 6395

2858 W. Cermak Road 
T$l. CRAwford 1123

Pirkite savo aliejinius ši
ldytuvus dabar. .Mūsų kai

nos yra žemos.

Specializuojame RANGE 

aliejinius degtuvų prįtaisy- 

niiis jūsų pečiams po

$19.50

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentu 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS .

Abiejose dideliau-sls pasirinkimas 
tiedu. deimantų, visokios rdAles 
laikrodžių Ir muztkah'ų Instrume
ntu Talpai taisome visokius laik
rodžius. muzikaliu^ instrumentus 
Ir akinius prltafkotae.
Ttir|>» 24 metus patyrimo

2049 W. 35th St.
Te . Tuifkyette 3.115

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AOSIICS* 

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TElRnOiMtl PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 W.ST 47th 8TR. Tel. LATayette 1083

DUO 331
• * L i

AUTOMATIŠKOS RADIO IR VIKTROLA 
KOMBINACIJOS

Ne tik kad groja visus rekordus, bet pati juos automa
tiškai maino. Tik pamislykite. Groja ir main? automa
tiškai, 10 arl>a 12 colių, 8 rekordus be jūsų rankos pridė
jimo. Tokia radio kombinacija yra tinkamiausia kaip į 
biznio vietų taip ir į privačių stubų.

Naujos mados puikus Walnut kabinetas su durelėmis, 
su gražinusiu tonu ir išvaizda.

Parsiduoda Budriko krautuvėje.
Taipgi pamatykite visas kitas naujas radios.

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

AUKSINIŲ DAIKTU KRAUTUVĖ
3343 South Halsted Street.

RADIO PROGRAMAI:
Kas dienų W.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.

IV.C.F.L., 970 k., Sekmadieniais 1 vai. popiet. 
IV.H.F.C., 1420 k., Ketvirtadieniais 7:30 vak.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Tdelonu STAte 7660 

Valandos lt ryte iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyfiloc 
vakarais C iki 9 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki *

I Telefonas REPebilc 8—

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Cliicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 40742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEK. REPUBIJC 8462

Katrie perkate anglis Ift dral- 
verli,. siųskite Juos j CRANE 
COAIj CO. Oausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Poealtontas M. R. tiktai 87.00 
tonas.

PEOPLES COAL CO.e

Visados garantuojame ko
kybę ir teisingų vogų.

Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVĖ.. 

Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Oalite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2. oe 4 tona 
8 tons or more

Pocby M. R. 
Kent. M. R. 
Liimp ......
Black Rand

...........
Uimp .............

87.76
85.76
86.76

86.60
88.75

87.96 
86.46 
86.26

88 OO
88.96




