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BOLŠEVIKŲ PRIPENIMAS GELBĖS 
PASAULIUI -JUOSEVELIAS
KUBOS VALDOVAI BIJO 

PUOLIMO 'S ORO

TAS GELBĖS PASAULIUI BIJO PUOLIMO IŠ ORO

HAVANA, Kuba, lapkričio 
19. — Kubos vyriausybė bijo 
puolimo iš oro. Ji gavo žinių, 
kad jos priešai rengiasi su 
lėktuvais iš Floridos, ar Vaka 
rū Indijų užtelti ant Havanos 
ir bombomis sugriauti, jei ne 
kitką, tai nors prezidento rū
mus ir kitas vyriausybės įs
taigas.

VVASHINGTON, lapkr. 19.
— Vykdamas j Warm Sprin
gs, Ga., porai savaičių atsil
siu! prcfls. Rooseveltas vakar 
pakelinį sustojo Savannah 
mieste, Ga., ir pasakė prakal
bą dideliam miesto stadijunie, 
kur susirinko tūkstantinės 
žmonių minios.

Prezidentas kalbėjo apie du 
dalykus: sovietų Rusijos pri
pažinimą ir apie dolerio ver
te. ag

Kas link sovietų^Jis pareiš
kė, kad šis 'pripažinimas gai
lies visam pasauliui. Tas pa
laikys pasauly taiką ir prisi
dės prie ekonominio atkiuri- 
mo.

Kas link dolerio vertės jis
karštai gynė sava „asiatatynų ’ y ATSTOVAS GAUNA 
ir peikė visus tuos, kurie dėl 
dolerio vertės puolimo kri*i- • 
kuoja vyriausybę.

Kalifornijos vynuogynuose daug darbo. Atvaizduojama, kaip darbininkai nuskintas 
uogų kekes verčia į vagonėlius. šiemet pasirodė didelis vynuogių derlius. O kad prohibicija

Po gauto tokio įspėjimo, ka- atšaukiama, tai tuo uoliai dirbama visuose vynuogynuose, 
riuomenė ėmėsi darbo, kad 
apsaugoti prezidento rūmus.
Kone visas riunų stogas nuk
rautas maišeliais su smiltimis.
Kaip žemai, taip aukštai įreng 
ti kulkosvaidžiai ir patrankė- 
lės, kuriais būtų galima kovo
ti su puolančiu priešu.

TEOLOGAS GINA BEAU- NIEKO BENDRA SU TRE-
RAINGE APSIREIŠKIMĄ ČIUOJU INTERNACI
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PAGERBTAS A. KATALIKU U-TO 
REKTORIUS VYSKUPAS

VVASHINGTON, lapkr. 18.-(tono ir New Yorko kardino-
Tomis dienomis čia pagerbtas lai, apie 40 ark. ir vyskupų,
Amerikos Katalikų nniversite-,^uv' Pastų de

partamento sekretorius J. A.

MINĖS MARYLANDO 
SUKAKTUVES

VVASHINGTON, lapkr. 18.- 
Georgetovvn universitetas pa
sirengia minėti 300 metų Mary 
lando įsteigimo sukaktuves 
šio lapkričio mėn. 23 d. Mine ji * 
mo iškilmės su pertraukomis 
tęsis iki kovo 23, 1934 m.

NUTRAUKĖ SANTYKIUS 
SU AGENTAIS

VVASHINGTON, lapkr. 18.- 
Pr i pažinus sov. Rusijos vyriau 
•“ybę, J. Valstybių vyriausybė 
formaliai nutraukė visus san
tykius su keturiais agentais, 
kurie šiame krašte atstovavo 
senąją negyvuojančią Rusijos 
vyriansylię.

ĮLAUŽĖ LAIVO ŠONĄ

NEW YORK, lapkr. 18. — • ----------------
Atplaukęs iš Europos keleivi-1 ^KAITYKITE IR PLATIN 

• • • .................. KITĘ “DRAUGĄ”

VIENA, Austrija, lapkr. 18. 
— '.T. Valstybių atstovas Aus
trijai G. H. Marle 11T, kurs a- 
ną dienų peikė austrus už jų 
religinę ir rasinę netoleranci
ją, apturi daug grasinančių 
laiškų. Spėjamą, kad tai hitle
rininkų darbas.

leidžia grjžti ištrem
tiesiems

RrO DE JANETRO, lapkr. 
18. — Brazilijos prezidentas 
Vargas nusprendė leisti šio 
krašto politiniams ištremtie
siems grįžti į savo kraštą.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
AMBASADORIŲ

HAVANA, lapkr. 18. — Ku 
bos prezidentas Martin laišku 
kreipės į J. V. prezidentą Roo 
seveltą, kad jis atšauktų iš 
Kubos ambasadorių Welles.

nis laivas “Deutschland” įlau
žė šoną laivui “Munnrgo,” ku 
ris kažkaip prieplaukoje pasi
suko ano laivo priešaky.

24 VALSTYBĖS SOVIETUS 
PRIPAŽINUSIOS

KAUNE ŠVIETIMUI SKI
RIAMA 1,130,000 LITŲ

VVASHINGTON, lapkr. 18.- 
Sovietų Rusijos vyriausybę iki 
šioliai yra pripažinusios 24 
valstybės, tarp kurių yra ir 
Lietuva. 27 valstybės nėra pri
pažinusios.

STREIKUOJA TURKŲ 
STUDENTAI

SMIRNA, lapkr. 18. — Vie 
tos Amerikos kolegijoj austrei 
kavo apie 250 turkų studentų.

BRIUSELIS, Belgija, lap
kričio 18. — Perniai gruodžio 
mėnesį Beaurainge dviem vai 
kam apsireiškė, kiek sužino
ta, Dievo Motina. Iki šio laiko 
daugiau kaip du milijonai mal 
dininkų aplankė tą vietų. 
Daug ligonių pagijo, daug zmo 
nių kitokių Dievo malonių ap
turėjo.

VVASHINGTON, lapkr. 18.- 
Kada. prez. Rooseveltas pas
kelbė sovietų Rusijos pripaži-

GRĄŽINO 50,000 DOLERIŲ

Ulinoiso valstybės legislatū- 
ra pereitais metais paskyrė

pagandą J. Valstybėse.
Komisaras TJtvinovas atsa

kė, kad visokia propaganda 
Šio apsireiškimo priešai mė- į priklausO trečiajam internaci- 

gina nuginčyti apsireiškimo |onaju^ 0 juk nėra jokia 
tikrumą. Bažnyčios vyriausy
bė tuo klausimu dar netarė

nimą, laikraštininkai apspito ' 5(),000 dol. Cooko apskrities 
komisarą Litvinovą ir ėmė jo Amerikos Legijonui, kad jis 
klausinėti apie komunistų pro-i savo pastangomis pakreiptų

šią krašto organizaciją šiemet

lo rektorius Jo Eksc. tituliari- 
nis Modra vyskupas J. IT.
Ryan. Tai jam pripažinimas vajdininkų. 
už paskyrimą vyskupu. Tuo j Vaišių metu pasakyta daug 
tikslu M,»vflower viešbuty su-,prakalbų. Susirinkusieji sve- 
rengtos didcLs vaišės. čiai sveikino naują vyskupą

Dalyvavo apaštališkasis fle- rektorių ir palinkėjo jam il- 
legatas J. Valstybėms, Jo Eks- giausių metų dirbti aukštojo 
celencija A. G. Cicognani, Bos švietimo dirvoje.

Padarė planus paskirstyti 
bedarbiams darbą

Pereitą šeštadienį visoj Illi- tyta tvarka. Šelpimo komite- 
nois valstybės visų apskričių tas praneš laiškais šelpiamus
bedarbių šelpimo komitetų pir ^darbios ir jiems nurodys, 

kur ir kada jie turi nueiti, 
kad gauti darbą.

Manoma, kad už keletos die- 
kad paskirstyti tarp bedarbių jnų • dftrbą ,)US apie
viešuosius darbus. (75,000 darbininkų. Kiti bus

Illinois valstybės • bedarbių šaukiami taip greitai, kaip 
šelpimo komisijos pirmininkas įtik bus suspėta. Artimiausiuo- 
Dunham, kurs minėtam susi-.ju laiku visoj valstybėje bus 
rinkime pirmininkavo, liedar- d'uotas darbas apie 187,000 
Iriams paskelbė tokių svarbių bedarbių. Jiems darbas bus

Farlev ir visa eilė kitų Žymių
jų dvasiškių, pasauliečių ir

miuinkai turėjo susirinkimą 
C’hicagoj. Padaryta planai,;

galutino savo žodžio.

Žymus teologas kun. Lenain 
gina apsireiškimo tikrumą. Jis 
savo išvadas ypač remia įvy
kusiais nepaprastais ligonių iš
gijimais. Jis pareiškia, kad 
tokių įvykių negalima išaiškin 
t i natūraliniu būdu.

TREČIADIENI SUSIRINKS 
LEGISLATŪRA

Illinois valstyliės legislatū- 
ra susirinks nepapraston se- 
sijon ne rytoj, liet trečiadienį, 
lapkričio 22 d.

sovietų vyriausybė ir ši pasta skirti 50,000 dol. nebuvo rei- 
roji nesankcijuoja tos propa- J kalingi. Tad Legijonas šią su-
gandos.

Pagaliau pripažinimo sutar 
tvje trečiasis internacionalas 
neminimas, atvežė Eitvinovas. i

Bet jis nepasakė, kad kone 
visi sovietų aukštieji komisa
rai yra šio internacionalo jei 
ne vadai, tai nariai.

NUMATOMI DIDELI BOL
ŠEVIKŲ UŽSAKYMAI

VVASHINGTON, lapkr. 18.- 
Yra žmonių, kurie džiaugias 
bolševikų vyriausybės pripa
žinimu. Jie dabar sako, kad 
bolševikų vyriausybė duos šia 
me krašte didelius užsakymus, 
žinoma, kreditan. Ar bolševi-

turėti savo -suvažiavimą Chi- 
eagoj. i nurodymų. į , per tris mėnesius. O paskiau,

T>egi joniukų suvažiavimas Jis sakė’ kad Wiflrbiai neitų’ rasi, bus prailgintas, 
įvyko Chicagoj. Pasirodė, kad iS nanu* teiriautis aPie ?iuos, Dunham pranešė, kad nebus 

viešuosius darbus, kurių nieku (užmiršti ir tiej bedarbiai, kurie 
būdu negaus, kaip tik nusta- neima iš Valstybės pašalpos.

mą atgal grąžino valstybės 
iždui.

Šio fondo gražinimas tiek 
garbingas, kad pripažįstamas 
nepaprastu įvykiu.

NORĖJO PRISIPAŽINTI, 
IŠTEISINTAS

Dėl T. Žutauto, 55 m. amž., 
nužudymo Ed. VVeiss, 29 m. 
amž., teisine bylos metu no
rėjo prisipažinti kaltu. Tačiau 
negavo progos tai padaryti. 

(Neužilgo prisiekusieji teisėjai

RAGINO DIDINTI PIRKIMO 
JĖGĄ

Darbo departamento sekre- f^ai Kai**8 užmokėti, tai kitas I 
torė Perkins, sakydama pra- } klausimas, 
kalbą Chicagoj, ragino čika-
giečius visomis priemonėmis 
didinti pirkimo jėgą.

KAUNAS .(per paštą). —
Kauno miesto tarybos švieti
mo komisija apsvarstė me
tams miesto savivaldybės ftvie 
■tiino reikalams sąmatą. Ji su
vesta 1,130,000 litų sumai.

Svarstant sąmatą, iškilo į- 
domių sumanymų, kuriuos sie
kiama įgyvendinti. Iš jų pami
nėtinas tas, kad'prie kai kurių ti jų žinovams. Pastarieji tu-

Įima ir kiek leis gamtos sąly
gos. Svarbiausias to tikslas y- 
ra tas, kad mokiniams leisti 
dažniau pakvėpuoti šviežiu o- 
ru. (

Antras' dalykas, kaip rašo 
Rytas, komisija siūlo įgyven
dinti profesinės orijentacijos 
tyrimo reikalą. Dabar miestas 
šiam dalykui turi instrumen
tų rinkinį, kuris dar norima 
papildyti ir sutvarkius paves- i

mokyklų norima įsteigti atvi
ram ore gimnastikai aikšteles.

rėš ištirti baigiančiųjų mo
kyklą gabumus it duoti atitin-

LIETUVOJE . linių elitinių rugių ir kviečių 
(sėklų; pažiūrėję veislinių kiau- 
į lių ūkius, kai kurie Klaipėdos 
'krašto ūkininkai išsirašė ge

ISTORINIAI JAVŲ SAN
DĖLIŲ GRIUVĖSIAI (stebėję Marijampolės cukraus

“ ' , fabrike Nuverstas kalkių purvo
Žemiau Kidulių, prie pat | j.n-ivas> išsirašė jų 15 vagonų

Nemuno yra mažai kam dabar ( laukarns tręfitL
žinomas Kukarc.kės kaimas. |
Prieš keletą šimtų metų Ku- ( Klaipėdos krašto moterų 
karcke buvo garsi, kaipo javų ja Biržuose susipažino

nesnės veislės kiaulių. Kiti, pa

supylirno vieta, ne tik Lietu
voje, liet Karaliaučiuje ir ki
tur. Į Kukarckės sandėlius ja-

ėmė jį ir išteisino. Teisme su-ivus veždavo nuo Gardino, Su
keltas triukšmas.

ŽUVO MOTERIŠKĖ

Trijij lubų namuose, 317 So. 
Lincoln gat., kilo gaisras. At-

valkų, Kalvarijos, ’telšių. Iš 
Kukarckės javus laivais vež
davo į Karaliaučių, Liubeką 
ir kitus pajūrio miestus. Apie 
S. Kalvariją dar ir! dabar yra 
priežodis: “Rengies į kelionę,

Išvykę ugniagesiai įsiveržė rū- J lyg į Kukarckę.”
sin ir ten rado negyvą namų . _ . . „ , ... i

. . , ,r t. f. Tų garsiųjų Kukarckės ja-!savininkę Mrs. E. Dodian, 70 , . .....
, ... vų sandelių griuvėsiai dar ir

nl. amž. Namų rūsy ji gyveno. * ,"dabar yra. Vienas iš tų trobe
sių dar užsilikęs visai geroje 
padėtyje. Išlikusios trobesių

TTX ... . ,... . . i liekanos duoda vaizdą, kad čiaUž garadzių apiplėšimus teis-1 ...
mas nubaudė nuo 1 metų iki l’^rųjų Imtu milžiniškų pas- 

gyvos galvos kalėti T. Mull-įtatų. 
ins, Cli. Brolis ir Alf. Bnc-

NUBAUSTAS KALĖTI

nis. Visi 17 metų amž. REALE NAUDA

Aikštelėse manoma daryti gim kamus pažymėjimus, kurie pa 
naRtikos pratimus ne vien- per (dės tėvams orijentuotis vaikų 
to dalyko pamokas, bet ir per- gabumais ir kokiems daly-

Sakosi, jie buvo “įžeisti.” [trankų metu, kiek tai bus ga-; karus jie turi palinkimo.

Šią moteriškę, May A. Ben- 
tkey, VVaąhingtone prezidentas 
Rooseveltas paskyrė jaunimo 
teisman teisėja Columbia dis- 
t rikte.

Lietuvos Keleivis praneša, 
kad po šiais metais padarytų 

Iš valstybės bausminės St. , gausių ekskursijų į Did. Lietu 
Charles mokyklos pabėgo 9 vą jau dabar jaučiama realios 
jaunuoliai.

PASPRUKO 9 JAUNUOLIAI

su lininių siūlų verpykla. Jau 
kelios šeimininkės kreipėsi į 
Ūkininkų draugijos centro vai 
dybą, prašydamos prisiųsdin- 
ti tų siūlų jų ūkio reikalams.

SUTVARKĖ SKOLAS

Nuo nederliaus nukentėju- 
siems skolos įstatymu jau su
tvarkytos. Jos bus grąžinamos 
per 4 metus, kasmet po vieną 
skolos ketvirtadalį. Pirmąjį 
ketvirtadalį reikėsią jiems grą 
žinti iki šių metų gruodžio 31 
d. pinigais, o likusią skolą ja 
vais: rugiais, avižomis, kvie
čiais ir senienomis. Grū
dai bus priimami tokiomis kai
nomis.- rugių cnt. 15 lt., kvie
čiu — 19 lt., sėmenų — 25 lt., 
avižų — 14,50 lt. ir vikių—13, 
50 lt.t •!

SUMAŽINO GRIETINEI . 
KAINĄ

Užtepti mokyklų langai 
skandžiai paveikia mokinius.

naudos. Pavyzdžiui, skskursi- Chicagoj pieno trnstas su- 
jų dalyviai išsirašė iš Dotnu- mažino grietinei kainą iki 35 
vos žemės ūkio akademijos j centų kvortai. Iki šioliai bn- 
apie pusantro vagono origina- vo imama 55c.

kJ
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A. A. KRISeiUKAITIS u_ AIŠBĖ

Paskutiniu metu nuo aktyvaus rašytojo dar
bo velionis buvo nutolęs ir visų savo energi
ją įdėdavo į teisininko ir profesoriaus sritį. 
Tiesa, kurtais šį tų dar parašydavo, bet dėl j
tų rašinių į rašytojo laurus per daug nepre-1 
tendavo. Tai buvo lyg ir “atliekamo literato,1 
užrašai”.

Liūdna, kad vienas po kito j amžinų po
ilsį eina lietuvių^tautos žadintojai, valstybės 
steigėjai ir jos stiprintojai. Praėjusiais kele-

LIETUVOS GYVENIMAS
ERMYDERIS LIETUVOS 

EKONOMINIAME GY
. VENIME

| Igdunia nė j tautybę, nė Į t i 
jkvbų. Taigi dabar Lietuvos e 
i komuniniam gyvenime yra ti 

inonė, prekyba, amatai pusili įknis eituydeiis, kinį sudalo 
i ko svetimtaučių, daugiausia koopcrat\\ų bei verslininkų 
žydų, rankose. ' Į užsimojimai užimti geresne:

. vietas bizniuose, žydų pašiau
Atėjo laikas lietuviams ir|gOK išsilaikyti savo senose po- 

,ekonominiam gyvenime b*gyli xįeijose, Liėtmos

:(A:;

Ilgos vergijos laikais lietu
vių tauta buvo sustumta tik-1 . , . . , „ - - -------
tat kaimuose. Lietuvos darbi-'. . • • -* -• - .dukn ekonominiuose įukuluo

riais metais žymiai suretėjo žilagalvių tautos ninkus — „įtenkino savo bel 1 mmausia čia cine | se> žy(lų h(,įko|.,s Vokietijų
veikėjų eilės. Jie apleidžia šį pasaulį <ia«B I gimtilljs lnies,uose paskaliu,-
darbų nudirbu ir palikdami atgimusios laū- pastul„df.iio vieUi kuip ir 
aų tautos kartai milžiniškus savo darbų pa- k#u skurdl) ir ki# ,*»•* k'-operalyvų 
minkius. Nepriklausomoji Lietuva amžinai ūkiuillkuiliii tlln-.jo u(i. I''sų laikų daug p,-,k auše nuo
bus jiems dėkinga. Ant jaunesnes kartos vis į svctjlllU8 kiušius su- l'a ' z'os Pal‘"‘ku"lu b-‘
didesnė atsakomybė uždedama ir reikia lin- 4uol)os h. laisve,nio 0. i l’“'“"““'
kėti, kad ji tų atsakomybės našta garbingai: ieškoti Lietuvos iniestuo t"'Jvb-' "u',1) !hLi"u
neštų, kad ne tik kad nežūtų gausingi ae- w 1>uv0 Vi^U^r

. - , ; • . į. . . i (lietuvių privatinių pirklių.jiesnės kartos veikėjų darbai, bet kad mūsų valdininkui> žydai pirkliui ,,ei
tauta vis labiau augtų ir stiprėtų.

SKELBIA NETEISYBĘ

“Tėvynėje” įdėta lakūno p. James (Ja- 
j.nušausko) pareiškimas dėl antrojo skridimo. 
1 Pareiškime štai kas pasakyta:Anų dienų trumpai pranešėme, kad spa

lių įnėn. 31) d. Kaune mirė dar vienas seno
sios kaitos veikėjas, Vyriausio Tribunolo pir
mininkas, Lietuvos Universiteto teisių fakul
teto profesorius ir rašytojas Antanas Kriš- 
čiukaitis — Aišbė. Palaidotas Kaune, lapkri
čio 3 dienų.

A. a. Ant. Kriščiukaitis gimė 1864 m- 
liepos 2(1 d. Pažeriu kaime ir valsčiuj, Vilka
viškio apskrity. Ten joyt išėjo ir pradžios mo
kslų. Gimnazijų baigė Marijampolėje, o 1890 Nieks iš “Draugo” redakcijos ir adminis

pramonininkai, lenkai namų 
!savininkai bei amatininkai. Vi 
šame krašte geresnėse žemėse 
žibėjo bei žydėjo lenkų dva
rai, bažnyčiose skambėjo len- , 
kiškos giesmės bei pamokslai. 
Bet Lietuvos sodžiuose ir ši- i 
nitų tūkstančių jos išeivių kiū !‘*Jis (p. W. J. Kareiva) mane pirmiau

siai suvedė ir supažindino su ‘‘Draugo” Re- jtinėse tyliai ir 
dakeijos atstovais. Perstačius jiems visų rei
kalų, kurį jie priėmė labai šaltai ir pažadė-

riliai

dirbti kooperatyvai; Jlt I prekėms,
jau yru nuveikę, 

klestėjimas

pramonininkų, amatininkų). Ši 
sąjunga pasistatė sau tikslų 

atkovoti lietuviams prideramų 
vietų prekyboje, pramonėje, a- 
įuatuose ir kituose versluose 
bei bizniuose. Ir per trejetų
metų nemažai nuveikė.

•Spalių 7 — 13 dienomis lie
tuvių verslininkų sujungti Kau

i liuesu ivuui ir ginai ruselio > - , . . -» • ...... , . . i ne sušaukė dideli visos Lietulietuvio kantri, ištverminga, - . . ... .. vos verslovinmku1 garbingos bei dalingos praei-!.- , ..
jo man į kelias dienus pranešti ki> jie galės ties įkvėpta dvasia. Kongresas pai an
tuo reikalu pagelbėti”. . i1'1-1 r.utaiunų, kaip lietuviams

. . , , . . .. , , , . Po 1914 — 1918 metų pa- :įsigalėti įvairiuose versluoseLak. James tuo nori pasakyti, kad skn- • . , - ‘ , . . , ... ,. ............................ .. .... .saulinio karo baisaus sukreti-i bizniuose. (Apie tuos nutan-dirno reikalu jis pirmiausiai kreipėsi t “Drau 1 ....................... , ,. , . . , ., , , v . .J H r staiga išsipildė Lietuvos ! mus kitų kartų parašysim).

kongresų. 
‘ uaug svar-

nio,

vyriausybe.
uo i

vokiečių ruper -uu 
pašalinti žydus tarpininku.. 
Lietuvos — Vokietijos pnk> 
boję ir 1.1.

Kokie iš šitokio persimai!- 
nio išeis “miltai” parodys ne
tolima ateiti.-:. Bet Lietuvos 
valstybės ūkiui bet koks aš
tresnis '‘persimalinias” šiais

Wasliingtono, D. C., šiltada
ržy išvystytas naujas augumo, 
T<uris naikina vabzdžius. Aug-

krizio laikais nėia leugvinan- įmuo pavadintas “Darlingto- 
tis reiškinys.

URUGVAJAUS POETE 
APIE VILNIŲ

ma”. Julia Rėed vienai aug
mens šakai duoda pagautų va
bzdį.

---------- skirta 5,1835000 litų, Žemės ū-
Neseniai į Lietuvų buvo ap- kio akademijai išlaikyti (Do- 

silankiusi Urugvajaus poetė tnuvoj) 912,165 lt. ir aukštes- 
lloša Leal, kuri keletu dienų nėms žemės ūkio mokykloms 
viešėjo Kaune tikslu susipa- 1,209,191 litas. • Tsb.-
žinti su Lietuvos rašytojais. I -------------------
Poetė Lietuva buvo susižavė-!
jusi' ir pasakojo savo įspūd- J 
žius iš Vilniaus, kur ji buvo i

6ARY, INDIANA
anksčiau* nuvykusi. Vilnius. I Lapkričio 11 d., šio miesto

gų”. Bet tai yra grvniausias prasimanymas. | r i v ' - . ,, • i - , 1 . 1 . ' ‘ Jakui- anglų dv- - on '»/ •• • j • • Odelio pranašo - poeto Mai iZvdai kooperatyvų ir verslo-,— pasakojo poete, -- dabai
m. juridinį fakultetų Maskvos universitete. 
Išbuvęs kelerius metus teismo kandidatu, 
1896 m. buvo paskirtas Naugardo apyg. teis
mo tardytoju į Teveliįnų, Ten tas pareigas 
ėjo aštuonerius metus. Paskum, būtent,. 1904 
m., buvo paskirtas tam pačiam mieste apyg. 
teismo nariu. Vėl po kelenų metų buvo per
keltas į Naugardų, kur dirbti ėmė civ. sky
riuje. Po didž. karo grįžo į Lietpvų. Čia buvo 
priskirtas prie Teisingumo Ministerijos, kur 
nuo 1918 m. lapkričio 16 d. jbiiti buvo paves
ta eiti Ministerijos juriskonsulto pareigas. 
Valstybės Tarybos prezidiumas nuo tų .pačių 
metų gruodžio 10 d. pavedė eiti jam Vyriau
siojo Tribunolo pinu. pareigas. Trib. pirmini
nku jis išbuvo ligi mirties. Jo nuopelnai, ypač 
tvarkant Lietuvoje teismo organų darbus ir 
ruošiant kai dairiuos turinčius pamatinės rei
kšmės įstatymų projektus, yra dideli. Už tuos 
nuopelnus dabartinės vyriausybės buvo apdo
vanotas 1 laipsnio Vyt. D. ordenu ir 2 1. Ge
dimino ordenu. •

Susikūrus Lietuvos Universitetui, A. 
Kriščiukaitis 1923—24 m. įlietais buvo pa
kviestas dirbti į Teisių Fakultetų. Čia vedė 
Baudžiamojo Proėeso Katedrų ir pratybas. 
Universitete, kaip ir kitas pareigas, ėjo iki 
pat savo mirties.

Velionis yra pasižymėjęs taip pat, kaip 
ir rašytojas, pasirašinėję,< slaptavardžiu Aiš
bė (A iš Ko). Žinomesni yra keli. jo realis-

trneijos narių apie p. James nė negirdėjo pi
rmiau negu socialistai pradėjo skelbti ant- 
rųjį skridimų. Vadinas, pirmiausiai jis krei
pėsi į socialistų laikraščio redakcijų. J “Drau

ronio žodžiai:
Atsibus Tėvynės sūnūs 
Gilių praeitį atminę 
Pagimdys vargai galiūnus

kdieninis laikraštis 
užsprangiHo lenkus. “The Ga- 
ry Post — Tribūne” padarė

vininkų žygiuose įžiūrėjo savo inb‘^as kaip didelis ka-
interesnms pavojų ir jau su-: k’jibias, kuriame kali ne tik ....
organizavo savo komitetų ko-1 ^e^llv,a1’ ir .vietiniai len- j^kantį pažymėjimų, 
vai su žvdams pavojingais' kai- Lietuviams tas kalėjimas “Poland is under tre domi-

nation of Marškai Pilsudskį. •' 
of Nations, 

the 
orld

degėsių ir griuvėsių, žlungant I boikotuoja vokiečių prekes, i pasižadėjo parašyti knygų a- .Jelations, Ims lailed again and 
Lak. James nori mūsų visuomenę suktai- lkuįlnYllinėlns didingoms Rusi- Todėl vokiečių firmos ati-' P*« *a'o kelionę ir iškelti len- again to nieasure up to its 

dinti, skelbdamas, kad jo.sk^įiųo rėmėjų^ fr Vokietijos iiiiperijomj minėja atstovybes“ žydų ir'kų skriaudžiamus lietuvius VU H did not prevent the
i------------------------ AL.: t:—* < i, • , v. Ttalfflnsr:f¥dni sėėzing Fitiitiė/

go” atvyko tik po sa\o aviacijos dienos Cbi- Ugnimi uždegs krūtinę”... Į reiškiniais. Vokietijos preky-' >'• 'l lengvesnis dėl to, kad jie

cagoje, kada jau buvo susidaręs lai k 
nutetas iš .socialistų: Grigaičio, August 
čiaus ir Vaivados.

‘l°S J1 I Du milijonai lietuvių, su iš- bos iirmų agentai Lietuvoje kovoja ir žino anksčėau ar vė-1 Hie League ot Nati 
inas o ^ugĮįnĮOinįs p3r karų; kišenė- beveik visi buvo žydai; dabar J‘au jiems išsivaduoti. . "Iiich was to have been 
istinavi nj^ aruodais ir tvartais, ant'jie ir jiatys platina ir kartu Grįžus j savo kraštų, poetė d°or u new era *n w

komitetas yra nepaitinis. Tai netiesa, jį su-j a|s(aĮt-. Nepriklausoma savo į jas perdavinėja lietuviams it bliaus krašte, 
daro beveik visi naujieniečiai. Tiesa, įeina 1 vaU1 at 0,įti lai. | vokiečiams. Valdžia paskolo-'
viena katalikė moteris, bet ji ten pateko per svę pra-jo Rarų if vidujinio mis ir kitomis lengvatomis tu- 
nesusipratimų, jokios katalikų organizacijos \apsitvarkynio laikotarpis. A- ri daug įtakos prekybai ir! 
ji neatstovauja. KVisas komiteto; centras yra !pįe ekonominį iš svetimųjų iš-j pramonei. Bet valdžia, nors1 

Nhujienų ’ redakcijoje. Taigi, aišku, kuri sivadavimų nebuvo. laiko pa- politiškai yra kaip ir diktato !
visa šio organizavimo skridimo kontrolė yra 
socialistų rųnkose.

Mes nesitikėjome, kad p. James galėtų 
neteisybę skelbti. Mums rodos, kad to jam 
nereikėtų daryti — užtenka, kad socialistai
visokių nesąmonių ir neteisybių prirašo ir Į advokatų sųi ašų. Sakoma, kad žydai, ypač
pripasakoja. į turtingesnieji, iš Lietuvos keliauja dėl to,

------ ■ kad ten nebegali tiek daug uždirbti. Mat,
PASTABĖLĖS i lietuvių tauta, jau pradeda susiprasti, dau-

----------- į giau pradeda lemti savuosius įmonininkus

LĖŠOS ŽEMĖS ŪKIO 
KULTŪRAI

Įvairioms žemės ūkio kul-

sirūpinti. Tiktai dvarai'iš ka- : rišua, ekonominiam gyvenime tūros išlaidoms šiais metais

the Poles from taking Vilna, 
the capitifl of Litbua'nia, nor 
the Japanese from grabbing 
Mancburių”.

Matome, kad apie Vilniaus 
užgrobimų rašo ne tik lietu
vių spauda, bet ir amerikonųrto buvo sutriuškinti, nes jp yra labai liberališka, ir todėl A’alstybes biudžete yra paskiru

savininkai lenkai priešinosi ji paremia bet koklius ekono-jta is visp 7,923,287 lt. Žemės' jr* gag viso pasaulio. Lenkui 
Lietuvos politinei laisvei. Pra ininius užsimojimus, neatsižve ! Ūkio Kūmų subsidijavimui pa 'neoaiį užslėpti Pilsudskio des-

------------------- ’ 1 ■ ? . potizmo, neteisvbių ir daromų
reikalavim, lygybės Europos pol.ttkoje ir. skriaudlJ mŪ6ų Lietuvai. Vi- 
bendrai už labai karingo secral-fašistų nusi-J^ gerai L<j
statyin,. Prancūzija, per save vyriausybę taip Lietuvos ,ri
pat karingai į tokį Vokietijos „usistatynų i k#į.
atsakė. Anglija nutarė didinti savo karo lai-; yilniaus 
vynų, nes, girdi, taf daro Japonija ir Jung-I 
tinės Valstybės. Dėl to ir netenka stebėtis, j 
jei kasdien drąsiau ir atviriau pradedama Į 
kalbėti apie naujų karų. Kų veikia Tautų 
Sąjunga! Nejaugi teisybę pasakė Mussolini’s,

Paskutiniu laiku žymiai pagyvėjo Liet tu} ir dėl to yra privi’rsti šalintis iš lietuvių tar- 
vos žydų iškeliavimas į Palestinų. Kelių ,«a-Įpo. Tegyvuoja lietuvių susipratimas! 
vaičių bėgyje net keli šimtai jų išvyko, du ( « • • •
iš jų milionieriai. Pranešama, kad netrukus! Anų sekmadienį įvykusiim-e rinki- 
dar didelis žydų būrys apleis Lietuvų. Jų (nulos * vokiečiai, diktatoriaus Hitlerio bepia-

tmio pobūdžio Leletristikos raštai, satyros etc. * tarpe būsiu daug advokatų, kurie nepatekę į! mi, balsavo už išėjimų iš Tautų Sąjungos tad Tautų Sąjunga neteko įtakos ir jėgos?

Adv. N. Valunra

fiARSINKINTES
“DRAUGE”

Kuu. J. Navickas-Jonas Airvintaa

MĖTELĖ
(Šaltinis, 1913 m. — NN 40-42)

(20 metų kun. d r. J. Navicko lite ra t i nio 
darbo prisiminiipui)

(Tęsinys) ,/
— Tui^i pirklį l Žinau aš Iš mano tė^ 

vo, kAd laimi turtingas. Netik MozeHę, bet 
ir Reinu .įisai nuklojo savo luotais; jo 
prekių keliai tęsiasi per visų Galiciją iki 
Viduržemių jūrų. Jisai turi puikių duk
terį, tikrų stnbūklų žiedų.'Vakar aš jų 
mačiau važiuojant per miestų su savo tė
vu ir stebėjausi jos grąžomu. Būtų mote
riškė kaip tik tau sutverta, o jos dalis ir 
kraitis paliuosuutų tave nivisokių ru- 
jtesčių ateitimi.

— Kalbi taip, lyg nuą manęs tai pri
gulėtų. Juk Morkus neatiduos savo dukte
rie* elgetai.

* . * '— Pabandyk, tau nieko nekenks: pa
eini iš augštos kilmės, o pas pirklius ne

maža tai reiškia. Giminės garbė atstoja 
keliolika prekių luivų.

— Kaip ji vadinasi f — staiga pa
klausė Julijus, nes draugo patarimas kas
kart labiau jam patiko.

— klėtelė. ,
— Abejoju, ur kuomet nors aš jų^ ma

tęs; turiu prisipažinti, kad mergaitės mū
sų luomo nėra man svetimos.

— Labai galimas daiktas, ne« Mėtelė 
niekuomet viešuose 'žaidimuose nedaly
vauja. Jos giminė, nors’ labai turtinga, 

įgyvena gana plastai ir užsidarius.
— Tai labai aiškus dalykas, kad ne

gulima tikėti pasisekimui, juo labiau, kuri 
mane pažįsta kiekvienas šarlatanas... Sa- 
k4i, labai giaži esanti?

— Ar gi turiu tai amžinui' kartoti ? 
Žinoma, kad jos gražumas yra visai ki
toks, kaip piūsų lubino mergelių. Prisipa
žįstu, kad jų pamatęs, jaučiu kokių tai 
baimę ir nusižeminimų. Iš jos tamsių a- 
kių nežėji ta baisi ugnis, kuri yra mums 
gerai žinomu...

• Julijus atsiduso.
— Tavo Metelės gyrimas kaskart jų

atstumia nuo manęs, atsakė Julijus, 
kų aš galiu paaukoti taip prakilniai mo
teriškei? Kas bus, ku£į nebus, turiu jų pa
žinti. k

— Tik klausyk! Juk tavo siekiai nė
ra toki blogi.’ Kaip tik nutarsi vesti, į a- 
sistengsiu, kad mano tėvas tavo vaidu 
paprašytų .Morkaus Metelės rankos. Ma
nau, kuif>o draugas tavo vejionic.s tėvo, 
noriai fų padalys. Aš tikiu, kad Morkus 
n'h’ko priešingo neatsakys galingam mies
to prefektui.

— Brangusai Antonijau! Turiu šį su? 
mflnymų išmėginti. Tuo tarpu dėkoju tau 
širdingai už tavo prielankumų, n»*s mi
tuli tavyje ištikimų savo draugų.

Būtų man labai nesmagu, — atsakė 
prukalbintusiii, — kad nors kuomet pa-, 
abejotmti apie mano prielankumų. Dar gi 
prisipažįstu, kad traukia mane jiriė to 
vienas daiktus, būtent— netekiyias tavęs.

Taip bekalbėdamu priėjo drauge prie 
tilto, ant akmeninių stulpų pastatyto, p. r- 
mesto per upę. Staiga, važiuoja pro juodu 
karieta, kurioje sėdi puiki moteriškė. Jai

galvų palenkus, Antonijus prilažgo prie 
karietos.

— Sveikų! .— sušuko, linksmai šyp
sodamasis, ir jiubučiuvo puduotųjų mote
riškės rankų: ariu dicvaina,'kad sulejkei 
man tokį brangų vakuro pasveikinimų!

— Juokdary,- barė jį moteriškė, iš- 
palongvo užduodamu skepetaite’ Į>er petį, 
*— bet ko trūksta* mūs sėbrui? Velkasi 
lyg pailsęs asilų pienino!

\ isoki rūpesčiui užima jo galvų, 
* atsakė Antonijus, — vienok tavo esy
bė jus išdildys.

Tuo tarpu ir Julijus prisiartino prie 
karietos. Ant jo’ veido matėsi nusišypso
jimas.

— Žmoguti, kaip gali pasirodyti toks 
nuliūdęs žmomnis! sušuko moteriškė, 
— manau, jeigu nebūtų prie tavęs buvęs 
Antonijus, manęs būtum nepastebėjęs!

— Dovanok, Fulvija, ir aiš turiu rū
pesčių !

— Kas tave kankina ?
— Tai ko neturiu, — atsakė Julijus.
— Nekankink manęs savo pastebėji- 

nikis. Geriau padarysit atsilankydami ko

kiai valandėlei pas mane, tai išvarysime, 
Julijau, iš galvos visokius rūpesčius!

Kada karieta nuvažiavo toliau, Juli
jus išsitarė:

— Labai gailu, kad ji neturi dėžių, 
aukso pripiltų. Prie jos šono ištikro at
rasčiau norų gyventi.

— Toks linksmas paukštelis neilgai 
tavo narvelyj ištupėtų, - atsakė Anto
nijus, — ant galo, tikėk.manim, kud Mė
telė geresnė šeimininkė.

— Todėl aš blogomis šeimynos tėvas. 
Bijau tos Metelės.

Antonijus nusišypsojo. Kuomet, pe
rėję tiltų, prisiartino prie miesto, sargui
imsveikino juos kareiviškai, atiduodami ... • ji»‘d.vieui garbę, nes prefekto sūnus buvo 
žinomas miešto asmuo. Prie pirmutinės 
grįžkelės, juodu persiskyrė.

f — Rytoj pasakysi man savo nuspren
dimų, — tarė Antonijus, paduodamas 
draugui rankų, — tegu dievai tavo min
tis nukreipia prie gero. Gal nori pasi
tarti Fulvijos I

(Daugiau bus)
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TRUMPA SVC. TREJYBES PARAPIJOS . '
ISTORIJA

PBSPOtm

(Visas žinias ir statistikas informavo autorini senas 
parapijon&s)

menkos lietuvių bažnyčių. Ga
rbė tiems aukotojams parnpl- 
jonanis ir sumanytojams to 
tikybinio žiedo, kuris puošia

(Tęsa o pust.)

-r - T

Švenčiausios Trejybės para- vėliau, 1909, parapija kampinį
pijų, Wilkes-Barre, Pa., suor
ganizavo didis lietuvių patrio
tas ir veikėjas, didžiai gerbia
mas kun. Aleksandras Burba. 
Tuo laiku jis klebonavo šv. Ka 
zimiero parapijoje, Plvmouth, 
Pa. Jis matė, kad lietuviai ka

buti} išleido ant lioterijos ir 
naujas savininkas jį nukėlė ki- Į 
toli bažnyčios pusėn, prie Sou
th gatvės. Antrų j j butų para-1 
pija nukėlė žemiau prie So. 
Monde gatvės ir nuo to laiko 
iki šiai dienai naudojamas kai-

talikai gyvenantieji kitoj pu- i po klebonija. Tais pačiais mė
sėj upės, išsisklaidę po Į vai-1 tais, t. y. 1909, nutarta naujų 
rias kitataučių parapijas, lietu bažnyčių statyti prie kampo
ri progos klausyti Dievo Žod
žio savo prigimtoj kalboj, ir 
kad jiems užtatai gręsia ištau-

South ir So. Meade gatvių, ka
dangi pirmoji pasirodė visai 
maža augančiai parapijai. Nau

tėjimo pavojus. Jis atjautė tų jai bažnyčiai rūsis (skiepas) 
didelį nepatogumų nekuriems*iškasta 1909 metais. 1910 me-
Wilkes - Barriečiams priklau
santiems prie jo parapijos lai
vu plaukti iš Wilkes-Barrhj į 
Plymouthų tikybiniais reika
lais. Todėl, jis tikėjimui ir tau 
tystei pasišventęs, 1902 me
tais pradėjo organizuoti lietu
vių parapijų Wilkes-Barriuo- 
se.

Nelengvas tai buvo darbas 
iš Plymoutho važinėti po visus 
Wilkes-Barrių miesto kampus 
ir rašinėti lietuvius į naujų pa 
rapijų. Patogumų, kokių mes 
šiandien matome, tais laikais 
nebuvo. Pėsčias, per pusnynų, 
visokiame ore, tas mūsų pijo- 
nierius vaikščiojo ir ieškojo tų 
jam taip labai brangių tėvy
nainių katalikų. Galutinai su
rado viso 52 šeimas. Nekurios 
gyveno pačiame mieste, kitos 
priemieščiuose, kaip tai, Ash- 
ley, Sugar Notch, Maltbv, Pt. W)000
Buekley ir Georgetown. Kle-į ’
bonui Burbai organizavimo 
darbui daug padėjo Vincas 
Kvietkauskas, Leonas Virž- 
bauskaš ir ĮAndrius Graževi- 
čius. i

Nauja parapija tuoj pirko 
du lotu prie South gatvės uk 
kuriuos užmokėjo $1,600.00.
1893 metais nauja bažnyčia 
jau buvo pastatyta ir rugsėjo 
mėn. J. E. Vysk. O’Hara pa
šventino. Bažnyčia kainavo 
$3,000.00. Parapijonai sumo
kėjo po $36.00, taip vedusieji, 
kaip pavieniai.

Per šešis mėnesius pamal
das laikė pats parapijos stei
gėjas kun. A. Burba, važinėda
mas iš Plymoutho kas sekma
dienį. Vienas šv. Mišias atna 
šaudavo Plymouth’e, kitas — 
Wilkes-Barre.’

Liepos mėn. 1894 m. Švenč.
’ Trejybės parapijoje pradėjo 

klebonauti naujai įšvęstas kun.
Mykolas Šedvydis. Prie klebo
no šedvydžio pirkta kapinynui 
trys lotai nuo Lehigh and Wil- 
kes-Barre G’oal Co. George- 
towne užmokėjo parap. $300.
Ketvirtų lotų kompanija pado
vanojo. Po kun. Šedvydžiui iš 
eilės klebonavo toje parapijo
je kun. A. Kaupas, kun. Jonas 
Balsevičius, kun. J. Martin (ai 
ris), ir kun. A. Lopatto. Kuni 
gui A. I/jpattai klebonaujant,
1903 ir 1904 metais parapija 
įsigijo dar du lotu, su dviem 
butais, t.y. visų kampų South 
ir So. Meade gatvių. Kampi
nis atsiejo parapijai $1,800.00, 
antras $1,600.00. Kunigas A. 
Šaulinskas atėjo klebonauti 
1905 metais. Keturiais metais

tais, jau kunigui V. Vizgirdai 
klebonaujant, pradėta nauja 
mūrinė bažnyčia statyti. Rug
sėjo 4 d., 1911 metais, Jo Ek
scelencija, vyskupas M. J. Ho- 
ban, pašventino ir tų pačių 
dienų pirmų syk joje atnašau
ta šv. mišios, ši nauja bažny
čia kainavo $49,333.03, t. y. 
vien tiktai sienos. Parapijonai 
sumokėjo po $20.00.

Apleidus klebonui Vizgir
dai ėjo klebono pareigas kun. 
J.‘ šupšinskas. Po klebonui 
šupšinskui klebonavo kun. P. 
B. Paukštis iki 1932 metų. 
Prie klebono P. B. Paukščio 
parapija įsigijo da daugiau že
mės kapinynui ir įtaisyta ba
žnyčiai labai dideli vargonai, 
kurie kainavo $10,000.00, ir 
nepaprastos grožės marmuri
nis altorius, kuris kainavo

VIMandi. j

VIGOtra
Enjoy lif«. B« 
on your to«. 
FmI wid«-awak«

U 8 E

Radway9s Pilis
('nie Vegetable Lazatlve)

to ckame lh« int«rin*l tr*c« o( 
impuritie* cauaed by cmatipafion. 
Your pouon-(r« blood will giv. 
you n«w “P«p.”

Mild - Rfltablt At Your Druesut

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jeigu jūsų organai silpni ir jfls 
Jaučiatės senu. priimkite NUGA- 
TONE — lų. pastebStIną vaista. ku
ris padarė stebinčius dėl milijono 
moterų ir vyrų per paskutinius 45 
metus. NUGA-TONE priduoda nau
jos sveikatos ir sustiprina susilpnė
jusius organus,

NUGA-TONE yra vaistas, kur] kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as 
muo turėtų vartoti. Jie padarys kie
kvienų sveiku Ir tvirtu. Parsiduoda 
visose vaistinėse. Nepriimkite pava
duotojų, nes Joks kitas vaistas ne
pavaduos .NUGA-TONE.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famous Vlvanl 8et and In- 
cludca face |»wder, 11.00; Rouge, 75c, 
Tl.au. Cream 11.00. Depllatory »l.00, 
Faclal Aatringent 11.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet Water J1.25. Perfume J2.76. Brll- 
llantlne 76c. Pkln Whltener 75c. Totai 
Valtie 012.00. Speclal prlce, 11.07 for all 
ten plecee to introduce tlils line.

Vardas ...................................
Adresas ...................................
Siunčiame per pažtą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bes Van 58O-5th Avenue, New York

VARTOK WEIDONA TABLETl 8 
Aptlekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių "History of Rhe-
umatlsm" dykai. Kreipkis 

WELIM)NA OORP.
Desk 8, Atlantic City. N. J.

‘•Tastes better than 
mayonnaise!”

sako geros šeimininkės
Tūkstančiai sutinka! Kraft’s Ml

racle Whlp Salad Dresstng yra 
visiškai naujas — ne per daug 
astrus, ne per daug ftvelnus, ne 
per daug aliejuotas. Padarytas IS 
rinktlni’ausių sudėtinių, išplaktas 
nauju Kraft Mlracle Whlp budu.

*

STOK Į“DRAUGO 
JUBILIEJINĮ VAJŲ

M

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant] antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekose. 16c., Ha. 
*1.00.žemo
FOR S K Ilsi iPRiTMTICNS

CIT!
BOBUTE
ATEINA

DOVANO S

Už 5,000,000 Balsy.................................£400.00
Už 4,000,000 Balsy................................. £250.00
Už 3,000,000 Balsų.............................. £150.00
Už 2,000,000 Balsų..................................... £75.00
Už 1,000,000 Balsų..................................... £25.00
Už 500,000 Balsų....................................... £10.00
Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dova
nos pagal jų pasidarbavima “Draugo” Sidabriniame 
Vajaus Konteste.

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

, z '
Amerikos Lietuviai katalikai gali džiaugtis savo 

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

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

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

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

Chicago, Illinois

W OUft OFFICE

r
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Arkivyskupas Jurgis Matulevičius
Šventieji 1933 metai. Marijampolė. 

Marijonų Vienuolyno leidinys. 309 pusi. 
didelio formato. Kuiną nepažymėtu.

Visų pirma ši knyga išviršiniu atž
vilgiu yra didelė retenybė Lietuvoje: gra
žiai aptaisyta, iliustruota, gero popierių, 
tik su viena korektūros klaida. Toks 
knygos išleidimas — tai retenybė Lietu
voje.

Turinio atžvilgiu ši knyga sudaro 
materialų būsiamajui monografijai apie 
didžių ir šventų a. a. Ark. J. Matulevi
čiaus asmenybę. 38 straipsniai parašyti 
įvairių autorių; tarpe figūruoja žymiau
si Lietuvos katalikų autoriai ir veikėjai. 
Bemaž visi straipsnių autoriai akcentuo
ja faktų — didis lietuvis Ark. J. Matule
vičius — tai, moraliniu atžvilgiu, “perso
na immacula-ta. ’’ Tai pripažįsta ne vien 
lietuviai, bet ir autoritetingi svetimtau
čiai. J. E. Vysk. H. Przezdzieckis, žino
mas rašytojas t. F. Muekermann’as S. 
J.); tai pripažįsta ir tokio mūsų kairiųjų 
partijų, autoritetai, kaip prof. M. Biržiš
ka, prof. P. Leonas.

Ne paslaptis,„jog kiekviena vienuolija 
nori savo geriausius narius matyti alto
riuose, su Bažnyčios pripažinto šventumo 
aureole. Tėvams Marijonams, matyt, pa- ' 
vyks išsirūpinti savo vienuolijos Atnaujin 
tojui bent Bažnyčios palaiminimų (pris
kyrimų prie palaimintųjų) ir per tai pa
tiems sustiprėti. Tokių nelietuvių, kaip E. 
Vysk. 11. Przezdiieeki’o ir t. Muckerma- 
nn’o liudijimai apie velionės Ark. J. M. 
šventumų yra labai svarbūs, nes jie nacio- 
nališkai nėra suinteresuoti, kad doros ir 
religingumo didvyris lietuvis Ark. J. M 
būtų paskelbtas palaimintuoju ar šventuo
ju.

Visuomeninu ir istoriniu atžvilgiu 
įdomiausi straipsniai J. E.- J. E. Vysk. 
P. Bučio, Vysk. M. Reinio, Vysk. J. Kuk
tos ir kun. M. Krupavičiaus. Tū vyrų 
straipsniai labai daug sako apie a a. Ark. 
J. M. reikšmę ir įtakų atgimstančios Lie
tuvos istorijai. Be to, ir kitų autorių at- 

x siminiinai duoda svarbios medžiagos mū
sų tautos ir valstybės atgimimo istorijos
tyrinėtojams.

Yra knygoj ir tam tikrų para doksų 
iš kurių, pavyzdžiui, matyt, kad toks 
Fr. Muekermann’as S. J, rado reikalo pri
minti mums savo tėvynės “nuopelnus“ 
atgimstančiai Lietuvai. Į savo atsimini
mus jis įterpė tokį vokiečiams charakte
ringų pasigyrimų: “Grosse kriegerische 
Ereignisse fanden auch damals nicht me- 
hr statt und das Verhaeltnis meines Va- 
terlandes zu allen den genannten Voelkern 
war tfriedfertig“ (mano pabr. J. G.) 
(294 pusi.) Kalbamosios knygos redakci
ja šitų (ir dar kaikuriuos sakinius) iš
vertė klaidingai, būtent: “Baisieji karo
padariniai niekur nerado pritarimo, ir 

mano tėvynės reikalai vertė tautas susi
taikyti“ (293 psl.) Kas vokiškai supran
ta, tam aišku, jog šis vertimas reiškia vi
sai ne tai, kų pasakė t. Muekermann’as 
S. J. žodžiais “Das Verhaltniss meines 
Vaterlartdes zu allen den ganannten Vol- 
kern war friedfeitig“. Iš t. Muckennan’o 
straipsnio turinio aiškiai matyt, kad jis 
turi galvoj Lietuvos tautas (lenkus, lietu
vius, gudus, rusus ir net žydus) ir mi
nėtais žodžiais nori priminti mums, jog 
jo tėvynė (Vokietija) buvusį “friedfęr- 
tig“ visų Rytuose okupuotų tautų atžvil
giu. J. E. Vysk. J. Kukta apie tų vokie
čių “fri'edfertigkeit“ toj pačioj knygoj 
(91 psl.) štai kų sako: “Per kurį laikų 
labai gyvai buvo diskusuojamas klausi
mas: kas bus Vilniaus vyskupu? Vieni 
troško, kad būtų lenkas, antri — lietuvis, 
treti T— batgudis, o vokiečiai, okupavę Vil
nių norėjo, kad būtų vokietis, nes jų ma
nyta Lietuvos dvarai išdalyti savo kolo
nistams.’’ Gera “friedfertigkeit“ — pas
kirti Vilniui (kuriame vokiečių labai ma
ža) vokietį vyskupų ir dvarus išdalyti vo
kiečiams kolonistams!

Kas išgyveno Lietuvoj vokiečių oku
pacijos laikus ir ant savo sprando patyrė, 
kaip vokiečiai elgiasi su nevokiečiais, tas 
supranta, kad J. E. Vysk. J. Kuktos žo
džiai yra visai teisingi; jie teisingi ne 
vien lietuviams, bet taip pat lenkams ir 
gudams.

Jei Eksc. Vysk. ii. Przezdzieckis yra 
tikras lenkas (ne sulenkėjęs lietuvę*, a. la 
J. Pilsudskis), tai jo žodžiai: “Mes jame 
(— Matulevičiuje) mylėjome Lietuvą, jis 
mumyse Lenkiją, abi bendrai kenčiančios 
ir bendrai peraekiojąmos“ įlOl pusi.) y- 
ra nuoširdesni ir teisingesni, negu t. Mu- 
ckermann’o, juoba kad tai kalbama apie 
18^3 metus ir apie lenkų ir lietuvių jaus
mus Varšuvoje, o ne Vilniuje.

Tėvo Fr. Muckermann’o straipsnis iš
verstas netiksliai, todėl tenka apgailes
tauti, jog J. E. Vysk. JI. Przezdzieckio ir 
kun. M. \Visniewskio straipsniai tėra tik 
vertime, (iai būt, kad ir šiuose vertimuo
se yra netikslumų. O juk lietuviams įdo
mu, kų rašo lenkai ir vokiečiai apie a. a. 
Ark. J. Matulevičių ir apie jo gyvenamų
jų atmosferų.

Bendrai imant, ši knyga verta rimto 
susidomėjimo kiekvienam lietuviui katali
kui, ypač inteligentams, nes ji supažin
dina ne vien su žyniaus lietuvio asmeny
be, bet ir tos asmenybės istorine ir socia
line aplinkuma. “Pan. Bals.’’ J. Lobis.

SUSIRŪPINKIME
MISIJOMIS

Lietuviai katalikai permažai žino 
apie įvairias misijas, kurias atlieka Ka
talikų Bažnyčios atstovai. Lietuviai žino 
daugiausia tik misijas, kurios kas du ar 
trys metai įvyksta jų parapijose. Apie 
kitokias misijas jie nugirsta, kaip sako
ma, tik puse ausies.

Lietuvių kalboje neturime tam tikrų 
misijų laikraščių, kaip turi kitataučiai 
katalikai. Turimieji mūs katalikiški lai
kraščiai neturi gana vietos misijų ži
nioms ir neturi laiko joms užsiimti. O 
jomis susidomėti labai naudinga ir net 
reikalinga. Jose labai gražiai atsispindi 
Kristaus darbai ir Jo dvasia. Gi tų Kris
taus darbų, o ytin Jo dvasios taip labai 
reikia visiems Jo išpažintojams ir pa
sekėjams.

Tiesa, kas atsidėjęs žiūri į gyvenimų 
ir svarsto, kas aplink jį tame gyvenime 
darosi, būtinai pastebi dauj’J gražių, kata
likiškų darbų, daug kilnių dorybių, daug 
meilės ir pasiaukojimo. Tie visi darbai 
yra atspindėjimas gražios Kristaus dva
sios. Bet kas tėmyja įvairios rūšies misi
jas, tas Kristaus dvasios mato dar daugiau 
ir gyviau, nes ten ji ryškiau pasirodo.

Neieškodami pavyzdžių iš misijų pa- 
gonų šalyse, galime jų rasti čia jau Jung 
tinėse Amerikos Valstybėse. Jug beveik 
visos šios šalies Pietų ir Vakarų valsty
bės yra misijų teritorijos. Nors ten yra 
vyskupijos ir parapijos, bet jos visiškai 
kitokios yra, negu kad čia mes jas turime. 
Kokius plotus ten užima viena parapija, 
tai dešimts, dvidešimts ir daugiau para
pijų tiek neužima. Šiose m,ūs parapijose 
skaito šeimynas šimtais, o teu parapi
jiečius.

Tokiose vietose ir panašiose eina tik
ras misijų darbas. Ten vyskupų ir kuni
gų gyvenimas yra sunkus ir didžiai var
gingas. Dažnai jie neturi nei lemtų namų, 
nei užtektinų žmoniškai pragyventi lėšų. 
Gerai, kad čia J. Valstybių vyskupai turi 
vidujinių misijų šelpimo fondus, tai iš jų 
remiamos jos. Vienok tie fondai nėra už
tektini, kad galėtų aprūpinti visų ir vi- 

, sus reikalus. Daugelyje vietų patys vys
kupai eina kunigų klebonų pareigas ir
jie turi gražių prietikių.

’ Vyskupo pasakojimas..
Štai vyskupas Liudvikas B. Kucera 

iš Lincoln papasakoja tokį atsitikimų iš 
savo. dabartinio misijinio gyvenimo savo 
vyskupijoje:

Vienų kartų iš daugelio jis laikė šv. 
Mišias kalėjime. Jain tarnavo vienas ka
linys. Po Mišių tas tarnautojas prisiar
tina prie vyskupo Ir duoda dolerį. Vys
kupas pažiūrėjo domiai jam į akis, klaus
damas kų tas doleris reiškia. Kalinys at
sakė, kad jis nori, idant už tų aukų bū
tų atlaikytos šv. Mišios už sielų tos mer
ginos, kurių jis nužudė.

Nustebęs vyskupas pasiskubino pa
tirti tų dalykų giliau.

“Su jos siekt yra viskas gerai, pa- 
■ siskubino jis paaiškinti vyskupui. Tų ry

tų,, kada aš jų nužudžiau, ji buvo priėmus
šv. Komunijų“.

'Vyskupas, paslėpęs savo nusisteliė- 
jimą, paprašė papasakoti smulkiau visų 
tą nelaimingų ir baisų įvykį. Kalinys at
sakė: “Aš jų mylėjau tiesiog beprotiškai 
ir troškau.nuoširdžiai jų vesti. Gi jus mo
tina užsispyrus neleido jai už manęs te
kėti. Aš pasiryžau, kail, jei aš joa nega
liu imti, tai ir nei vienas kitas jua neves. 
Aš laukiau ir tykojau kuomet ji atliks iš- 
pažintį ir priims šv. Komunijų. Kaip ji 
tai padarė, tuomet tų dienų aš jų nužu
džiau.

Aš žinojau, kas mane už tai laukia.“
Šv. Mišios pražomųja intencija buvo 

atlaikyto?

Kunigas kalėjime.
Misijos daromos net kalėjimuose. 

Ten jos labai reikalingos ir atneša nekar
tų daug gražių vaisių. ■

Vienas katalikas, negavęs gero pažini
mo savo tikėjimo tiesų ir dorovės įstaty
mų, iškrypsta iš tikro ir išganingo kelio.

Nevienas katalikas, net gerai išmo
kintas tikėjimo ir dorovės, dalykų, ir 
praktikavęs juos gražiai nekurį laikų, vė
liau dasileidžia piktadarybių ir pakliūva 
kalėjiman. Prie to jį priveda susidrauga
vimai su blogais asmenimis, arba nepa- 
sistengimas nugalėti savo prigimties silp
nybes, arba* troškimas greito prasigyve- 
nimo, arba, kartais, kokios paprastos 
kvailybės, apsukusios galvų.

Daug 'tokių asmenų atitaiso geros 
misijos kalėjime.

Kartų vienas kunigas turėjo labai 
anksti rytų viename Floridos kalėjime at
laikyti katalikams kaliniams šv. Mišias.
Iš namų jam nebuvo galimybės taip anks
ti atvykti, šiaip ten nebuvo kur nakvoti. 
Kalėjime buvo vietos tik viename kamba
rėlyje, kuriame .fcjuvo uždaryti du kaliniai 
visų amžių kalėti.

Tam kunigui jau nekartų teko nakvo
ti kalėjimo kambarėliuose arba kalinių . 
celėse, kad galėtų anksti rytų atlaikyti 1 
šv. Mišias ir duoti Komunijų katalikams 
kaliniams. . .

Tai kunigas nepasibijojo dabar per
nakvoti vienoje celėje su pasmerktaisiais 
už piktadarybes visam amžiui.

Juodu, sužinoję kas pervienas jų ka
lėjimo kambario draugininkas, buvo labai * 
juomi patenkinti ir palinko į jį savo šir-' 
diniis.

Nekuriose vietose pietinėse ir taka- 
rinėse valstybėse yra katalikų, kurie 'ten 
gyvena labai išsiskirstę. Dauguma jų 
taip neturtingai, kad vos prasimaitina. 
Žinoma, toki, kad ir geriausių norų turė
tų, bet’neišgali nei koplytėlės, nei name
lio atkeliavusiam kunigui pastatyti ir už
laikyti.

Ten kunigams tenka atlikti ilgas ke
liones, kad aprūpintų tikinčiųjų sielos 
reikalus. Šv. Mišias jiems laiko ir sakra
mentus dalina, vietomis traukinių palikt
uose vagonuose, yietomis privačiuose na
muose, Ma kitur — palapinėse ir atvirame 
ore.

Spokane vyskupijos vyskupas Char
les White praneša: “Turiu parapijų, 
kokių, pavyadin, viena tęsiasi iš vakarų 
į rytus 75 mylias ir iš žiemių į pietus 40 
mylių. Toje teritorijoje gyvena apie 300 
tikinčiųjų katalikų. Vienu vienas kuni
gas juos nuolatos aprūpina. Kiek jam 
kelionių tenka atlikti, galima dasiprotė- 
ti.

Tas pavyzdys tai tik šešėlis kitų. Y- 
ra čia J. Am. Valstybėse vietų, kur kata
likų kunigas gyvena nuo kito kunigo šim
tus mylių tolumo. ' >

Kelionėse aprūpinti katalikų sielos 
reikalus tenka perkeliauti aukštus kalnus 
nuo 700 iki 12,<X>0 pėdų aukščio. Kiek tat 
sudaro sunkumo. Pridėti prie to reikia ir i 
įvairiausių oro atmainų pergyvenimų. 
Tai salima suprasti, koki tokių kunigų 
misionierių pyragai.

Jie jokių algų iš savo parapijonų ne
susilaukia. Visas jų išgyvenimo šaltinis, 
tai Mišių aukos, kokios netikėtos dovanė
lės ir parama iš vyskupų. Bet} ir šie ne 
visuomet turi iš ko remti.

Taigi nuims reikia atjausti jų var
gus ir nepasigailėti aukų, kuomet jos 
renkamos jų paramai. ' U. K.

KUNIGO DŽIAUGSMAS
Laikrodis išmušė 10-tą valandą, kada , 

pabaigiau skaityti savo brevijorių. Besi
ruošdamas eiti gultų, prisiartinau prie 
lango, kaip buvau pripratęs kas vakarą 
daryti, pakėliau akiu aukštyn, manyda
mas, jog išrysiu gražius dangaus skliau
tus, padabintus skaisčia mėnulio šviesa ir į 
išmargintus milijardais žvaigždžių.’Bet 
ne. Šią, naktį buvau užviltas. Vietoje šio 
gražaus reginio išvydau apsiniaukusį, 
juodpie debesiais apdengtą dangų, iš 
kurio smarkiai krito didelės snaigės, ku- j 
rias vėjas be pasigailėjimo pūtė į visus 
kampue. yietomis buvo pripustyta net dvi 
pėdos gilumo.

-Tas nemalonus reginys šieš-tie.k nu- 
į liūdino mane ir sukėlė manyje tokį keis

tą nejaukumą, kokio niekados neteko 
pirmiau patirti. Taip jaučiausi, nes 'prisi
miniau, jog pasaulyje yra daug vargšų 
žmonių, kurie dėl šito biauraus oro daug 
vargų nukęs. Nuėjau į savo kanilmrj; atsi
klaupęs šalia lovos nuoširdžiai padėko

jau Dievui už suteiktus man patogumus, 
taip pat nepamiršdamas pasimelsti už 
vargstančius žmones pasaulyje. Kada at- 
sigulau, laikrodis išmušė pusę dešimtos 
valandos.

Rodos, jog nebuvau užmigęs nei pen- 
kiatą minučių, kai telefono skambėjimas 
pabudino mane iš gilaus miego. Besireng
damas eiti prie telefono, pažiūrėjau į 
laikrodį, kuris rodė keleto minučių lig 
12-tos valandos. “Kažin kas-taip vėlai tu
rėtų kokį reikalą,“ įklausiau savęs. Ma
niau, kad nelaimingas ligonis trokšta pa
siruošti apleisti šį pasaulį ramybėje su 
Dievu. Prisiminiau, jog pasitaiko dažnai, 
kad kas nors paduoda netikrą numerį. 
Užsidėjęs Ramoną ir nuėjęs pas telefoną, 
tuojau sužinojau, jog reikės eiti aplan
kyti ligonę per tą biaurų orą. “Tėve, pra
šau skubintis į 32 numerį AVashingtono 
gatvės, nes mano duktė mirtinai serga.’’

Tų žodžių man užteko. Aš gerai žino
jau savo pareigą ir kuo greičiausia pasi
rengiau sunkiai kelionei. Apsirengęs, ap
leidau) namus.

Lauke buvo šalta — žemė buvo ap
dengta baltu, skaisčiu sniegu. Bridau per 
gilų sniegą į kitą gatvės pusę, kur buvo 
lietuvių parapijos nedidelė bažnyčia. Įė
jęs į Dievo .namus, paėmiau Švenčiausią
jį ir išėjau po nemalonaus dangaus stogo. 
Niekur nebuvo matyti nei vieno žmo
gaus. Turėtų tuo laiku būti ramu. tylu, 
tačiau visai kitaip buvo: švilpiantis, ū- 
žiantis vėjas viešpatavo ir naikino visą 
ramybę. Buvo sunku sužinoti ar ištikrųjų 
sniego ar tik vėjas pūtė snieges nuo sto
gų ir visų kampų.

Ta apylinkė, į kurią mane šaukė, bu
vo apie dvi mylios tolumo. Ėjimas per 
gilų sniegą kas minutę darėsi sunkesnis 
ir lakiai varginantis, nes vietose siekė iki 
klubų. Nežiūrint į visas kliūtis ir į visus 
nepatogumus,, ėjau nepasiduodamas, nes 
ta mintis, jog su savim turėjau Švenčiau
sią Sakramentą, stiprino ir suteikė naujų 
spėkų atlikti savo garbingą pareigą. Ta
čiau po kiek laiko pradėjau jaustis silp
nesnis: kojos ir rankoš sustingo nuo šal
čio; kiekvienas žingsnis atrodė, jog bus 
paskutinis. Pradėjau abejoti, ar pajėgsiu 
pasiekti tą namą. Tačiau vidujinis balsas 
lyg saky te sakė; “Pasitikėk manimi, o rei
kalinga pagalba bus tau duota.“ Vėl įgi
jau energijos pakelti tą sunkų kryželi ir 
ėjau toliau.

Pagaliau atėjau į tą gatvę, kur buvo 
per telefoną nurodyta. Pradėjau ieškoti 
duotąjį antrašą. Sužinojęs vieno namo 
numerį, galėjau lengvai surasti geidžia
mąjį. Priėjus man prie namo, sutiko ma
nu Jauke moteriškė, kuri su ranka nurodė 
kur reikia eiti, sakydama; “Greičiau tė
veli, mano duktė yra labai silpna ir pra
šo kunigo.“ Nieko neatsakydamas, pase
kiau paskui ją į namus. Moteriškė prive
dę mane prie kambario, kame gulėjo mir- 

.štančioji mergaitė. Jei kam teko matyti 
kaip žmogus kovoja prieš mirtį paskutinė
se valandose, jis žino koks jausmas per
bėga pi r jįjį, bet tinkamai atpasakoti ar 
aprašyti tokius momentus net ir gabiau
sias rašytojas prisipažįsta, jog tai yra 
neįmanomas dalykas. Taigi ir aš negaliu 
pasakyti, koki keisti jausmai kilo manyje, 
kada išvydau tą kentančią mergaitę, kuri 
turėjo apie 17-kos metų amžiaus. Kai į- 
ėjtm į kambarį, ji pažvelgė į mane ir mė
gino nusišypsoti, bet baisios kančios ją 
sulaikė.

Šalia lovos buvo parengta reikalingi 
dalykai patarnauti mirštančiai. Trokšda
mas ją paguosti, prisiartinau prie lovos ii 
išklausiau jos išpažinties. Priėmusi Švi n- 
čiausiąjį, parodė ranka, jog nori palaikyti 
savo rankoje kryžių, kurį aš laikau prieš 
ją. Paimdama tą šventą relikviją, ji išta
roj “Jėzau, Marija ir Juozapai,“ ir pris
paudė kryžių prie širdies, o jos siela ra 
miai nuskrido į kitą pasaulį.

Kielionė nebuvo ilga, bet sunki ir pil
na skausmų liti vargų. Tačiau greitai a- 
pie visą tai užmiršau, nes kas gali pasa
kyti ar aprašyti kunigo begalinį džiaugs
mą, kuomet jis žino, jog pagelliėjo nusi
dėjėliui, mirties valandoje, susitaikinti su 
Dievu,

Kunigui nerūpi kiek reikės nukentė
ti; net ir savo gyvybę paaukoti, kad tiktai 
nors vieną sielą galėtų nuvesti į amžiną 
ją laimę.

J. J. Kuprevičius (L. K.).

KAS SUMAŽINS SKURDĄ?

Pasaulis neramus. Kovoja pavieniai 
Įamenys, kovoja valstybės. Pagaliau 

lug, labai daug kovoja su savo sielos

priešu.
Vieni kovoja ui laisvę, kiti už būvį, 

už duonos kąsnį. Tačiau visų kovojan
čių vienas tikslas —( laimė, laimingas gy
venimas. '

Bet ar daug kas tą laimę pasiekia? 
Ne. Palyginant, tik maža dalis — kovoto
jai su dvasios priešais. Tas laimingas, 
kas savo viešpats.

Taigi dvasios galiūnai laimingi. Bet 
didelė dalis skursta. Jie prislėgti ne tik 
dvasinio, ljet ir medžiaginio skurdo.

Tai bedarbiai. Kai žmogus alkanas, 
i sušalęs, jis težiūri tik, kaip tuos savo 

prigimties reikalus patenkinti, kilnes- 
I nivms norams, jausmams pas jį maža 

vietos. Todėl pirma reikia sumažinti tą
medžiaginį skurdą.

Valstybės vyrai, politikai, šiuo daly
ku, rodos, rūpinasi. Jie daug sukūrė e- 
konominių teorijų, daug posėdžiavo, bet 
nieko tikro nenuveikė. Skurdas nesuma
žėjo, bet didėja.

Kokios tai priežastys? — Didžiausia 
— atšalimas Kristaus Meilės Religijoj. 
Kai žmonės atšalo nuo Kristaus, suma
žėjo artimo meilė. O argi ne artimo meile 
pagrįsta žmonių gerovė?

Kol tautos negrįž prie Dievo, tol vieš 
pataus skurdas. Nieko nepadės ekonomi
nės teorijos, posėdžiai, ar nutarimai.

Seniau geriau buvo gyventi, nebuvo 
nei tiek daug bedarbių. Ir išradimų ma
žiau buvo, ir technika tokių stebuklų ne
darė.

Bet nebuvo tada nei tokio nutolimo 
nuo Dievo, tokio žvėriškumo kaip dabar.

Tada civilizacija harmoningai derinus 
su dvasios gerove.

Bet vėliau kultūra augo, o dvasia, 
sielos kultūra pasiliko ta pati. žmonės 
sumašiiiėjo. Įgimtas godumo instinktas 
liko nežabotas. — Tik daugiau, tik dau
giau, daugiau pinigų, daugiau turtų, — 
kaukia sužvėrėję žmonės. Nesvarbu jiems 
kokiu keliu, ar žmogaus lavonas reiks 
peržengti, ar sielą pražudyti. Viešpatau
ja — “aš,“ turtas, mašina.

P. Šapas.

Lietuvos Žinios
LIETUVOS VYSKUPŲ NUTARIMAI.

KAUNAS. — Lietuvos bažnytinės 
provincijos arkivyskupas ir vyskupai, su
sirinkę A. Panemunėje š. m. spalių mėn. 
3—4 d. į savo metinę konferenciją, svars
tė ir sprendė bažnytinius ir jais susiju
sius reikalus.

Kadangi visose Lietuvos vyskupijose 
jau yra buvę dioceziniai Eucharistiniai 
kongresai, tai vyskupų konferencija yra 
nuomonės, kad jau atėjo laikas ruošti vi
sos Lietuvos Eucharistinis kongresas. To 
dėl ir nutarė ateinančiais 1934 metais su
kviesti Eucharistinį kongresą.

• KAUNAS. — Spalių 30 d. netikėtai 
mirė plačiai žinomas mūsų tautos veikė
jas, rašytojas, vyriausioj Lietuvos tribu
nolo pirmininkams Vytauto Didžiojo uni
versiteto profesorius Antanas Kriščiukai- 
tis. Mirė nuo širdies ligos rytą, rengda
masis eiti tarnybon Į vyriausiąjį tribuno
lą. Palaidotas lapkričio 3 dieną.

LIETUVOS RELIGINIS VEIDAS
Lietuvoje katalikais rašosi 1,739,393, 

(įdomu, kiek iš jų tikrų katalikų). Žydų 
yra 155,125, protestantų — 66,578, provas 
lavų — 55,074, reformatų — 10,678, ma
hometonų — 1,107, babtistų — 379, me-* 
todistų — 245, adventistų — 290, karai
mų — 155, marijavitų — 55.

Dar neskelbiama kiek savo šalininkų 
turi laisvamaniai ir sektantai subatistai ir 
visuomibininkai.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS
Naujosios Anglijos ir visų Rytinių vals

tybių Kolegijos Rėmėjų seimas įvyks Ma
riana polio kolegijoje paskutinį lapkričio 
mėnesio sekmadienį 10 valandą ryte, 26 d., 
1933 m.

Nuoširdžiai kviečiu visus Marianapo- 
lio Kolegijos Gerb. Prietelius ir Rėmė
jus atsilankyti ir imti dalyvuino šiame 
seime visu pirma, Gerb. Dvasios Vadus, 
kurie parodė šiai įstaigai tiek daug šir
dies ir palankumo; geruosius Kolegijos 
Rėmėjus, kurie savo gausiomis aukomis 
padėjo šią kolegiją sukurti; ir pagaliau 
tuos lietuvius katalikus, kuriems rūpi 
mūsų tautos švietimo reikalai ir kurie no
ri šį darbą arčiau pažinti ir jį paremti.

Kun. I)r. J. Navickas, M. I. C.,
Marianapollo Kolegijos Direktorius ir 

Rėmėjų Organizacijos Pirm.
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TRUMPA SVČ. TREJYBĖS 
PARAPIJOS ISTORIJA

T5 w I n h T S 5

(Tęsinys iš 3 pusi.)

\isQ \\ ilkes-Bun ių, kalių ir 
savo aukštais ir triumfuojan
čiais bokštais iš toli keleiviui 
skelbia šios apylinkės lietuvių 
katalikų tikybinį įsitikinimų n* 
lietuvystės ištautėjimo bango
se tiibraltų — tvirtovę.

Švenčiausios Trejybės para
pijos bažnyčia šiandien vienoj 
Kus-piebannn upės pusėje ant 
kalno, kitoj ant kulno, Ply- 
moutlie, ilsisi tos parapijos į- 
karėjo a. a. kun. A. Burbos 
kūnas, šv. Kazimiero parapi
jos kapinyne. Rodos, jo taip 
norėta, būtent, kad jo kapą 
galėtų matyti \ViIks-Barriečiai 
parapijonai ir atmintų savo 
maldose jo laiko, sveikatos ir 
energijos pasišventimų jų ge
rovei. Dėkingi Švč. Trejybės 
parapijonai ligi šiai dienai pa
laiko atminties ir pagarbos rv 
šį tarp tų dviejų kalnų. Te 
ilgai skamba ant Wilkes-Bar- 
riii kalno Švč. 'Trejybės para
pijom} ausyse to didvyrio o- 
balsis pareikštas prieš* 40 me
tų ant riymoutlio kalno — 
“Dievas ir Tėvynė’’.

. 1
švč. Trejybės parapijos pi

rmutiniai parapijiečiai, kurie 
dar ir dabar priklauso: Oro- 
ževič.ius Juozas ir žmona, Ivy- 
guolis Andrius ir žmona, Če- 
ponis, Rėkus Jurgis ir žmona, 
Černiauskas Antanas, Ląuniko 
uis Antanas, Krugelis Juozas, 
Čeponienė Veronika, Lieguvie- 
nė .Marė, Kirvelevičienė Mor
ta, Smanlžiūnienė Ieva, Žemai 
tis Juozus ir žmona, Jurgelai
tis Juozas ir žmona, Listope- 
ekieė Marė, Tainulionienė Ma
lė, Simonas Balcierius.

Kun. J. K. Miliauskas

TORONTO ONT. GANADA
PRASIDĖJUS ‘ DRAUGO“ 

VAJUI

Sielininkai

Naktis žvaigždėtu, tylu lauke, 
ir upėje taip pat naktis, 
nakties erdvėje sieliai plaukia 
ir žvaigždžių virpina akįs...

Bičiulį dengia palapinė: 
jis miega — ar dabar už jį 
vairuoju dalį pirmutinę.
Ramu... Mes ujiės vidury...

Kai tilps naktis prieš naujų dienų 
ir bals miškuoti pakraščiui, • 
gul valandėlę trumpų vienų 
ir aš nusnausiu jau saldžiai...

Pasieksime gal stotį rytų 
ir gausim pinigus kelius 
po dešimts litų — nupaišytų, 
kaip plaukia sieliai su muniis...

Ar. Vitkauskas
Kaunas, 1930. V. 13 d.

jam ilgų imtų gyventi dien
raščio “ Draugo’’ šeimoje, taip 
pat pasisekimo biznyje toion 
tiečių tarpe. Jo parduotuvė ra
ndasi adr. 881 Duntlas St. \V.a
Toronto.

Torontiečiai, sukluskime ir 
imkime pavyzdį iš ^autiečio, 
J. Grubevičiaus,

Report. J. K.

TĖVŲ MARIJONU 
MISIJOS

Lapkričio 27, 28, 29 — tri
jų dienų rekolekcijos Spring 
Valley, IR.

Lapkričio 27 d. ligi gruo
džio 3 d., vienos savaitės Mi
sijos Luzerne, Pa. Pamokslus 

Įsako T. A. Petrauskas, M. I. 
,c-
i Gruodžio 4 d. ligi 10 d., vie- 
,nos savaitės Misijos New Ha- 
•ven, Conn. Pamokslus sako T. 
|A. Petrauskas, M. I. C.

Gruodžio 11 d. ligi 17 d., 
vienos savaitės rekolekcijos 
Philadelphia, Pa., šv. Jurgic 
parapijoje. Pamokslus sako T 
A. Petrauskas, AL I. C. •

Gruodžio 17 d. ligi.23 d., 
Misijos Harrison, N. J. Pa
mokslus sako T. A. Petraus
kas, M. I. C.

PLATINKITE “DRAUGĄ.’

GRABORIAI:

Padarysit taip? Cox, Vadi
namas “Rubber Faee“, vem
pi jonas visoj Anglijoj pada
rymui komiškiausio veido.

GARSINK1TĖS “DRAUGER I

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tcl. LAFajcltc 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

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

Valandos; nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 
ocieuuLuia ir uedėliouns pagal 

sutarti

l*houu UHOvchiii 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekiuad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas 

6859 SO. W ESTERA AVĖ.
Chicugo, Ui.

BOLlcverd ■ 589
Kez. UEYllock 7691

SVEIKA MARIJA! DR * f, “ZL*USKAS
DENTISTAS

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

Ar myli Marijų? Ar nori a 
pie, Jų pasiskaityti graušit
skaitymų? — Jei myli ir no 1________________________

Iri apie Jų daug — daug gra- jei. oriso uovicvard 5913—14 
žiu dalykų išgirsti, tai būti ■ Jltz- viciory
nai pasiskaityk kų tik išėju : DR. A. J. BERTASH
šią iš spaudos knygų, varde

P SVEIKA MARIJA!“ 
llš kun. A. Stolz’o raštų lie 
'tuviškai parašė Kun. Antanai . 
i Petrauskas, M. I. C.

Knygos kaina, imant po vie
nų, 35 centai.

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

756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Office I’hone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospecti2280 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZI
PHY8ICIAN and 8URGEON 

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

Sunday by Appoii.tment

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: ToL 
Res.: Tcl.

CAI.iinut 4039 
UE.MIoek 6286 DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS 
1446 SO. 49tli OT., CICERO, IU 
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai. 

2147 SO. HALSTED ST.. CUiCAGV 
Paned., Sered. Ir 8ubaL 2—9 vai

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos; 1-4 Ir 4-8 vai. vak.

Rezidencijom Ofisas: 2656 VV. 69tb SU ’________________________________

Valandos: 10—12 ryto Dienoms Tcl. LAl'ayctto 5793
Seredomis Ir Nedėliomle pasai sutarti Naktimis Tel. CANal 0102

Tcl. LAl'ayetlc 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 2—4 tr 7—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
- TeL CANal 0402

Office Phone 
FROspect 1028

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

Nedėliojo pagal sutarti

OI. Te.. REPuhUc 7006
Res. Tel. GUOvcliiU 0017

•917 S. YVASUTENAVV AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2423 VV. ALURJUEtTE KO,UI 

2359 So. Lcavllt SL Vai.: 2-5 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryte 
Nedėlioj susitarus

Res. and OfffCe

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CIAN and SURGEON

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

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

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

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso U-lef. UOLIcvartl 7820 •
Namų tcl. FROspect 1930

Pilonu CANal 6122

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS Jr CH’” URCiAY

2201 W. Cermak Rmd
Valandos 1—3 Ir 7—8 uak. 

Seredomis Ir Nedėliuuiis pagal sutari
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

TeL C.YNa. 0257 
Res. PROspvet 6650

TeL HOLIcvord 7042

Ne tik Amerikos lietuviams 
proga džiaugtis sulaukus sa
lo dienraščio “Draugo“ dvi
dešimts penkių metų sukalę- 
ties, bet ir kitų kraštų lietu
viams katalikams, kaip pav., 
kanadiečiams. Geriausias
“Draugui’’ pasveikinimas, tai 
įstojimas į jubiliejinį vajų ir 
pasidarbavimus. Tai pareiga 
kiekvieno lietuvio kataliko ne 
tik Š. Amerikoje, bet. ir Ka
nadoje — užsisakyti dienrašč. 
“Draugų’’, nes tai vienintelis 
lietuvių išeivijoj dienraštis, 
kuris šviečia, kaip koks žibi
ntuvas. Nors torontiečių lie 
tuvių kolonija nedidelė ir lai
kai sunkūs, bet visgi galima 
prisidėti prie šio “Draugo“ 
vajaus, užsisakant nors ke
liems mėnesiams dienraštį. 
Vienam neišgalint, galima ke
liems susidėjus. Vis bus dide
snis “ Draugo’’ skaitytojų skai 
čius. čia galima |>asveikinti J. 
Grubevičių, kuris šiame jubi
liejiniam vajuje įstojo į ‘Brau 
go’ skaitytojų eiles užsisaky
damas sau dienraštį. Naujasis 
“Draugo’’ šeimos narys Toro
nte yra stambus rėmėjas lie
tingų parapijos. Gyvendamas 
visų laikų"“Toronte dalyvauja 
katalikų veikime. Jis skaito
mas stambiausiu lietuvių ko
lonijoje biznierium. Linkėtina,

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABO.RIŲ {STAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos 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 nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

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

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis 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 IEVAS
534Č SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sųryšių su firma tuo pačid vardu)

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
LIETUVIS GRABORIUS Graborius ir Balsam uoto jas

Patarnauju laidotuvėse kaoplglausla. i Turiu BUtOIllubiliūB visokieUM 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chicago, III.

Reikale meldžiu atslftauktl, o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III. 
, 1£L. CICERO 5937

Fhono BOiJcvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUSY

Musų patarnavlnias 
visuomet sąžiningas ir
nebrangus nes neturi
mo lilaldų ailalkyuiul 
•kyrt®.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

7 I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VED&JA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOCIevard 5203—8413

- J. F. AADZIUS
• Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
608 W. 181h St. Tel. CANal 6174 

Chicago. III,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WE8T lBth STREET 

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

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTA8 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki R vskare 
Sercdoj, pagal Rutartl

Tel. CANal 6123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cęjrmak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryta

Nuo 1 į'kl 8 vakare 
Sercdoj pagal sutartj

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 bOi.'TU HALSTED STikEFT
kvczideueija 6CCO So. Artc.siUn -ne. 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet 
6 Ik)' 8:30 vakare

Tel. GROvchiU 1505

DR.A.L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieulal 

tik susitarus
2422 W. MARųbETTE ROAD

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VlKginia 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Res. Phone 
ENGlcvvood 6641

Offlc* Phone 
TRIangie 0044

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAB 

Patarnavimas, geras Ir nebrangus
. 718 W. 18th St.

Tel. MONroe 3377

Tcl. LAFayctte 3579

J. Liulevičlus
Graborius 

Ir
Ra baiu uolojas

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aptella- 
kėje.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas nž 988.66 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. 50th Avn„. Dinaro, Iii.

J. J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP.310O
2506 W. 6 3 r d St.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

vai.
ROOM 210 

2-4 Ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJ AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
V*l.« ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomle 10 Iki 12

Telefonas MIDway 2880

Ofiso Tel. VYClory 6892
Rea leh DREzel 9191

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ū 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v 
Nedėliomis ir šventadieniais 10— -lf

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tcl. YARds 0991 

Rc».: Tcl. Pl.Aza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/lo; 2-3 ir 7-9 v. v. 
Nedčldieniais nuo 10 Iki 12 dienų

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

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

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
G WISSIG,

Specialistas iš * 
Rusijos

GYDO VI8A8 14GAR VYRŲ IR BIOTERŲ « METrs WF II LR IMT
KAIP USUI8EW*JLUOe Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

RpectalIAkel gydo Ilges pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodljtmą krau
jo, odoe. Ilgas, Calsdas, reumnilsmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjime, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus l«g*dyti. ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lAgyd'*! tukntsnėlus ligonių. Patait- 
msa dykai OP1KO VALANDOJ: Kasdie aun 10 valandos ryto Iki 1 . 
valandai ta nuo 6—9 valandai vakare Nedėtomis nnoll ryto iki 1 vai 

4900 WF.MT teik ST. kampa* Keeėer Ava. TeL CRAwfr.nl gRfT

f l

CRAwfr.nl
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C H I C A G O J E

GARBĖS SARASUS
Town of Lake par. lietuvaitės 

rinkusios aukas Dariaus- 
Girėno paminklui

J. Stugienė 
A. Nemunas 
W. Samulis y 
O. Sriubienė 
J. Šiaudviticnė 
U. Mažeikienė 
S. Stankus 
A. Česnaitė 
E. Stankus 
U. Katauskienė 
C. Yaznis 
L. Mockaitė
A. .Jankauskas
O. Norkienė
B. Kaina 
B. Kalvaitis 
S. Mikutis 
.J. Stulginskas 
.J. Vaivadas ,
R. Yaznis
A. Norkus
B. Dainauskas 
H, Razbadauskas
S. Dainauskas 
A. Aleksandravičius 
E. Galašauskas 
S. Zaronas
P. Urnežas 
E. Gedvilienė 
J. Rumšaitė 
J. Panavas 
P. Bugenaitė
E. Tatareiis 
A. Balsis
Su mašinoms pasidarbavo: 
.L. Rudokas
J. Milius 
J. Sūdei kis
C. .Jančiauskas 
J. .Janušauskas
F. Rumšą

Vyrai pasidarbavo mergaičių 
priežiūra

L. Razbadauskas 
F. Levickas 
Stankus 
Y. Kalvaitis 
F. Veryga

Komisija:

LIGONINĖS RĖMĖJOS

|sušelpti nelaimingus vargšus, ypač vadams, kaip pirm. N. ,SLA. 322 KUOPA DARIAUS 
kurie džiaugsis ir geradėjams dl^enė ir p. Pivarunienė. Jos GIRĖNO REIKALU 

niekuomet nepamiršta vargįbus dėkingi.
Į

Brangūs 'broliai ir sesutės, 
lietuviui, bėdoje, nelaimėj, li- 

Jau du mėnesiui kai ŠV. gelbėkime vieni kitus.
Kryžiaus ligoninės rėmėjos vi-p *sl pulkime .Jėzui gailestin- 
su smarkumu ruošiasi prie sa-'8u,nw vainikų gerais savo da- 
vo bazaro, kuris įvyks gruod-1 ’bais. J. L

$20.7^|,;jo g, y g, <) jr «h] ligo
1886;ninėj. |
17.09 • *sukėlus fondų, iš kurio į 
į.j '-j’ būtų galima apmokėti hėgan-Į 

31 <V*aS įkaitas, b,m tikslui, kai'
. kurios narės rengia įvairias . w, . . ..
10.621 . . . . rmuosius lietuviškus “tokiespramogėlės. Pirma tokia pra- . ,
0.0)1 ... . , . . .... . .— judamus ir kalbamus pa-inogele įvyko lapkr. 23 d., pp. t •’ 1

i PIRMIEJI LIETUVIŠKI 
"TOKIES”

Žinomas filmininkas Lukais 
praėjusių vasara pagamino pi-

dienių, nenuilstamai darbuo
jas, kad sukelti fondų dėl va
rgstančių ir suteikti 
nors dalelę to jausmo, 
jais kas nors rūpinasi.

Praėjo linksma vasarėlė. 
Baigiasi ir rudenėlis. Kur ne- 

jiems ' pažiūri, visur draugijos krn- 
kml

V. I.

Lupkričio 29 d. Cbicagos 
■Lietuvių Moterų Klū.bas ren
gia puošnų balių, tai yra “El- 
eventli Aminai Cliarity bąli” 
Midland klūbe, 172 VVest A 
dama St. Bus gera orkestrą 
ir kitoks jnisilinksminiinas. 

ĮKviečiame visus gausingai nt- Į 
silankvti ’■ i.oi'.n r.os

ta, naujų sumanymų ieško. 
Neatsilieka nei SLA 322 jau
nuolių kuopa. Prieš mėnesį, 
kuopos nariai, jausdami, kad 
reikia prisidėti prie Dariaus- 
Girėno paminklo pastatymo, 

j nutarė savo jauna energijų 
! panaudot i paminklo fondo pa 
Ididinimui. Todėl lapkričio 29 

8 vai. vak., Padėkos Die
vuku rėse rengiam šokius,

;d.

n.r.i...... ii’-"' —i..................... , -......... » i-r-’ , i j, , nu*»ii«vvn į mūsų balių, nesRmI'u ...... , i lyeikhlus, — kuriuos dabar ro-‘ , / „ . 1 , , .............letiaiciu ir Jacobs namuose, . . kiekvienas užpelnytas centas balių vienoje modermskiausiudo lietuvių kolonijose. Pavei-1 * - -8.80_ 664i8 S. Waslitenaw Avė. Buvo , , , . . . .v
7.33 i-. , ,, .. kslaį daugiausiai iš Amerikosgo carcl bunco party. Rengėjos

' ’ ponios Jacobs, A. Peters, A.
’• Z Jagiello, C. Norušis ir Y. Tor

oj)/ . .428'«yn»kl.

lietuvių gyvenimo, Cbicagos 
Lietuvių Diena pasauk paro
doj, Dariaus-Girėno išskridi
mas iš (’hicagos į New Yorkų,

bus sunaudotas geram tikslui. jChieagos salių — Casino Mo- 
V. L deme, prie 63-čios ir Cottage 

G rovė Avė., 913 East 63rd St.
PADĖKOS LAIŠKAS

(Nuorašas)

4.21
4.43
.3.85
3.60
3.01
3.01
2.9.3 
2.75 
2.66 
2.57 
2.40 
2.00
1.8.3 
1.81 
1.73

Kita pramoga j v vk s pirma- , i-a a1 o * . i ls įen j Lietuvą, traginga nu- Cbicago, Tik, spalių 1933 m.dienį, gruodžio 4 d. I ta pra-1 .. o , r •«» • , ~ ,,/. • rtis Soldino miške ir laidotu- jP. Nora Gugienė
mova narės ir svečiai prašo- - - . - r. -. . • x-. ’ , , , . , J vės Kaune. Paveikslai gražus, I Cbicago L. Mot. Klūbo pirm.,nu atnešti rankų darbo ir t.t. i .X1 _ , ,, . . . r ,

. ta <.t .aiškus; kalba taip pat aiški. 3.325 So. llalsted St.,nes ji bus i>a vadinta linen*
, „ r, • ~ Žodžiu, Luksis filmų gamini- Cbicago, Ilk ,sbower . Pramogų rengia F., , , , . » ,

n -i ii- - Aoro o w i 'me kas n,et daro pažangos. Didžiai gerb. ponia:— 1Priliodskiene, 4358 So. Maple-i,.- . . ... . ° 1- • 'Visiems verta pamatyti. j ^š, žemiau pasirašęs, nuo
Matęs vjso .savo grvnai lietuviškos 

■ ’ l■ širdies, nužemintai dėkoju Ta-;

Tų vakarų kiekvienas jaunuo
li s-ė atsilankęs į šokius turės 
puikių progų pasilinksminti 

kiek tik jo širdelė trokš. Rep.

■

wood Avė.
Dienų prieš bazarų rengiama

“Grocerv sliower” bazarui, ku 
ris įvyks ligoninėj, gruodžio 
5 d., 2 vai. popiet. Rengėjo
mis yra B. Lauraitienė ir A.
C. Poškienė. ••

J visas pramogas svečiai

CHICAGOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLŪBO 

DARBUOTĖ

mstos atstovaujamai draugi 
į jai ir poniai Pivarunienei už 
i pagalbų, kurių suteikėte man 
■ vargšui per paskutinius tris

Lapkričio 26 d. Cbicagos nietus Jeigu ne jūsų pagalba, 
Lietuvi!) Moterų Klubas nu- Aaj a» šiandien būčiau be pa- 

1 .o9 j kviečiami dalyvauti. Rėmėjos tarė aplankyti Oak Forest (stogėH ir manęs, gal, seniai ne- 
.9.) j labai įvertins, jei kas atneš į nelius, apdovanoti juos ciga- 'būhj ant -j() svjeto 
-65 sakytų “sliower”: kavos, cu-i retais, pavaišinti gerais pietų

j ,i)0
Esu jau labai senas, turiu

kraus, kenmių daildų, ryžių, mis ir palinksminti lietuviška arti 8() inehb toįq žm,-t fttsi.
žiiniu ii t.t. Alfa programa. lyginti jums, mano geradėjos, i

i
KALĖDOMS BESIAR

TINANT

Šiais Šv. Metais kiekvienas 
lietuvis katalikas turėtų įsi- 1

PETRONĖLĖ
BERNOTIENĖ
|mi tėvuk. Yallkaltė

Perslakyrė hii Šiuo pasauliu 
lapkričio 17 d.. & vai. vakare, 
1933 m., HUluiikUR puaėa am
žiaus: gilium Tunragės apsk.r., 
Žvingių puru p.. Bikavėnų kal
ne. Paliko dideliaii'r nulludl- 
ino mylimų broli Juozapų Vait
kų Ir brolienę Juzefų Ir jų Ai 
mylių Podukrų Zofijų l.ukoSle- 
nę ir žinių Justinų l.ukiftlų ir 
jų Šeimynų. Puseseres ir pus
brolius Ir gimines. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 So. Hi.r- 
mitage Avė.

Laidotuvės. jvyks antradieni, 
lapkr. 21 d.. 9 vai. ryte IS Hu- 
deikio koplyčios j šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyC/ų, kurioj ut- 
aibus gedulingos panuiMos iiž 
velionės sielų o IS ten Ims nu
lydėta | šv. Kuzimiero kapi
nes.

Visi a. a. Petronėlės Berno
tienės giminės, draugui ir pa
žystami' esat n iiofti ril žlS. i kvie
čiami dulyvautl laidotuvėse Ir 
suteikti jai paskutinj patarna
vimų ir atsisveikini^ ų.

Nuliūdę liekame Biolis. Bro
lienė. Podukra, žentas, Pname- 
rės. Pusbroliai Ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
J. K. Eudetkis, Yards 1741.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroc St.. prie Clark 
Telefonas 8TAle 7800 

Valandos 9 ryta Iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėlto, Seredos fr Pėtnyčloe 
vakarais < Iki •

Telefonas CANal 6123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Buba tos 
Vakarais 7 Iki »

Telefonas ItEPnhdc 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pri
statau anglis už pigiausias kaln««: 
Blaik Bnml 17.50; Hacklng 8M09, 
Mll ers Creek 89.75.

Pašaukit IiAPayette 8080.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

| kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirš 60 metu Anehor Pain- 
Eapelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaaenklį.

BUDRIKO
RADIOS

Yra parduodamos už žemas kainas. Lengvais išmokėji
mais. Jūsų seną‘Radio priimame ant naujo 1934 mode
lio. Gera radio su Yiktrola krūvoje labai geras daiktas 
turėti namuose, o labiausiai dabar kada kainos yra labai 
žemos.

PAIN-EXPELLER

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res.. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Senelių Lietuvių Oak Fore- neturiu vilties. Todėl, tegul a- 
st’e randasi apie šimtas. Skau niolai danguje užrašo jūsų ge-, 
du pažvelgus į tuos nelaimės Į rus darbus, o mes, vargšai, 
paliestus mūsų tautiečius. Dau ant šio svieto laiminsime kie- 
gelis jų yra pamiršti, nei gi- kvienų jūsų žingsnį, 
iltinės, nei pažįstamieji jų ne-! Jūsų amžinai dėkingas

Vioteliunas 
St

|IH iV|'J k,*n'as (’r .ias- ka’R lanko. Garbė Cbicagos Lietu-1 (pasir.) Adam Vioteliuns 
UM. S„unga kur, šelpia h- v Mo(pnj K|f|()o Mr5n)s ]70- go Jpfferson s,
gonius, senelirts ir vargšus. 
.Jie laukia užuojautos čionai ir 
Dak Forest, III., prieglaudoj.

Prieš šv. Kalėdas visos tau
tos a]Mlovanoja savo vargšus. 
Lietuvių draugijos taip pat 

M. Sudeikienė 1G32 W. 46 st. turėtų neatsilikti ir nors kiek 
B. Kai vaite 4441 S. Wood st.
E. Gedvilienė 4518 S. \Vood

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago, III.

Katria perkate anglis iŠ dral- 
verlų. siųskite juos j CHANE 
COAIj CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Pm-nlmntas Al. K. tikini 87.00 
tonas.

Ft.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN, PARAPIJOJ, 
MAROOETTE PARK

IS SV.~TERE£Ė3 
DRAUGIJOS

Šv. Teresėlės 'draugija pe
lekam susirinkime paskyrė 
Labdarių Sų,jungai auką $5.00 
ir išrinko į seimą atstoves: C. 
Norušienę, I). Kaminskienę ir 
A. Poškienę.

Dr-ja taip pat pakviesta da 
lyvauti Cbicago Council of 

Catholic AVonien, ir išrinko 
šias atstoves: A. FL Lauraitie- 
nę, A. Petraitienę, F. Burbie
nę, C. E. Fitzgerald’ienę, D.
Kaminskienę ir A. Poškienę.

Alfa

Pp. Januškai, 1646 No. Fra- 
neiseo Avė., susilaukė naujų 
šeimoj narį — gražių dukrelę

Ligoninėj patarnavo dr. .To 
nas P. Poška, 3133 So. Kals
tei! St. P. .Januškienė jau grį
žo namo ir džiaugiasi gražia 
pirmagime dukrele. Reporteris 
linki mamytei stiprėti, o dūk-1 
relei Rveikai augti į gerų tė ' 

Vynainę. Reporteris ,

Permnnent 81.50 * up
Pilone CANrl 4871

Sru-etalIzkiK In Permanent Ws\ln« 
nnil i-omplele lleauty Servtec 

23(12 S. LEAVITT ST.
N. f>iums(a. Pmp. Clili-aco

JOHN A. KASS
(KAZAKAUSKAS)

Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dldellausls pasirinkimas 
žl^du. deimantų, visokios rūftles 
laikrodžių Ir muzlkah'ų Instrume
ntu. Talpai taisome visokius laik
rodžius, muzikalius Instrumentus 
ir akinius prltaiTcome.

T«rr|s 24 metus patyrln»->
4218 Archer Avė. 2049 W. 35th St.

Tol. Ijifavelle 88)7 Te. Iszfayette 8315

Nauja 1934 Radio Ir Yiktrola krūvoje už $39.50
Nauja 9 tūbų R (' A Yictor Automatiška Radio su 
Yiktrola. Pati permaino rekordus. Kaina

Budriko krautuvėje jūs pamatysite visas naujas ir 
moderniškas Radios ir daug pigiaus nusipirksite.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIO

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

Jis. F, tilrik

STUNGIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
IAITAKORC1Ų AOMMTDRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TBISIMOUMU PAMATUOTAS BIZMI8

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

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

Radio programai duodami Budriko krautuvės:
W C F L 920 k. Nedėlioinis 8 val.«ryte ir 1 vai. popiet.. 
W H F C 1420 k. Ketvergais 7:30 vakare.

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogą.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, 2, or 4 t»ms 
.9 tons or more

Pochy M. R............87.75 87.25
Kent. M. R........ 85.75 85.45
I'ontP ..................... 8«.75 86.25
Black B«nd
F*«g .......................... 88.50 88.00
Lnmp ..................... 88.75 88.25

S0U1RE EDGEGATE -».a Vcrv Dark Mystcry Is Clcarcd Up By a Littlc Probing! BY LOBIS RICHAPOt




