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

LITHUANIAN DAILY FRIEND
<4

No. 238 Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO ILLINOIS Pirmadienis, Spalių (October) 9 d., 1933 m.
3c A C O P Y KNTEREO AK 8ECONB-CT.ARS MATTEIt MAFV'H 31, 1816, AT CHICAGO. 1I.I.1NO1H UNUHft THE ACT OP MARCH S. 1879

DRAUGAS
The most influential

Lithnanian Daily in 
America. •

3c A C O P Y
Telefonas: Canal

METAI-VOL. XVU
7790

20,000 lietuviu Harlem’o aerodrome
TURI V!S’ VHU DIRBTI - 

PAREIŠKIA PREZ. RBOSEVELT
PAGONIŠKAS PRŪSIJOS TEI

SINGUMO MINIS1ERIO 
ŽYGIS

Kubos prezidentas šaukias 
pripažinimo

TURI IMTIS TALKOS

AVASIIINGTON, spal. 8. — 
Vakar čia atidengtas miru
siam Amerikos Darbo federa
cijos prezidentui S. Gomper- 
sui paminklas. Tarp kitų pra
kalbų sakė ir prez. Roosevel- 
tas,

Prez. pareiškė, kad šiandien 
nė laikas kapitalui ir darbui 
rūpintis tik nuosava gerove. 
Kapitalas ir darbas turi su
remti petį su petim ir bend
rai dirbti, kad kraštui gero
vę grąžinti. Jie turi sudaryti 
laikų.

, • * • C.

Prezidentas pagerbė Gom- 
perso atmintį. Pažymėjo, kad 
pasaulinio karo metu jis iš
laikė tarp organizuotų krašto 
darbininkų vieningumų ir rei
kalingų tvarkų.

UŽDARYTA KASYKLA

PATARIA ŽUDYTI VISUS 
NEPAGYDOMUOSIUS

BERLYNAS, spal. 7. —
teris memorandumu oficialiai 
paduoda sumanymų, kad žu
dyti visus nepagydomomis li
gomis ištiktus asmenis.

Kad pašalinti nepagydonmo 
sius, paduodamos trys sąly
gos: Pirmiausia, pats sergan
tis turi pareikšti norų, kad 
jam kentėjimus nutraukti; ant-

—

Lietuviu ♦Aviacijos Dienos programos dalyvių dalis. Žiūrint iš kairės Į dešinę: E. Cip- 
lis, J. Pajodytė (šokusi su parašutu), lak. I. Vydžius, M. Stočkiūtė ir J. Vaišvilas (taip 
pat šoko su parašutu).

įiTYKO VILNIAUS MINĖJIMAS IR 
AVIACIJOS ŠVENTE

įvykdyta nepaprastai graži 
programa

IŠKLAUSYTA PRAKALBŲ IR 
PRIIMTA REZOLIUCIJA 

VILNIAUS REIKALU

SIŪLO AMERIKIEČIŲ 
JAPONŲ PAKTĄ

TOKIJO, spal. 7. — Iš Lon

LATVIJOJ NORIMA ĮVES i 
TI APDRAUDĄ SENATVĖ

JE IR NEDARBE
CHICAGOJE

ra, du oficialus gydytojai turi Rono, kur dalyvavo ekonominė I K\GA, spal. 7. — Pereitų 
patvirtinti, kad sergantis tu- -jp konferencijoje grįžo vieegra menesį latvių centrinis rinki
ni nepagydomųjų ligų; tro-jfas Kikujiro Isliii, buvęs ja-p”Ų biuras priėmė sumanymų, 
čias, mirtinguosius vaistus ne ponų ambasadorius J. Valstv kuriuo numatoma įvesti priva

PARDUODAMI DIRIŽABLIO 
ŽENKLELIAI

Cbicagos pašte parduodami
, , • - » dirižablio “Graf Zeppelin”

pagydomajam turi įduoti kva- bmis. lomą senatvėe^vaUdų ir be„ Aviena* 50 centu
ligota, gydytojas. I ,Iis lahai nuataho, kad Ja- 4»rhi» a^rau,!,. A bd

Be šių trijų sąlygų išpildy ponijoj daug rašoma ir kalba-

(J. Poška, spec. “Draugo” koresp.)I
Vakar Cbicagos lietuviai suvažiavo į Harlem aerodro

mų pasirodyti, kad Vilniaus klausimas yra jautrus ir išreik
šti savo pagarbų oro didvyriams Dariui ir Girėnui.

Apie 5,000 automobilių, kuriuose, apskaičiuojamą, apie 
20,000 lietuvių suvažiavo.

Dariaus-Girėno legijonierini turėjo tikrai sunkų darbų
tvarkyti didžiulį trafikų. Harlem avė. vieškely nuo 12 vai. 
p. p. iki 7 vai. vak. laisvas trafiko judėjimas buvo supara- 
ližuotas.

Tas didelis minios plaukimas sutrukdė ir programos 
pradėjimą iki 3 vai. p. p.

Į šių didžiulę minių kalbėjo konsulas A. Kalvaitis, “Dr.” 
red. L. Šimutis, kap. P. Jurgėla, inž. Simonaitis, inž. V. Je- 
sulaitis ir kiti.

Vilniaus klausimu priimta rezoliucija, kuri žemiau pa
duodama.

Programoj publikų įdomino įvairiausios mirties kilpos, 
figūriniai skraidymai ir tt.

Iš dalyvavusių lakūnų pažymėtini Ad. Vydžius, I. Pi-

mo, pareiškia ministens, ne- ,nft apie japonų karo su Ame-' aitefi turi ,„-lt surinkta suma- Chicago i Akron, ().; Seville, 
pagydomojo numarinimas rika galimybę. Pareiškia, kad niimui paremti ne mažiau kaip Tspanijoj, ir Fridrichshafe- 
skaitytis žmogžudyste. Tr to- Amerika yra taikingai misis-; 12Ux)n pi|ie(,ių paraSlk Tik n<% Vokietijoj:
bau sako, kad nepagydomųjų pačius japonų atžvilgiu. tada tas gak,g bflt pateikta, „ - rll- „
oficialus pašaiinin.as negali, Ka„ „ Amerikos nusista. įkroS,„ gyventoj,, balsavimai. „

Šiuo sumanymu per tris sa- tuo dirižabliu siųsti laiškus iš varlinas, Alfonsas Šidlauskas, C. Jaair, H. Klineman, Wm. Re-

,l:ūt gyvasties naikinimas, tik
HAKBISBURO. III., spaliu bcutųiiu,, nu-

„ a- , . i . , . traukimas. Toks darbas, anot
i. — Valstybes gubemato- j ....Tr . , w. ministeno, vra gailestingasis
riaus Domeno įsakymu čia! , , . . 7, . . v, . ‘ , darbas ir tas, įo supratimu,laikinai uždaryta Peabodv ka v

ii i a. • žmoniškas,svkla No. 43, ties ktffia tomis

tymų dar stipriau sucemen- ;___________
t,toti, vicegraf. Jsbii siūlo ja- NETURI ŽYDŲ ADVOKATŲ
ponų vyriausybei padaryti su 1 ---------- , ,

MARBURGAS, Vokietija, 
spalių 7. — Šio miesto vokie- į

liu mėn. 2fi ar 27 d.

<tjri
kr,dienomis įvyko kruvinasis 

angliakasiu susirėmimas. ŠAUKIAS PRIPAŽINIMO
HAVANA, Kuba, spal. 8.~ 

Kubos prezidentas vakar per 
bus atsiekta angliakasių tar-'radijų atsiliepė į šio krašto 
pe įeikalinga taika. laikos ^vvpntnins. nrnšvrJflmnę: snTni 
reikalu vyksta pasitarimai.

Kasvkla bus uždaryta iki

NUMATO PAVOJŲ

NEW YORK, spalių 7. — 
Svaiginamų gėralų kontrolės 
Rockefellerio komisija randa, 
kad atšaukus 18-ąjį priedų y- 
ra pavojaus visoms pasiliku
sioms sausosioms valstybėms. 
Sako, butlegeriai tose valsty
bėse turės sau rojų. Iki šioliat 
neturima jokio krašto įstatymo 
sausųjų valstybių apsaugai.

BOL&ėVIKŲ PRIPAŽINIMO 
KLAUSIMAS

J. Valstybėmis 
faktų.

nekariavimo
PER GREIT VEIKIA 

“GRAND JURY’’

cards, J. Bogan, Vaišvilas, E. Ciplys ir daugybė kitų.
Orlaiviai minių tiek suįdomino, kad ten esantieji apie 

15 lėktuvų nespėjo norinčiuosius pavežioti po orų.
Gal daugiausiai šiurpo miniai įvarė parašiutais šokimai 

iš 2,000 pėdų aukščio. Vaišvilas: ir p-lė J. Pajodytė baro 
tie drąsuoliai, kurie šoko. Pažymėtina, kad abudu Šoko pir
mu kart.

Lietuvos Benas gražiai užsirekomendavo dalyvaudami 
iškilmėse su savo orkestru.

Programa buvo įdomi, bet gaila, kad vėlus laikas neleido 
jų visų pahaigti.

Rezoliucija Vilniaus klausimuTokiai sutarčiai priešinasi ifiai eidininkai paskelbė, kad, Co()ko apskriti(.s koronerisF.
japonų karo nnnisteris. šis irstąs visam krašte pa-1T w , , rpjxk5a dideli nona t* •« i • x • < • , i • r ♦* RF x ii- x- • ' • *Vdl 11 reisKia uioeų nepa- Atsižvelgiant i lai, kao visa lietuvių praeitis v

z, nu i as no. n, pirmu ims ai|enkjnįlaąt kad “gran.l ju- su Vilnium, kad Vilniaus kraštas visais žvilgsniais 
nusikratė visais žydais ailvo- |)(,r grrft veikia- ne,a„k.

dama net kornerio teismo

‘ MIEGAMOJI“ LIGA 
PALAUŽTA

ST. LOUIS, Mo., spal. 7. —1 
Miesto sveikatos komisijonie- 
l iūs dr. Bredeek praneša, kad

gyventojus, prašydamas salai 
užuojautos ir prašė J. V. vy
riausybės, kad ji pripažintų ! šiame mieste ir apylinkėse 

! Kubos revoliucinę vyriausy
be.

Vakaruose ant visų gele
žinkelių papiginamas važinė
jimas. Tas padaryta tik 6 mė
nesių laikotarpiui. Prasidės 
gruodžio l d.

LIETUVIŲ VOKIEČIŲ 
DERYBOS

AVASHTNGTON, spal. 7. — 
Prez. Rooseveltas pareikala
vo sau smulkmeningų žinių a- 
pie sovietų Rusiją ir to krašto

kutais.

KATALIKŲ KUNIGAS 
PASKIRTAS B0ARDAN

yra surišta 
priklauso

Lietuvai, ko neginčija ne tik lietuvių, bet viso pasaulio žy
miausi istorikai ir politikai, dėi to dvidešimts tūkstančių

isprendimi) ir nnrodvn,,,. kuo li-tuvi,,. susirinki,šių 1933 ,,,.. spalių 8 ,1. j Harlem aerodro- 
k, . . ,, v * v i .. 1 wą, Chicagoje Vilniaus paminėti ir Dariaus-Girėno atminti

grumi j„ry žmogžudy*,, pagcrbti vien|,aWai „,,tarė:
įvykiuose turi vaduotis.

“miegamoji” epidemija palau WASHINGT0N, spal. 7. —1 
žta ir nuo šiol ši liga jau ne- Prez .Rooseveltas paskyrė'
gali būt įskaitoma į epidemi
jų rūšį.

Šiame mieste ikišiol įvyko 
522 susirgimai, o St. Louis 
apylinkėse 520. Tš to skai
čiaus 194 asmenvs mirė.

krašto darbo boardan 
kun. Fr. J. Hansu.

nariu

DAUGIAU PASKOLOS

Hlinoiso greitosios pašalpos 
komisija randa, kad jos fon- 

Kun. Haas stovi už tai, kadĮdas labai sumažėjo. Kreiptasi 
visose krašto pramonės sako- į gubernatorių, kad jis mė
se visi darbininkai turėtų būt 
susiorganizavę.

^ekonominė padėtis Vokietijoje 
[žymiai pasikeitė, o kartu pasi 
įkeitė ir vokiečių pažiūros į 

KAUNAS (per paštą) — svarbiausių ligšiolinės vokie- 
Gautomis iš Berlyno žiniomis

3.000,000 GAVO DARBĄ

gintų iš krašto vyriausybės 
gauti šelpimo tęsiniui dar 
2.13O.OOO dolerių.

WASH1NGT0N, spal. 7. — 
čių lietuvių prekybos sutar- ^,n\ federacijos snva-

per prasidėjusias lietuvių vo- ties paragrafų interpretavimą. ^’av’mn’ raportuota, kad per 
kiečių derybas tarp pirmų ju-j Vokiečiams pakėlus muitus P«sk’diniuosius kelis menesius 
ridinių klausimų buvo svars- ir įvedus kontingentus, labai uP*e 3,000,000 bedarbių gavo 
tomas juridinės padėties pro- pasunkėjo lietuvių įmportas į ^nr^Q-
fesinį darbą dirbančių Vokie- Vokietiją. Dėl susidariusios 

naujos padėties dabar stengia-tijos piliečių Lietuvoje ir Lie- HAVANOJ NĖRA TVARKOS
HAVANA, Kuba, spal. 7.— ]

SURINKTA 55 NUOS. 
MOKESČIŲ

(*ooko apskrities iždininkas 
McDonougb praneša, kad iš 
skirtų 1931 m. mokesčių — 
263,756,610 dol., surinkta 55.6 
r,noš.

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS TECHNY. ILL.

stovį. Sakoma, tas yra suriš- j tavos piliečių Vokietijoje kla . ritasi surasti pagrindą teisėtai
ta su sovietų pripažinimo klan tįsimas. Buvo norima nustaty- interpretuoti minėtos sutar- šiame mieste nėra reikalingos}
siniu. Jti teisėtą pagrindą: svarbiau- ties pirmą ir trečią paragrafus tvarkos. Šaudymai ir žmonių Apaštališkas delegatas Jo

Bolševikų vyriausybės pri- sių senos lietuvių vokiečių pre ii baigiamą protokolą. Nori- žudymai nenustelbti. Žmogaus Eksc. arkiv. A. Cicognani iš
pažinimui griežtai priešinasi ,kybos sutarties paragrafų in- ma surasti tokį interpretavi- gyvybei nėra nė menkiausios New Yorko

Reikalauti, kad lenkai, kurie 1929 metais, spalių mėn. 
9 d. smurto keliu užgrobė Vilnių ir sulaužė prieš dvi dieni 
pasirašytą Suvalkų Sutartį, pasitrauktų iš Vilniaus ir jo te- 

' ritorijų.
Atitinkamu raštu kreiptis į Tautų Sąjungą ir atskirų 

valstybių vyriausybes pakartojant Amerikos lietuvių pasi
piktinimą lenkų smurtišku žygiu ir pabrėžiant savo nusista
tymą solidarizuoti su visa tauta siekiant Vilniaus atvadavi
mo ir dėtis prie atvadavimo darbu medžiaginiai ir moraliai.

Išreikšti griežtą protestą prieš Lenkijos vyriausybės orga
nus, kurie Vilniaus krašte visokiais būdais persekioja gy
ventojų draugingumą — lietuvius, uždarinėja jų mokyklas, 
varžo jų veikimą, lietuvius veikėjus kiša į kalėjimus be jo
kio nusikaltimo.

Protestuoti prieš Vilniaus dvasinės vyriausybės nutari
mą pakeisti Aušros Vartų koplyčios seną lotinišką užrašą len
kišku, kuris dar giliau įžeistų lietuvių ir gudų jausmus.

Pasiųsti per dirbtines administracines linijas per sau
gančių jas Lenkijos kareivių galvas, karštus broliškus svei
kinimus visiems Vilniaus krašto gyventojams; pasiųsti jiems 
užuojautą jų sunkiuose varguose, geidžiant jiems didvyriškos 
patvaros, ginant savo žmoniškas, tautiškas ir pilietiškas tei- 

I sės, palinkėti jiems greičiau sulaukti šviesesnio rytojaus — 
išsilaisvinti iš priespaudos vargų.

Pareikšti, kad Cbicagos lietuviai, iš savo pusės pasiža
da neužmiršti savo brolių, vargstančių Lenkijos okupacijoje, 
kad patys būdami laizvi visur kels laisvą balsą užtardami 
savo brolių teises ir gins jas visomis galimomis priemonėmis.

Am. Darbo federacija ir Am. terpretavimui.
Legijenas. I Kaip žinoma, politini ir

mo būdą, kuris patenkintų abi
pusea.

apsaugos. Mieste dažnai ir Paul
bomleoa gprogdinaruo*.

Yorko vykdamas į St. j UŽ GANDŲ SKLEIDIMĄ | parlamento rūmų padegimą 
, Minn., aplanko misijų BERLYNAS, spal. 7. — U?, teismas nubaudė J. Meyerį,

aaniua Techny, UI. netikrų žinių skleidimą apia darbininką, 10 mėneaių kalėti.

I



" J,., i - - iru ’ *w ~Rr"

t)RKU G A a _
Pirmadienis, spalių 9 d., 1933

“DRAUGAS”
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — 0C.S«. Pu- 
Metu — 01.60; Trim* mOnoalama — |0.00: Vienam

nartui “ 7«o. Europoje — Metams 17.00; Pusei me- 
•— 0*60. Kopija .Ota.

Bendradarbiams ir korespondentams raktų neffrų- 
k Jei neprašoma tai padaryti ir neprpdunfitama tam
tai paMe tankių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 10:00 vai. 

U kainos prisiunčiamos pareikalavua
Skalbimai sekančiai dienai priimami iki 
/' 5 vai. po piet.
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Publlshed Daily, Bzcept Bunday. 
8UB8CRIPT1ONS: Ons Tsar — 00.00; Slz Montha 

00.00; Three Months — |1.00; Ons Month — 70c.
a — One Year — |7.00: Slz Month* —- f0.00; 
•— «Sl<e

Advertletn* ta ••DRAUGAS" brings beet reeults. 
AdverOslnc ratu oa applloatloa.

DRAUGAS” 2834 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

MININT SPALIŲ DEVINTĄJĄ

nizmų. Bet kaip tat pasiekti T Tikėtis, kati 
savaime ateis ta išganinga valanda, nešanti 
šias malonias atmainas, butų neišmintinga. 
Abejingai atsiduoti likimo valiai ir, sudėjus 
rankas, laukti savaimingos įvykių raidos bū
tų nedovanotinas nerangumas, nes tolimesnė 
lų įvykių raida žymia dalimi pareina nuo 
mūsų pečių. Mes turime nulemti ateitį. Sun
kus tat yra uždavinys, bet galimas. Tvirtas

SENAS VĮNRIS, MOSy BUVO, 
MOSy BUS..!

(Tęsinys)
Lietuva turi šventų teisę 

savintis visų tų Vilniuje su-
pasiryžimas, atkaklus užsispyrimas, suderin- kauptų brangenybių, Lietuvos 
tos pastangos, patvarus bendras darbas nu- Pa-)ėgU bei ištekliu pfigamin-
galės visus sunkumus. Tik niekas neturi Vil
niaus vadavimo darbo versti ant kito pečių, 
nes tai visos tautos reikalas ir visi, kas kiek 
gali, privalo dirbti.

Kad tas darbas sektųsi, Vilniaus reika
lai turi pasidaryti neatskiriama mūsų būty
bės dalis. Vilniaus mintis neturi išeiti iš mū
sų galvos. Mes mintimi turime susieiti su 
Vilniumi, su visu okupuotu kraštu, su jo pa
sibaisėtinu likimu, su jo nelaimėmis. Ir karš
tos maldos ekstazėje iš šaltame komersanto 
galvojime turi būti įpinta Vilniaus mintis. 
Ministerio darbų planuose, įstatymų ruošėjo

tų. Jai pridera visu stropumu 
bei atkaklumu jų reikalauti 
kaipo savo dalies,, savomis 
jėgomis sukrutos.
Vilnius — tautinis lietuvių 

centras
Nevienam skaitytojų gaji 

atrodyti nesuprąutania, kaip 
gali būti tautiniu lietuvių, ce
ntru miestas, mišęu skaičium 
ir nelietuvių sudėtimi apgy
vendintas. Netrūksta, taiposgi 
klaidoistorikų, kurie stengia-

Šiandien sueina lygiai trylika metų kai 
lenkai užgrobė Vilnių ir jį tebelaiko paver
gę. Mūsų tauta stengėsi jį atgauti keldama 
bylas Tautų Sąjungoje ir kitur. Tačiau be 

'.pasekmių. Ieškota teisybės, bet jos nesuras
ta. Ir dėl to Vilniaus krašto gyventojai per 
trylikų metų vilko sunkų vergijos jungų. Tas 
jungus daug kilnių, jaunų lietuvių jėgų pri
slėgė. Ir kuo ilgiau tas kraštas pasiliks gro- 
bonių rankose, tuo daugiau nuostoli;) mūsų 
tauta turės. Lenkai griauna tautines švente
nybes Vilniuje, niekina viskų kas lietuviška, 
lenkina ir net žudo. Ateina skaudžios žinios, 
kad ant stebuklingųjų Aušros Vartų jau de
da lenkiškų parašų, kas mūsų tautoje turėtų 
sukelti griežčiausių protestų, kurie ir patį 
Šventąjį Tėvą turėtų pasiekti.

Mes tikime, kad Vilnius bus atvaduo
tas. Bet kaip greiti Tai pareis nuo lietuvių 
tautos. Jei visa tauta visų laikų dirbs inten
syviai, planingai, savo tikslo greičiau atsieks. 
Spalių mėn. 9 d. — gedulo dienos minėjimas, 
turėtų tautą šiam darbui suvienyti, sukelti jo- 
je pasiryžimą žūt būt atvaduoti Vilniaus kra
štų. <

K. Umbras apie Vilniaus vadavimo dar
bų “M. V.” rašo:

Reikia visiems atminti, kad 1918 m. va
sario 16 dienos akto, kuriuo paskelbtas at
statymas nepriklausomos Lietuvos etnografi
nėse ribose su sostine Vilniumi, užsibrėžimai 
dar neįvykdyti. <

Lietuvos sienos dar nesutampa su etno
grafinėmis ribomis, Vilnius dar pavergtas. 
Suskaldyta tauta negali sparčiai žengti tar
paus plėtojimosi keliu. Visose valstybės gy
venimo tvarkymo sakose jaučiamas neparan
kumas, dirbtinas susiaurinimas...

Liūdnos tikrovės faktai patys sako ku
rios išvados iš jų reikia daryti. Nenormali 
padėtis turi būti atitaisyta. Lietuvos žemės 
turi būti sujungtos. Visa lietuvių tauta ir 
amžiais su ja susigyvenę kitataučiai, mintą 
lietuviškos žemės vaisiais, turi surilieti į vie
nų kūnų — vienalytį Lietuvos valstybės orga-

sumanvmuose, diplomato kalbose, profeso- ** įrodyti, jog Vilnius nuo se- 
riaus paskaitose, studento rašto darbuose,, taikų yra buvęs nelietuvis 
mokinio rašiniuose, publicisto straipsniuose, Jkas
auklėtojo pasikalbėjimuose su auklėtiniais, 
šeimos nario su namiškiais, organizacijų, su
sirinkimų diskusijose turi žėrėti Vilniaus mi
nties atošvaiste. Kiekvieną viešų ir privati
nį mūsą darbą ir poelgį turi lydėti Vilniaus

slavėnų apgyvendintas. 
Įvairūs arkiologiniai duome
nys įrodo, jog nuo senos ga
dynės Vilniaus teritorija buvo

tauto pusės, kurs irgi buvo 
priešingas šiam susijungimui 
ir kuris visuomet stengėsi pa 
laikyti Lietuvos nepriklauso 
ūiybę.' ',

Visais laikais Vilniuj buvo 
susi. pietę lietuviškos dvasios 
palaikytojų, kurie savo darbš 
tumu nuolat ugdė ir gaivino 
liet avybės motyvus. Ypač 
tuomi pasižymėjo Vilniaus u- 
nivcrsitetas iš kurio kilo to
kių tautos drąsintojų, k. e. 
S. Daukantas, A. Mickevičius, 
J. Krasiauskiis, 'J. Kundrotą 
vičius ir kiti. Šiuos ryšius 
ryšius stipriai palaikyti ne
mažai prisidėjo Lietuvių Mok
slo ir Dailės Draugijos įsis
teigusios 1907 m.

Surengdama įvairias para-

šimtmečio Pažangos Parodoj. Italijos paviljone, iš
statytas šis 14 šimtmety artisto Francisco^de Mediči 

'mozaikinis paveikslas. Paveikslui padaryti artistas su
naudojo 8,000 Įvairia spalvių akmenėlių. Šis yra viena
tinis pasauly paveikslas, apdraustas nuo sulūžimo, 

das Lietuvių Dailės draugija jr lietuvį turi taip sa- lymtti. Lietuva netekus Vii-
iškėlė liaudyje dailų lietuviš
kų meną. Lietuvių Mokslo Dr-lietuviais apgyvendinta ne tik

j vakarus bei’pietus, bet ir į|> suvažiavimuose sut-
mintis. Be aiškinimų suprantama, kad tos mi-l^us ir šiaurę; jų aprėdai, į.įraukdavo šimtus žmonių ir 

lankiai buvo tokie paĄPS kaip;^'0 tikromis mamfestacijo- 
yra pas vakarų lietuvius. !«»»» »«<*«« vilniečiams ir sjj- 

Lenkų įtaka Lietuvoje ne-1važiavrfkiems didelio įspūdžio.

nties pasireiškimai turi būti teigiami, t. v., 
visi mūsų veiksmai šiokiu ar tokiu būdu turi 
būti naudingi ZV ilniaus vadavimo idėjai.

Giliui persiėmęs Vilniaus mintimi kiek
vienas pats išmanys, kas toliau darytina, ir 
pasitenkins tik tada, kai jaus, kad kiekvie
nas jo veiksmas pataurintas Vilniaus meile, 
kad kiekviename veiksme įdiegtas Vilniaus iš
laisvinimo idėjos grūdelis. Visiems aišku, kad 
okupuoto krašto gyventojai, stebėdami gyve
nimą Laisvoje Lietuvoje, daro savas išvadas.
Todėl mes turime taip dirbti ir tvarkytis,1
kad Vilniaus krašto gyventojų simpatijas la
biau palenktumėnh savo pusėn. Labiau suši

rado tokios prielankios dir- 
\os kaip ankščiau gudų įta-

Rašo: Kun. J. Vaitkevičius, M. I. C.

ROŽANČIOS
(Galas).

2. llnžuiičiaits vedamoji mintis.
, Bažnyčia neginčija fakto, kad žmo

nių gyvenime daug yra skausmo, kad žino 
gaus prigimtis tiek yra sužeista ir nusil- 

t pnyta, kad geriau būtų žmogui visai nc- 
gimt, negu užgimus tiek kentėt, jeigu jis 
neturėtų atpirkimo, kuris vienas tik gali 
įšliuosimti žmogų iš jo kentėjimų, atgai- 

, vint jo viltį ir sutirpint visų pesimizmų
I kaip kokį ledų. /

To nusileidimo pesimizmui atbalsį
randame pačioje liturgijoje. Velykų šeš
tadienį Bažnyčia deda į kunigo lūpas, ku
ris šventina paschalų, žodžius: “Qnid e- 

f nim nobi-N narni pro f uit, ni«i "redimi pro- 
► • f'uis.sei,"’ tui reiškia: “kiek naudos bū- 

! tmne tnrnj^ it uit/imimo, jeif/n nebūtum^ 
buvę atpirkti." Bažnyčia tat pripažįstu, 

; jugti gyvenimas Imi atpirkimo liūtų tiek
>-kandus, kad geriau Hutų visai negimt, 
negu užgimus gyvent panašiose kanky-

r nė»e.
R Tačiau, įvykus atpirkimui, viskas at

kant fizinį centrą, kame kau
piasi ir 
tis bei iedalai.

ugdosi tautiška mm-
maus, nors klesti, ir daro pa
žangos, tačiau jos gyvenimas 
yra lyg liguistas, slogučiu ap
imlus, kas trukdo jos gerovei 
bei išsiplėtimui.

Kam leisti neprieteliui nau-

Kiekvienam mūsų aišku,
kad Lietuva be Vilniaus ne
gali gyventi Lietuva be Vii 
niaus yra panaši žmogui, tu- dotis louds sukauptomis gė-

linu U.-. J Itt pttlltt&l ZUlUgUI, IU- _ . t .
paminėtus faktus, bus kiek-Įriučiam širdyj skaudų sopulį. ry1),anis ^i turtais mūsų pra

bočių krauju bei prakaitu su

Įsižiūrėjus į šiuos trumpai

ka.i Lietuvos bajorai griežtai į vienam aišku, jog VilniusjNors tasai žmogus gyvuoja, °C1^ . .
uriešinosi Jogailos planams livitinka tam vaidmeniui, kai-1 ir tobulinasi, tačiau toji žaiz-i kurloinif‘’ kai

( . -r • a i u ■ , . .. ___ . . i urnom q

mes, lietuviai

arčiau sujungti Lietuvą su P° tikras Lietuvos kultūros J da jam nuolat prikaišioja ir ę'alc<um«m atatinkammusiai
Lenkija ir tvirtai laikėsi Vy-,centras- Kaip ir kitos tautos, į trukdo platesniam jo išsivys-

katalikai su vyskupų leidimu ir pritarimu 
nusprendė šauktis valstybės pagalbos. Kreip
tasi valstybės legislatūron. Reikalauta, kad ji 
paskirtų nors keturių milijonus dolerių per,

fondų tik tiek, kiek jie per metus sumoka 
viešųjų mokyklų užlaikymui. , '

jas panaudoti mūšų pačių išsi 
tobulinimui?

Vilniaus klausimus nors bū
tų atainkamiausiu Lietuvai

Itvlia Cll » ĮAIAC'VAA* AJUU1UU CUŪl . , 1 • . 1*1 1'* *
... . s i vienerius metus keturių katalikų vyskupijų"artindami mi vilniečiais, arčiau TA*Q»Mr!J*g,y-0 <« .

venunę, jų vargus, jų sunkių kovų dėl savo1 * 1
teisių, ir paremdami juos toje kovoje mes 
taip pat patrauksime juos į save. Visos pro
gos turi būti išnaudotos. Visais keliais turi
me eiti į Vilnių.

Siekdami atvaduoti Vilnių ir visą oku
puotą kraštų, mes tuo pačiu siekiams sustip 
rinti Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

Legislatūra dauguma balsų parėmė ka
talikų reikalavijnų. Tačiau buvo reikalinga 
nustatyta legislatūros atstovų balsų daugu
ma. Keleto balsų pritrūko. Tokiu būdu kata
likų reikalavimas padėtas į šalį.

Ko katalikai reikalavo! Daugiau nieko, 
k d i p tik teisybės ir teisingo mokesčių pa- 
skirstvmo. Gėlaisiais laikais katalikai gali

OHIO KATALIKŲ KOVOS

Per šį didelį sunkmetį daug nukentėjo 
visos viešosios katalikų įstaigos. Tačiau sun
kmetis skaudžiausia ištiko Oliio valstybės ka- 
talikiškasias mokyklas. Tarp katalikų yra 
daug bedarbių. Katalikai, kurie reikalingi pa
šalinės pašalpos, neturi iš ko palaikyti nuo
savas mokyklas. Jau ilgi mėnesiai, kaip šių 
mokyklų sesery.-! mokytojos neapmokamos. 
Parapijos taip pat gyvena ekonominį krizį.

Kad gelbėti savo mokyklas, valstybės

simaino, išnyksta pesimistiškos mintys, 
užteka Šviesi ir giedri vilties saulutė, ku
ri saldina skausmus ir duoda jėgų juos 
pakelti, ramiai su jais per gyvenimų eiti.

Visos tos gaivinančios ir stiprinan
čios mintys yra sutelktos ir išreikštos ro
žančiuje. RožaiK-ius tat nėra tuščias ir be 
prasmis tų pačių žodžių kartojimas, bet 
yra tai žmogaus gyvenimo atvaizdavimas 
su visais to gyvenimo džiaugsmais ir 
skausmais.

Rožančius susideda iš trijų dalių: 
linksmosios, sopulingosios ir garbingo
sios. Linksmoji dalis ženklina žmogaus 
gyvenimo linksmybes, džiaugsmus ir ma
lonumus. Tie džiaugsmai yra nepastovūs, 
jie greit pasilmigia, o {Miškui juos eina 
skausmai, kurių nieks negali išvengti net 
nekalčiausi žmonės, kaip kad nekalti ir 
be nuodėmės buvo Švenčiausia P-lė ir 
jos dieviškas Sūnus. Antroji tafl rožan 
čiaus dalis sopulingoji ir išreiškia sopu
lingąją Žmogaus gyvenimo dalį. Čia tai 
ir prasideda žmonių pesimizmas, nes 
kiekvieno žmogaus gyvenimas neišvengia
mai baigiasi skausmais, ligomis, pagaliau 
mirtimi. Jei žmogus turi tikėjimų ir kal
ini rožančių, rožančius išgelbės jį nuo 
pesimizmo, ues primins jom, jogei nesi

Oliio valstybėje gviena daugiau kaip vie- |)£uIq išspręstas, ilgai liks vie
nas milijonas katalikų. Viešųjų mokyklų už- jru svarbiausių valstybinio gy- 
laikymui jie per metus sumoką ,apie .4 milijo- į vmim0,Pailsimu. Dabar jis 
nūs‘dolerių.' Taigi, tik tos sau priklausančios vra iKįjęS nuožmaus aktualu -
sumos reikalauta. Juk jų vaikai viešųjų mo
kyklų nelanko, tad yra neteisinga, ypač šiais 
negerovės laikai:-, tiek daug katalikus apsun
kinti.

igbięs
mo. Pridera kiekvienam lie
tuviai susiprasti ir užsidėti 
sau pareigą, nepaliaujamai, 
visomis jėgomis kovoti dėl 
Vilniaus, dėti atvadavimo rci-Kaip visur kitur, taip ir lėgislatūroj pa

sireiškė daug aštraus bigotizino ir katalikų j^alui auksa įr būti pasirįžusii 
reikalavimas paneigtas. kiekvienam prieinamu būdu

Šis Dhio valstybės katalikų reikalas yra stoti talkon, ’ idant Lietuvos 
vilkti dvilypių mokesčių naštą. Sunkmečiu gi I bendras su kitų visų šios respublikos valsty-, gytąį angrįžtą savo teisirga- 
to negalima, o tas ir neteisinga. ! bių katalikų reikalu. Per ilgiausius metus ka- Lietuvai ir vėl jos

Katalikai lygiai kaip ir kiti visi gyven- -
tojai kas metai moką skiriamus viešųjų mo-

talikai be jokios prasmės moka mokesčius 
viešųjų mokyklų užlaikymui ir iš to sau ne- 

kyklų naudai mokesč^ Be to jie dar moka į turi nė mažiausios naudos. Jei katalikai už- 
ir kitus mokesčius mJtaotvų mokyklų užlaiky- laiko nuosavas mokyklas, kodėl jie negali būt 
mui. Geraisiais laikais jie to nepaiso. Kas išimti iš mokesčių viešosioms mokykloms? 
kita šiandien, kada tūkstančiai žmonių netu- Dhio katalikai nusprendė ir toliau kovoti 
ri duonos. už teisybę ir už savo teises Cincinnati, 0.,

Tad katalikai, kreipdamiesi legislatūron,
nereikalavo, kad jų mokyklų paramai būtų 
skiriami koki nepaprasti mokesčiai. Jie rei
kalavo, kad jiems būtų grąžinta iš mokyklų

baigia viskas su mirtimi, jogei Išganyto
jas savo gyvenimu ir mirtimi pelnė mums 
garbingų iš numirusių prisikėlimą, mir
tis tat nėra didžiausia nelaimė, ji yra 
laikinas užmigimas, kaip kad Išganyto
jas jų vidina, ji yra išliuosuotoja iš var
gų ir skausmų ir geresnio gyvenimo ne
šėja, kaip kad prefacija šv. Mišiose už 
mirusius ir skelbia, sakydama; “Viešpa
tie, Tavo tikintiesiems fiyvybė nėra ati 
mama, bet pakeičiama, nes sugrinvits šio 
žemiško gyvenimo namams, ruošiama y- 
ra amžinoji buveinė danguje.
• Kas neturi tikėjimo, tas nekalba ro
žančiaus, tas turi prieiti prie kraštutinio 
pesimizmo, nes atėjus skausmų valan
doms, senatvei ir neišvengiamai mirčiai, 
nėra kuo savęs stiprinti, gaivinti viltį ir 
laukti geresnio gyvenimo, reikia pasiduo
ti kraštutiniam nuliūdimui ir piktažo
džiauti savo gyveninio dienai.

Kas gi kalba rožančių, tas turi prieš 
savo akis visą savo gyveniimp, ne tik pra
eitį, dahsrtį, liet kas svarbiausia šviesią 
ateitį, kuri, uždegdama širdį viltimi, pa
deda pakelti didžiausias sunkenyl>es.

Rožančius tinka visokiam luomui ir 
visokiam amžiui. Jie tinka jaunimui, nes 
primena jį^ms pareigą prisirengti prie

tautiniam ir kultūriniam gy
venime suaugtu.

“.;. .Ihi&S' Vilnius, tn.ū.-ų 
buvo, mūsų bus....!”

A. J. Miciūnas (L.K.)

Pereitų šeštadienį šimtme- 
arkivyskupas McNicholas paragino kunigiją čio pažangos parodoje kelioli 
ir tikinčiuosius, kad. jie kasdien melstųsi, dęl ka tautinių grupių turėjo iš- 
šio reikalo, Kad jie visados dirbtų tos katali- kilmes. Buvo ir lietuvių gru- 
kams priklausančios.teisybės atsiekimui. pg.

sopulingosios savo gyvenimo dalies, kuri ’ 
neišvengiamai juos ištiks; jis tinka varg
šams, nes ramina juos geresnės ateities 
viltimi, jis tink^ seneliams, nes stiprina 
jų jėgas garbingo iš numirusių prisikė
limo laukimu, kuriam išnykus, senelio gy
venimas pasidarytų nebepakenčiamas ir 
nebepakeliamas.
.7. Itožaneūms mėnesis.

Nors rožančius gali būt kalliamas 
visokiu laiku, tačiau Bažnyčia parinko 
vieną mėnesį, kuriame daro ypatingą ro
žančiaus vajų, o kuris ypatingu būdu 
reiškia rožančiaus veliamąją mintį.

Spalių mėnesyje dienos darosi žy
miai trumpesnės, šviesos ir šilumos ma
žiau, visa gamta jtaiaaži miršta ir ren
giasi pasitikti žiemą. Liūdna darosi žmo
gui žiūrint j tą mirštančių gamtą, nes 
primena jam jo paties senatvę ir gyve
nimo už.taigą. Tl’ačiau, tas nuliūdimas nč- 
ra gilus, nes mintis, kad po tos žiemos 
nušvis šiltas pavasaris, kad jis atgaivins 
visą apinimsių gamtų neleidžia pasiduo
ti per giliam nuliūdimui. Visai kitokį 
jausmą turime, 'jeigu manytume, kad a- 
teina amžina žiema, kad neteks daugiau 
gėrėtis šiltu pavasariu ir jo gražumais,

' kitaip bandytume atsisveikinti su gamtos

mirštančiais gyviais, jeigu manytume, 
kad .daugiau jų nematysime.

Tas ruduo su mirštančia gamta yra 
gyvas žmogaus senatvės, žmogaus ligų 
ir mirties atvaizdas. Senelis irgi, kai tas 
ruduo, jaučia savyje mažiau šviesos, ma
žiau šilumos, jo galva baltuoja tarsi ru
dens pieva nušalnoto, viskas jam liudija, 
kad artinasi šaltas ir tamsus kapas, nuo 
kurio nėra išsigelbėjimo. Bažnyčia tuo
met duoda rožančių į rankas, kuris pri
mintų, kad, kai po šaltos žiemos grįžta 
pavasaris, taip po šio gyvenimo skausmų 
ir mirties' sugrįš gyvenimas su dar dales
nėmis linksmybėmis!, negu tas, kurias 
apleidome. | •

Senelio fųių, jo jausmu.4 ir skausmus 
tenka pergyventi ne tik seniems, bet ir 
jauniems ir visiems tiems, kuriuos sle
gia koks nors kūno ar dvasios sopulys. 
Kad nepasidavus nuliūdimui, reikia su
žadi nt viltį, nes viltyje glūdi didelė ga
lybė, kuri viskų nugali. V’ilties sužadini
mui ir yra skirtas erzančius spalių mė
nesyje, kalbėkime tat jį uoliai, o pasiek
sime rožančiaus paslapties vaisius.
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TOBULINAMAS SUSISIE
KIMAS LIETUVOS GE-

LŽKELIAIS

Apleisdami 'Lietuvę', okupa
cinė vokiečių valdžia paliko 
besikuriančiai, karo nualintai 
Lietuvos valstybei vos keletą Jgu traukinių, 
aprūdijusių garvežių keliasde- 
simts suklypusių vagonų. Ai-

mis. (Automatrisos — tai die- 
selmotorų varomi geležinkelių 
autobusai, pritaikyti keleivių 
pervežimui geležinkeliais). AU 
tomatrisų išlaikymas ir eks
ploatacija yra labai pigi it 
nepalyginamai patogesnė, ne-

Prieš porų savaičių Lietu- . 
► \oh geležinkelių atstovai pa- 1 

sku, kad tokiomis sųlvgomis, (iarg sutartį su austrų vagonų i 
neturint akmens anglių ir ti- L n,a;įnų fabriku “Simmer. ‘ 
nkamos riedamosios medžią- jing” dėl 4 automatrisų ir 
gos, apie tobulų susisiekimą dviem automatrisoms dalių 
negalėjo būti ir kalbos. Buvo pritaikymo. Pagamintos auto- 
pavyzdžiui, laikai, (1919 m* matrisos kaštuos po 60,220 
tais) kad traukiniu iš Kauno šveicarų frankų (apie 120 000 
į Vilkaviškį, iš viso apie 701 litų), o kiekvienos automatu- 
kilometrų, teko važiuoti 12 va- ' os dalys — po 44,200 švelc. 
landų”. Keleiviams kartais pa'
tiems tekdavo, traukiniui vi
dury kelio sustojus, eiti į mi
šką malkauti ar vandenį kibi
rais i garvežį nešioti. Vago
nuose, lyg vilko akys, spindė
jo šabasinės žvakės, o kartais 
ir jų nebūdavo. Ir vis tik žmo«

. nes
jo ir tvirtai tikėjo, kad ateis 
pagaliau, geresni laikai.

• Žinoma, tie “linksmi” lai
kai greit praėjo ir susisieki
mo sunkumai buvo nugalėti.
Tobulėjant visam valstybiniam

frankų (apie 87,000 litų). Iš 
šių dalių bus padaryta dvi au 
tomatrisos Lietuvos geležinke
lių dirbtuvėse.

Visos šešios automatrisos 
bus paleistos eksploatacijai 
šiuose geležinkelių ruožuose: 1.

važinodavo j dirbo, krutš- i Marijampolė - Alytus, 2.
Šiauliai — Mažeikiai, 3. Klai
pėda — Skuodas ir 4. Klai
pėda — Pagėgiai. Visuose ši
tuose ruožuose leisti dažniau

6RAUGSs

Pavyzdys pirmosios Gutenbergo spausdinamosios 
mašinos, išstatytas Šimtmečio Pažangos Parodoj.

O kiek jų slepiasi mūsų žemo įveik neduodama,• kadangi tų 
lės viduje. Gyvas galas. Ta- darbų nėra kaip išgalvoti. Jei

se. Belvederio dvare, ties Se
redžium, ant Nemuno kranto, 
yra pienininkystės mokykla;* 
ji ruošia pienininkus pieninė
ms. Jų šiemet baigė 11 bernai
čių ir G mergaitės. Gruzdžių 
dvare, ties Gruzdžių mieste 
liu, Šiaulių apskrity, yra gy

vulininkystės mokykla; ji ruo 
;šia gyvulių priežiūrai instruk 
:torius; jų šiemet baigė 14 be- 
* maičiu.- ,
i Fredos dvare, Aleksote, ties laikomas 9 žemesnes žemės ė 
jKaunu, yra sodininkystės, via- kio mokyklas šiemet baigė 117 
i ržininkystės ir bitininkystės lemaičių ir 94 mergaitės. A4 
i mokykla. Ji ruošia sodininkus, tuonias privatiškas mergaitėj 
daržininkus ir bitininkus. "Ją ms ruošos mokyklas baigė 115 1 
šiemet baigė 8 bernaičiai ir 8 mergaičių. * |
mergaitės, šiose mokyklose, Dotnuvoje veikia Žemės (?. • 
mokslas pereinamas per 2 —3 kio Akademija, kuri ruošia a Į 
metus. igronomus ir kitus žemės ūkio

f Žemesnių žemės ūkio moky specialistus. Akademija turi 
klų yra 17. Valdžia išlaiko 9, apie 300 studentų. Tsb.—

NAUJA KNYGA |vra šio mėnesio 28 dienų. Tal- 
_______ gi dabar laikas tų knygų įši

ldyti, su minėtuoju šventuoju 
susipažinti ir lengvų būdu at- 

. likti novena.

SV. JUDO TADEJAUS 
GYVENIMAS

Maldos ir Novena Sv. Judui 
Tade j ui

Vertė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

ftv. Judo Tadėjags šventė

Šv. Judas Tadėjus yra va
dinamas -— “Viltį praradusių
jų globėjas”.
i * • t v *Ki knyga yra nedidelio fo-

o privatiškos organizacijos S rmato, su gražiais viršeliais, 
tokias mokyklas. Valdžios iš 43 puslapių. Kaina tik JOc.

Knyga gulima gauti šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyne 
šiuo adresu:

fISTERS OF ST. CASIMIR.

2601 W. Marąustte Road 

Chicago, III.

BARSINKITĖS “DRAUGE”

čiau mes tų tartų neieškom, 
resikasinėjam. Mes tik rieja 
mės, koliojamės, rugelius it 
grikelius sėjam, duonelę val
gom ir pykstam, kad pinigą 
maža turim. Ir tuos bereikalin
gai užsieniams mėtom. Nesi-

““""7 . gilinsiu. Tik noriu atkreiptikeleivinius traukinius neišsi- . ................................. 5dėmesį į vienų keistą dalyką 
Būtent, kai statyta Telšių Kre 
tingos geležinkelis, tai akmo 
nis, pirko ir vagonais vežė iš 
Vokietijos. Tuo gi tarpu mū
sų šalelėj šito labo yra kiek

kės- pakeitė elektros šviesa, Į vyriausybės garantiją, kad už t,k norb RytineJ Lietuvoj bel

aparatui, iš metų į metus to
bulėjo ir susisiekimas geležio-

moka.
Tenka dar pastebėti, kad an 

tomatrisų užpirkimas LietuvosI 
geležinkeliams padarytas mai-

keliais. Įsigy ta naujų gėrės- nų principu. Būtent, “Simmer- 
r.ių garvežių bei vagonų, žva- ing” firma pristatė Austrijos

turėtumėm aukso, geležies, a 
kmens, anglio ar kitokių ka 
sykių, tai juos ten ir grūstu- 
mėm. Tedirba. Tada bent bū
tų prasmė pavadinti sunkiųjų 
darbų kalėjimų. Dabar gi tie 
kaliniai tik vandens atsineša 
savo reikalams, tai ir visas jų 
darbas. Tuo gi tarpu jie mat 
tinami, dengiami ir dar jiems 
mokama atlyginimas. Aš s» 
kvcįau, jiems reikia duoti pi* 
ntus taisyti, grįsti, akmenis 
skaldyti. Juk dabar už plentų

LIETUVA
supuvę pabėgiai geležinkelių 
linijose pakeisti naujais, ir 
šiandien susisiekimas Lietuvos 
geležinkeliais jau mažai kua 
skiriasi nuo kitų valstybių. 
Nebent, kad Lietuvos trauki
niai nevaikščioja rekordiniu 
greitumu, bet užtat ir kata* 
trofų čia neatsitinka.

Vienas iš svarbiausių Lietu
vos geležinkelių trūkumų — 
tai nedidelis keleivinių trauki
nių skaičius, ypač antraeiliuo
se ruožuose. Aišku, kad leistų 
per dieną po keletą traukinių, 
esant didelei autobusų konku
rencijai ir nedideliam keleivių 
skaičiui, yra netikslu ir nuos
tolinga. O eksploatuoti esamas 
geležinkelių linijas reikia. To
dėl Lietuvos geležinkelių val
dyba nutarė ateinančiais mo
tais įvesti kai kuriuose ruo
žuose susisiekimą automatriso-

tą pačią sumą kiek bus su
mokėta už automatrisus, Aus
trija pirks Lietuvoje kiaulių, 

tobulinamem ... , v , , . įkišti negali. Ūkininkai net giTaigi, tobuliname valstvbimi ,... . , .... . i padėkotų, jei kas tuos akme-a para tą ir besistengiant iški- . . . ... T., 7 . . , nis surinktu ir išsivežtų. Jiesti savo prekes, kartais tenka, , , . . . , .. . . . , -nebūtų nei vieno cento už tuoskaip žmones sako, “žalčiu ve-1
rstis ’ Tsb.—

taisymą tiek išmokama. Kali- 
pademarklinijoj yra vietų, kut r,jaį tuos akmenis suskaldytų J 
akmenų yra tiek daug, kad į žymiai pįgįau, nei samdomi 
ūkininkas ir plūgo į dirvas lpiliečiai darbininkai.

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

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

EKSKURSIJA IŠPLAUKIA

LIETUVOS GYVENIMAS

Mūsų šalelė nėra taip .jau 
gamtos nuskriausta, kaip kai 
kas norėtų matyti. Yra joje 
visokių turtų, tik mes jų no 
mokam sunaudoti, nemokam 
jų rasti. Užtat daug milijonų 
išmetami užsieniams už tai, ką 
ir mes patys galėtumėm pasi
daryti, jei mokėtumėm ir no 
rėtumėm, žinoma, jei ir kapi
talo turėtumėm. Jau vien žo 
mės paviršiuj esama alebastro, 
gipso ir įvairių kitų mineralų

PRAEITIES PABIROS
Rašo Kuo. A. Petrauskas, M. I. C.

(Tęsinys)

Gražiausia viltis

Galima suprasti, kokio džiaugsmo ši 
vizitą padarė rūpestingam klebonui, ieš
kančiam, iš knr galėtų suubagauti bent 
keletą skatikų skoloms apmokėti. Ano 
džiaugsmo atspindys ir dabar, atpasako- 
jant visą tą Dievo Apvaizdos padarytą 
jam stebuklą, nušvietė visą jo veidą.

— Su didžiausiu džiaugsmu užsikvie- 
čiau brangiąją viešnią, aprodžiau, ką mes 
esame nuveikę. Nupasakojau visas savo 
bėdas ir vargus. Viešnia viską atsidėjus 
išklausė, apžiūrėjo, pagyrė mūsų darbą 
ir atsisveikindama išsiima savo piniginę 
ir pakloja bažnyčiai aukos (rodos) tris 
tūkstančius rublių. Man net akys nušvi
to — tokia auka, tai Retenybė! Negana 
to, dar užsiprašė atvykti pačiam į Var
šuvą, tai ji duosianti dar daugiau aukų. 
Tuo tikslu aš ir atvykau. Norėčiau su ja

akmenis paėmę, sakau, dar hū 
tų padėkoję, kad juos pasiima,
ir dar butų padėję juos rink
ti. Tuo gi tarpu vokiečiams

Čia gal kas nors sakys, kad 
tada būsianti atimta duona be 
darbiams. Turiu pasakyti, ft 
kininkai negauna pasisamdyti 
tarnų, padėjėjų. Mat visi “bo-
darbiai” eina dirbti plentą 
taisymo darbą ir todėl pas ū-

užmokėta už paėiua akmeni, kinink"p ‘a™aati Jai
kei už jų sudorojimą ir atve-, Pient,i ,larbas hūt« “Mnota.
žiltų. Tie keletas milijonų už ;kalil>lams. ‘ada . fikminkam.

būtų žymiai lengviau gauti da 
rbininką, nei ligi šiol. Bedar- 
bių ir tada visai nebūtų, -iv.

MID (NOV.) 4 D.
PRANCŪZŲ LINIJOS DIDŽIULIU 

LAIVU

lle De France Ue De France

akmenis vokiečiams išmestų
pinigų būtų likę savo krašte.

• »

• • » 4 • '

Dažnai tenka girdėti, kad 
pas mus tas ir tas nubaudžia
mas sunkiųjų darbų kalėjimų 
Tuo gi tarpu tų kalėjimų ve 
dėjai laužo galvas, ką gi duo- 
t i tiems kaliniams dirbti. Tik-

BAIGĖ ŽEMES ŪKIO 
MOKYKLAS

Lietuvoje dabar yra trys 
aukštesnės žemės ūkio mokv 

rai, pas mus kaliniams gyveni- klos, kurios ruošia ūkininkams I 
mas. Juk jiems jokių darbų patarėjus įvairiose ūkio sako- '

pasimatyti ir padėkoti už gautąją auką 
ir, jei bus jos malonė, daugiau gauti. Ži
nai, bažnyčios reikalai, tai bedugnis šu
linys 1” — baigė mano svečias.

Aš klausau, o mano mintyse šimtai 
minčių kyla. Apie kokią jis čionai kuni
gaikštienę lietuvę kalba? Ar nebuR tik 
toji, apie kurią man aną dieną pasakojo 
p. Stankevičius kuri turinti savo nuosa- 
vią bažnytėlę Moniuško gatvėje? O gal 
toji pati, apie kurią buvau skaitęs Var
šuvos laikraščiuose, kad Minsko guber
nijoje savo dvare taip iškilmingai suti- 

‘ kusi pravoslavų arkiierėjų? Nieks tačiau 
tikrų žinių man suteikti negalėjo. Pats 
kun. Matulaitis jokių artimesnių žinių iŠ 
kunigaikštienės gyvenimo neturėjo. Jis 
malonėjo išgirsti tai iš manęs. Vieną da
lyką jis buvo sužinojęs, kad toji kuni
gaikštienė Radvilienė turi Varšuvoje ir 
antrąją savo seserį ir taip pat Radvilienę, 
gyvenančią prie Dloga gatvės Varšuvo
je. Jis turėjo mintį aplankyti ir tąją ir 
iškaulinti savo pradėtajai bažnyčiai kiek 
aukų.

Dabar atsidarė man nauja perspek
tyva. Jei šitoji kunigaikštienė yra tikrai 
toji, apie kurią mini kun. Matulaitis, ir

1
Norintieji prisidėti prie šios rudeninės ekskursijos, prašomi tuojau kreiptis 

į “Draugo” laivakorčių skyrių, kuris išrūpins visus reikalingus dokumentus .ir 
tinkamai prirengs kelionei.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avenue ' Chicago, III.

kuri save pasivadino lietuvaite ir lietu
vius noringai remia, ir jei jos nuosavybė 
toji Moniuško gatvėje, jau dveji metai 
uždarytoji, bažnytėlė, tai mums Dievas 

„ aiškiai laimina. Ta bažnytėlė, be jokio 
abejo, teks mums, jei dvasiškoji vyriau
sybė nedarys jokių kliūčių!

Kunigaikštienė Magdelena Radvilienė 
Svečiui išvažiavus, aš nieko nelauk

damas bėgu patikrinti gautų žinių pas 
p. Stankevičių. Išpasakojau jam viską, ką 
girdėjau iš kun. Matulaičio apie slaptin
gąją kunigaikštienę lietuvę, norinčią lie
tuviams ateiti į pagalbą. Pasirodo, jo tu
rėta žinių ir apie ją ganėtinai. Jis nupa
sakojo man visą jos pradžią, kaip ji, tur
tingo ir senovėje garsaus politikoje Lie
tuvos magnato — Zavišo Juodojo būda
ma ainė, ištekėjusi už taip pat labai tur
tingo lenko grafo Krasinskio, kuris, be 
kitų savo turtų, dar ir pačioje Varšuvos 
širdyje — Krakovskie PSedmiescie turėjo 
visą eilę anais laikais gražiausių rūmų. 
Kaip grafai Krasinskiui mirus, jauna naš
lė su vienturte dukrele likusi valdytoja

i milijoninių turtų ir savo giminės ZaviŠų 
1 ir dabar — Krasinskių, nerimo viena, ir 

jaunam kunigaikščiui Radvilai, paprašius

jos rankos, ji sutiko už jo tekėti. Tekė
dama už kunigaikščio, buvusi grafienė 
Krasinskienė tapo kunigaikštiene Radvi
liene. Ir titulas aukštas ir turtai neapsa
komai dideli!

Reikėjo nelaimės. Jaunoji kunigaikš- 
čių pora dėl kažkokių priežasčių pateko 
į nemalonę lenkų magnatams. Žinių apie 
tai vaikščioja po žmones gyva bala, bet 
negalėdamas patikrinti, kiek jos sutinka 
su tiesa, čionai aš jų neminėsiu. Tik tiek, 
kad kunigaikščiai pasijuto giliai lenkų 
ponų užgauti, metė su jais draugavę, per
sikėlė į Lietuvoje esančius savo dvarus 
ir tenai apsigyveno, Varšuvą telankydami 
tik tiek, kiek reikalauja to jų turtų val
dymas.

Čia sužinojau tikrų žinių, kad minė
toji prie Moniuško gatvės bažnytėlė jos 
esanti nuosavybė. Gal tie nesusipratimai 
su Varšuvos diduomene ir 4>uvo priežas
timi, kad ji jau dveji metai uždaryta. Mat, 
kaip esu jau minėjęs, ji buvo laikoma 
Varšuvos aristokratų bažnyčia. Suirus sa
ntykiams tarp kunigaikštienės ir ponų, 
bažnyčia uždaryta ir neleidžiama ja nie
kam naudotis.

Sužinojęs tiek apie kunigaikštienę ir

jos valdžioje esančią, nuo dviejų metų * 
tuščią laikomą, bažnytėlę, nebuvo ko il
giau delsti. Jei viskas, ką buvau girdė
jęs, yra tikro tiesa, tai tik reikia gerai pa
klabinti, ir bažnytėlė mums atsidarys.

Nėra ko laukti — reikia dirbti
Nieko nelaukdamas, aš iš p. Stanke

vičiaus su visomis tomis žiniomis dui tuoj 
į Palukaitį, kuris gyveno netoliese nuo 
Krakovskie PSedmiescie, rodos, prie Mar- 
šalkovsko8 gatvės.

Pranešu jam sugaudytas linksmas ži
nias. Tariamės, kas reiktų daryti? Neno- 
rėjau aš vienas pradėti klabenti, nes ku
nigaikštienė būtų galėjusi dar pamanyti, 
kad tik mano vieno norai užveldėti jos 
koplytėlę, ko ji ypatingai nemėgo, kiek 
teko man patirti iš p. Stankevičiaus pa
sakojimų. Kad nebūtų jokių įtarinėjimų, 
aš nutariau atiduoti rūpintis tuo dalyku 
visai Varšuvos lietuvių kolonijai. Jos var
du paduoti kunigaikštienei prašymą. Ka
dangi lietuvių kolonijos centras buvo Var
šuvos Lietuvių draugija, kurios pirmi
ninku buvo tuo metu p. Palukaitis, tai 
su juo kartu ir dalyką norėjau aptarti.

(Daugiau bus)



siems lietuviams nebalšavi- 
kains, matyt, strošnas unoras, 
kad juodieji “lietuviai” pra
deda juos užptmavoti.

Taip naktį iš lėktuvo 
Pažangos Paroda.

atrodo Chicagos Šimtmečio

; Itin jai to mokslo f” O, jei kar jos mokslas nebus nors dale- tos, turėdama tokį patrijotij, 
t iii s pasitaiko, kad dėl stokos le lygus jo moksluil • filosofę.
lėSų reikia vien, karį leisti ,[ „,„1,ulua „J Vydūno piHiihji raštai ra-

Syti vokiškomis raidėmis. Vic- 
nok, palyginus jo raStus su

universitt tę: berniuką ar mer
gaitę, tai, žbiona, visados pu- 

| renka berniukų, nežiūrint į tai, 
Į kad mergaitė gali būti gailes
nė ir geriau mokėtų sunaudo
ti įgytą mokslų.

Mergaitės mokslas turi a- 
piditi: astronomijų, kad ji ga
lėtų pažinti žvaigždes kitu 
žvilgsniu — ne meilavimos die 
nų; biologijų, kad galėtų su
vienyti religijų su mokslu; 
psychologijų, kad galėtų pa- 

fci.v*
Čikagos lietuvių stabčios pačios tauiižkoo gazetos ir pa I 

Briūgeportj piliečiai jau pra- čiam Valaičiui “rykščių” už-1 
deda IJyviti į evoliuSinų. Ir fundijo. Į
aš pats anų dien savo locuomis į —----------

• I Įakimis Lietuvių Auditorijoj Į Sename mūsų krajuj, tarp j 
mačiau labai daug juodų lie-, visokių šnekų, kartais gaze- J 
tuvių — balševikų. Kai p-o n;i- tose pašnekama ir apie tautiš- i 
tingo pasipylė ant stryto, tai kų flegę. Girdėjau šnekant,1 
Olsted atrodė antras State kad tokiam -Vilkavišky per į 
atrytas. I tautiškas šventes nartiams pa- j

Bridgeportiofiaras baltfe- PuoM iSstatoma flaK5s “«•

kitais pirmaisiais lietuvių raš
tais, nėra vietos kritikai. Vj- 
dfli.j raštai yra grynai lietu
viški. Kitų rašytojų senesnie
ji laikraščiai ir knygos, kaip 

■ Žinoma, turi daugybę svetini) -
‘Kam jai reikia to žinti proto veikimų to

mokslo!” Štai kam. Mergaitė gaus, kuris vadinas jos vyru*
bus balsuojanti krašto pilietė ir kuris save mano genijum i ’į* , • .

. .. , ' iii r i Šiais laikais, rouos, nėra Ik;ir gvva, veikianti dalis tos a-;esųs; muzikų, kad savo liuos- Į ’ .
...... • i * .• i tuvio kuris galėtų užimti Vy*pylinkes, {purioj ji gyvens, laakj linksmai praleistų; grozj, i 6

., taip kaip ir berniukas. Prieš kad mokėtų savo namus pagra I 
ištekėsiant ji turės užsidirbti žinti; literatūrų, kad užmegs-: 
sau duonų, o ištekėjusi, jei ne tų ryšius su pasaulio rašyto-! 
dirbs, jai reikės žinoti, kaip jais; istorijų, ir politikų, kadį . 
sumaniai sunaudoti vyro už~ išrėdytų inteligentė prieš savoĮ^1S lr^° ei

dūno vieta.
Skaitydami dienraštį “brau 

gų” patėmijom, kad pasta-

Senatvėje žmogus dažnai 
jau nebeprimato. Taip buvo

Mukusios, suglamžytos, tartum 
jos būtų kur užpsčkv laikomo^ 
Daugelio vėliavų spalvos visaf 
negalima atskirti, tiek jos sau
lės išdildytos ir lietaus nuplau 
tos. Gedulu reiškiant teko ma
tyti vėliavų, vieton kaspyno, 
suplyšusią kojine arba kitu

ir su minim. Ir neįžiūrėjau *i- kokiu juodu purvinu raiščiu
vu čėsu, kad J. Valaitis jau ne 
be Bruklyno tautiškos gazietos 
editorius ir lietuviškų baza- 
ležninkų supredentas. Pamenu, 
kai anuomet tas strošinai tau-

perištų.”

Pas mus, Amerike, flėgių 
spalvos rokunda dabar yra 
bkei, tik per tautiškas šventes

tBku ponas savo gazietoj n,n dažnai Pa",ir5tan:a i“a įgelti
sų seno krajaus prezidentui 
siūlė panaudoti Lietuvos kata
likams rykščių. Esu, gerumu tų 
“neprietelių” (katalikų) tėvy
nainiais nepadarysi. Ale da- 
bfer pats gailisi. Receptų siū
lė Lietuvos prezidentui, o juo
pasinaudojo prezidentai tos! PLATINKITE “DRAUGĄ”

O per Lietuvių Dienų, NVorld’s 
Fair’e, jei ne p. Dimšos, kad 
ir nekokio skonio, flegės, svie 
tas taip it* būtų nežinojęs, ko
kis narodas čia laiko savo ce- 
lebreišinų.

rt

dirbtus pinigus, kad nebūtų ir vaikus 
trūkumų ir bereikalingų lėšų.
Jai reikalinga žinoti ir įver
tinti įvykiai; sociologija, eko
nomija, istorija, anglų ir kitos 
kalbos.

Šiais laikais, mergaitės nešė 
di namie laukdamos ištekėji
mo. Jos ima dalyvumų veiki-

Shalfant Seamless Tube Co. niūkūs kartais dar leisdavo 1in° “ PlotesG<,''e- žmonija sau

KAM MERGAITEI 
KOLEGIJA ?

Nelabai seniai lietuvių tar
pe buvo pasklidus šitokia nuo
monė apie rūkalų mergaitėms 
mokslo:

“Kam jų čia leisti mokytis f 
Apeiženys ir nereikės.”

Tat kaikurie tėvai, vos ne 
vos ir išleisdavo savo dukte
ris per visus aštuonius pra
džios mokyklos skyrius. Ber

Vida.

aukčiau, bet mergaičių tai ne. kias vadovių, bet vadovių iš-į
'lavintų, suprantančių daliarti 
, nę religinę eko

betgi pradėjo suprasti ir lver-[nę būtį. Tokias vadoves duoda 
tinti svarbų atikštesnio moks- kolegijos ir universitetai.

Pastaraisiais laikais tėveliai religinę ekonominę ir politi

lo netik berniukams, bet ir 
mergaitėms. Ir dabar retai už 
tiksi lietuvaitę, kuri nebūtų iš
ėjusį aukštesnę mokyklų (higii 
school) arba nors baigusių ko 
inercijos kursus. Be kad lei
dus mergaites Į -kolegijas ar
universitetus, tai dar lietuviai i di augų. Ji nori būti jam rim- 
baugiai į tai žiūri ir pasiten- ta, sumani pagelbinlnkė visa- 
kina senąją pasaka; “Kam rei'ine. Kaip tas galės įvykti, jei

.AS

ruoju laikų negailestinga lnir- 
^ietii-

i vių rašytojų ir veikėjų. l)r. 
i Vydūnas, senelis, dar gyvas 
J Kada ir jis užmerks nuvargin 
.tas savo akis, Lietuva^ be abe

Dr. Vydūnas yra daug pri
sidėjęs prie neturtingos lietu
vių literatūros ir prikėlimo 
Lietuvos iš ilgojo miego. Jis 
yra parašęs lietuviškų dainų 

[“Lietuvos Aidas”, 1904 m. ir 
. i keletu filosofinių knygų. Už jo 

[literatinį darbų lietuvių kal
boje, mums reikia jam tarti 
širdingiausias ačiū.

Vydūnas, gyvendamas Ryt
prūsiuose savo raštais pasie-

jo, neteks rašytojo, filosofo, 
patrijotų, lietuvybės mylėtojo. 
Lietuva neteks tėvynainio, ku
ris per visų gyvenimų Lietuvę 
laikė arčiausiai savo širdies.

ŠiKm veteranui, žilagalviui 
seneliui, patikimam Rytprūsių 
lietuvių sargui, linkėtina svei
katos ir ilgų, ilgų metelių.

A d v- N. Vulasina.

RBDAKCIJOB ATSAKAI
Mergaitei reikia tiek pat 

mokslo, kiek ir vaikui, už ku
rio ji mano tekėti. Ji nenori, ,
, .. . .. , .. . „ .. sieke lietuvius net tolimoje A
būti kvaile sėdėdama prieš u .

. , menkoje. Kiekvienam lietu-
i prie stalo. Ji nenori, kad ji . . ,,, . . , viui yra žinomas ,V vdunas.1 butų jam gėda prie jo mokytu \ ydibias yra vienas iš se

niausių pasižymėjusių lietu
vių rašytojų. Lietuva gali' 
džiaugtis, kaip didžiosios tau-1

A. J. i. Apie šilališkių šu
kė visų Lietuvą, Jo raštai pu* (sirinkiriių esame įdėję anks

čiau atsiųstų korespondencijų 
kito mūs korespondento. Dėl 
to tamstos liks hesunattdota.- .... ■ ■■■■,' B-it<>iĮ.at. a

skaitykite Biznierių 
AP&ARSlrfitfUS IR • 

fcARdiirus
-J—

SPALIU (OCT.) 16 D., 1933 M.
AUŠROS VARTŲ PARAP. SALĖJE, 

2323 W. 23hd PI., Chicago, Iii. 

DOVANOS

Už 5,000,000 Balsų..............................£400.00

Už 4,000,000 Balsų  . ............................. £250.00

Už 3,0tfo,000 Balsų  ............................ £150.00

Už 2,000,000 Baisų...................................£75.00

Už 1,000,000 Balsų...................................£25.00

Už 500,000 Balsu ............................. £10.00
• * .

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavimą “Draugo” Sidabriniame 
VajaiŲ Konteste.

REIKALINGA 250 KONTESTININKŲ

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

Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė- 

“J3ra”~~” tz_darbuotes Katalikų Spaudoje* Iš sa
vaitraščio “Llraugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje ji skaitytų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

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

Kurie negalėsite dalivauti Vajaus atidarymo susi
rinkime, kreipkitės laišku, o jums bus pasiųsta infor- 
mačijos.

jimo

25,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ



Pirmadienis, spalių 9 d., 1933 P H y P g IB
ir liūdną likimą. Šiais metais riam draugijos buvo palik u- lazdas (kriukius), kurių nė 
ji- niekas neaplanko, negauna sios išdalinti $15.00. J. Rus* Šiandie nereikia nešioti. O pa*

c- b, 7 Z', b • j“k><» -ukos nusipirkimui vai- .wka 1,108 P“**8 i5dali“° P“ r™“»'ua ir vSl manęs neap-
fcls klausimas kjl<» buvusia- b b* -Oe visiems, kiek buvo lietu- leidot Čia labdarių Sujungėme L. lt. K. Federacijų, seime ■** ««re8“‘« *“‘8‘“ ko ir ,„ri bov„ „ 'vJI MteiM 9v. K*

moterų poeėdy, Kalbėtoja pa-. 0 rėva ingo a aušinama P®".sbelbęs spaudoje. Uis ĮiaraSy. tiara ligoninėje pasigydyti, 
kėlė tų klausinių nepastvbėda- lengvinti sveikatai grųžinti. (iavo korespondencijų. Dabar kur Ičšavo $384.35.
111a, kad pati seimo raštininkė 1 *« vargšai ligoniai, kurie ne- £,nOgUS neturi net už kų paš , Ir dabar, brangūs broliai ir 
buvo viena tų akadeiuikių, ku- pavaikščioja, be kojų, be ran- į0 ženklelio nusipirkti. Jis sesutės, lietuviai, neapleiskite 
rių ji pageidavo Akademija kų, neregiai ir kiti, kurie uė-ra teisingas ir pas jį nuvedi* manęs vargiu ligos suspaudė 
dar jaunutė ir tie maži bure- 3a girtuokliai, reikalingi pa> žmonės galės sužinoti apie me. Aš negirtuokliauju jūsų 
liai, kuriuos ji kasmet išleisda- galbos. Jų likimus saukiasi j xarg§us< jo adresas yra Mr. sunkiai uždirbtais centais, bet 
vo ir kurie paskutiniais me- gailestingų lietuvių visuomenę/ john Rusteika, lostitutioa maitinuos ir gyduus, kiėtr go
tais ima didėti, skleidžiasi po
mūsų lietuvių parapijas. U ai 
iš jų dar nepateko j moterų 
darbuotę, nes akadeiuikių dir
va pastaraisiais laikais buvo 
jaunimo tarpe.
Marųuette Parke, kur randasi 

akademija, matosi ir jos vai
sių. Štai, pažiūrėkime:

Bronė Paliliuuaitė, baigusi 
akademijų 1928 metais, yra 
vietinės Vyčių 112 kp. rast.,
Vyčių Apskrities raštininkė;
Sodalicijos vice-pirm., vargo- 
ninko pagelbininkė. Šiemet ji 
baigė De Paul universitetų 
su Ph. B. laipsniu.

Emilė Prosevičiutė, baigus 
akademijų 1927 metais, yra So 
dalieijos pirmininkė; Akademi 
jos Rėmėjų vietinio 8-to skyr

KUR AKADEMIKĖS? LIETU V LAI DAKTARAI:

Tel. LAiKycOe 3057

DR. A. RAČIUS-
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 Woat <3rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 

Valandos: nuo S iki S vaL vakaro
ftoredomla Ir nedėUomls 

sutarų

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

kad aplankytų ir suteiktų au- \Yard 52, Oak Forest, U. liu. Taupau, nes yra įvairių 
kų. Tie vargšai, nemokėdami ' sveikaU atgauti.
rašyti, negalėdami atsišaukti, B,,t^ gera’ au tie varK^i- suteiktas man aukeies
prašo manės kad aš vėl kaip girtuokliai patys susitvarkytų . ^t«^tas man aukelee 
piaso manęs, ruu us vei, Ka'P v.,i visiems geradariams tanu šir-
prieš kelis metus, parašyčiau "daugiau to nedarytų, kad

, v . hutu durį tsau ir Viliama var.per spaudą jiems užuojautos.

GROvetafll M37 
Valandos: 3-4: 1-8 P. M.

Trečiadieniais (r sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK

Ofiso: Tcl. CALumet 403*
Res.: TeL IIKMlock «2»«

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-S vai. vak. 

Itcifcleucijoe Ofisas: 2654 W. 39U» UI 
Valandos: 10—13 ryto 

Beredotuls lr NedėUomls pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

144S SO. 431h CT„ CICERO, IU 
, Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—3 vai. 

>H1 #O. HALSTED ST., C UI CAO4 
Paaed., Sersd. Ir Bubat 3—3 vai

Jie nusiskundžia, kad yra ke
li sveiki, kurie pasitinka žmo
nes, visko prašinėdami, net ir 
ant pantukės, ir sako čia nie 
ko netrūksta; jie neprileidžia 
žmonių prie nelaimingų varg 
šų. Žmonės, nežinodami ir pa
mano, kad tai tiesa. O kas 
duos girtuokliui savo sunkiai 
uždirbtų centų? Dėl vieno to
kio šimtas ąlkstančių kenčia 
skausmus. Vargšams pastotas 
kelias. Pav. ten buvęs vienas 
dentistas. Tūlas geradarys jo 
pasigailėjo, išsivežė ir buvo 

' | uždėję dentisto ofisų. Tas da-i ' . *

būtų dori sau ir kitiems var
gšams kelio nepastotų. O gai
lestingoji lietuvių visuomenė 
kad daugiau dėmesio atkrėim koto'u8’ «elh8‘i- Ir
t„ į varge esančius savo bro ko1 8^*” bū8,°- mel8i“ V,e5- 
liūs; kad aplankytų ir geibo S81*1**“8 8''«t
tų juos iš didžiausios nelai 
mes.

Dėkingas esu spaudai, vi 
suomenei ir visiems aukoto
jams, kurie mane vargšų li
gonį šelpė esant Oak Forest,
III.

Nueidamas į Šv. Antano ba
žnyčių meldžiuos už visus nu

Gydytoja, tr 
MM SO. WEt>TKRN AVĖ.

Chicago, Iii.

BOUtovaM TSSS
Re*. UKMlock 7631

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 13 ryto iki 3 vakaro

TeL LAIaycllc 7650

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Val.: 3—4 lr 7—3 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0102

Office Phone 
PROspect 1023

fcatos ir gausių malonių.
J. Lapinskas,

1417 So. 49 Ct., 
Cicero, UI.

, Tel. Ofiso BOUlevard 5213—14 
Rez. VICtory 2343

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

MEX1C OCITY, spal. 7. —Į on*° val: nuo nuo 
Pagal naujai pataisytus Meksii”
, , .\ • . Office Phone Res. 6107 S. Franclsco
kos tautybes.įstatymus, gimę Proepect 2280 Phone Orov. 0951 

(leradanų sunkiai uždirbtas j inekgikoniSkuose lėktuvuose
centus aš taupiau. Vėliau ii j ktt4iįiai vra Meksikos pilie, 
vykau iš tos ašarų vietos į n^i*įnt kokios tautj.. 
mineralinius šaltinius gydytis,

raštininkė, Vyčių kp. dramossavaitės negalėjo Nuvykus ten, dar daugiau su- 
sekcijos vedėja. ofise išbūti. Net pef spaudų laukiau aukų nuo geradarių,

Ona Sloksuaitė, baigusi 1J-J apšmeižė vargšus, pav. teisin-jir draugijų. Tos aukos man^ 
metais, yra Vyčių 112 kp. vicc vargšą Jonų Rusteikų, ku-|grųžino sveikatų. Ten. palikau 

‘pirm. ir buvusi Sodalicijos,
pirmininkė ir raštininkė. Šių 
vasarų baigė De Paul univer
sitetų su Ph. B. laipsniu.

Elena StoČkiutė, baigus 19- 
29 metais, raštininkauja 6v.
Barboros draugijai.

Ieva Lukošiūtė, baigus 1927 
'm., buvo “Dainos” choro raš
tininkė, dabar užima tų vietų 
Gimimo Pan. Svenč. parapijos 
chore.

Jadvyga Lukošiūtė, baigusi 
1933 m., raštininkauja Soda-

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONŪS

LIETU VIS GBABOBIUS
Patarnauja laidotuvėae kuoplgtaaata. 
Makale m«kl«lu ataUaaktL • aaa 

darbu buaita uicanėdintl 
TeL CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PL, Chioago

Telefonas YARds 1188

DR. J. SZUKIEWI6Z
PHYSICIAN and 8URGEON 

5058 SO. ASHLAND A VE., dilc-ago 
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

GRABORIAI:

Vi® Telefonu: TASde 1741 ir 1742
e — e n> Ivt

TeL LAFsgetto >733

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL; 2 Iki 6 popiet, 7 Iki I vak..

Office. 4459 S. Califomia Avt
Nedėlioję pagal sutarti

Of. TeL KEPubJe 7433
Res. Tel. GROvehUl 041JI 

M17 8. WAJSHTKNAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Res. and Office 2423 W. MARQUEITB ROAD
2a.su m* i-.-Mvitt k. VaL- 2"6 7'8 vttk- a.etv. 3-12 rytubo. LeavlU *>L NedėUoj susitarus

CANAL 070®

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to S P. M. 
Sunday by Appointiaent

)

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ąve.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedčlloiuis pagal sutarti

Ofisu telef. BOLloard 7820 
Nnnsų tcL PllOspcct 1330

Phone CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 lr 7—3 vak. 

Seredoinis- ir Nedėliouils pasai sutarę
REZIDENCIJA

6631 S. Cahfornia Avė. 
Telelonas BĖPubUc 78M

Ieva eStosiukaitytė, baigusi 
3933 m., eina Sodalicijos fi
nansų rast. ]»areigas.

Ciecros Sodalicijos pirfn. v- 
ra akademike ApoL Šakytė 
baigus 1928 m.

Ciceras Moterų Sųjungos 
kuopai raštininkauja Barbora 
Skirienė, akad. baigus 1928 m.

Šv. Jurgio par. chorui raš
tininkauja Stef. llockaitė, bai
gus 1928 m.

Iš šio trumjx) surašo matosi, 
kad akademikės nesnaudžia 
mūsų parapijų darbuotėje. Bū 
tų įdomu, kad iš kitų parapijų 
būtų parašyta akademikių dar
buotę ir papildytas Cicero ir 
Bridgeporto sųarašas, nes šio 
rašto autorė apie kitas parapi
jas nepilnai žino.

Be minėtų, visiems yra ži
noma, kad akademijų įmigu
sios mergaitės imasi darbo pa
rapijų veikime. Jos jei ne vai 
dybose, tai aktvvės narės jau- j 
ninio organizacijose. Parapijų Į 
teatrai, lmnkietai, koncertai ir 
chorai džiaugiasi jų išlavintais 
talentais.

Kur akademikės! Ten, kur 
labiausiai reikalingos — savo 
parapijose. . Viena ii jfj.

1439 a 49th Court, Cicero, III. 
TEL. CICERO 33ST

Phone BOL'levard 4123

A. MASALSKIS• *
GRABORIUS

Kubu patar-narlmas 
visuomet aąžlningus lr 
nebranrua, nes neturi
me UUldv Bilalkymui 
•kyrtu.

Nauja, graS ko
plyčia dykai.

8307 Autam A

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Baisamaotojas 

Turiu automuMAus riaokiena
•____ f •

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN A VENŲ! 

Chioago, HL

J. F. RADŽIDS
Ine

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Paludoju u2 324.03 ir auhMUh 

Moderniėk* koplydt* dykai.
• W. 18th St. Tel. CAltal 6174

ChlcaĘO, TU.

ANTANAS PETKOS
GBABOBIUS

Koplyčia Dykai 
<830 WBST ttth STBEET 

Cicero, HMuois 
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M, SKUBĄS
GRARORIUB IR BALSAMUOTOJAB 

PataraasiniM geras Ir nehsaacua
718 W. lMh Sb
TeLtMOMroe 8877

iziausia

LJ.ZULP
GRABOIUUE m LAIDOTUVIŲ

VKD«JA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOVIevurd 5203—6413

Tel. CICERO 234

SYREWICZE
GRABO RIU8

LeldoturAma pilnas yntnrnsTlmM 
•nUman «i 334.33 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. fiOth Ava. Oinern. Tll.

Tcl. LAFayette 3573
J. Uulevlčius

Didelė lr rratl
Koplyčia dykai

4033 Arcbev Ase.

ATSIŠAUKIMAS.
(Jaunu laiškus nuo lietuvių 

vargšų, mi kuriais ir aš esu'j 
buvęs per du metu. Nors nš. 
puls vargšas ligonis, bet man! 
gaila ir jų. Širdis atjaučia jų 
kūno skausmus, vargo ašaras

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAL 

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100

2506 W. 63rd St.

m

LIETUVIŲ

ORABORIŲ ĮSTAIGA
BUDRIKl8.ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukžtos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatini* lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Ketūrios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirui negu kreip- 
ritėe kur kitur. ■*

Eudeikis
JOBŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Tel. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZEVIS
DENTISTA8

- 4645 So. Ashland Avė.*
arti 47th Street 

Vai.: nuo d iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

TeL CANal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS '

2201 W. Cermak Road
(Kampus Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iltį « vakare 
Seredoj pasai sutarti

TcL CANal 0257
ltes. PKOspcvt ««!X»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH H.VLteTED bTllLET
Keaideuclja 6000 So. Arteslau Ava 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
t iki' 3:20 vakare

Tel. GROvehUl 1595

UR.A.L.YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-3 vak. 
Beredonds po pietų ir Nedėldienlais 

tik susitarus
2422 \V. MARUCLTiE ROAD

DR.T.DUNDULIS-,
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

<142 ARCHER AVENUE
TeL VlRglnia 0038

iv KIBŪS DAKTARAI;
Rea Phoae Office Phone

CNUlewood 6641 . ,MENtworth 3300

DR. A. R. MGCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
'ZohO &>o. H&istea Street

ROOM 210
vaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHIGAGOJE
BUDEIKU ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolume, nėra jokių išlaidų.
BUDRIKIO 36 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimu

yra patenkinę* tūkstančius šeimynų. <
Vienintėlis Lietuvis Graborius vartojantis moderniškų,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis it Naktinis Patarnavimas. Tel. VICtory <088 
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir au£.

PAVM UNDERTAKING C0-.
TNCORPGRATKD

Bhnhsdmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL

DR. CHARLES SEGAL
Perkalė savo ofise P» nunerta

<729 SO. ASHLAND AVK 

SPECLJALISTAS
Dilo. ų. Moterų lr Vyrų Ligų 

VaL: ryto nuo 10—12 nso 3—4 po 
pietų: 7—8:80 vai. ehkare 

NedėUomls 10 1H 13
Telefonas MIDway 2880

Office; Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
VaL: I to 4 lr 1 to I P. H. 

Ketv. tr Sekmad. pagal ištarti 
Ryto vyJ. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago. I1L
Phone; HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

Ofiso TeL VICtory 6898
Res. TeL DRExel 6161

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specijahstas odos ligų ir 
veneriškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 81st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 8—4, 7—9 y. V. 
Nedėlfomlb ir fiventadienials 10- -12

DR. MAURICE KAHN v
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

<631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0334 

Iki,; Tcl. PLAsa 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 lr T-9 v. v. 
Nedėldienlale auo 10 iki 12 dienų

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite vsus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

G WISSIG,
Specialistas U

Rusijos 
PER METUS NIP MUltlTTGYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ T

KAIP UMIKiuNMUKIOS lr MKUUYDO1U1H JOS YRA
8peclallėkal gydo Ilgas gllvo, plaučių, inkstų lr pūslės, ulnuodljlmg krau
jo. odos. Ilgas, laladas, reAimatlsmų, galvos skausmeė, skausmus nu<a- 
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti ne
galėjo jus llgrydytl, atetktts eis Ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja psr daugeli metų Ir Mgydė tūkstančius ligonių. Patali
nes dykai. OFISO VALANDOŠi Kasdls nuo 19 vai-■>i m* m i 
valandai tr auo 3—3 vvJaadal vakarų Med*i.".nis nuo . | ryto iki > »s* 

4200 WEbT Sėth W. karuoas Korter Avo. TeL OR&wfon] f"’-”

2a.su


6 lau'.Mftj ■<

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
PVrrtmdieuia, spalių 9 d., 1933

RADIJO STOTIS AJJ kia pažymėti, kad prie šio da- 
---------- Įrbo gyvai dedasi ir klebonas

Parapijos bazaras eina pil- kun. H. J. Vaičiūnas. Pats di
nų smarkumu. Visos draugijos įba ir kitus kviečia j darbą, 
turi savo būdas ir darbuojasi. į X Neseniai J. Vitkui, 1513 
Bazaras būna trečiadienį, S?š- S. 51tb Avė., vagiliai pavogė 
tudieniy vakarais ir sekniadie- iš garažo naują uutomobilių. 
r.iais j>opi<*t ir vakare. Drau- Apie 5 vai. ryto Chicago avė. 

įgijus vienos kitas bitiną. Mat, ii Ručine užvažiavo ant kito 
kuri padarys daugiau pelno, automobilio ir paskui ant stu
lai teks pirmoji dovana. Ipo. Vagiliai pametę automo

X Spalių 3 d. įvyko susi- bilių pabėgo, o nukentėjęs žino 
. rinkimas parapijos svetainėj gus atvažiavo pas Vitkų gau- 
tikslu sudaryti komitetą vie- ti atlyginimo. Tuo būdu Vit- 
šąjai rinkliavai Chieagoje Da- kus rado savo automobilių, 

Griaus ir Girėno paminklo sta- ners* ir apdaužytą, 
tymo fondui. Susirinkimas bu-i X W. Remtis ir J. Daba- 
vo skaitlingas. Tą patį vaka- šinskas atidarė puikiai ištai- 
rą užsiregistravo daug rinki- sytą užeigą adr. 1337 S. 52 
kių. Į komitetą išrinkta uolūs Abu yra geri “Draugo” skai- 
veikėjai. Jie lankys ir centrą- tytojai ir visuomeniškų reik::- 
lio komiteto susirinkimus. Reilų rėmėjai.

I C H I C A G O J E

t> R ArftX S
nė. čia, vėliavą pakėlus, žodį1 Iki šio lai|<o jis yra išdavęs 
tarė apskr. viršininkas Mer-Į įvairių paskolų apie 65,000 
kvs. , i žmonių. Vidutiniškai vienos

Rytojaus dieną organizuotai paskolos didumas siekia 50-09 
išklausytos pamaldos, kurias lt. šiuo metu lombardas kas- 
laikė vyskupas Kukta. Jis pats dien išduoda apie 60 paskolų, 
sakė ir pamokslą, kuriame ra-j Tzimharde varžytinės dabar 
gino tėvynę mylėti ne kuriais bus kiekvieną pirmadienį, 
nors išrokavimais, b-taip, - • :
kaip tai reikalauja tikra tėvy- i ANT PARDAVIMO — 
nes meilė ir Bažnyčios tikėji-! GR03ERNĖ IR RESIDE'ii- 
nias. Šventės proga, vyskupas į C'IJA
palaimino ir suteikė 50 d. ot- ,t))^:
laidus.

Po tam stoties salėje
vakaro STEivart 7223

Komi du Lac, Wis. {ei
ga nešanti nuosavybė. $3,500

’,u>voįeash. Šaukite savininką po 7 
iškilmingas posėdis. Prezidiu-

KORESPONDENTU
DĖMĖSIU!.

80DALIETĖS LAIKĄ 
TAUPINS

Šimtmečio Pažangos Parodoje yra ,itin interesingas “Pontbeon de la Guerre 
epika buvusio Pasaulinio Karo. Tai didžiausias pasauly piešinys (402 pėdos ilgu 
mo ir 50 pėdos aukštumo). Jame atvaizduota sąjungininkų jėgos: prezidentai, ka 
raliai, kabinetų, parlamentų nariai, karo vadai, generolai, karininkai ir 1.1. Piešin 
dirbo 126 žymiausieji Prancūzijos artistai. Šiame atvaizde parodoma tik J. A. V

, mą sudarė: apskr. virš. Mer
kys, komendantas pulk. Žutau
tas, savanorių atstovai: gen. 
Liatukas, sav. Ambrazevičius, 
knygnešys Škėma, dir. Butkus 
ir keletas Vyties Kryžiaus ka
valierių.

Vakare, vėliavą nuleidus, vi 
dūrinėje mokykloje b-uvo vai
dinta “Aušros sūnūs” III ir 
IV veiksmai. Vaidino geriau
sios vietos mėgėjų pajėgos.

SVEIKA MARIJA!
Ar myli Mariją? Ar nori a 

pie Ją pasiskaityti gražią 
skaitymų? — Jei myli ir no 
ri apie Ją daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk ką tik išėju
sią iš spaudos knygą, vardu

2 ŽUVO APVIRTUS TR0KUISVEIKA MARIJA!”

Orui atvėsus ir prasidėjus 
vakarų sezonui, parapijos, dr- 
gijos, organizacijų kuopos re
ngia bazarus, vakarus ir vi
sokias pramogas.

Skaitys vien kas gera

Pasaulyje šiandie išeina 
daug rašto kūrinių. Vieni jų 
geri, kiti niekam verti. Kad 
juos pažinus ir išskyrus,' šv. 
Kaz. Akademijos sodalietės 
šiemet sudarė Literatinį komi-

nuveikė. Tą įstengė jos pada- skirta spalių 28 d. Prašomi IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
ryti, nes susirinkimų planą susirinkti draugijų, kuopų. ; nniPIITftil D A DM 
nusistato kelioms dienoms klubų ir kitokių organizacijų BRIGHTON P ARK
prieš laiką. (Susirinkimą jos ' valdybos ir visi tam svarbiam
ilgiau 45 min. negal užtęsti, darbui pritariantieji.

Kadangi retas dabar vaka , x , .. , tetą, kuriam pavedė patvarky-ras ar pramoga neapseina be, . .’ . ,5 ‘ J... . .. . . ,.,it: ir patiekti sveikos litera-laimėjimų (lioterijos), todėl 
korespondentai, rašydami die
nraščiui korespondencijas, ir 
skelbia, kad, be kitko, bus dar 
tokio ir tokio daikto laimėji
mas (1 loterija).

.Tnn psnmp rnše. 5r rlnr na.

patiekti 
lūros sąrašą. Paskyrė šiam 
komitetui paruošti žinias apie 
pačius rašytojus, kartu ir ri
nitų žmonių nuoconę apie ją 
veikalus. Šis komitetas veika 
bendrai su Loyola universit©
♦ r. ZPKi/»on»Ao Czv

nes turi sekt klasių progra- L. Komitetas
mą), -----------

1. Susirinkimo sušaukimas 1 Visi visur kalba apie geres-
val. popiet, a) Malda. ,nių laikų grįžimą. Bridgepor-

2. Komitetų raportai. !*<* tai jau ne kalba, bet rea-
3. Pan. Švenč. komitetas iš- džinas, nes Šv. Jurgio parapi- 

dėsto sodalietėms šv. rožan-'i08 <<Wras rengia gerųjų laikų 
čiaus pirmos paslapties turi- ^okių^j, vakarą (“Recovery 
nį; u) Šv. Rašto ištrauka su-1 R°niP ’)• f ,
lyg šv. Luko. (Tuom tarpu' Cliff Higby su savo nuizika- 
scenoje Apreiškimo paveiks- n^a's naujausias melodi
jas) ; b) Sodaliečių giesmė: Šis vakaras įvyks seknia-

Kaip kas met, taip ir šįmet 
spalių 9 d. tuoj po pamaldų, 

: parapijos salėje, bus paminėta 
Spalių 9 dieną, kurioje prieš 
tryliką metų lenkai pagrobė 
Lietuvos sostine Vilnių.

Iš kun. A. Stolz’o raštų lie
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražios 
popieros 8v6. Marijos ir Jė-

Ties Indiana Harbor, Beit 
linijos geležinkeliu, Broad- 
view įvyko katastrofa. Chica- 
gos t roku namo į Iowa valsty
bę važiavo keliolika jaunu 
lankiusiųjų parodą vyrukų.

Kad išvengti staiga pama-!zaus paveikslus.
tyto atvažiuojančio trauki
nio, troko vežėjas ties bė
giais pasuko į šalį ir trokas 

j apvirto. Du jaunuoliai išl^ri- 
|to ant bėgių ir žuvo. Keletas 
|kitų sužeista.

Lietuvos gedulą.

štį korespondencijų, praneši- ginusios dar j kitus komitetus, ^venimo nuoiyK.ų. ruri- 
mų bei skelbimų, kuriuose ra- kurie taip jau atskirai veikia |n.ys: v,eniems varPai skelbia 
soma apie laimėjimus (lioteri- ir planuoja, o paskui, susirin- tik pieta nietą’ k,t,enis tai va*

landa pagarbinti tą, kuri suti
ko būti Aukščiausiojo Sūnaus 
Motina).

4. Direktorės kalba: “Jūs?

jas), nes už tai prieš veikiau kime visoms pristato patari- 
tį įstatymą bus atsakingi ne mus visai savaitei, 
tie, kurie laimėjimus rengia. Ketvirtadienį, spalių 5 d., 
bet pats dienraštis. Dėl to šiuo akademijos du šimtai penkios 
prašome visą korespondentų,
rašant korespondencijas, nieko 
nerašyti apie dr-jų daromus 
laimėjimus, nes vis tiek redak
cija turės tas vietas išbrau
kti, arba vis ii tokių korespon- paskutiniojo susirinkimo. Ma-1 ^aptinus.^
dencijų rudėti. Redakcija tyt, kati joa per 45 min. daug! 6- Pa’i,ll5™as ir pririnlma.

pasilinksminimo: penktadieny
je 13 d. vardu: Prietarų už- ,

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

Bus kalbų; kalbės didžiai 
gerb. klebonas kun. A. Bris- 
ka.

Varg. Justas Kudirka su
rangė gražią programą.
- Viri parapijonai kvi«iami , tei(<taĮi Kauno m s W>< 1924 m 
j šį vakarą. Čia paminėsime .______________

300 OPERACIJŲ KASDIEN

Kauno miesto lombardas įs

Komisija.

TAUTOS ŠVENTES 
PAMINĖJIMAS

Knygos kaina, imant po vie
ną, 35 centai.

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.

dešimtvs sodaliečių savo 45 esate šviesa savo parapijoje”, vakare įvyksta svarbus susi-
minutų susirinkime bendrai 5* a) Pan* Svcn6, komitetas rinkimas Šv. Vardo draugijos.

ragina sodalietes prie gyvojo Yra labai svarbių dalykų sva--1 
rožančiaus, b) Dalina lapelius rstynųii, tat visi nariai ir ne

susirinkime bendrai 
dėjos prie pasimokinimo, ži 
nių, ir pasidorinimo.

KAIŠIADORAT. — Tautos. 
šventės paminėjimą oficialiai, 
surengė vietos šaulių būrys. I 

Hytoj,' spalių 10 d., 8 vai. šventės išvakarėse stoties aikš
dėjo susirinko mokyklos, šau-i 
liai, organizacijos ir visuome-

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas .

TOMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

C r oslay
RADIO

0K2AC [YpDCgę
čia naduotame nroirrame iš 8U Pertomis rožančiaus pa nariai kviečiami skaitlingai su' UKORO LAlIlLOv 
Via pačiuotame programe .... . . . — Kraustau Rakandus, Planus Ir pri

sirinkti. A. A. A. P.'statau anglis už pigiausias k->lr»":
Black Barni t7.RO: Hacktng S8.09 i

M ‘TOGAS” JUMS DUODA:
L Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomins vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus:

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Jdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomins paveikslus ir juokingus piešinius;

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

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

ir tikybinės minties dienraštį Amerikoje.
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.n **

2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WESI SIDE

IMI' cr« Crerk M.75.
Pnš*nl*t gflgr

J. O K S A S 
2649 West 43rd Street

Šį vakarą, spalių 9 d., Auš
ros Vartų parapijos salėje

mušimas”. |
7. Aptarimas “Ciscora” lai j

kraščio. (“Ciscora yra Cbicft I 
gos Sodaliečių Centro “Cisco
ra” organas. Čia klaustasi ai 
pritarti toliau leisti “Cisco
ra”, ar pertraukti iki po d© jvestsidiečiai minės Vilniaus 
presijai). į užgrobimo sukaktį. Bus išpil-

8. Scenoje vieno akto pamo ’dyta graži programa. Bus kal- 
ka: “Šeimoje rožančiaus ma bų apie Vilnių. įžanga vi- 

jlda”. (Keturi asmens; deši- siems dykai.. Kolektos taippat
mts minutų). .nebus.

9. Užbaiga. Į Visi kviečiami po rožan-
Butkiūtė Pranė čiaus pamaldų susirinkti į pa- 

rap. salę. Komisija.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP.. 
BRID6EP0RI

SVARBŪS SUSIRINKIMAI

REMKITE KATALIKTS- 
KĄJĄ SPAUDĄ

Dariaus ir Girėno pamink-! 
lo statymo reikale svarbūs su
sirinkimai įvyks spalių 9 ir 
12 dd. Šv. Jurgio parapijos 
salėj, 7:30 vai. vak. Susirin- 

ikimai šaukiami prisirengimui 
prie Tag Day, kuri yra pa-

^... . kMiiiihrt ii Am

J. P. WAHCHES
ADVOKATAS

| :.ims sunku bejplrktl. o lietuvių 
CRANE COAL KOMPANIJA vietoj 
pakėlimo kainų dar nupigino. Kam 
reikta anglių, telefonuoklt tuojaua 
gausit daug pigiau negu kur kitur — 
Telefonas

REPCBLIO S402

Visos anglių kompanijos pakėlė an- 
2-105 W. «3rrt St.; #3nl Ir Wp«trm av. I »Uų kainas, taip šukėtai, kad lmo-

Tel. PROsppr, 1135
Rorielsnd: 2 E. 10®i-d Plapp, 

prie State Street
tv-l. PVI. man 5950

JOHN B. BORDER
į ADVOKATAS

i 105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas HTAte 7M0

Valandos • ryts Iki I popiet 
į 2201 W. Cermak Road
Į Panedėllo, Seredoa fr Pėtnjrfiloc 
1 vakarais « iki •

Telefonas CANaI 1122
Namai; 6459 S. Rockwell St.

| Utamlnko, Ketverge ir Rubato*
I Vakarais 7 Iki •

Telefonas ItEPntrlc N00

INSURANCIC
NOTART
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškur

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITA1ORCIŲ A O■« T V RA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TOTSnrOflMTr PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 W.ST 47th STR. Tel. LAFayttte 1083

' * I ■ ■■ ■ ■■■!■ ................. — ■■■ H

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą voga 
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2. nr 4 tone 
® ton* or more

Pochy M. R.............. R7.75 R7.25
Kent. M. R...........*5.75 AY45
lAimip ................... M.7S M.25
Black Rami

.................  »».5O gg.00
ton* .......... RR.75 Rg.aii

•Am

ŠTAI JŪSŲ PR(X1A —
Crosley DUĄL FOUIt

9.50
Crosley DU AL EI V E

*23.95
Crosley DU AL SEVEN

*37.50
Lengvais Išmokėjimais

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

J * • 41 r ’ • » ! A

Jos. F. Budnk, Ine.
3417-21 So. Halsted St
|el. Boulevard 470&-8167

Jos. F. Budriko krautuvės 
duodami lietuviški radio 

programai:
Nedėliomis: W. C. F. L., 

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

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




