
ss=r
DRAUGAS

VIENATIMS TAlITlNta IK 
TIKYULNfcS MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE,

IN TWO PARTS

DRAUGAS
III! M< >- I IMI ITNTUb 

ZJTHUANIAN DAILY IN
4MEB1CA.

Na 243

LITHUANIAN DAIL Y FRIEND
Draugo,*4 8384 80. Oakley Avenue, OHIOAGO, ILLINOIS ' PIRMADIENIS, SPALIO-OCTOBER 15 D., 1934

8e A 0 O ? 7 HHTBIUBD M MBOOUP-CLASe MATTER MARCK »1. 1»1«, AT CHjCAOO. UAJNO1A ŪMPER TM ACT OF MARCM A 1«T»
Sc A 0077

Telefonas: Canal 7790

PART ONE

METAI-VOL. XVIII

PUSE MJLIIŪNO MALDININKU 
DALYVAVO EUKAR1SIINI0 
KONGRESO PAMALDOSE

PREM. MUSSOLINIS LAI
KOSI DIPLOMATINIO 

MANDAGUMO
OPERA CECILUA’7Sio/soff
vBifiosmi Br

BUENOS AIRES, Argenti-, vas, kad apsidraudus nuo sau
na, spal. 13. — Daugiau kaip 
pusė milijono maldininkų va-
-kar dalyvavo Eukaristinio 
kongreso pamaldose Palermo 
parke. Iškilmingas pontifika- 
lines Mišias celebravo vysku
pas Orthuelay iš Alicante, Is
panijoj. Kadaugi vakar buvo 
Kolumbo diena, tai maldinin
kų suplūdo daugiau.

Karštis buvo stačiai nepa
kenčiamas. Apie 400 moterų

lės spindulių.

Per Mišias giedojo 500 bal
sų koras.

Rytmetį daugiau kaip 150,- 
000 maldininkų priėmė šv. Ko 
munijų. k

Popiežiaus atstovas (lega
tas) Eukaristiniam kongresui, 
Jo Emin. kardinolas Pacelli, 
vakar taip pat iškilmingai pa
šventino naujai pastatytų baž
nyčių Santa Rosa de Lima.

PAGERBIA NUŽUDYTĄ JU
GOSLAVIJOS KARALIŲ
RYMAS, spal. 13. — N epai 

sant serbų demonstracijų 
prieš italus ir katalikus, Ita
lijos premjeras Mussolinis ne 
keičia savo nusistatymo — lai 
kosi diplomatinio mandagu, 
mo ir pagerbia nužudytų Ju
goslavijos karalių.

Italijos karo laivai Tarpžc- 
mių jūroje pasitiko Jugosla
vijos karo laivų DubtOvnik, 
kūrino vežamas Jugoslavijon 
karaliaus lavonas. Kiti italų

MBSTE ATIDĖTAS
LENKAI NENORI' TO
KLAUSIMO SVARSTYTI
KAUNAS. — šį, pavasarį 

Lietuvos Raudonasis Kryžius, 
tarpininkaujant Tarptauti
niam Raud. Kryžiui, jau bu
vo susitaręs su lenkais dėl po-

BUVO GAUSINGA ŽYMIŲ
JŲ ASMENŲ AUDIENCIJA

BUENOS AtRES, Argenti- 
fla, spal. 13. — Kompozito
riaus nionsignoro Recife para . .... ...
lyta opera “Cecilija” vakar ,ka P“*'?™’-

Bet po kiek laiko lenkai pa
reikalavo papildomojo lenkų 

ir vi-

vakarų pirmų kartų statyta
vietos operoė rūmuose. Vado- , .

, , ... ~ kalinių sųraso, o vėliau 1vavo pats kompoutonus. Gan . . .. ,
sai atsisakė šį klausimų svar
styti. Tokiu būdu, politinių 
kalinių pasikeitimas su Len-

LIETUVOS LAKŪNAI 
SKRIS J P. AMERIKĄ

Per | Jie prašo visuome
nės susidomėjimo

NUŽUDYTA SENYVA 
MOTERIŠKĖ

KAUNAS. — Du mūsų la
kūnai, — ats. av. leitenantai 
Lisauskas ir Adomavičius yra 
sumanę skristi iš Kauno į Pio

Namuose, 2120 W. 18 place, tų Amerikų. Tuo reikalu šio- 
penklcd'^ni vėlai vakare ra- mis dienomis jie kreipėsi per 
sta nužudyta Mrs. Anna Sol- spaudų į mūsų visuomenę,

ir vaikų suteikta greitoji pa- Įvyko įspūdingos ceremoni- į ^ar° *a*va* palydės karaliaus 
galba. Pasaulininkams ir ku- jos, dalyvaujant keliems kar- iP®iaiku8 Adriatikos jūra ligi
nigams leista pridengti gal- Į dinolams. uosto Split.

Be to, Italijos vyriausybė 
siųs specialę atstovybę į ka
raliaus Aleksandro laidotuves.KARO TEISMAI VEIKIA MOKESČIŲ KLAUSIMAS 

ISPANIJOJ CHICAGOJ
MADRIDAS, spal. 13. -- 

Karo /teismas Barcelonoj nu
baudė mirties bausme du Ka- 
talonijos kariuomenės kariniu 
kus už ' dalyvavimų sukilime. 
Kiti du kariuomenės karinin
kai U 17 civilinių .nubausta 
katėti iki įęyvos gįftYrtę. ICavo 
teismas dirba' toliau. IF ki
tuose miestuose organizuoja
mi karo teismai.

Premjeras Lerroux parei
škia, kad iš socialistų sukili
mo belikę <tik Vieni rūkstan- 
tieji nuodėguliai, kurie arti
miausiomis dienomis bus vi
siškai nuslopinti. 'Paskiau vy 
riausybės pareiga bu užgydy
ti tas visas žaizdas, kokias 
socialistai padarė savo pik
tais žygiais.

Išėmus Asturijos provinci
jų, visam krašte grįžta nor
malus gyvenimas, kurį socia
listai, komunistai, anarkistai 
ir kiti radikalai buvo apardę. 
Asturijoj gi kariuomenė nai
kina paskutinius sukilėlių liz
dus. ’ . 1 „

Cooko apskrities mokesčių 
patikrinimo boardas (board 
o f appeals) anądien sumažino 
turtų įkainotojo skirtus per
sonalius (asmeniškus) mokes
čius už . 1933 m. Įkainotojas 
Jacobs šiuos turtus įkainavo 
930,565,521 dpi. sumai. Boar
das nuo šios sumos nukirto 
145,532,885 dol. pažymėda
mas, kad turtų įkainavimas iš 
dalies yra neteisingas. Kai 
kurių asmenų turtai įkainoti 
du kartu. Kitiems įkainota 
tas, ko visiškai neturima. A- 
not boardo, šių turtų įkaina
vimui pasinaudota stačiai te
lefonų knyga.

Įkainotojas Jacobs į tai ne
turi jokio atsakymo. Tik pa-1 t 
žymi, kad jis kritikuojamas 
politiniais sumetimais. Sako, 
ir vėl grųžinama tvarka, kada 
politikieriai turėjo galimybės 
mažipti mokesčius gavo išrink 
tiesiems.

NAUJAS KARALIUS GRI
ŽO BELGRADAN

BELGRADAS, spal. 13. — 
Naujas Jugoslavijos karalius 
Petras II, 11 metų amžiaus, 
grįžo Belgradan, o serbų vy
riausybės delegacija uoste 
Split pasitiko parvežtų iŠ 
Prancūzijos nužudyto kara
liaus lavonų.

Karaliaus lavonas bfls nu
vežtas traukiniu į Zagrebu, 
Kroatijoj, kur bus per viena 
parų viešai pašarvotas. Iš

PALAIDOTAS NOŽOŪY- 
TAS MIN. BARTMOU

singa žymiųjų asmenų audi
encija griausmingais aplodis- 
fnentais pareiškė kompozito
riui aukštų pripažinimų. Au- 
diehcijeje buvo ir respublikos 
prezidentas Aųg. Justo.

Iš Vatikano gautas specia
lus leidimas dvasiškiams ap
lankyti teatrų šį kartų. Tad 
audiencijoje maityta kardino
lų, arkivyskupų, vyskup'ų Ir 
daug kunigų. 'Matyta ir vie
nuolių galerijose.

DEMONSTRACIJOS
PRIEŠ MEKSIKOS 

VYRIAUSYBĘ
M E X. ICO cVrY, “fU>id/13.

— Šio miesto gyventojų dalis 
ir studentai sukėlė demonstra 
eijas prieš vyriausybę. Pro
testuoja prieš, mokyklų socia- 
listinimų. \

Policija puolė demonstran- 
Zagrebo bus atlydėtas į Bei- tos šaudymais ir su ašarinč-
gradų. mis bombomis. Daug demon

strantų sužeista.

dat, 67 m. amž. našlė. Nužu
dytos moteriškės sūnus poli
cijos Įeit. Robert Soldat, Ber- 
wyne, žmogžudystėje įtarė sa

ki ja atidėtas neribotam lai- įVO brolio Viktoro, ristiko, sfl* 
kui.

kviesdami organizacijas susi
domėti šiuo kulturišku ir pa
triotišku sumanymu.

Numatomas skridimas susi
dės iš trijų atskirų etapų. Pi r-

TERORISTU LIZDAS 
VENGRIJOJE

'•nų, Jamesų Soldat, 18 m. masis Kaunas — St. Louis 
amž. (Sėnegalijoj) susideda iš 6000

NUMATOMA 
CENZŪRA 36 VALANDŲ SAVAITĖS 

DARBAS

KARO PAMOKOS ESTI
JOS MOKYKLOSE

'f11 1

HELSINKIS, Suomija, 
spal. 13. — Krašto apsaugai

PARYŽIUS, spal. 13. - Esti^' ’Y^Y'*
įvesti karo pamokas visų mo
kyklų mokiniams. Aukštųjų 
mokyklų studentai kas metai 
bus siunčiami į karo stovy-

Šiandien čia iškilmingai pa
laidotas nužudytas užsienio 
ministeris Banthou. Religinės 
pamaldos įvyko Invaliduose.

SYRACUSE, N. Y., spal. 
13. — American Newspaper 
Publishers’ Association advo
katas Elisba Hanson įspėja 
laikraščių leidėjus, kad jie 
budėtų, nes spaudai numato
mas pavojus.

Jis nurodė tai, kad krašto 
vyriausybė vis daugiau ner- 
vuojasi, kada laikraščiai be 
atodairos kritikuoja visus jos 
žygius. Vyriausybė nori, kad 
laikraščiai paduotų tik tas ži
nias, kokios tinka f administra
cijai. Numatoma laikraščiams 
vyriausybės kontrolė.

WABHINGTON, spal. 13. 
— Prez. RooseveUas paskelbė, 
kad iš medvilnės audeklų dra
bužių gaminimo fabrikuose 
įvedamas 36 valandų savaitės 
darbas su nekeičiamu darbi
ninkams atlyginimu.

Ikišiol dirbta 40 valandų. 
Fabrikantai protestavo prieš 
šių atmainų. Sakė, kad tas J 

, pakenks pramonei. Bet pre
zidentas rado, kad dėl to pra
monė nenukentės.

PARYŽIUS, spal. 13. — 
Prancūzijos policija sakosi, 
kad vienas iš dviejų areštuo
tų įtariamų teroristų jau iš
pažino buvęs dalyviu Jugosla’ 
vijos karaliaus Aleksandro 
nužudyme. Šis teroristas yra 
Jaroslavas Novak alias Vro- 
nomir Pospisil.

Anot jo išpažinimo, karalių 
nužudyti sankalbis padarytas 
Vengrijoj, arti Jugoslavijos 
sienos. Dalyviais yra jis ir 
keturi kiti vyrai. Jie pasiskir- 
stė darbais. Vieni nusprendė 
veikti Mersailiėse, o kiti — 
Paryžiuje. Jiems visiems va
dovavęs dr. Ante Pavelich, 
kroatų tautininkų sųjudžio va
das, gyvenus Paryžiuje.

Policija sužinojusi, kad san- 
kalhy dalyvavus ir viena .kaž
kokia jauna moteriškė, kuri 
pristačius teroristams ginklų 
ir pinigų.

Policija nepasitenkina tais 
daviniais. Ieško daugiau san- 
kalbininkų. Jai labiausia rūpi 
nustatyti aktualaus žudiko 
Petru Kalemen tikrųjį vardų 
ir jo kilmę.

Jis tuoj areštuotas ir pri
sipažino policijai, išduoda
mas du savo sėbrus, Frankų 
Skowronski, 17 m. amž., ir 
John Machiew8ki, 19 m. amž. 
Abudu suimti.

Anūkas policijai išpažino, 
kad jis su anais dviem savo 
sėbrais senai planavo apiplė
šti močiutę ir penktadienį pa-

khn. Palankiomis sųlygomis 
jį galima įvykdyti per 6 — 8 
dienas; antrasis etapas — At
lantas — 3100 klm. Jį per
skristi patogiausia sausio — 
balandžio mėn. laikotarpy. Vi
sų kelionę per Atlantikų ga
lima atlikti per 12 — 14 va
landų. Likusia trečias etapas 
— Pietų Amerikoje apims Ii e-

vakarėj jie visi trys įvykdė tuviškų kolonijų lankymų, 
savo planų. Mrs. Soldat Už
pulta ir rankšluosčiu pa
smaugta, kada ji namie ra
miai kalbėjo' Rožančių.

Piktadariai išgriozdė visus 
kampus ir rado vos 32 dol., 
kuriuos pasidalijo. Tikėtasi 
rasti daugiau pinigų.

ŠAUKIAMAS LIET. VER
SLININKŲ KONGRESAS'

ŠIAULIAI. — Lietuvių 
verslininkų centro valdybos 
posėdy, kuriame nutarta lap- 

Jaunojo piktadario tėvas ri- kričio 25 d. Šiauliuose sušauk 
ti naujų visos Lietuvos lietu
vių prekybininkų, pramoni
ninkų ir amatninkų kongresų. 
Be to, nutarta spalių 20 d. 
Kaune sušaukti nepaprastų 
lietuvių prekybininkų ir atnat 
ninku sųjungos skyrių pirmi
ninkų suvažiavimų. «

stikas yra išvykęs į Omaha, 
Neb., kur pakviestas į rist$r- 
nes.

IŠVISO ŽUVO 6 
ASMENYS

PARYŽIUS, spal. 13. —
Ryšium su Jugoslavijos kara
liaus nužudymu žuvo 6 asme
nys. Trys iš jų pirmutiniai
yra; karalius, ministeris Bar- ____
thou ir pats žudikas. Iš su- KAUNAS. — Katalikų vei- 
žeistųjų mirė: vienas polici- 'kimo centras vėl pradėjo akty-

IMTA RŪPINTIS KATALI- I KŲ UNIVERSITETU

VOKIEČIAI SKUNDŽIAS
SIGNATARAMS

KAUNAS. — Sužinota, 
kad vokiečiai, laukiamų bylų 
išvakarėse, vėl įskundė signa
tarams Lietuvų.

klas nors dešimčiai dienų.

Tos rūšies karo pamokų si
stema vykdoma Latvijoj.

NUTVĖRĖ PINIGUS IR 
SUGAUTAS

Pranešta, kad Chicagos uni 
versiteto prezidentas R. M. 
Hutchins, 35 m. amž., kvie-

KAUNAS. — Naojaaia vy-Pį“”“9 į w“hinK‘°"»- Prez- 
riaosio Kabo virfininka. gen ’HooeeTel‘" i"" dnoda

NAUJASIS VYR. STABO 
VIRŠININKAS

št. pik. Un. Stasys Raštikis 
gimė 1896 m. rugsėjo 1 d. Kur 

Vagilius Wilberg Klein, 33 šėnuose (Šiaulių apskr.). Bai

PARYŽIUS, spal. 12. — 
Rūm unijos karalius Karolis 
žadėjo atvykti į Paryžių. Pran 
elizijos vyriausybė karalių 
įspėjo, kad jis verčiau pasi
liktų namie.

lu. amž., vidumiestyje norėjo 
pasipelnyti pigiu bfidn. Iš 
einančios į bankų megšėg iš
plėšė vokų su 1,868 dol. ir lei
dosi bėgti. Pakliuvo stačiai 
į trafiko poliemono glėbį. 
Tuojau paimtas policijos nuo 
vadon ir ten uždarytas.

gė Marijampolės gimnazijų 
1917 m. išėjo pirmuosius ka
ro mokslus Tifliso karo mo
kykloje. Vėliau Vytauto Di
džiojo universiteto medicinos 
fakulteto i veter. skyrių, Ank-

JAPONŲ DELEGACIJA 
Į KAUNĄ

KAUNAS. — Greitu laiku 
_ į Pabaltės kraštus, tame skai-

r.AiiMA MŠII1A HADO* iir i Lietuvų, atvyksta 
GAUNA NAUJĄ DARBĄ japon|j prekybo, ,lelegaciJa „ 

20 žmonių, kuri važinėja po

cijų naujosios santvarkos ad
ministracijoje.

SOLOVEIČIKAS VIETOJ 
ROZENBAUMO

KAUNAS. — Vieton išei
nančio į pensijų mūsų gene
ralinio konsulo Palestinoje 
dr. Rosenbaurao, numatomas

štųjį karo mokslų baigė 1932 (buvęs ministeris Žydų reika- 
m. užsienyje. lams dr. Soloveičikas.

ninkas ir dvi moteriškės. Kiti 
sužeistieji sveiksta.

visas Šalis, tvarkydama Japo-1 
nijos prekybos reikalus.

LIETUVIŲ VERSLUI REM
TI FONDAS

KAUNAS. — Lietuvos ver 
alininkų sąjungos centro val
dyba nntarė steigti lietuvių 
verslui remti fondų. Iš jo bus 
duodamos pašalpos ir pasko
los lietuviams amatininkams 
ir kitiems lietuviams versli
ninkams, atsidūrusiems sunkė 
snioje padėtyje. Fondų nu-

DARBO TEISMO PRO
JEKTAS

KAUNAS. - Vidaus reika
lų ministerija parengė įstaty
mo projektų įsteigti darbo 
teismų, kuris spręstų konflik
tus tarp darbininkų ir darb
davių. Į šį teismų pirminin
ku numatomas teisininkas, o 
nariais vyriausias darbo in
spektorius, vietos darbo in
spektorius ir po du atstovus 
nuo darbininkų ir darbdavių.

TURKAI PRIEŠ ŽYDUS

viau rūpintis katalikų univer
sitetą įsteigimu. Dabar rūpi
namasi pakeisti pirmiau pa
ruoštų <to universiteto statutų. 
KVC tikisi universitetų atida
ryti nuo Naujų Metų.

KIEKVIENAS ATSAKIN
GAS UŽ SAVO DARBĄ
KAUNAS. — Kauno mie

sto burmistras p. Merkys iš
leido Kauno savivaldybės tar
nautojams įsakymų, kuriamo 
nustato kiekvieno tarnautojo 
teises, pareigas ir atsakom y l»ę. 
Skyrių ar dalių vedėjai bus 
atsakingi už tarnautojo darbų. 
Pasiteisinimų nebus. Tarnau
tojai turės rimčiau susi nupin
ti savo pareigom, turėfl gerlfli 

Nusik alte bus
ISTANBULAS, Turkija, 

spal. 12. — Turkų vyriausybė' interesantus, 
paskelbė, kad žydų sionistų l baudžiami papeikimu, pinigi- 
visokia veikla Turkijoj yra ne bauda ligi 100 lt. ir pašai i- 
neteisėta ir policija pradėjo.narni iš tarnybos. Sąžiningi, 
pulti sionistų veikimo būkles. | darbštūs, taupūs gaus pre-

matoma sudaryti nemažų. ' Suimta eilė žydų veikėjų. mijas. ,
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DIENOS KLAUSIMAI

UOsv JtmtiGŲ suvažiavimas

Lietuvių Mokyklų Ateitis AmerikojeAr taip bus ar ne, tas daug pareis nuo 
senesniųjų kunigų duodamo pavyzdžio ir vi
suomenės vadų. Jai sugebėsime jį uždegti 
tautišku entuziazmu dirbti tų darbų, kuris 
buvo dirbamas jų pirmtakūnų, jie bus lietu
vių dvasios palaikytojais ir lietuviškojo vei
kimo judintojais bei vadais, jei ne — tuo 
žvilgsniu iš jų daug ko nelaukime.

Rytoj įvyksta Kunigų Vienybės seimas 
Mamaoapolio Kolegijoj, Thompson, Conn. Mes 

neabejojame, kad ten bus švaistoma mūsų 
vieningo veikimo klausimai ir jaunosios ku
nigų kortos pareigos bei ant jų pečių deda
moji atsakomybė išlaikyti šio krašto lietuvių 
jaunimų tautiškai gyvu. Klausimas yra la
bai svarbus ir, reikia'laukti, jis bus pasek
mingai išrištas.

Svarstant šį svarbųjį reikalų, daug pa
dės tas faktas, kad seime dalyvaus J. E. Vys
kupas - kankinys T. Matulionis, kuris tiek 
daug yra kentėjęs dėl mūsų šventojo tikėji- 

I mo ir drauge dėl savo tautybės. Jo iškentė- 
i tos valandos baisiuose bolševikų kalėjimuose

—-—.— - x Į ir ištrėmime, ypatingai mūsų jaunųjų kuni-
||ūaų kunigai vaidina svarbų vaidmenį Į gijų uždegs noru dar didesniu pasiryžimu 
<2k religiniu, bet ir tautiniu žvilgsniu, dirbti Bažnyčios ir tautos darbų.
W*i daug prisidėjo prie tautos ątbudi- I Seime, be abejonės, kils ir daugiau ak- 

darbo ir iškovojimo jai nepriklauso- tualių mūsų visuomenės klausimų, į kuriuos 
Mūsų kunigai dirbo visur — spaudoj, suvažiavę kunigai duos tinkamus atsakymus, 

sijose, kooperatyvuose. Jų darbas bu- Mūsų Federacija ir visa eilė kitų idėjinių 
Lffikįrriiugiausias. Kada kitų profesijų amo organizacijų laukia dar stipresnės kunigų pa- 

. beveik negalima buvo gyventi Lietu- ramos.
pušų priespaudos laikais; kunigai ten į ^£es nuo savęs nuoširdžiausia sveikiname 

, dirbo ir sekmmgai žadino tautų iš Kunigų Vienybės seimų ir linkime geriausio 
jų švietė ir kultūrino. Atsirado Va- pasisekimo jo darbuke. '

, Baranauskai, Dambrauskai, Mairo- p ' , __________ '___
Matulevičiai, Tumai, Būčiai ir visa eilė 

-garbingųjų dvasininkų, kurių nuopelnai 

tautai yra neįkainuojamai dideli.

Tas pats ir Amerikos lietuvių gyveni- 
žr -čia kunigai užėmė pirmas vietas tau- 

ir visuomeniniuose darbuose. Jie 
parapijas ir prie jų mokyklas,

DĖL VAIKŲ SKYRIAUS

Su šiuo numeriu vėl pradedame leisti 
vaikų skyrių, kuris eis kiekvienų pirmadienį. 
Pernai tų skyrių vadinome “Mažųjų Drau
gu“, bet šįmet vardų pakeitėme, nes iš pašto

, viršininkų pusės buvo trukdymų. Taigi, tas
laikraščius, vadovavo orgMizKijomę ir fkyrius specialio vardo>
joms. Ačiū jų pasidarbavimui, lietu- 

išliko tautiškai gyvi. Kunigų tarpe tu- 
.vyrų, kurių nuopelnai ne tik išeivijai, 
visai mūši} tautai yra dideli.

■’ Kunigams iš lietuvių tautinio veikimo 
tr negalima pasitraukti. Jų vaidmuo kaip 
į|gVO, taip ir tebėr svarbus. Netenka abejoti, 
S* ateityje jis 'bus dar svarbesnis. Nuo ku-

nusistatymo ir veiklumo daug pareis 
tautinis likimas šiame krašte.

£ Į Amerikos lietuvių parapijų darbų ir į 
tol tų visuomeninį judėjimų kasmet daugiau 
totoa jaunų, Amerikoj augusių ir Čia mokslus 
•Įtoju lių kunigų. Gal neklysime pasakydami, 
tori lietuvių parapijų tautiškumas daug pa
reis nuo jaunųjų kunigų nusistatymo ir veik
tojo, nes netrukus parapijų vairas pateks 
|| rankas. Tat, jų rankose yra lietuvių tau

škimas Amerikoje. Reikia tikėtis, kad

mėjimu, kad tai yra vaikų skyrius ir antroji 
“Draugo“ dalis. Teknikos sumetimais ir sky
riaus formatų, kaip matote, pakeitėme.

Vaikų skyrių vėl įvedame, nes jaučiame, 
kad jis yra labai reikalingas. Jei priaugan
čios kartos neįpratinsime skaityti lietuviškų
jų spaudų, neilgas bus mūsų spaudos gyva
vimas šiame krašte. O kuomet savos spaudos 
neteksime, ir lietuvių tautiniam veikimui rei
kės pastatyti kryžių, '• 1

Mes pasitikime, kad mokytojai, mokyto
jos ir tėvai padės “Vaikų skyrių“ padaryti 
gyvu, įdomiu, mėgiamu ir padės jį išplatinti 
mūsų jaunųjų skaitytojų tarpe. Taigi, pra
šome stoti mums į talkų.

Mussolini pareiškė, kad fašizmas valdys
pasaulį per visų šimtmetį. Bet, mums rodos, 
pasaulis taip ilgai nesirgs. Netruks šimtme- 

>ėbns lietuvybės graboriais, bet, kaip ir čio, kad pasigydyti ir nuo fašistinės ir nuo 
bolševistinės ligos. Be to, p. Mussolini per 
daug teritorijos užima? Kol kas fašizmas vi
so' pasaulio dar nevaldo.

ies laidos kunigai, iš visų savu jėgų 
palaikyti šio krašto lietuvius ne tik 

mi, bet ir tautiškai sveikais.

(Kun. J. Simonaičio referatas, skaitytas 
Federacijos 24 kongrese)

(Tęsinys) Mes visi atsimenam kaip Vy
riausia Krašto Tribunolas (The U, S». Su
preme Court) išsprendė klausimų, Utip kad 
užtikrino parapijinėms mokykloms galimumą , 
dėstyti tikybų bei dorų sulig vaikų tėvų ir ' 
jy sutikimu. Tuomi ir mūsų mokyklos, tiky 
boa klausime, turi užtikrintų ateitį, kad val
džios nevaržomi galim darbuotis pilniausiai 
atsiekti savo tikslo.

J. V. valdžia ir lietuvių Kalba mokyklose
Oregono valstybės pasikėsinimas prieš pa 

rapįjines mokyklas buvo lengviau pergalimas 
todėl, kad iššaukė labai stiprių opozicijų ti
kinčių, o be to jau precedentas buvo priruoš
tas įvykyje su Nebraskos valstybės pasikė
sinimu prieš tc v. tautines mokyklas, kuris 
įvyko kiek anksčiaus. Iš valdžios pusės šis 
incidentas buvo pavojingesnis mūsų, lietuvių, 
mokykloms ir jų ateičiai, nes buvo pasikėsi
nimas uždrausti visai vartoti kitokios kalbos 
kaip tik anglų. Tada stipri opozicija nebuvo 
surikiuota, neigi plačiai diskusuojama per 
spaudų; be to, kadangi buvo kaip sykis po
karinis momentas, kada Amerikoje ėjo stipri 
amerikonizacijos banga su ypatinga neapy
kanta vokiečių kalbos,, tai aplinkybės buvo 
taip susidariusios, iš kurių tautinės mokyk
los negalėjo išsisukti ir turėjo prarasti savo 
žymę. Taigi tokį svarbų įvykį mūsų mokyklų 
ateities žvilgsniu reikia plačiau paminėti, nes 
parodys kad valdžia užtikrina tautinių mo
kyklų ateitį ir nevaržys jų veikimo bile tik 
išpildys valstybės Mokslo Departamento rei
kalavimus.

Krizis Tautinėms mokykloms
1919 m’ balandžio 9 d., Nebraskos val

stybėje, legislatūra išleido sekantį įstatymų:
1. Uždrausta kuriam nors asmeniui dės

tyti kurį-nors dalykų bile asmeniui kitokia 
kalba kaip tik išimtinai anglų kalbų; jis ne
gali tai daryti kaipo asmuo arba kaip mo
kytojas.

2. Uždrausta mokinti jokias kitas kalbas, 
išskiriant vien tik anglų kalba, kol mokinys 
bus atsiekęs ir pasekmingai baigęs aštuntų 
skyrių. į -f

Šio įstatymo vykdinime, tūlas mokytojas 
Meyeris, kuris dėstė vokiečių kalbos skaity
mų Zion parapijinėje (protestantų, greičiaus 
liuterių) mokykloje, buvo apskųstas ir atras
tas kaltu Hamiltono Apskrities District teis
me, dėl to kad mokino vokiečių kalbos skai
tymų dešimties metų vaikučiui, dar nebai
gusio aštunto skyriaus. Valstybės Vyriausias 
Tribunolas (Nebraska Supreme Court) pa
tvirtino šį apkaltinimų.

Vyriausio teismo sprendimas
Tada subruzdo visa vokiečių visuomenė 

Amerikoje ir padavė apeliacijų. į Aukščiau
sių Krašto Teismų (U. S. Supreme Court). 
Tai buvo’ labai kritinga valanda. Visų tau
tinių mokyklų apgynimas buvo padėtas ant. m ......i

svarstyklių, o jas tada atstovavp elementas 
kuris neperseniai stojo karingame snsrrėmirm 
su to krašto pajėgomis. Yra Krašto Konsti 
tucijos 14-tas Amendmentas, kuris ateiviams 
teikia tūlų “laisvę“;'bet kaip tų “laisvę’ 
išaiškinti bei suprasti! Amendmento tekstas 

“Visi asmenys, gimę ar nątupalizuoti Ju 
ngt. Vals., ir pasidavę jos globai, yra Jungt 
Valst. piliečiai ir tos valstybės, kurioje gy 
vena. Nevalia jokiai valstybei išleisti arba 
įvykdinti jokį įstatymų, kuris susiaurintų pri 
viiegijas arba neliečiamybes prigulinčias J u 
ngt. Vals. piliečiams; neigi gali jokia valsty
bė atimti asmeniui jo gyvybę, liuęsybę, ar 
savastį, be teismo procedūros; neigi užginti 
jokiam asmeniui savo ribose įstatymų užtary
mų.

Rezultate, vienok, Krašto Vyriausias Tei
smas išteisino mokytojų Meyerį, atmetė visų 
kitų instancijų nusprendimus rr tuomi užtik 
lino visų tautinių mokyklų ateitį Amerikoje.

Sprendimo Aktas
Šios bilos sprendimų skelbė Teisėjas Mo 

Reynolds. Kai kuriuos sakinius cituoju, kurie 
nušviečia mūsų mokyklų padėtį kalbos žvilgs
niu ir parodo kaip teismas žiūri į šį klau
simų:

“Mūsų problema yra ar (Nebraskos) į- 
statymas įžeidžia laisvę garantuotų gynėjui 
14-tu aiųendmentu. Nustatytas mokslas .yra 
kad negalima varžyti šių laisvę visuomenės 
gerovės apgynimo pretekstu sauvališku legis- 
latūros veikimu. Amerika visuomet laikė mo
kslų ir jo įgyjimų kaipo svarbiausios reikš 
mes, kuris turi būti rūpestingai keliamas. Y 
ra tai prigimties tėvų pareiga suteikti savo 
vaikams mokslų atitinkantį jų luomui gyve 
nime. Ne-gi galime skaityti žinojimų voki© 
čių kalbos kenksmingu; priešingai, ligi šiol 
ji buvo laikoma bendrai kaipo naudinga ir 
pageidautina. Amendmento suteikta laisvė, 
mūsų sprendimu, duoda teisę mokytojui mo
kytojauti šiuo būdu, o tėvams teisę jį pasam 
dyti jų vaikus taip mokinti... Aišku, kad čio
nai (Neb.) legislatūra pamėgino medžiaginiai 
sutrukdyti moderninių kalbų mokytojus, už 
kirsti progų mokiniams atsiekti mokslo, ir 
suvaržyti tėvų teises, kad jie galėtų nusta 
tyti mokslo būdų jų vaikams. Jie konstatuo
ja: ‘Anglų kalba turi ir turėtų būti motiniš 
kas liežuvis visų vaikų auklėjamų valstybė
je ’. Krašto-gi Konstitucija globoja visus tuos, 
kurie kalba svetima kalba lygiai kaip ir tuos. 
kurie gema su anglų kalba. Nors ir būtų la 
bai naudingu dalyku kad visi tobulai supra 
stų bendrų kalbų, vienok to negalima siekti 
prievarta ir būdais, kurie priešinasi Konsti
tucijai. Todėl mea priversti esame prie išva
dos, kad (Neb.) įstatymas yra sauvališkas. 
Irgi gerai/ yra žinomas dalykas, kad retai 
pasiseks gerai kalbų išmokinti, jeigu nebu^ 
iš jaunų metų pradėta. Tolimesni žygiai, ku- 
rie priešintųsi šiam nusprendimui yra už 
drausti”.

LIETUVOS ORUS IR , 
PABČTIS

Lietuvos žemės plotas turi 
su viršum SOjtltiO kvadratinių 
kilometrų. Tačiau didelę dalį 
Lietuvos žemių yra lenkai o- 
kupavę. Tai Vilnius ir Vil
niaus - Seinų kraštas. Dabar
tinės Lietuvos vyriausybės va 
Įdomės žėruos ploto‘tėra 55,- 
659 kvadratiniai kilometrai, 
šiame skaičiuje ir autonomiš
kas Klaipėdos kraštas apima 
2,417 kvadratinių kilometrų.

Lietuvos Respublikos sienos 
susiduria su Latvija, • Sovietų 
Rusija, Lenkija, ir Vokietija. 
Vakaruose Lietuva prieina Ba 
ltijos jūrų, kurios ji valdo ar
ti 100 kikųųetrų. Nors žemė* 
plutų atžvilgiu luetuva 
nedidelė valstybė, tačiau 
ropoję yra dar 13 valstybių 
mažesnių už Lietuvą. Tai Es
tija, Danija, Šveicarija, Olan
dija, Belgija, Albanija, Euro
pos Turkija, Dancigas, Ando
ra, Liuksemburgas, Monako, 
Lichtenšteinas, ir Latvija.

Šiuo metu nepriklausomoje 
Lietuvoje yra nepilni 3 milijo
nai gyventojų. Lietuviai suda
ro 84 nuoš. Miestuose gyvena 
apie 15 nuoš. bendro gyven
tojų skaičiaus, miesteliuose — 
8,3 nuoš. O kaimuose apie 77 
nuoš. Kaimuose 91 nuoš. gy
ventojų yra lietuviai, gi mie
stuose lietuviai sudaro tik 57 
nuoš. Gyventojų skaičius at
žvilgiu Lietuva didesnė už ki
tas 11 Europos valstybių, tarp 
kitų ir už savo artimiausius 
kaimynus Latvijų jr Estiją. 

Lietuvoje moterų yra daug
daugiau, negu vyrų. Mirimų 
skaičius neperdidžiausias, nors 
kaimo sąlygos šiandien svei
katingumo atžvilgiu dar nela
bai kokios. Kasmet Lietuvoje 
priauga apie 35,000 gyvento
ją

Lietuvos klimatas nėra per 
daug šaltai, nei per daug šil
tas. Vasaromis čia būna apie 
20 laipsnių šilumos, o žiemų 
maždaug tiek pat šalčio. At
mosferos arba vandens kritu
lių Lietuvoje vidutiniškai iš
krinta kasmet apie 6 centimet
rus. Saulė per metus viduti
niškai imant Lietuvoje šviečia 
1774 valandas. Daugiausiai 
saulės šviesos gauna liepom 
mėnuo — 272 vai., o mažiau-

(Tęsinys 3 pupl.)
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Parašė vysk. M. dHerbigay, 
‘ontifikalinės Komisijos “Pro Russia” 

pirmininkas

Vertė Jonas Labanauskas

(Tęsinys)

Neseniai po kelis jaunus inteligentus 
surinkta iŠ visų šalių, kad Maskvos 

b^poialiuese institutuose, ypa7 antiretigi- 
sęmuaarijoae, jie galėtų atlikti dvie- 

ar trijų metų stažų. Dabar daugely 
irųpos kraštų tas propagandistų forma- 

vra atliekamas vietoj, bet labiau- 
yra suintensyvintas būsinaųjų Azijos, 
loa, Australijos ir Pietų Amerikos

rengė tuos įvykius, kurie nuo 1927 m. 
žymi tose šalyse komunizmo pažangų. Ki
nijoj Ing - Pai' pirmiausia pritaikė so
vietiškojo teroriamo metodus Hai - Fong 
ir Lon - Fong srityse, paskui tuojau juos 
išplėtė į vįsas Kantono sritis, nes jis ta
da teturėjo tik 40,000 žmonių ir 3,000 šau
tuvų; šiandien, po daug kruvinų pralai
mėjimų, yra septyniolika komunistų din* 
guojamų kariuomenių, kurios daugiau ai* 
mažiau yra palietusio© šeštųjų visos Ki
nijos dalį. Japonijoj buvo “Azijos cent
ras’’, kuris dirba visose prie Paeifiko pri
einančiose šalyse: Indo-Kinijoj, Indijoj, 
Kinijoj, Korėjoj, Formozoj, Filipinuose, 
J. A. V., Alaskoj, Australijoj ir Naujojoj 
Zelandijoj. Dabar tas “centras“ yra per
keltas į Filipinus tr priklauso Sovietų 
Rusijos delegatams. To “centro“ užda
vinys yra visur kelti tautinį sąjūdį prieš 
Europos imperializmų (!) Iš tikrųjų gi. 
pirmoj eilėj jie kevoja prieš misijas, kaip 
tai rodo Nankino skerdynės, kuriose 1927 
m. kovo 24 d. žuvo tėvai Caudide Vanųra

Daugiau kaip du šimtai busimųjų propa
gandistų, parinktų iš Afrikos spalvuotų
jų tautų, specialių mokytoji yra mokomi 
du metu įvairiomis Afrikos kalbomis kaip 
kovoti su misijonoriais ir kaip nus(ajyti 
juoduosius prieš katekizmų/^iems pagal
bon spausdinami antireliginiai ir antieu- 
ropeiniai raštai anglų, prancūzų it vieto3 
kalbomis. Po mano akimis guli 24 bro
šiūros anglų kalba, kurias yra išleidęs 
tarptautinis negrų darbininkų sindikati
nis komitetas. Jos© kaltinama Bažnyčia 
už enropeiško imperializmo palaikymų — 
taigi jų, reikia sugriauti kartu su impe
rializmu.

Baltųjų gyvenamuose kraštuose anti
religinės kovos metodai buvo moksliškai 
precizuoti. Mes pamatysime paskutinius 
patobulinimus tada, kada kalbėsime apie 
tų metodų pritaikymų 'Vokietijoj ir Bel
gijoj -— neapykanta siekia savo kulmina
cinio punkte teatraliniuose antireliginių

bobų trypime kojomis. Tokios “dramos“, 
Maskvos pavyzdžiu inspiruotos, 1932 m. 
gruodžio mėn. pasirodė Anglijoj; taip pat 
jų yra rusų, vokiečių, prancūzų, flaman
dų, anglų, lenkų, ispanų ir portugalų kal
bomis. Paskutiniomis žiniomis, jos jau e- 
sančios pagamintos ir J. A. Valstybėms.

U Slaptos instrukcijos Portugalijai — 
komunistinio plano modelis

Konfidencijalus dokumentas, kuris 
buvo skirtas 1931. m. gruodžio mėn. Por
tugalijos komunistams, duos skaitytojams 
supratimų apie antireliginės kovos takti
kų tope tautose, kurios dar tebėra tolimos 
nuo komunizmo.

Kelios ištraukos iš tų Paginąs uar- 
molbaa (raudonieji puslapiai) įgalins iš 
anksto numatyti rekrutuojamųjų jėgas, 
antireliginei kovai priduodamų svarbų, vi
sų agentų vykdomų kontrolę, pastangas 
išplėšt propagandų moterų tarpe ir ga-

veikalų vaidinimuose, .atliekamuose apeci- lop tų discipliną, kurios priklauso visi kc

palįstų r-ikruin-. uiius Aš pats mn 
»« Maskvoj 1925 ir 1926 m. jaunuolių ir Henrikas Dugont. 
Kinijos, Japonijos ir Indijos. Jie pa- Maskva stengiasi

ialių trapių mažose saKse. Žiūrėtojai yra munizmo agentai visame pasauly.

sukelti ir Afriką

taip nuteikiami, kad jie dalyvauja kartu ' Apie rokrutavimą kalbama skyriuje, 
kuris yra pavadintos “simpatizuojantieji, 
besirengiantieji ir tikrieji nariai“, Biule-

tinto - instrukcija skelbia: “'simpatizuo
jančiu Sovietų Rusijai yra kiekvienas, 
nežiūrint jo galutinio politinio nusistaty
mo, kuris intuicijos ar rezekcijos būdu 
suranda Sovietų Rusijoj kų nors įdomaus 
ir kurio galių bus galima jai panaudoti. 
Simpatizuojančia komunistų partijai (kai 
pastebima pažanga) laikomas bet kas, ku
ris simpatizuoja Sovietų Rusijos atžvil
giu dirhamam darbui ir, dalyvaudamas ar 
nedalyvaudamas partijos jačeikų ar sim
patizuojančių branduolių susirinkimuose, 
gera valia sutinka su partijos revoliuci
nėmis idėjomis ir pasiryžta jas vykinti 
tada, kai tik bus galimybė.

Dėl policijos persekiojimo mūsų par
tijai trūksta senesnių ir gerai sufoemuotų 
elementų. Tat ilgų kovų išvargintiems ele
mentams pakeisti reikia surasti naujų ele
mentų, kurie sugebėtų varyti propagandų 
intensyviau ir pasiektų geresnių rezulta
tų. Reikia, kad mūsų propaganda ptollk- 
tų kiekvienų įmonę. Reikia, kad 
džiu ar raštu mūsų akcija būtų varoma 
visuose darbininkų ir ūkininkų centruo

su aktoriais kryžiaus, šventųjų paveiks
lų, šventojo Rašto ar eucharistinių sim-

se »♦
(Daugiau bus)
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giau žinių iš muzikes srities. gų. Gal kai kurie buvo jau 
Skaitytojai bus jam dėkingi, visiškai j j užmiršę. Štai, Iy«

----------- ' ylų įfi maįšo, susyk pasirodo
Rytuose Connectiout valst. laikraštukas. Vaikučiai, ilgo 

raudasi miestelis Bristol. Tea laukę, giUai atsidus ir ka 
lietuviškas jaunimas subruzdo' pirmadienis lauks savo savan 
j rimtų darbų. Neturėdami lie-lraščio.
tuviškos bažnyčios ir lietuvio! ... •__
kunigo, patys susiėję nutarė
mokytis lietuviškos karboa Kun. A. Petrausko, M. I. O.
Bet ten, kur yra po kelis ku- *4" - Ba l_____ •:
nigus ir didelės bažnyčios, ten, UrOMTMC P2uVT0S 
net organizacijų skyrių nenori " ■ s khjivv
sukurti. Skaudi tiesa. Atsiminimai iš 1905 194

vis labiau ir labiau, balti jau- - 
nų bangų dantukai tebuvo vio n 
nintėlė balta spalva ant jų kū- u 
no. Bet tai jau nebuvo dan- k 
gaus debesėlio baltumas, pa- d 
ryškintas žydrybės fone. Tai * 
jau buvo piktumo baltumas j
— kaip ir putos iš įniršusių 8 
nasrų.

Ir, štai, tuodu plotai, kurie t 
abu dvelkė man į sielų rainy- 
bę, dabar palengva ėjpė keis- 4 
tis ir rodyti man savo atviru- 2 
mų, savo gelmes — tai, kas J 
po jų paviršiumi buvo. Jūra s 

.palaipsniui įpyko, įtūžo ir 1 
didžiausiais baltais nuo puti) l 
nasrais taškė vienų mano pa- ! 
kojo šonų, o įlanka bangavo 1
— taip, bet jos bangavimas 1 
buvo nelyginant gero žmogaus 1 
jaudinimąsi, kad ji piktas Ii- ' 
k imas įstumia į skausmo lete
nas. O vėjas pūtė taip, kad J

i turėjo banguoti vienodai ir 
. J jūrų ir įlankų. Ir, bangų aukš

tumu, vienodai vėjas save ir 
Teiškė. Tik jūra rodė daug tu- j 

r lžies, leisdama daugybę įtu- Į 
žimo putų, o įlankoje ėjo vien 
jaudinimosi banguotė...

Kodėl taip! Kodėl pirma a- 
bu tie milžinai buvb vienodai 

( i ramūs ir vienodai žavėjo ma
no sielų?..

O gi todėl, kad jūros visa- 
j. me pakrantyje buvo nusėta po 
- vandeniu akmenų, — piktų, 
,t pavojingų akmenų. O įlanka 

turėjo malonų mąudytojams 
pakrantj ir neklastingų dug
nų. Kai švietė saulė ir gražino 
vieno iš tų milžinų žalsvųjų 
spalvų, ir kito mėlynųjų, man

Povandeniniai Akmenys
Drožia Leonas Lievša

Paprastai, šluotkotis stovi 
kertėje. Niekas jo nejudina, i 
nebent Šeimininkė kai priseina 
grindis šluoti, arba apsiginti 
nuo negeistino svečio, kai į 
namus užeina.
, Krautuvėse tuojau bus par
davinėjamos poperinės kepu
rės su raganos, jojančios ant 
šluotkočio paveikslu. Vaikams 
tai ženklas, jog “halloween” 
arti. Ir šiaip jau įvairiais rei
kalais žmonės vartoja šluot
kočius.

Ir vėl pasirodė mažųjų ‘Brau 
gas’. Taigi, grįžo iš ilgų, ir 
dar mėnesį pailgintų, atosto-

DR.A.JLROTHOFISAS
4729 So. Ashland Avė.

I luboa
CHICAGO, ILK

OFISO VALUNDO8:
Kuo 10 Ud 11 vnl. lyte. nuo 1 IMI 4 
v»l. po pietų Ir nuo 1 MM l;W 
vakaro. Nedėliomis nuo lt IMI 1Z

Ruom Gydytojaa Ir Chlrnrgad 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 

visų chroniškų ligų 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street 
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
Nedėliomis Ir žventudientain 10- 12

LIETUVOS DYDIS IR 
PADATIS

(Tęsįnys nuo 2 pust) 
šiai sausio mėnuo — 40 valan

Lietuvos rubežiai jau galu
tinai nustatyti su Latvija ir 
Vokietija. Su Lenkija rubežių 
nustatymo klausimo dabar ne
gali būti, nes lenkai turi pa
grobę trečdalį Lietuvos žemių.

Lietuvos gyventojų natūra
linis judėjimas yra įvairus. A- 
nksčiau nemaža dalis jų emi
gruodavo į kitas šalis. Tik kai 
ten rado tuos pačius vargus, 
o kartais net didfesnius, tai da
bar iš Lietuvos emigracija y- 
ra labai nedidelė. Dabar dau
giausiai emigruoja žydai : 
Palestinų ir rusai į Pietų A- 
merikų ir Afrikų. Lietuvon 
taip pat labai mažai atvyksta 
svetimšalių, nes svetimšaliams 
isskyriant Amerikos ir kitų 
kraštų lietuvius, labai suvar
žytas darbo gavimas. Tsc.

Offfce Phone
nuaudė 0044

Rea. Phone
ENGleuioud 0041 GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Vėl. TARds 0094 

Rez.: Ti-1. PI.Arą 2400 
Vulaodoit:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v 
Nedėldleniflt* mm 1" iki 13 diena

Veikalų apie muzikų mes 
turime, bet tokių, trumpai j 
straipsnį sutrauktų, žinučių, 
greičiausiai, ne. Dėl to būtų 
gera, kad Stulga patiektų 
“Draugo” skaitytojams dau-

GYDYTOJĄS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210 •
Vai,: 9-4 ir T-9 vai. vakaro

Tel. CANal 0257

ROSBL.IU BROTHERS, INC.,
PAMMKLŲ DIBBt JAI

Specialistai iškalime Ir išdirbi- 
* į ne visokių rftšių paminklų ir gra

„GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1811 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 0000 So. Artcaian Avė.4 * '
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

< iki 8 v. vakare

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pageiba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE sutelks greitų pageiba- 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų etate-'- 
mal. Nervingumas daro žmones er-’ 
zlals Ir nemaloniais. Suvaldyktt savo" 
nervus su NUGA-TONE ir greitai*: 
užmirilt bSdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje h* lengvas priimti. Pafmklt vt-Įi 
so mėnesio trytmentą. už Viena Do-Į- 
lerĮ. Jei rezultatai nepatenkins, JOsų 
pinigai bus sugražinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiedtorlal. NeatfdC- i 
lloklt—saukit bonka šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- ' 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
—Idealų Liuosuotflja vidurių 25c ir i 
BOc.

Mūsų šeimyna spcclullzuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su į—1s4i1.1w.jnis.DR. A. BAČKOSTel. LAFayette 7460

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 8 ik*. 5 popiet, 7 iki » vak 

Nedėliojo pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzfe) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomle ir nedėliomis pagal 
sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: S—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W 24th St. 
Tol. CANal 0492 Ofiso Tel.: LAFayette 3660

Rez. Tel.: VIRglnia 0669

Res. and Office 
2339 So. Leavitt SL 

GANAU 078*

Office Phone
PROepeet 1028 DENTISTA8 -•

3 A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Francieco Avė.ffiL J. J. IOWARSKAS
PHY81CIAN and SURGEON

2403 w 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

S to 4 and 7 to 9 P. U. 
Sunday by Appolntment

DENTI8TAS
2201 W. Oermak Road

(Kampas Leavitt St) 
Valandos; Nuo 9 Iki 13 ryto 

Nuo 1 Iki I vakaro 
8ersdoJ pagal sutarti

LACHAWICH
IR SONOS

uktuvui aaaaošlu
Patarnauju laldotuvšee kuopi gi a u M s 
Reikale meldžiu atsHouktl. o n*** 

darbu bOsits ulganėdfntl 
TeL CANal Mik arba 8419

2314 W. 23rd PL, Ohiosgo 
1439 S. 49th Ot CKmtc, HL

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenus 
Chicago, DL

DR. STRIKOL’IS
Palengvins aklų įtempime, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
rao, skaudamų aklų karšt), atitaiso 
trumparegystę ir tollregysto. Prtrsn- 
gfa teisingai aktalua Visuose atsift- 
kiaiuoso egzamlnavimks daromas ag 
oUMsd. parodančia sa ašis nslas k im
ties. Spnclalė atyda atkreipiama 1 
mokyklon valkus. Kreivos akys a»- 
tataomoa Valandos ano 10 iki • e. 
Medėlfoj nuo 10 iki 13. Daugely aO- 
siOkimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigias kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boolevard 7589

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso totef. BOUtevard 7820 
Namų Tel. PROspcct 4930

ra. S. BIEŽtS

J. LkilevičlusValandos 1—9 tr 7—9 vak. 
•domis Ir Modaliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA
0631 S. Oalifornia Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIUS
Koplyčia dykai

1410 SO. 49th 00URT
Cicero, Elinois 

Phone Cicero 2109

DR. C. Z. VEZR’IS Patarnauja Cbloa 
goję ir apylinkėje.
. Didelė Ir graži . 

Koplyčia dykai 
4092 Archer Ava

DBNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Val.: nuo • Iki S vakaro 
■tratini pagal sutarti

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

Visi Telefonai:

DR. A. 6. RAKAUSKAS A. MASALSKIS
GRABORIUS 

3307 lituanica Avc. 
Tel. Boolevard 4139

DR.J.RUSSELLGYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4142 ARCHER AVK.

Ofiso valandos: 3-4 ir 4-9 vai. vak. Lietuvis Chlru ir GydytojasLietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 WBST «9tb ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IRTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPubllc 8340
5340 So. Kedzie Avė. 
(Neturime sąryšių ra firmi 

tao paČM vardųj,

DR. JOHN SMETANABrTTt w Vllll VIIVBb V mm
Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

0PT0MBTRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 et 

2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Rootn 8.

Phone Canal 0523

YDYTOJAR TR CHIRURGAS
L57 ARCHER AVENUE

ORABORTU8 ir BALflAMUOTO i A» 
Patsrnavimas gerus ir nebrangus

718 West 18th Street
SelefonM MOMroe 8877

DR. SUSAM A A SLAKIS
MOTBRV IR VAIKU LIGŲ 

SPECIAIJSCTt
0© SOUTT1 HALSTED ST.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage AvenueDR. A. 1BERTASH Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
PnUldojs už IIi.00 Ir auk Misa ■M 1-• 4u i. Icji \ 'I , 1 vUa.1U ihll. M 1.1 < ANal 917d

_ Uhicsgo, 14. . .
Ofiso vnL nuo >-•: nuo 1:99-8:90

756 W. m 8teeet



I ■ draugą a Pirmadienis, Rpa

VIRINES ŽINIOS
KUN. MILUKAS GRAŽIAI 

PAGERBTAS
PATAISYMAS

t,

Brighton Paqrk. — Kun. A. 
Milukas, aušrininkas ir ben
dradarbis Lietuvos patriarko 
dr. Basanavičiaus ir kitų Lie
tuvos kultūros skleidėjų, pe 
reitų ketvirtadienį entuziasti- 
niai tapo žmonių priimtas, 
kai atsilankė į parapijos sa
lę 6 vai. vakare.

Kun. Milukui įėjus į salę, 
parapijos choro mergaičių ok
tetas padainavo ^ietuva, tėvy
nė mūsų ir dvi liaudies dai
nas: “Aš už marių žiemavo- 
jau” ir “Augino močiutė”. A- 
kompanavo varg. Juastas Ku
dirka. "•< i

Įžanginę kalbų apie kun. A. 
Miluko nuopelnus literatūroj 
tarp amerikiečių lietuvių pa 
sakė vakaro vedėjas Stasys 
Pieža.^\j -į J.

Kiti kalbėtojai buvo klebo
nas kun. A. Briška, kun. A. 
Valančius, dr. Al. M. RaČkus 
ir K.. Baltramaitis iš BHza- 
betb, N. J.

Programų paįvairino varg. 
Justas Kudirka, kuris vyku
siai padainavo Sasnausko 
“Kur bakūžė samanota” ir 
Vanagaičio “Tris dzienas, tris 
naktis”. Akompanavo J. Bra
zaitis, varg. Aušros Vartų pa
rapijos.

jr
Kun. Milukas vakaro vedė

Bridgeport. — “Draugo 
num. tilpusioj korespondenci
joj, 8 d. spalių apie vakarie
nę Julei Pukelienei pagerbti 
praleista P. Jenčauskaitė, 1 sk.

gos, bet ir iš tolimesnių mies
telių, būtent, Evanston, Wau- 
kegan ir k.

Baigus lošimų, turėjome va 
karienę, Bevakarieniaujant bu 
vo išdalintos dovanos laimėto
jams. Tarpe laimėtojų, buvo 
sekantieji: pirmų dovanų .lai
mėjo vėl mūsų jaunas narys 

1 Z. Počulp, antrų laimėjo

MIRTIES KLONIS

iždininkė, kuri per daug metų J° “pap*” C. Poculp, ku- 
darbuojas. Ji daugiausiai pa-i1^8 vienas iš senesniųjų 
sidarbavo surengime vakarie-' golfininkų. Reiškia, “papa” 
nės ir sykiu su A. Overiene sūnuih parsinešė po didžiau 
Šeimininkavo.

Užtylėta ir grab. S. Mažei
ka, kuris aukojo, gėl. Lovic- 
kės, kuris aukojo visas gėles 
tam vakarui. P. S.

ŠIANDIEN ĮVYKS LAIDO
TUVĖS KALSHATTO
CHICAGG. — Šiandien, 

kaip 9:00 vai. ryto velionis 
taus išlydėtas iš namų 1843 S. 
Halsted St., į Dievo Apvaiz
dos bažnyčių, kurioje 5 kuni
gai ir 6 vargonininkai atliks 
gedulingas pamaldas už ve
lionio sielų.

Iš namų ir iš bažnyčios vė

KAIP PAKEISTAS SAV. 
RINKIMŲ ĮSTATYMAS

KAUNAS. — Naujai pa
skelbtu savivaldybių rinkimų 
įstatymo pakeitimu kandidatų j 
surašai turi būti šitaip susta
tomi; miestuose, kur yra iki 
5,000 gyventojų, sųrašui pa
tiekti reikalingi 25 parašai,— 
iki 10,000 — 50 parašų, iki 
20,00075 parašai, iki 40,000 I
- 100 parašų, iki 60,000 — I

SPORTAS
Lietuvių Golfininkų Sųjun- 

ga gyvuoja jau antras metas 
ir gana turtinga — pinigais ir 
nariais.

Man teko dar Meno laikuo
se, arba Menui vadovaujant, 
dalyvauti keliuose turnamen- 
tuos; nebuvo tokio skaitlingo 
būrelio golfininkų, kaip šįmet.

Nors narių užsimokėjusių 
nėra taip daug, tik 73 nariai, 
vienok paskutinis tumamentas 
buvo skaitlingesnis.

Šiais metais sąjunga geriau, 
tvarkingiau veikė, negu kada 
pirmiau, nes per vasarų turė
jo keletu tumamentų savo 
speniaiiškumo kurse — aikš
tėj, būtent Twineagles Count- 
ry Club/

jo tapo perstatytas deklama- Vienas turnamentas, kuris 
ei jos iš “Jaunoji Lietuva” tęsės net per du numerius, tai
(Maironio), kurioje jis yra pa
minėtas, įamžintas.

, Kun. Miluko paskaita buvo 
rapie “Aušrų” ir aušrininkus. 
Kalbėjo ir apie savo ruošiamų 
spaudai knygų, prašydamas 
kooperacijos.

Baigus paskaitų, Pieža pa- 
deklantavo keletu eilėraščių iš 
“Aušros”.

Taip vadinami Mirties Klo
niai yra du. Vienas Javos sa
loje, o kitas J. A. Valstybėse.

Javos saloje jMirties Klonis 
yra nuostabesnis tuomi, kad 
tenai oras yra taip tirštai pri-

sių ir gražiausių “puodų”, ko- sisunkęs angliarūkščio guzo 
kio dar iki šiol lietuviai netu- Idujų, kad Žmogss patekęs į tų 
rėjo. ’ s ,klonį vos gali išlaikyti vienų

Bet tai niekas. Jei sveiki gy- minutę. Klonis yra apvalios iš- 
vensime, kitų metų daugiau .vaizdos: pusę mylios pločio; 
praktikuosime ir, gal, pasisek? I sienos iš abiejų pusių yra apie 
kaip nors atimti iš Počuldu 35 pėdų aukščio, dugnas kie-

lionį lydės į Šv. Kazimiero 150 parašų, iki 80,000 — 200 
kapus kunigai, vargonininkai, parašų ir miestuose su dide-
“ Jaunoji Birutė,” 
•Girėno postas

buvo už prezidento trofėjų; 
jos laimėtoju buvo mūsų jau
nas narys Z. Pošulp, tai yra 
sūnus biznieriaus — W. C. Po- 
čulp, gvv. 6600 So. Francisco 
avė.

Dėka rengimo komisijos, šį
met paskutinis - galutinis tu
rnamentas įvyko gana anks
čiau, negu pirmiau būdavo. To

gražias trofėjas.
; Iš moterų laimėtojomis bu
vo: M. Bložienė, Vezelienė ir 
Millerienė. Turime ir daugiat 
laimėtojų, nes vienas iš ketu 
rių lošėjų gavo dovanų. Per
daug užimtų vietos visas iŠ 
vardinti.

Vardu Sųjungos ačinoju vi
siems laikraščiams už dėjimų 
korespondencijų apie golfini- 
nkus. Tikiu, kad mūsų laikra
ščiai ir toliau rems Sųjungos 
darbuotę, nes šios Sųjungos ti 
kalas yra vien sportas, pasi
linksminimas ir draugiškumas

Beje, turėjopie ir programų. 
Buvo daug kalbėtojų ir daini
ninkų. Kai kurias ir aš pažįs
tu, k. a. Milerifltė iš Evans- 
ton, puikiai pianu paskambi
no, taipgi visoms dainininkė
ms akompanavo. Dainavo kva
rtetas, bet gaila, kad dainini 
ūkų vardų nesužinojau, vos 
vienų iš keturių pažinau, tai

k i u būdu daug turėjome gol- 
Vakaras baigtas visiems at- fininkų, kadangi buvo palan

ki stojus ir sudainavus Lietu- kus oras, kas ir sutraukė gol- 
vos himnų. Rap. fo mėgėjus ne vien iš Chica-

BLIZGANTI
DEIMANTAI

i

LA IK RODEI J AT 
AUKSINES PLUNKSNOS 
GINTARO KAROLIAI 
SILYERWARE

PIGIAU KAIP KITUR!

SUDRIK MLRY
3343 S. Halsted St

z ■

Dariaus- 
ir kareiviu 

skvadronas. t
Laidotuvėms rūpinasi Ka

zimiero Shatto sesuo Antani
na Sodeikienė.

Laidotuvėms patarnaus 6 
graboriai po vadovyste J. J. 
Bagdono. J. J. Bagdonas.

to akmens, yra ir smėlio. Klo
nyje neauga nei jokia žolelė.
Dugne matosi' tirštai išklota 
įvairių gyvulių kaulais, tarpe 
kurių matosi ir žmonių kao-Į Marijo|) reikla
W I palaikyt kiekvienoj katalikų

Daugelis pasakaičių skaity- Kur Marijoa var.
tojai, bei įvairių nuotikių ieš 
koto jai mano, kad tame klony 
tikrai yra deimantų, bei kito
kių brangenybių, bet apsiviliu, 
ir toks drąsuolis, įžengęs į šį 
pražūtingų klonį, be jokių mo
demiškų prietaisų, jau gyva-, 
nebeišeina.

Klonis pasižymi dar ir tuo
mi, kad jame nesimato nei jo
kio plyšio, zbei ngnekalnio ge-j 
rklės, iš kurių galėtų sunktis 
taip nuodingas angliarūkščio 
gazas.

Amerikos Minties Klonis y- 
ra panašus į jfavos klonį. Bet 
čia oras nėra taip tirštai per
sisunkęs angliarūkščio gazu.

das skambės, ten laimė, ra
mybė, meilė, vienybė žydės.

GARSINKITES “DRAUGE”

buvo Onytė Jąkubaitė iš Bri-Cia, nors sunlęų yra žmogui iš
laikyti, ,bet vj« gali daugiau
1 •! •! A**'’ _

ghton Park. Viena (jaįnininkė 
buvo net iš Waukegan — Al
dona Malela, vaukeganiečio 
vaistininko J. Malelos duktė 
Sųjungos vardu, ačiuoju vi
siems ,daly viams.

Dabar, " gerbiamieji nariai, 
prašomi temyli laikrašty pra
nešimų apie Sųjungos susirin
kimų.

Dr. O. I. Blciis, ,
L. G. S. rašt.

------------ - — v

laiko išlaikyti, gyvas.
Šis Mirties Klonis praside

da Nevada vųlst. ir baigiasi 
^Kalifornijoj) t^ri virš 90 mv- 
lįų ilgio. Kažkuriose vietose 
yra vandens, bet išgėrus te 
vandens, nieks nebegyyena 
Klonis, sakoma, yra buvusios 
upės lovys.

I

r

AMERIK1 
GRAIKU!

T]

sniu gyventojų skaičiuiti — 
300 parašų.

Be <to, įstatymas n amato, 
kad burmistras ar jo padėjė
jas yra visų komisijų pirmi
ninkas.

“DRAUGAS”

Katalikiškas!

Lietuviškas!

Patriotiškas!

Teisingas!
Naudingas!

Pamokinantis!

ONA BENNETT
(Po lt’* va te K-udruwKkaltė ) 

mirė Oct. 11, 1984 m. 3:25 vai. 
ryte, 36 metų amžiaus.

Kilo 1* Iltim. Latviu. 
Amerikoje tegyveno 11 metų.

Pah'ito dideliame nuliūdime 
Vyrą Simoną duktarĮ Ireną ( 
metų. motiną Anėlą K udro Vit
kienę. 2 seseria Eleną Ir Alex- 
andrą. broli WHilam Ir gami
nes. O Kliroj dėdę Jaesapą Ku- 
drowaką. Lietuvoje tetas Julijo
ną Vlngretne Ir gimines.

Kūnas pašarvotas koply
čioj. 2114 W. 2lrd Place. 

Laldomv&s )vyka Utarnlnke.
kitų 16 d., 1934. U koply- 

>10 8:10 vai. bus atlydėta | 
Aulros Vartų pa ra p. bažny
čią, kurioj >vyka gedulingos 
pamaldos ut vlelkmės sietą. 
Po pamaldų bus nulydėta J 
šv. Kasimlero kapines.

Nnotirdtlal kviečiame visus 
gimines,, draugna-ges ir 
■tanius-irias dalyvauti
laMotuvėse.

Nuliūdę: Vyras. lH-ktė, 
tins. Seserys, Brolis ir gimi
nės.

Laidotuvėms patarnaut 
graboriua Lachawlch. Tel.

Si 1515.

spslčlos

K2.

ranki™4

RADIOS
PHILCO, ZENITU, 
ARČADIA RCA VICTOR 
VISOS 1935 MODELIAI 
KAINOS NUO

>9 ,oo iki$«ioO.M

ŽEMOS KAINOS.
Skalbiamos Mašinos. Refrižerato
riai, Rakandai, Pečiai, Lovos, Mat- 
rasai, Parlor Setai ir Aliejiniai pe
čiai. Lengvais išmokėjimais.

«S. F. BUDRIU, toc.
3417 S. Halsted St

W C F L 970 K., nuolatinis Radio Programas 
Nedėliomis, nuo 1 iki 2 va!, po piet

IŠMOKINO 
VALGYTI

VIENĄ

Nuo 1916 iki 1928 m. J A.
Valst. išsiuntė $116,000,000 ve
rtės į Netolimus Rytus, šelpi
mui badaujančių žmonių.

Į Netolimų, Rytų sritį įeina 
ir Graikija. Jpsios didžiausias 
importas yra mėsa, o šelpimui 
kandidatų buvo milijonas ir 
pusė. talpinio administracija 

i gerai žinojo, kad viena pore- 
i lė gerų triušių duoda į metusI •»-
?ie 100 svarų mėsos.. Bet 

ip čia išmokinsi graikus va
lgyti triušienų?

Po kiek laiko tapo suruošta
' puošni vakarienė, į kurių su- 
Į kviesta daug žymių valdžios 
žmonių. Ir kuomet buvo sudė
ta ant stalo triušiena, patai
syta 18 skirtingai prirengtuo
se “patrovose”, taip patiko 
graikų diduomenei, kad per 
vakarienę sumesta 50,000 dr. 
pinigų įsteigimui Triušių Au
ginimo draugijos. Ir dabar, 
sakoma nerasi Graikijoj namo, 

I bei Ūkininko, kuris neveistų 
i triušių. ’ ,-oai .

OARSINKIIĖS
"DRAUGE”;

ŠV. JUOZAPO PARAP. SOUTH 
' CHICAGO

prasidės

Bazaras ir Karnivalas
ŠIANDIEN, SPALIŲ 13 d., 4 vai. vak.

„ paskui bus
SEKMADIENĮ, SPALIŲ 14 d., pradžia 

nuo 2 vai. po piet -
TREČIADIENĮ, SPALIŲ 17 d. vakare, ŠE
ŠTADIENĮ, SPALIŲ 20 d. ii paskutinę die
ną — SEKMADIENĮ, SPALIŲ 21 d. už- 

baigimas
BAZARAS IR KARNIVALAS BUS LAIKOMA 

PARAP. KIEME IR SVETAINĖJE
Visi kviečiami atsilankyti. Apart išlaimėjimo gražių 

ir gerų dovųnų, galėsite smukiai pasisvečiuoti. Bus ska
nių užkandžių ir gaidžių gėrimų.

Kviečia visus, KLEBONAS, IR KOMITETAS.

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT 
PIRMĮĮ MORGIčiy

Dėl trumpo savęs patenki
nimo nustoja amžinos laimės; 
kad pasauliui įtikti, praran
da Dievo meilę! Kokia tai be
protybė.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 
(W«rt 22ad St.)

(Metropolitan State Bank Name)
Valandos Kasdien nuo 9 Iki X

Panedėllo, Beredos Ir P«tny«oa 
vakarate « Iki 9

C AM ai 11T»

Namais 6459 S. Rockwell St. 
I

P. CŪNRAŪ
IV FOTOGRAFAS?
Atalauru nuosavu mo
demišką studio au Hol- 
lywood Šviesomis.

4S0 WEflT «9rd ST. 
Enąlevood 6840—688S

- 2^

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Stonis Vilnonius 
Srederlus <lei Vyrų. Moterų, 

Mergaičių ir Vaiką 
NERIA VILNONUS PANOIA- 

KAS DEL MOTERŲ IR
f , VYRŲ.
Talao senus svederius

F. SELEMONA VIČIA
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. Vletory 8486

Atdara dienomis, vakarais ir 
sekmadieniais.

Nuošimtis tik už liku
sių sumų, ant lengvų at- 
mokėjimų nuo 5 iki 20 
metų. Įstojimų ir jokių 
bausmių nereiks mokėti.

Įstok į šių draugijų si- 
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendų nuo 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 p mėnesį arba 
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendų už sumokėtų sumų.

Ši Draugija yra po U. 8- Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugijų.
Thk 2324 S. LEAVITT ST.

T«L OANal 1678

EDERALdAVINGS
ANO LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAOO

JUSIIN
MACKIEWIGH

Raitininkai

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

; .cainngo. m.

Katrrą perkate anglis te 
draiverių. siųskite juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, ut matian 
pinikų.

Naujoj Vietoj

Tmnonis Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

MINERAL WATER 
CRYSTALS

Me kristalai yra pagaminti I* 
lAgarsrimo Natūralaus Trasa Mi
neralinio Vandens. Juos gerai yra 
vartoti nuo R«umat<smo. Aąnarlų 
fltrdnų Rkauddllmo. Netinkamo Vi
durių Veikimo.

Parduodami per:

BESTOWAL SALES
1314 So. Cicero Avė. 

Cicero, IH
REmALALJAME PARDAVaJŲ 

VISUR.
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