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HITLERIS PASKELBTAS VADU LIS 
GYVOS GALVOS

MINISTERIAI PRISIEKĖ JAM

II. ŠIUO 
REKORDAS

KOVOJA PRIEŠ

Suliejama krūvon nacių partija 
ir valstybė

ARKIVYSKUPO MATULE
VIČIAUS KŪNO PER

KĖLIMAS
MARIJAMPOLE. — Arkiv.

J. Matulevičiaus kūno perkė
limas) bus 24-25 spalių.

BERLYNAS, spal. 17. —
Vakar visoj Vokietijoj pa
skelbta: “Adolfas Hitleris y- 
ra vokiečių vadas ligi gyvos 
galvos.”

Popiet visi ministerių ka- 
bincto nariai susirinko kanc
lerio ofisan ir ten prisiekė 
ištikimybę Hitleriui.

Po to kanclerio ofiso vir
šininkas, dr. Hans Heinrich 
Lammers paskelbė, kad Wei 
maro konstitucija, kuriai. Hit 
leris prisiekė, kad jis vykdy
siąs ją, daugiau nebegyvuo
ju Konstitucijos vietą uži
ma vado Hitlerio žodis ir 
jo valia. /

Mini.terių kabineto pi r- va(Jn>
mam poaMyje S| rudee, pn- t,i8man -r jiėm8 pritaikiūti

ZAMORA PRIEŠINGAS 
MIRTIES BAUSMEI

RESPUBLIKONŲ PARTI
JA SKELBIA APIE JO 

“NUOPELNUS”

IuOS ANGELES, Cal., spal. 
17. — Demokratų partijos 
kandidatas j Kalifornijos gu
bernatorius, rašytojas Upto.i 
Sinclair, kurs, kad patekti 
gubernatoriaus vieton, iš so
cialisto virto demokratu, šian 
dien gali pasidžiaugti savo il
gų metų darbo vaisiais. Jis 
yra parašęs daugiau kaip 47 
apysakas, visą. eilę brošiūrų 
ir įvairių Oraktų. Visuose ja 
raštuose aiškiai atspindi ko
va prieš visokią religiją, ypač 
prieš krikščionybę.

minneapoi!yje naikina
mi JŲ RAŠTAI

MINNEAPpLIS, Mino., 
spal. 17. — Nežinomi asme
nys naktį įsilaužė į komuni
stų knygų (Workers book) 
parduotuvę, iškraustė visas 
knygas ir brošiūras ir tai vi
sa sudegino išvežę iš miesto.

Puolikai paliko parduotu
vėje antrašą: “Naujovinė Bo
stono arbatos kuopa — mes 
nereikalaujame komunistų In 
dianapolyje.”

O sudegintų knygų vietoje 
paliktas skelbimas: “Šis yra 
pirmasis komunistams įspėji
mas.”

ŠIANDIEN LAIDOJAMAS NUŽUDYTAS 
JUGOSLAVUOS KARALIUS

Rytoj Belgrade tarsis “mažo-j 
sios santarvės” ministeriai

imta eilė naujų įstatymų, sū
puojančių su Hitlerio valia. 

Be to Hitleris nusprendė,

MlADRIDAS, spaL 17. — 
Nugalėjusi socialistus ir jų 
sėbrus kitus radikalus, Ispa- 
nijos konservatorių vyriausy
bė dabar pasirengia aninatuo-

mirties bausmę. 
Vienas , sočiai i-vyrpausiųjų ,,

stn sukilimų vadų ManUelis 
k»d vis, Vokietijos provinci- yra suimtas
jų (buvusių valstybių)! gu-
iiernatoriai taip pat prisiek
tų jam ištikimybę, o po to 
gubernatoriai turės prisai- 
kinti Įvisus provincijų valdi
ninkui. !

br.$ Lammers paskelbė, 
kad Vadas Hitleris nėra at- 
sakonfingas parlamentui ir 
niekam kitam. Parlamentas 
neturi teisėti jį traukti atsa
komybėn, arba pašalinti iš 
kanclerio ir prezid^yto vie
tos. Pažymėjo, kad nauja 
konstitucija dar neparašyta.
Tas bus padaryta supuolant 
su ^ado valia. Nacių parti

ja ir valstybė suliejama krū
von, taip, kad valstybė ne
gali gyvuoti be šios parti
jos. Nacių partija ir valsty
bė bus politinė krašto atspn- 
ra. Saugumo krašto atspara 
bus kariuomenė.

Šiandien tas viskas išvelka
ma aikštėn. Tai daro respub
likonų partija, kuri taip pat 
turi savo kandidatą į Kalifor
nijos gubernatorius. Iš U. 
Sinclairo raštų ištraukų, ku
rios šiandien paduodamos 
viešumon, paaiški, kad įvairių 
tikėjimų piliečiai iš tikrųjų 
negali pasitikėti tokiu kandi
datu, kurs visą gyvenimų pa
aukojęs kovai su religija.

Jis savo raštais niekina ir 
smerkia lygiai protestantus 
ir katalikus. Šiuos pastaruo
sius vadina Rymo pakalikais. 
Jis niekina Kolumbo Vy
čių organizaciją ir Popiežiaus 
valdžią ir pagaliau puola 
Amerikos legioną — pastaro
jo karo veteranų organizaci
ją. i

Respublikonų partija dide
lį ir svarbų darbą daro, iškel-

BELGRADAS, Serbija, 
spal. 17. — Rytoj čia įvyksta 
nužudyto Jugoslavijos kara
liaus Aleksandro laidotuvės.

Vakar ir šiandien čia suvy- 
ko dešimtys tūkstančių serbų 
valstiečių ir vadų, kurie pasi
ryžo paskutinį kantą patar
nauti karaliui — jo palaikus 
palydėti į kapus.

Tarp žymesniųjų asmenų 
atvyko į laidotuves: Rumuni
jos karalius,. Bulgarijos kara 
liūs, Prancūzijos prezidentas, 
Anglijos karaliaus sūnus, 
Prūsijos premjeras Goering

POINCARE Pi 
NUKELTI Bl

yra
mas jo sėbras F. L. Caballe- 
ro, kurs skaitėsi vyriausiuoju 
sukilimų vadu. Bus reikalau
jama, kad ūbu būtų nubausti 
mirties bausme.

Tačiau respublikos prezi
dentas Zamora yra griežtai 
priešingas šiam vyriausybės 
nusistatymui. Jis pareiškia, 
kad gana tų mirties bausmių.
Prezidentas pripažįsta, kad
jų darbai yra perdėm išdavi-1 Jama Aikštėn demokratų par 
kiški ir jie yra verti tos baus 
mės. Bet, sako, nereikia už
miršti, kad tie žmonės kita
dos gelbėjo respublikos įstei
gimo darbe. Jie dirbo ben
drą darbų su kitų partijų va
dais. , : .!

NUBAUSTAS FORDO SŪ
NUI GRASINTOJAS

■i" .4- - -
DETROIT, Mich., spal. 17. 

— Federalinis ^teismas nubau
dė 10 metų kalėti Edwardą 
Lickwalą, kurs parašė grasi
nantį laišką Fordo sūnui, rei
kalaudamas 5,000 dol. ir gra
sindamas jį nužndyti, jei ne
gaus reikalaujamos sumos.

Liekwala savo grasinančiu 
laišku nurodė (Fordo sūnui, 
knr ir kokiu laiku pinigai tn- 
ri būti padėti. Policija užtai
sė spąstus ir grasintojas pa
kliuvo. Teisme jis prisipaži
no kaltu.

n

PARYŽIUS, spal. 17. — 

Mirusio Prancūzijos buv. pro 
zidento ir buvusio premjero 
Raymondo Poincare palaikai 
nukelti į Rt. Honore D’Eylau 
parapijos bažnyčios koplyčią.

Rytoj įvyks gedulo pamal
dos ir palaikai bius paimti į 
Panteoną, šeštadienį gi po 
pamaldų bus palaidoti Nubt- 
court kapuose, kur ilsisi ki
ti velionio namiškai.

ĮVYKDYTA MIRTIES 
BAUSMĖ

COLUMBUS, O., spal. 17. 
— Šiandien anksti rytą Obio 
vrdstlybės kalėjime įvykdyta 
mirties bausmė su elektra l)il 
lingerio gaujos vadui žudikui 
Harry Pierpont, 32 m. amž. 
Jis nubaustas už šerifo nu
žudymą.

Dillingerio gauja perdėm 
išblaškyta., Jos 9 nariai žu
vę, 5 yra kalėjime ir 4 kol 
kas nesurandami.

tijos kandidato “nuopelnus. 
Tik gaila, kad respublikonai 
tai daro ne iš savo įsitikini
mų, bet tik politiniais sume
timais. Jei ne politika, jie ir 
šiandien būtų tylėję apie nie
kingus to socialisto rašytojo 
žygius. Vis gi yra naudinga, 
kad apie tai informuojama 
plačioji visuomenė.

DANCIGE AREŠTUOTAS 
KATAUKyVADAS

DANCIGAS, spal. 17. - 
Didelo įspūdžio sukėlė čia 
areštavus katalikų centro par 
tijos vadą Behrendt, kure kal
tinamas išdaviškumu, kadan
gi turėjęs slaptus susisieki
mus su kaimyniška valstybe. 
Pastaroji neišvardinama.

Suimtas D. Bausano, kuis 
grasinimais norėjo gauti 2,000 
dol. nuo vieno Armonr &Co. 
viršininko.

OREGONE ŠALTIS
KLAMATH FALLS, Ore., 

spal. 17. — Čia ir apylinkėse 
pasireiškė sniegas. Tempera* 

tflra nupuolė iki 21 laipsnio.

HAUPTMANN PRALOŠĖ; 
APELIUOJA

NEW YORK, spal. 17. — 
Vyriausiojo teismo teisėjas 
E. L. Hammer nusprendė, 
kad įtariamas lakūno Lind- 
bergho kūdikio grobėjas B. 
R. Hauptmann perduodamas 
New Jersey valstybei, kur bu 
vo atliktas pagrobimas.

Jo advokatas kreipias ape
liacijos teisman.

20 NUOŠ. OPOZICIJOS

KAUNAS. — Gautomis vi
daus reikalų ministerijoj ži
niomis, didesnėj provincijos 
dalys per vykstančius valsčių 
savivaldybių rinkimus opozi
cijos atstovai sudaro 20%.

Klį RAŠO ITALAI
APIE PABALTĘ

PABALTĖS PAKTAS —
LENKŲ DIPLOMATIJOS 

PRALAIMĖJIMAS

RYMAS. — Coriere Emili- 
ano paskelbė ilgą straipsnį 
apie Pabaltas valstybių paktą.
Laikraštis, tarp kitko, cituo
damas ir Lietuvos Aidą nuro
do, kad visa Pabaltės valsty
bių spauda su dideliu pasi
tenkinimu sutiko trijų valsty
bių pakto sudarymą. Laikra
štis pabrėžia, kad Pabaltės 
santarvė turi pasidaryti stip
riu Europos taikos faktoriu
mi.

Tik valstyliės, kurios tikisi 
griežto Rytų Europos struktū 
įos pasikeitimo, gali būti ne
patenkintos trijų Pabaltės vai ir visa eilė princų, princesių,
stybių paktu. Pabaltės pak- ministerių ir diplomatų.*
tas išsklaidė politinius debe
sius. Rytuose ir yra geriau
sias ir praktiškiausias Pąbal- 
tės solidarumo išreiškimas.
Tai yra nepriklausomybės, 
jėgos ir viewingumo manife
stacija. • '

Toliau laikraštis pareiškia, 
kad šiuo momentu absoliutaus 
trijų Pabaltės valstybių soli
darumo pasiekti negalima, 
nes kai kurios iš tų valstybių 
turi specifinių klausimų. Pav.,
Estija rodo tam tikrą linki
mą į Lenkiją, tuo tarpu Lie
tuva, turėdama ypatingą pa
dėtį, stengiasi' išlaikyti tam 
tikrą veikimo laisvę.

Laikraščio nuomone, Pabal
tės paktas yra tam tikras len
kų diplomatijos pralaimėji
mas, tačiau, kaip prancūzų 
spauda pažymi, paktas tam 
tikra prasme yra nukreiptas 
prieš Lenkiją ir Vokietiją, Co
riere Emiliano nuomone, ne 
liesa. Pabaltės paktas nėra 
nukreiptas prieš jokią, valsty
bę. Jis gali tik padidinti Pa
baltės valstybių reikšmę. Pa
baltės valstybės gali preten
duoti į vietą Tautų Sąjungos 
Taryboje. Baigdartias laikra- 

1 štiš pabrėžia, kad siu Pabaltės 
'santarve tenka skaitytis, kaip 
su stambia tarptautine pajėga.
Pabaltės valstybių reikšmė pa 
didėjusi 10 kartų.

Straipsnį parašė neseniai

DAR VIENAS PAGROBTAS

NEW YORK, spal. 17. - 
Policijai pranešta, kad pa
grobtas turtingo gelžgalių 
prekybininko Eaposito sūnus,

Lietuvoje lankęsis 
Foschini.

VTttorio

APIPLEšE PINIGŲ 
NESEJĄ

BELGRADAS, spal. 17. — 
Rytoj palaidojus nužudytą 
Jugoslavijos karalių, “mažo
sios santarvės” užsienio rei
kalų ministeriai penktadienį 
-turės konferenciją. Sakoma, 
svarstys, kokiu būdu išnaiki
nus teroristus, kurie grasina 
ne tik valdovams, bet ir mi- 
nisteriams.

Tikrai nėra žinoma, tačiau 
spėjama, kad “mažoji santar
vė’ pasiųs Vengrijai reikala
vimą, kad ji išgaudytų savo 
krąštte gyvenančius Balkanų 
teroristus ir juos perduoti} 
Jugoslavijai. Sakoma, tas roi 
kalavimas bus lygus ultima
tumui ir nežinia, ką į tai at
sakys Vengrija. Po karaliaus 
nužudymo patirta, kad svar
biausieji teroristų lizdai yra

Nužudyto karaliaus palai
kai šiandien vakare išlydimi
į stačiatikių katedralinį sobo-_ *■ 1
rą. Rytoj įvyks pamaldos.

Palaidojus karalių, sakoma, i Vengrijoje.
“mažoji santarvė’’ ims vėfts-f
ti prieš Vengriją, nes tenai Kiek žinoma, tą “mažosios 

santarvės” reikalavimą rems 
Prancūzija, Anglija ir Balka
nų valstybės. Tik vienos Ita
lijos nusistatymas nėra žino
mas.

buvus svarbiausioji teroristų 
gūžta.

ST. PAUL, Minn., spal. 17.

RASTA PAGROBTA 
MOTERIŠKĖ

LOUISVTLLE, Ky., spal. 
17. — Jauno turtuolio Stoll 
pagrobta žmona grąžinta į 
puošnius savo namus, iš ku
rių prieš 6 dienas buvo pa
grobta. Už jos paleidimą vy
ras — Stoll, išmokėjo 50,000 
dot

Grobjėjas yra žinomas poli
cijai ir dedamos pastangos jį 
surasti. Jis yra Thomas 
H. Robinson, Jr.,;26 ra. amž., 
buvęs Vanderbilto universite
to studentas, o paskiau Ten- 
nessee valstybes bepročių 
įstaigos įnamis.

Mrs. Stoll rasta ties Scotts 
burg, Ind., už 2(j mylių nuo 
savo namų, automobily, ku
riam be pagrobtosios buvo 
grobėjo Robinsono žmona ir 
vienas metodistų pryčeris.

NUŠAUTAS POLITIKIE
RIUS

James Breen, 38 m. amŽ., 
4525 TRmerald avė., nužudė 
nušaudamas M. J. Walsh, 55 
m. amž., vandens rynų pail
ginimo departamento viršinin 
ko padėjėją ir seniau buvusį

ISPANIJOS SUKILĖLIAI
PASIDAVĖ

_______ • • ■
MADRIDAS, spal. 17. — 

Kariuomenės apgulti paskui i- 
niai sukilėliai pasidavė Astu- 
rijos provincijoj, kada jiems 
iš lėktuvų paskleisti praneši
mai, kad jų pastangos yra 
tuščios. Vietomis jie buv u 
pasidirbę apkasus, kur ken
tėjo nuo alkio ir šalčio.

Apie! 12 parų sukilimai vy
ko ir daugybė gyventojų buv > 
apleidę savo namus. Standi- n 
jie grįžta į savo sodybas ir 
imsis tvarkytis, kad grąžinus 
normalų gyvenimą.

Konstitucinių garantijų m 
bundas paskelbė, kad jis ten 
Louis Companys, kurs buvo 
pasiskelbęs Kataloni jos ‘ i 
8publikos” prezidentu Cotn- 
panys advokatui pripažintas 
penkių dienų laikas pasiren 
gimui bylon.

Šiomis dienomis Klaipėdo
je prasidės didžiulio lietuviu 
kalbos žodyno spausdinimai.

— Du plsiikai apiplčM Tie- |koronerio pagalbininką, 
nos kompanijos pinigų nešė- J. Breen paroliuotas iš ka-

23 m. amž. UŽ jo paleidimą į ją. Pagrobta apie 10,000 dol. Įėjimo,'kuriam išbuvo apie 13
reikalaujama 20,000 dol. pinigais ir čekiais. metų už žmogžudystę.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota ir šalta; 
vakare numatomas lietus.

f.
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DIENOS KLAUSIMAI

SOCIALISTAI ŠIENAUJA

Prakišę SLA vadovybę socialistams, tau
ki ir sandariečiai savo spaudoje skun- 
kad, girdi, socialistai dabar šienauja. 

Šių laikraštis rašo, kad prieš valdy- 
rinkimus socialistai išleidę kelioliką ši- 
dolerių “apmokėjimui pėsčių ir važiuo- 

deiegatų’, dėl to kai kas stebėjosi socia-
“ labdary be ir pasiaukavinau”, kiti juos 

įvadinę puskvailiais ir pinigų žarstytojais. 
Tačiau, kaip tas laikraštis sako: “istori- 

aiikiai parodė, kad tamsioji minia 
'klaidinga’’. Socialistų vadai žinoję, ką jie 
Maro. Uždyką pinigų jie nemėtę, nes “ką iš- 
hwdo, it pasėtas grūdas, atnešė keleriopą vai-
W*-r v

Dabar kįla klausimas, kokiu būdu socia-
Šiėnaus? Kad nereiktų skaitytojams dalyti spėliojimų, '‘Sandara.” šitaip tą klau- . tAfcą '■‘išvimžija.’’:

*■*Susivienijimas turi nupirkęs daugybę 
tfrtčfgičlų, kurie nėra atmokami ir “defoult”.

Chicagoj arti 150,©00 dol. vertės mor- 
seniai prinoko. Skolininkai nemoka nei 

stDnds fiei nuošimčių. Aišku, kad jų nuosavy- 
turės būt “fbrklauzūįtos” arba atimtos.

Perėmimus, paprastai atlieka advokatai ir už

jimui nuo Visuomenės, kad ji nesutrukdytų 
visos Sienapiūtės, pažangiųjų spauda neper
stojamai rašys ir šauks apie “atžagareivius” 
ir jų kenksmingą darbą susivienijime

Tai taip dabar verkšlena sandariečiai. 
Jie jaučiasi blogai, pyksta ir soeialistams pa
vydi. Bet kas tame yra kaltas, jei ne jie 
pat y s.

Prieš tą “baisųjį pralaimėjimą” sanda- 
riečiai pataikavo socialbiznierių vadams. Jie 
bendrai su jais dirbo bedievybės darbą it 
bendrai kovojo prieš tai, ką lietuvių daugu
ma laikė šventu ir kilniu. Visuomenė pradė
jo nebeatskirti, kas yra socialistas, saftdarie- 
tis, ar vadinamas tautininkas, nes išrodė, kad 
visi į vieną dūdą pučia, visi lygiai yra nu
sistatę prieš katalikas ir visi vienaip var
žosi už tą patį pupų bliūdelį SLA, kurios na
rių žymią daugumą sudaro katalikai žmonės. 
Dėl to renkant valdybą, nariai nebedaro ski
rtumo Hfe-p vienų ir kiti}. Balsavo už tuos, 
kurie garsiau kalbėjo, daugiau žadėjo ir, pi

giau, kurie delegatams į Detroitą (į seimą) 
padėjo nuvažiuoti. Mat, ir balsuotojai pasi
darė taip praktiški, kaip renkamieji, kurie 
dėl dolerio veržiasi į organizacijų valdybas. 
Kas daugiau pasiūlė, už tą atidavė savo 
balsą.

Tačiau tai yra liūdnas reiškinys, nežiū
rint kokioj organizacijoj jis nesireikštų. Jei 
vadų tarpe nėra idealizmo ir nė kiek pasi
šventimo, bet viskas saikuojama pinigais, to
kių organizacijų ateitis nėra pavydėtina. Fra- 
ternalės organizacijos yra ne tam suorgani-

dantys pasilieka normaliame , labai sėkmingai užtaisyti.

Dantų skaudėjimas yra ne 
naujiena. Mažiau ar daugiau 
jie visiems kai kada skauda. 
Gi pats skausmas savaimi, ne
žiūrint kokio laipsnio jis ne
būtų, yra ženklas to, kad kas 
jau nettormalauB darosi su 
dantimis. Kitaip sakant, skaus 
mas yra sargas arba prana
šas žmogaus fratoio kūno ne- 
sveikavimų.

stovy. Kaikurių žmonių dan 
tys bijosi rūgščių savaimi bū
dami sveiki. Tokie suskaudė
jimai nereikalauja dantų gy
dytojo patarnavimo.

Bet daugelis dantų prade-

kliną. Dažnai žmonėms pasi
taiko neįtikėtai ar per neat
sargumą įsriaubti perkarstąs 
viros, kas pagimdo skausmą bijoti šilto ar šalto, rūg* 
burnoje. Čia jau ir yra apy-Įatoimų ar saldumų, vien dėl 
stovos skausmas, fiziniai pu- t°» ^a(l j'e Jau 'ra nesveiki, 
darytas skausmas. Bet jei vi- ? ra» ^a*V sabant, pradėję pū
rą greit išspiausi pirm negu danties išpuvimas dar

Taigi, jei skausmas yra žen
klu žmogaus fizinių kūno su
irimą, iš to būtų < galima pa
daryti neva logišką išvadą, 
kad tik tada reikia kreiptis 
prie gydytojo, kada pranašas 
skausmas pasireiškia mumyse. 
Nors toks išvadas pasirodo 
labai logiškas, bet tikrenybėj 
jis yra klaidingas. Klaidingas 
dėl to, kad daugelis žmogaus 
kūno suirimų prasideda be jo
kio skausmo, ir tik kai suį ri
mas pasiekia tam tikrą laip
snį ir suji-imo vietoj įvyksta 
įdegimas ir erzinimas pajau
tos driksnių, tik tada skaus-1

ji bumą išdegtos, skausmas 
greit pereis, ir burna pasiliki 
neįžeista. Bet jei 'tas pasitai
kytų prie kitokių aplinkybių, 
prie puotos stalo, kur žmo
gus nenorėtų sau gėdos pasi
daryti ižpurkšdamas visą tai 
ant stalo bet turėtų tą kar
štą virą sulaikyti burnoje ir 
gal dar nuryti, čia paseka bū
tų visai kitokia.

Gi patologinis skausmas iš
kila nuo tikrų kūno suįrimų, 
tikro susirgimo, kuris gali pa
eiti ar dėl užsikrėtimo ligas 
gimdančiais perais, bakterijo
mis, arba, kaipo paseka, fizi
nio įžeidimo. Čia skausmas

esti visai mažas, negilus, daž
nai tokis dantis visai neutsi- 
liepia permainoms tempera
tūros apie jį, ypatingai jei 
permaina esti neperdidelė. 
Toks dantis jau yra taisytin
as. Dantys, kurių išpuviinai 
yra gilūs ir plačiai atdari, la
bai greit užsigauna ir suskaus 
ta burnos temperatūros apy- 
stovai persikeltus. Tokių dan
tų suskaudėjimai dėl temper 
atūros permainų esti gana aš
trūs ir prasitęsia ilgoką lai
ką. Giliai jpuvę dantys daž
nai suskausta nuo koncentruo
to cukraus tirpinio burnoj. 
Čia įvyksta taip vadinamas 
osmozas, tokis jau čiulpimas, 

jau Bėra momentalia, bet Wp-|kuri8 pagimdo skaudėjimu
sniuojantis aštrumu ir besi-

zuotos, kad jose kas nors šienautų savo, bet naas
yra nemalonu kęsti, bet jis 
yra reikalingas gamtos da
vinys žmogui ir visai gyvū
nijai. Gamta ir skaudžiai 
mus apdovanoja, bet, mato
mai, su reikalingu išrokavimu.

ne narių naudai.

LUKŠA VAJUS

pasirodo. Nors skausmu1 tęsiantis laiku su li*'os

“Garsas” praneša malonią žinią, kad 
LRKSA naujų narių prirašinėjimo vajus įsi- 
judina. Apskričiuose ir atskirose kuopose kas 
kart daugiau gyvumo ir veiklumo atsiranda.
Ir gerai, nes vajaus pasisekimas daug pareis •.' . .“ii »» msauktfes nepalankių apysto-

Skausmą galima padalinti 
į dvi rūši: fizinį ir patologinį. 
Fizinis skausmas dažnai esti

nuo pačių kuopų. Anot “G.”, jei pustrečio ... . , . . , .
»• . .. , v * a • a. j I VU k»nui. Jei nepalanki apyšimto gyvuojančių kuopų subrustų, tai kad J ~
ir nekažin kokius skaičius prirašytą, vis tik 
pasėkos būtą džiuginančios.

Sils-mo laikraštis teisingai pastebi, kad 
«sėh> patarnavimą ima mažiausia 10 nuoš. tos organizacijos galybė buvo, yra ir bus
« aamos. Dabar paėmę paišelį galim ra- 

vien tik Chicagųj už “ forklauzavi-
I’* bus išmokėta advokatui 15,000 tūkstan- 

(ilų dol. Daleiskim, kad teismo išlaidos siek-
apie 5,000 dol. Tai vis vien tas, kurio ži- i 

|Mčoj yra visa procedūra, galės įsidėti į savo 
desėtką tūkstančių. Taį tik Chica-

j, u apie kitas vietas nekalbam”.
Ir reikia tik sau įsivaizduoti — tos šie- 

fJMtpifltės nieks negalės sustabdyti, nes, anot 
flą paties laikraščio: j

“.Kadangi SLA. centras dabar yra paža- 
kuntrolėj, tai aišku, kad visas šis mil
tas pelnas paliks jų tarpe. Iždininkas 

jų žmogus; visa finansų komisija suside- į

Amerikos lietuvių tautinės galybės ženklas. 
Dėl to į jo didinimą nariais stoja, kam tik 
rūpi mūsų žmonių savišalpos reikalai, tau
tiškoji vienybė ir lietuvystės ateitis.

Tuo remiantis, LRKSA laukia patąmos 
ir talkos iš gerif. dvUsiškijos, seselių moky
tojų, pasauliečių veikėją, kuriems mažiau ar 
daugiau apeina Amerikos lietuvių reikalai ir 
ateitu.

Reikia laukti, kad bent vajaus metu 
LRKSA susilauks užpelnytos paramos, nes 
tai yra organizacija, kurios narto turėtų bū
ti kiekvienas sveika dvasia ir kūnu lietuvis.

sena.

Ne visi dantų suskaudėji
mai reikalauja kreipimosi prie 
dantų gydytojo. Dantys yra 
jautrūs kaikurioms jiems ne
palankioms apvstovoms ir su
siduri su jomis jie suskaus
ta. Dantys nemėgsta staigių 
permainų temperatūros. Jie 
daugiau atsiliepia į šaką apy- 
stovą negu į šiltą. Geriant šal 
tą vandenį arba įtraukiant 
labai šaltą orą pro dantis, 
kaip žiemos laiku kad pasi
taiko, dantys tą’šyk Suskausta. 
Čia yra laikinas fizinis užga- 
vimas dažnai visai sveikų dan

stovą su laiku esti prašalinta, 
skausmas dingsta nepalikda
ma jokios žaloa kūnui; jeia- 
pystoVa pasilieka perilgai, 
skausmas gali pasilikti ant 
toliau Ir pats kūnas liekti su
žeistu. Kaipo pavyzdį, paimki tų. Čia skausmas ar yra lai-

Mes dantistai, dažnai girdi
me žmones sakant, kad judai 
tys skauda niro saldainių. Ir 
kai žmogui skausta dantys 
nuo saldainių, čia jau aiškiai 
galima tvirtinti, kad tas žmo
gus turi iškiūrusių dantų sa
vo burnoj, kuriems plomba
vimas yra reikalingas. Nes 
sveiki dantys neskausta nuo 
saldainų, ir saldainiai, kaipo 
tokie, 'tiesioginiai žalos dan
tims nedaro.

Tokiu būdu dantys, kurie 
užsigauna nuo šaltų ar šiltų 
gėralą ir saldžių tirpinių ant 
jų užleistą, ir karių skausmas 
prasitęsia ilgoką laiką, yra tai 
sytini. Jie dažnai dar nėrė 
išpuvę iki, taip sakant, ner-

Tollau, einant mes vėl tu
rime dantis, kurie pradėję 
skaudėti, skausta be persto- 
jimo, nežiūrint ką žmogus 
namie nebandytų ant jų dėti. 
Čia dantys skausta, nežiūrint 
tam, kad ir yra burnos tem
peratūra normalė. Priežastis 
tokiam dantų skaudėjimui yra 
ta, kad danties puvimas yra 
ar labai arti ar visai priėjęs 
prie danties gyvonies, nervo, 
ir ligas gaminančiais perais, 
bakterijomis, užkrėtęs gyvoaį. 
Užkrėsta gyvonis suserga, jo
je įvyksta, taip sakant, įdegi
mas, kas ir sukelia skaudėji
mą. Tik du dalyku dantų gy
dytojas tegali padaryti su to
kiais dantimis: viena, tai juos 
visai ištraukti, o antra, tai 
gydyti ir rizikuoti su toles
niu jų naudingumu žmogui. 
Rizikuoti dėl to, kad gydyti 
dantys gali anksčiau ar vė
liau apsipūliuoti šaknis. To
kie apsipūliavimai apie šak
nis gydytų dantų dažnai esti 
kroniško pobūdžio, neskau- 
dus, bet gali daug žalos pa
daryti sukeldami kitas ligas 
kitur žmogaus kūne. Dažnai 
k roniškai apsipildavę dan
tys, nuo abelno viso kūno nu
slėptom, kaipo priežastimi, vir 
sta aktyviu įdegimu, pasidaro 
iš jų, paprastai sakant, votis. 
Paprasti voties simptomai yra 
skausmas, tinimas ir karščia
vimas ligonto. Tokiems dan
tims — amžiną apilsį.
- Pasirodžius mažiems dantų
suskaudėjimas ar bijojimas 
šilto ar šalto, patartina atsi
lankyti pas dentistą. Lauki
mas yra nenaudingas.

me šį lafclai paprastą atsiti-' kinas, kuris greit pereina, irjvo, ir daugumoj juos galima

Ii, negu už mažą atlyginimą dirbti. Jie lai
mėjo. Darbdaviai pakėlė jiems algas. Pir
miau jie gaudavo 2 dolerius į savaitę, dabar 
gaus $3.50. Iš tos algos galima suprasti, kaip 
darbininkai ten yra išnaudojami. Ne be rei
kalo jie griebiasi tokių desperatiškų kovoa 
priemonių su išnaudotojais.

užsiima. Daugiausia eks-butlegeriai griebėsi 
kidnapinimo (pagrobimo) biznio, kuris sma
rkiai plinta visame krašte. Valdžia turėtų 
griebtis griežčiausių priemonių, kad tai plin
tančiai blogybei užbėgti kelią.

« * «
Nacių vadas Hitleris daro didelę pažan 

gą. Tik, žinoma, toji pažanga eina ne krašto, 
bet jo ir jo partijos naudai. Jis jau priėjo 
prie to, kad panaikino valstybės konstituci
ją ir save paskelbė Vokietijos vadu ligi savo 
mirties. Netrukus, turbūt, išgirsife jį pasi-

Panaikinus svaiginamųjų gėrimų prohibi- 
• • • | ei jos įstatymą, vadinamieji butlegeriai buvo

Vengrijos mainų darbininkai sugalvojo , priversti išeiti , iš savo nešvaraus, bet labai 
iš aklų socialistų ir niekas pašalinių ne- naują kovos būdą su savo išnaudotojais. Jie pelningo biznio. Bet, matyt, kai kurie iš jų 

įkišti nei piršto, nei akies. Apsisaugo- užsidarė kasyklose ir nusprendė geriau mir- nesnaudžia. Jie kitokiomis piktadarybėmis į skelbusį karalium. Tik to ir betrūksta.
'■0 ...... ■ ..... --■«<! ■ Iii .... . Į .I-, <■ . - -.j. i Į». J ' ■ ............„B-ĮU^gy * “ ‘

NAUJA KNYGA 
“Pašaukimas į Dvasinį

Luomą”
Parašė ir Išleido

Kur Pr. J. Vaitukaitis
Knyga 95 puslapių įtalpos 

ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai, 
vieną imant, dar reikia pridėti 
uŽ persiuntimą 5c.; o gražiais 
audeklo viršeliais 50 centm

Reikalaukite:
“DRAUGAS” PUS. CO, 

2334 8a. Oaktey Ava. 
Arba^pas patį Autorių

Ava.,
Chicago, IU.

Kmjaitieį Minai i 
Pasakine Konunizoio

Pkrašė vysk. M. d’Berbltfiiy, 
falinės Komisijos “Prt> Rttssia”

pirmininkas 
Vertė Jonas

(Tęsinys)
1921 m. spalių mėn. į Maskvą atvyko 

>mas revoliucijonierios Cbąttopadhya- 
ir išgavo iš Lenino pagalbos pažadą, 

pasekė kitas Indijos komunistas, vardu 
vedęs amerikietę komunistę "Treat. 
rašė iš Maskvos vienam Paryžiaus 

įunistui: “Darytinos visos pastangos 
rganizuoti Indijos komunistų partiją 
liau sunaudojant visus užsieny esatį-

j lementus ’
Iš tikrųjų, kominteraas nuo tada su- 

>vo apecijale Indijos reikalams ko 
Ji turėjo Maskvoj sudūryti grupę

komunistų, kurie privalėjo: “1. paruošti 
propagandą visomis Indijoj vartojamomis 
kalbomis ir dialektais; 2. rekrutuoti ir 
fotmttoti revoliucijai indus, kurie paskui 
būtų išsiųsti į Indiją; 3) išrinkti iš Mask
voj esančių indų vieną pasiuntinį, kuris 
turėtų pačioj Indijoj organizuoti komuni
stų partiją ir palenkti į Maskvos pusę 
kaip Gandhi, taip ir musulmonų repre
zentantus”. Kitas emisaras turėjo orga
nizuoti komunistų partiją X A. Valsty
bėse esančių indų tarpe. To emisaro rezo
liucija buvo Kalifornijoj.

Toji programa buvo vykdoma. Pir
mosios praktiškosios sovietų agentų pas
tangos buvo nukreiptos į gyvenančių hž- 
sjenv indų suorganizavimą. Statistika sa- 
skaiČinvo visus Rusijos, Vokieti jos, An
glijos, Prancūzijos, Afgaaistaua, Persijas, 
Kinijos, Japonijos, J. A. V. ir k. indus, 
pažymėdamas kiekvieno pažiūrą Maskvos 
atžvilgiu ir kiekvieno asmeniškas tenden
cijas. Panirai buvo atrenkami tie, kurie 

i tiko būti komunizmo agentais. Maskva 
pirmiausia rekomendava sužadinti indų 
nacijom? butinius siekimus, mažai kalbėti 
apie sovietus, tik apie juos kalbėti kaip

apie natūralius ir tikrus draugus ir In
dijos iŠlaviatojus. Tada susidarė šios gru
pės: Indijos laisvės draugai J. A. V., — 
Indijos biuras Anglijoj, ■— Indijos komi
tetas Prancūzijoj, Indijos studentų biuras 
Berlyne. 1927 m. Briusely, antiimperialis- 
tinė8 lygos kongrese dalyvavo ir indų se
kcija, o komunistas, Jawahir Lai Nehru 
oficijaliai atstovavo indų komunistų par- 
tij*-

Be to, Rusijos Turkestane Maskva or
ganizavo Taškente centrelinį komitetą, ku
rio tikslas buvo suderinti Indijos ir Mask
vos propagandą. Joffe, kuris pirmininką 
V© tam komitetui, iš Taškento į Indiją 
nustatė šias tris linijas: rytų, kuri ėjo 
per Persiją, vakarų, kuri ėjo per kinų 
Turkestaną, centro, t kuri ėjo per Afga
nistaną. Indijai propagandistų parengimui 
dirba du rytų institutai: vienas Maskvoj, 
kitas Taškente. SpeeijeR organizacija ve- 
rbava Anglijos laivaose esančius indų jū
rininku, jieau kvėpė doktriną tais laiko- 
tarpiais, kada laivai sustodavo uostuose, i 
Ypač tai buvo daroma Hamburgo, Rotter- ! 
damo ir Marselio uostuose. Vienas Indijos 
komunistas M. N. Roy pasivadinęs po

slapyvardžiu, 1923 in. Londone įkūrė In
dijos jūrininkų asociaciją. Ji labai pasi
tarnauja įveždama į Indiją komunistinę 
literatūrą.

Komunistinių brošiūrų ir pamfletų į- 
vežimui į Ihdiją padeda musulmonų mal
dininkai, grįždami iš Mekos į Indiją. So
vietų konsulas Arabijoj Kakimovas 1924 
m. nuvyko į Meką ir tą reikalą specijaliai 
suorganizavo. Taip nuo 1925 m. propa
gandinė literatūra atvyksta į Indiją ir 
maldininkų bagažuose. Tuos santykius su 
musulmonų maldininkais labai gudriai su-4 
»fnre sovietų Rusijos mininteris Hedžase, 
Turnkulovas, kuris pats yra mnzulmonų 
kilmės ir kartn yra kovojančių bedievių 
komiteto narys. Tr sumos, sunaudotos In
dijos propagandai, buvo palyginti nema
žos. Taip, 1922 m. lapkr. 22 M. N. Roy 
prašė ir gavo iŠ III intemacijortalo kolo- 
nijalinės komisijos 120,000 svr. sterlingų 
arba 1,200,000 aukso rublių; 1923 m. gruo
džio 3 d. toji suma pakilo iki 500,000 sv. 
sterlingų arba 5 mil. aukso rublių.

Tuo tarpu Maskvoj suformuotas in
das Noltoi Gupta 1921 m. pačioj Indijoj

prie kurios priklausė ypač M. N. Roy 
draugai. Nežiūrint daugelio areštų,. pro
paganda rekrutavo naujus agentas, kar-z 
tais anglus, kaip Pilypas Spratt ir Jurgis 
Allison, pasislėpęs po Donald Campbell 
pseudonimu, bet ypač indus, kaip Chaw- 
kat Usmani, Chripad Amrit Dauge, Chan- 
taram lawlaram Mirapkar, greitai apkal
tinti vad. Meerut procese. M. N. Roy ta
da pradėjo leisti žurnalą, vardu The Van- 
guard (avangardas), kuris buvo spausdi
namas Berlyne, o paskui perkeltas į Pa
ryžių ir ėjęs The Masses of India vardu. 
M. N. Roy savo raporte III intemacijo- 
nalo kolonijalinei komisijai 1922 m. lapk. 
mėn. praneša, kad komunistų partija In- 
di.joj yra rimtai suorganizuota, su svar
biausiu centru Bomba y ir pagalbiniais 
komitetais Peshawar, Calcutta, Msdras ir 
AUahabad. Prieš šitą organizaciją, pasi
likusią slapta, 1926 m. įsikūrė legali ko 
munistų partija, oficijaliai deklaruota, bet 
su kuria Roy kovojo, vadindamas ją An
glijos spąstais komunistų vadarfis sugau
dyti. Roy patarė taip pat — ir tos takti
kos ypač laikomasi Pietų Amerikoj —

suorganizavo pirmąją komunistų grupę, daugiau nevartoti komunistų vardo.

| 'v-., i ii



Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C. • Pa8’8ek* išsigelbėti gyvam, ku-ci i rueuii Iris 8wi*t» 8U kiek aPk«o9W UlKvU ! mo, pranešė apie visų tai sa-PRIETELYSTĖ
Prietelystė yra meilės rūšis, t<xlel ne kiek prigimtis apgauna abi puses, uždengia nuo jų 

vienų meilę galėsime pavadint prietelvsio, į akių tikrų prietelystės pagrindų, o prietely- 
Tkininkas myli save ūkį, savo gyvulius, savo i stę verčia remt tais palinkimais, kurie gir-
padarus, girtuoklis myli svaigalus, tačiau 
juokinga būtų sakyt, kad ūkininkas yra savo 
ūkės, savo g\ vulių arba padarų prietelis, gir
tuoklis svnigalų, nes vienas ir kitan myli tuos 
daiktus dėl naudos, kurių iš jų apturi, taigi 
kiekvienas iš jų myli m* daiktus, bet savo nau
dų, kuri yra, daiktuose.

l’rietelinga meilė verčia mylėt kitų ne 
? dėl naudos, kuri mums iš jo plauktų, liet dėl 

j<N paties gerumo ir kilnumo, verčia linkėt 
jam gera dėl jo paties naudos. Tokio linkė
jimo neturi nė ūkininkas, nė girtuoklis savo 
numylėtiems daiktams, o nei kas nors kitas, 
kuris ieško meilėje savo naudos.

č’ia glūdi paslaptis, kodėl daugelis prie- 
telysčių yra apgaulingų ir veidmainingų, nes 1 Dievo, nes Dievas nepabaigtai viršija žmogų,

tuoklio gyvenime vadinasi svaigalų troškimas. 
Moterystė užmegsta tokiais pagrindais, yra 
nepastovi ir dažniausia baigiasi iširimu arba 
kitomis piktadarystėmis.

2. Prietelystė su Dievu.
Prietelystė, kaip matėme, reikalauja abi

pusiškos meilės, pagrįstos tam tikru bendru
mu, todėl ten, kur tokio bendrumo nėra, nėra 
nė prietelystės, o jeigu tas bendrumas yra 
įtartinas kaip kad yra taip labai skirtingu 
asmenų, įtartina pasidaro ir prietelystė.

Taikindami dabar šias tiesas prie musų 
santykių su Dievu, prieisime prie išvados,

jau turį užtektinai prisikasę 
turto. Dar galų gale pridūrė, 

vo ponui. kad šitoji kasykla esanti neiš-
O ponas, nieko nelaukdamas Į semiamai turtinga auksu, 

surinko kiek galėdamas dau-' Pirmai progai pasitaikius 
giausiai savo dvaro darbinin-' šis apalpęs vokietis, pagrobęs
kų, kurių s&koma buvo keturi 
šimtai žmonių pasirengė žūt
būt eksploruoti tuos aukso ka
lnus. Bet ant nelaimės prieš 
iškeliausiant tų vakarų pats 
ponas labai sunkiai susirgo. 
Bet padėjęs sau ištikimus tva
rkdarius - vadus liepė keliau
ti į šiaurę. Bet šitoji taip gau
si ekspedicija netoli tekelia
vo. Pakely pasislėpę plėšikai

V'*---* • ».
jie jau nebekas ilgai, nes jie mo, nepasisekė surasti tos ka-

vienas iš prietelių, arlta kartais ir abu ieško 
prietelystėje vien savo naudos, jeigu gi tos 
naudos nesuranda, jeigu vienas kitam pasi
daro nereikalingas, išseka pasibaigia ir prie- 

lystė. Yra tai ženklas, kad ten ir nebūta 
įros prietelystės, kad kiti tikslai buvo pri- 
gti prietelyste.
To dėliai žmonių patarlės liepia pažint 

prietelį bėdoje. Kada į pulsi į bėdų, kada ne 
tik nieko gero negalėsi padaryt savo prie- 
teliui, bet lauksi iš jo pagalbos, o jis tavęs 
neapleis, pasirodys esąs tikras prietelis. Tą 
pafių tiesų reiškia ir Ekleziastikas, sakyda
mas “Ne laimėje galima pažinti prieteli ir 
ne nelaimėje pasislepia neprietelis.” Ekli. 12, 
8.

Tačiau, prieteliškas linkėjimas kitam ge
ro dar nesudaro prietelystės, reikia, kad iš 
pusės to, kurio linkui esame nusiteikę priete- 
liškai, eitų toks pat prieteliškas nusiteikimas 
mūs pusėn, nes prieteliais galės vadintis tik 
tada, kada abi pusės bus vienokiai nusiteiku
sios. i

Kad tai įvyktų, reikia tam tikros ben
draties, kurioje abi pusės dalyvauja, o kuli 
sudaro siokių-tokių lygybę tarp prietelių, be 
tokios lygybės prietelystė yra neįmanoma. 
Negali pav. užsimegsti prietelystė tarp žmo
gaus ir gyvulio, nes gyvulys neturi tos ben
draties, kurioje dalyvautų lygiomis teisėmis 
su žmogum, neturi žmogiškos prigimties, o 
per tai negali atsakyti žmogui prietelišku
.• * t
nusiteikimu, * v ndŪ«*iA

Tarp žmonių irgi užsimezga prietelystė 
tik tada, kada atsiranda tarp jų artimesnė 
bendratis, negu žmogiška prigimtis. Štai ko
dėl greičiau sueina į prietelystę tos pačios 
tautos žmonės, negu svetimi, nes tautišku
mas sudaro tarp jų bendratį. Greičiau jauni 
su jaunais, seni su senais, mokyti su moky
tais, turtingi su turtingais, vargšai su varg
šais, tikinti su tikinčiaisiais, nes tarp visų 
yra susidaręs tam tikras bendrumas, kuria
me visi vienokiai dalyvauja, todėl lengvai

kad negalima yra prietelystė tarp mūsų ir v*sus iSžudė, išskyrus du. Ir 
taip baigėsi ši nelemta aukso

didesnis yra skirtumas tarp žmogaus ir Die- kasyklos eksplioracija.
vo, negu tarp žmogaus ir visiško nebuvimo.į Bet šio “Užburto Aukso
Jeigu tat žmogus negali sueit į prietelystę j Kalno” įvairūs atsitikimai vis 
su gyvuliu dėliai to skirtumo, kuris yra tarp tęsėsi toliau, net iki pastarų 

jų laikų. 1 »
Keliolikai metų praslinkus, 

Globė miestely, gyveno vokie
tis vardu J. Wolz, kurio užsi
ėmimas buvo aukso kasyklų 
darbininkas. Jam keliaujant į 
Florence miestelį per tuos “už 
burtus kalnus“ jį užpuolė ke
letas plėšikų. Jis prisiglaudęs 
prie akmens su pagalba savo 
šautuvų atlaikė iki nakčiai. 
Palikęs maistų ir vandenį su 
šautuvu rankoje leidosi bėgti.

vieno ir kito, tai kaip jis galės^sueit į priete
lystę su Dievu, kuris nepabaigtai viršinda- 
mas žmogų, nepabaigtai didelį sudaro skir
tumų.

Jeigu toji prietelystė prigulėtų nuo žmo
gaus, tai be abejo žmogus negalėtų ne tik 
jos užmegsti, bet negalėtų nė svajot apie jų.
Štai kodėl nerandame istorijoje, kad kas bū
tų išdrįsęs pareikšti Dievui prieteliškė meilę 
savo jėgomis, arba bent svajot apie jų. Pa
gonys drebėjo prieš savo dievus, kaip kad 
mes drebame prieš gamtos galybes, bet nieks 
nebandė kreiptis prie jų su prieteliška mei
le, kaip kad ir mes nesikreipiame su priete
liška meile prie audrų, vėjų, ar perkūnijų.

Nors tat nepabaigtai didelis yra skirtu
mas tarp mus ir Dievo, tačiau Dievas nepa
baigtame savo gerume surado būdų išlygin
ti tų nepabaigtai didelį skirtumų ir sudaryti 
l>endrų prietelystei pagrindų, Tas bendras pastebėjo čia kokį tai truputi

savo šautuvų, nušovė visus 
tris meksikonus ir numetęs į 
daubų užmetė juos akmenais 
ir žemėmis.

Šie trys ineksikonai sakoma 
buvę to turtingo meksikono 
ekspedicijos paskutinieji na
riai, kuriems pasisekė ištrūk
ti gyviems iš galvažudžių.

Po tų skerdynių vokietis 
pratūrtėjo. Nusipirko namų ir 
dažnai pasigerdavo.^ O pasi
gėręs dažnai girdavosi ir žmo
nėms pasakodavo, kad jis tik 
vienas žinųs labai turtingų au
kso kasyklų. Liūdymui savo 
kalboms rodydavo aukso dide
snius gabalus. Tokiu būdu at
sirado daug norinčių susekti 
kur jo tos aukso kasyklos y-

syklos, net pasakojama, kad 
jis rastas negyvas prie to kal
no. *

Ir taip drąsuoliai norėdami 
pralobti vis žūsta. Net kokie 
trys ar keturi metai atgal at
sirado vienas drąsuolis, kuria 
sakė, kad jis tai atras tuose 
kalnuose “vokiečio pražuvu
sių aukso kasyklų’’, bet vie
toj kasyklos jis atrado sau 
mirtį, po kiek laiko atrado jo 
tik vienų kaukuolę, o kūno 
nerado.

Vienas koksai tai žmogus 
turįs atradęs žmogaus kaukuo 
lę, šautuvų ir arklio kaukuo 
lę ir jis laiko juos kaipo per
spėjimų visiems kitiems pros- 
pektoriams.

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai- 

ra, bet jis mokėjo kaip su jais kai kada Dievas |cis - lJvya 
apsidirbti. Ir tik prie mirties u šventuoįa p^lbų. 
,«t»lo. kuomet iau žinoio. ka.l Kiekvienam įdomu pažintipatalo, kuomet jau žinojo, kad 
jis nebeatsikels iš jos, pasakė 
apie visa tai savo vienam pa
žįstamų!. Papasakojo kaip nu
žudęs du kareiviu, kurie jį se
kė į pat kasyklų, pasakė, kad 
net nužudęs savo brolvaikį, ku 
rį buvęs iš Vokietijos parsi-

pagrindas, toji bendratis, kurioje dalyvau
ja ir Dievas ir žmogus, tarsi lygus ir prie- 
teliai yra laimė, kuria yra laimingos Dievas, 
o į kurių Dievas kviečia ir žmogų. Tų pačių 
tiesų reikšdamas šv. Povilas sako: “Ištiki- galo to suminto takelio rado 
mas yra Dievas, per kurį jūs esate pavadin- urvų, kuriame, pastebėjo tris
ti į jo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kris
taus draugystę.” I Kor. 1, 9.

Tų ^prietelystę paskelbė mums pats Iš
ganytojas, kuris pasakė mums visa, kų tik 
yra girdėjęs iš Tėvo, taigi yra girdėjęs ir 
tų tiesų, kad esame Dievo prieteliai: “Aš 
jau nebevadinu, sak>o, jūsų tarnais, nes tar
nas nežino, ką jo Viešpats daro. Jus aš pa
vadinau prieteliais, nes pasakiau jums visą, 
ką tik esu .girdėjęs iš Tėvo.” Jono 15, 15.

Dievo vaikeliais pasidarome per šv. Krik 
štų, užgimdami antru kart iš vandens ir Dva
sios, bet Dievo, prieteliais pasidarome tik ta 
da, kada atėję į protų, ir išgirdę apsakinė
jimų apie Dievo gerumų ir Jo meilę dėl mūs, 

linksta vieni kitiems linkėti gerų ir užmegsti atsakome į Jo meilę, meile iš savo pusės, 
prietelystes. j Tuomet tarp žmogaus ir Dievo užsimezga

Nesunku dabar bus suprasti, kodėl prie- • prietelystės ryšys, viens kitam linki gero, 
telystės tarp skirtingų asmenų, kurie mažai , vienas kitų myli, abu turi vienų ir tų patį 
ko bendro turi tarp savęs pasidaro netikros | laimės turtų. Tiesa, kol kas žmogus dalyvau- 
ir įtartinos. įtartinos yra prietelystės tarp ja toje laimėje netobulai, bet ateis laikas, 
valdovų ir jų pavaldinių, todėl aukšti asme- j kada tas dalyvavimas pasidaryt tobulas. Bus

Ir taip bėgdamas per visų na- i traukęs, nes jis sakė šoko iš 
ktį pailso ir visai apalpo, ir džiaugsmo pamatęs tiek daug 
jau manė kad nebeišlaikys, bet aukso, tad bijojęs, kad jis ne

duotų kitiems žinoti, tai nušo
vęs ir į tų pačių daubų įme
tęs.

Vokietis papasakojęs apie 
visa tai savo draugui, paženk
lino ant popieros vietų tos ka
syklos, ir dar suspėjo pasakv- 
ti, kad paskutinį kartų išlio- 
damas iš tos kasyklos uždė
jęs kiek rųstlį' ii* Užritinęs la
bai didelį akmenį, vokietis mi
rė.

Bet to vokiečio draugui, nė 
per dvidešimts metų ieškoji-

sumintų takų, ku~’uo paėjęs 
kokį laikų manė atras van
dens, bet vietoj vandens prie

meksikonus. bekaaant auksų. 
Meksikonai pamatę, kad jis 
esųs visai silpnas nesibijojo, 
davė jam atsigerti vindens ir 
maisto taip kad vokietis ge
rokai sustiprėjo, bet jis to ne
parodė jiems. O tuo tarpu me
ksikonai pradėjo girtis, kad 

• ■ - »■ ■ —

KaR mėgsta pavojų, žūna 
nuo jo. Nejsileisk į blogas 
kalbos, nes juos atšaldo ti
kėjimų ir gadina gerus įpro
čius.

to garbingo Vilniaus vyskupe 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos:
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS“
Knyga parašyta ne vienų 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė, 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90, dai 
galima gauti.

“DRAUGAS“,
2334 So. Oakiey Avė.,

OŽKABALIŲ

DAINOS
surinktos D—ro J. Basanavičiaus 
Dviejose dalyse. Viena 25c, abid 
r, 50c. Dabar (ralima jas liauti 

**DRAUGE”
2334 So. Oakiey Avė.,

Chięago, IU.

Gydytojai Pataria 
“GERKITE PIENO”

Gerkite stiklinę švie
žio, pasteurizuoto pieno 
su kiekvienu valgiu. Jis 
taip lengvai suvirškina
mas ir pagelbsti jums 
tobulai užlaikyti svei
katų. Gvdytojai pataria 
kiekvienam vyrui ir 
moteriai “gerti užtek
tinai pieno“, nes jis su
teikia kūnui reikalingų 
elementų, kad jaustu
mėtės kuogeriausia. Už
sakykite nuo savo pie- 
niauš dabar. Jis paliks 
pienų prie jūsų durų - 
parankus ir taupus bū
das pirkti.
MILK FOVPiDATION, INC.

A non-p.rofit organization 
endowed to gi ve out scien- 
tlflc facts on general health 

2O& W.Wackcr Drive, Clilragn

19-tas METINIS 
RUDENINIS

IŠPARDAVIMAS
Dabar eina

“PEOPLES”
y * . flAKANDŲ t 

- KDAUVUVPSV

Didžiausių Bargenų Dienos 
VISOKIŲ NAMAM 

REIKMENŲ

nvs mažai turi tikrų prietelių, jie griečian 
panašūs yra į aukštus kalnus, arba aukštus 
medžius, kurie stovi vieni, atsiskyrę nuo ki
tų. įtartinos yra vedybos tarp senų ir jaunų, 
nes sunku yra surasti tų bendrumų, kuris

■stų juos į tikrų prietelystę. Pagaliau įtar
ia yra prietelystės tarp skirtingų lyčių, 
retas yra tas bendras idealas, kuris duo- 

pagrindo tikrai prietelystei. Dažnai čia

tai tada, kada žmogus pamatys Dievo veidą.
Tas pirmas meilės aktas taip yra svar

bus, kad žmogus sueina į prietelystę su Die
vu ir gauna pašvenčiamųjų malonę, jei ji 
padaro atėjęs į protų, nors būtų ir nekrik
štytas.

Toji prieteliška Dievo meilė ir yra teo
logiška meilės dorybė, kuri iškelia žmogų į 
neapsakomas aukštybes.

#124.50
Lengvomis sąlygomis

no Įmokėti

IJkivtns maža H mo- 

kes^laln ant Jflaų e- 

lektros hllos.

»
Puikiai padaryti Springzfnlal 

Mat rasai po

$8.95
46 svarų Vatiniai M a t rasa? po

$4.88X
Pilnos Mle.roa Vatinės Kaldroe

$1.49
70x80 Dubeltavi manketai

$1.88
Apie tos kasyklos buvimų ir veik nuoga prisiartino prie

UŽBURTAS AUKSO 
KALNAS

Kas yra keliavęs per Arizo- 
nų valstijų, arba sustojęs ko
kiam laikui Phoenix mieste,

i jos aukso turtingumų nieks ne 
1 abejoja, bet nelaimė tiems, ku- 
I rie jos išėjo ieškoti bei kasi
nėti, nes nei vienas iš tų drų- 
suolių nebesugrįžo gyvas. To- 
dėliai Žmonės ir užvardinę v- 
ra šį kalnų “Užburtu“. Čia 
stengsiuos patiekti vienų iš 
populeringiausių apsakymų a- 
pie šitų “Užburtų Aukso Kal
nų“ ir jo aukso kasyklų. 

Apie devyniasdešimto metųtas beabejo yra girdėjęs į vai 
rių atsitikimų apie tų taip va-' atgal, kur tai Meksikoj, Vieno 
dinamų “Užburtųjį Aukso Ka- turtingo meksikono panakti-
lnų“, kuris randasi apie dvi
dešimts mylių nuo šio miesto.
Tame Užburtajame Aukso Ka
lne randasi taip vadinama 
“vokiečio pražuvusi aukso ka
sykla“, kurioj esama tiek 
daug aukso, kad užtektų vi
siems Amerikos gyventojams, ri su drabužiais nuplėštais, b«-

nis sėdėdamas ant stogo, išbu
dino visus dvaro žmones ir 
patį dvarininkų, nes sako pa
matęs kų tokio nepaprasto. Vi 
si su šautuvais rankose prisi
rengę sutikti priešų, pamatė, 
kad tai dvarininko duktė, kn-

vartų. Mat jai pasisekė ištrū
kti iš josios tėvo augintinio 
nagų, kuris buvo jų pagrobęs 
dėl vaduotpinigių.

Įširdęs ponas tuoj išsiuntė 
būrį tarnų, kad tų savo augin
tinį suimtų ir kad sugrąžintų 
dvaran nubausti. Jie taip se
kdami jo pėdomis pasiekė tų 
taip vadinamų dabartinį Už
burtų Aukso Kalnų. Sustoję 
sekėjai prie šito kalno, pama
tė iš kalnų išbėgusį grobikų, 
kuris šaukė dideliu balsu, kad 
jam nieko nedarytų, nes jis 
atradęs labai daug aukso. li
tai būrys tų tarnų su nelais- 
viu prisisėmę gabalų aukso 
grįžo namo. Bet laike poilsio 
nebetoli savo namų, tropifikas 
lietus ir debesų pertrukimas 
visus nuskandino. Tik vienam

Erdvos mojis Kelvinator
nąuja žema kaina!

ftln dideli* Kelvinator — 4.7 kfihlžkų 
pMų — yra specialiai apkabinote* 
tiems kurie nori pulkų rerrigerator| 
žema ■ akta. I*amolykite J| Plektro*
Krarat .* ėee.

Kaina, už kurių šis Kelvinatorius yra 
sifilomas yra daug žemesnė negu buvo 
kada prašoma už prilyginamai didelį ir 
gerų modelį. Talpina pakankamai dėl 
paprastos šeimynos. Maistų padėjimui 
4.7 knbiškos pėdos. Lentynų vietos su- 
virš 9% ketvirtainių pėdų. Gerai - su
planuotas, turi pakankamai vietos aukš- 

Trvtiems indams.

Ali lit ttny f»r-/tiui/nm
M Bharit StrrictL. Z7• S ™ JI tv^VSP«*Ur «Mk, z raanrtarA-'-A — e--/— 2, -*--- *

rys tacos ledo sušaldv-

COMMO N WE ALTH

mui - suvirš penkis svarus ledo. Porce- 
linis vidus. Visi kampai apvalūs - leng
va užlaikyti švariai. Baltai lakeruotn 
išorinė pusė nesusibraižo ir nesusitepa. 
Turi daugybę išskiriančių ypatybių, ku
rios padarė Kelvinator pagarsėjusiu.

Dabar parduodamas visose Elektros 
Krautuvėse. Prašykite Kelvinator mo
delio A-5.

2536 W. 63rd Street
Tel. Hendock 8400r

4183 Archer Avenue
Tel. Lafayette 3171

j Chicago, III.
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Electric (^^Shops
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CRYSTALS I

Ale kristalai yra pagaminti ii 
llgaravtmn Natūralaus Texas Mi
neralinio Vandens. Juos gerai yra 
vartoti nuo Reumatt«mo. Sąnarių 
Strėnų SkaudAJImo. Netinkamo Vi
durių Veikimo.

Parduodami per:

BESTOWAL SALES
1314 So. Cicero Avė. 
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|DOMflS PASISKAITYMAI
DOBIA YRA DVASIA

MIKAS; — Jonai, ar tiesa, 
kad dūšia yra gryna dvasia?
• JONAS: — Kitaip negali 
būti. Mes matėme, kad sme
genys negali būti protas, nes

me, kad yra ir dvasia iš jos
, dvasinių apsireiškimų.
| MIKAS: — Palauk, Jonai, 
jeigu protas yra toks greitas 
ir visur gali pasiekti, tai, gal, 
mes turime daug dūšių, arba 
gal ji (dūšia) pasidalina? t. 
y. kada mes būname namuo
se, o protu pasiekiame dideles 
tolybes, tai viena dūšios dalis

tas dar nepateisina mūsų šiuo 
atžvilgiu apsileidimo. Prie ge
rų norų ir nuo nuoširdaus da
rbo, galima pergalėti visas 
kliūtis.

Mūsų ,North Sidės ciciiikai 
apsirgo drugio liga. lh-eba iš 
apmaudo jų lūpos, vadaluoja- 

I si, it sudriskęs autas, po bur- 
1 n$ liežuvis, linksta kojos, o 
smegenys — tai jau stačiai

KINU MISIAUS KALBA PASAKYTA VILNIAUS
UMIMfl DIENOJE, PITTSBUREHE, PA., 

SPALIŲ 7 0.
Gerbiamieji;—

visi gyvuliai turi smagenis, o . ' • ■ , • ...07 e> > tenai nulekia, o kita pas mus
proto neturi. Matėme, kad sma • ■ • , -1 — J • V 1 V • Jt ugenys yra sudėtos iš medžia
gos, kaip ir kitos kūno dalys, 
o kitos kūno dalys negali nei 
atminti, nei protauti. Ir aiš
kiai matėme, kad protas yra 
dvasinė jėga — nes nereik nei 
laiko, nei vietos. Pavyzdžiui, 
štai, aš esu Chicagoj. Dabar 
jau New Yorke. Dabar jau 
Kaune. Tų pačių minutę pro
tu apibėgau visų pasaulį. O su 
kūnu ar gali taip padaryti?

“džigų” šoka. Ir kas įvarė tų 
priepuolį Strause and Charles 
gatvių soeijalistų dėdėm? Nu
gi katalikai ir tautininkai 
drauge rengdami Lietuvos ne
priklausomybės minėjimų, ka- 
naun. Kemešiui prakalbas, Vi
lniaus gedulo dienos iškilmes. 
Buvo laikai, kad be “bakano” 
riebalais pašmaraviino ir ‘ma-

Poru metų atgal, man teko 
kalbėti lloinesteade, regis, D. 
L. K. Vytauto 500 metų mir
ties sukaktį minint. Vakaro 
vedėjas kun. J. Uervickas taip 
mane publikai užrekomenda- 
vo: “Dabar kalbės didelis le
nkų klebonas, o lietuvių pat
riotas”.

Su patrijotu kaip ten nebū 
tų, nors didžiuočiaus, kad to
kiu būčiau, bet lenkų klebo
nu iš dalies esmi.

Esant lenkų klebonu, o ka-
liavoto studento’ sankcijos taujlbėti apie taip opų, taip skau-

JONAS: — Mikai, nebūk tininkai nedrįso pajudinti pi-idų kiekvieno lietuvio širdžiai
mažas vaikas. Jeigu dūšia yra 
dvasia, tai kaip tu gali dva
sių padalinti? Negalimas• dai

gias neteisybės aktas, 
garbės lenkų tautai nedaro. 
Valstybės, kurios praktikuoja 
panašius neteisybės žygius, lai 
kui bėgant turi skaudžiai gai
lėtis ir pradeda sviruoti savo 
santvarkoj. Ant svetimo* 
skriaudos statomas valstybės 
rūmns nėra stiprus ir pasto
vus, ypač šiandienų, kuomet 
tikras demokratizmas, nors ir 
slopinamas, pamažu įsigali, pa 
vergtų tautų sąmonė, susipra
timas auga ir bręsta.

Jau baigia savo dienas per 
šimtmečius įsigalėjęs posakis: 
“Might is riglit” - 

tiesa, lankai turi apžioję ne 
r

tuvių kūnų. Jie nesidrovi net 
bažnyčių įkinkyti lietuvių le 
nkinimo darban. Lietuviai ku
nigai yra keliami į gudų ir le
nkų parapijas, o lenkai kuni 
gai, nei žodžio nemokų lietu- 

kuri* vAgkai, atkeliami į grynai lie 
tuviškas parapijas, kad savo 
pamokslais ir pašaipa mažin
tų lietuvių atsparumų ir pri
sirišimų prie savo kalbos ir 
žemės. Net lietuviški kryžiai 
pakelėse neduoda lenkams ra 
mybės. Jie juos rauna ir de
gina, ypač jei tie kryžiai s«J

lietuviškais užrašais. Kražių 
skerdynės vaizdelių nestinga 
Vilniuje.

Mes bianrimės prisiminę ma
skolių priespaudų, piktinamės 
vokiečių šėlimu Klaipėdos kra 
ste, bet lenkai Vilnijoj nei 
kiek neužsileidžia nei tiems, 
nei kitiems, bet dar juos pra
lenkia. Lietuviškos mokyklos 
Vilniaus krašte be atodairos 
yra uždarinėjamos, veikėjai 
kemšami kalėjimam spaudu 

(Tęsinys Z pust)

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

«l. P. ATKOČMNAS
DENTI8TAB

1444 60. 4PUk CT., CICERO, ILL. 
tJtar., Ketv. Ir Pėta. 19—9 vai. 

jėga M<7 go halstkd bY., cmcago 
Paaed. Bered. Ir SubaL t—9 vaL

Tel. CANal 0257
Res. PROspcet 495»

DR. P. Z. ZALATURIS

ršto. Bet, štai, atėjo kita ga-(dalykų, kokiu yra Vilniaus už- tik trečdalį Lietuvos, bet 
dynė. Tų ponų neatsiklausus
pradedama rengti bendri va-

globimas, yra ne visai paran- baltgudžius ir didelę ukrainie- 
ku, bet kalbėti reikia, kalbėti č.įų dalį. Esmi tikras, kad Le

ktas! Gi kitas faktas, kad į karai. Didžiulė Piliečių klflbo! dažnai, kalbėti garsiai, kad nkija greičiau pasprings, negu 
žmogus teturi vienų dūšių, tai salė prisikeniŠa pilnutėlė pub-| visas pasaulis išgirstų ir Lie- 
yra tas: chemikai iu fizijolo- likos. Graži muzikalė progra-i tuvos Bkriaudų suprastų ir at-
gai įrodo, kada žmogaus kū
nas mainosi. Vieni mokslinin
kai sako, kad kas penki me
tai mūsų kūne viskas persi

tas tautas prarys. Ukrainiečių 
susipratimas sparčiai auga

maino, kiti sako, kad kas de- 
MIKAS: — Žinoma, kad ne.' šimt metų kūnas persimaino. 
JONAS: — Štai, yra labai; Nesvarbu mokslininkų argu-

nia ir giliai patrijotingi kal
bėtojų žodžiai jaudina minia.*. 
Vadinasi, pastojama kelias ci- 
cilikiškom zaunom ir žmoniųc
mulkinimui. Ir kaip tie “dė
dės” neapmaudės, matydami, 
kad ilgų metų triūsas eina

jaustų. Reikia Vilniaus vaiz- Trisdešimts milijonų skaičiuje

Dienoms Tet LAFayette 5793 
Naktimi* TeL CAftal 0403

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 1 liti 6 popiet, 7 Iki 9 vak-

Nedėlfoje pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1H21 SOUTH HADSTED STREET 

Kezkltuvlja 0800 So. ArUsdau Ave.J
Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

. 6 Iki 8 v. vakare

didelis akmuo, ar gali su kū-, mentus ginčyti, bet faktas y-1 velniop, kad pasirodžiusi Pitts
ųu tuojaus įlysti į to akmens ra tas kad mūsų kūnas mai- 
vMurį? nosi. Daleiskime: “Aš” bu

MIKAS: — Negalimas,dai-

JONAS: — O protu visgi 
gali įeiti į vidurį akmens ir 
matyti kas ten jaipe yra. To-

vau mažas, “aš” dirbau sun-
kius darbus, 
nksinumų, “aš” buvau nuliū
dęs, “aš” buvau nemokytas, 

dabar esu didelis, esu“ aš ”

“aš”

dus piešti ir ant grįčių ir sve
tainių sienų iškabinti, reikia

ukrainiečiai tautiškai susipra 
tę, taps rimtu pavojum Len-

burgho padangėje cicilikiška 
“žvaigždė” pradeda aptemti... 
Šoko, nabagai, piestu, ėmėsi

jaučiau li-, plunksnos ir danu pilti pama-

kiu būdu, žmogus, savo dva- 'įrno^y^as- Gerai, Mikai, sulig 
ainiu protu, pasiekia jūrų gi-1 mokslininkų, kad mūsų kūnas 
luinas, pgrveria kalnus, išnia- main°sb daleiskime, po dvide- 

į tuoja parimęs ir nusveria - ž¥nties metų “aš” nebesu tasnges ir, nusveria — 
pasako "didumų, *svofy* dangi
škų kūnų. Tai vis yra dvasi
nė proto jėga. Todėl dūšia y- 
ra gryna dvasia, nes jos apsi
reiškimai yra grynai dvasi-

MIKAS: — Jeigu dūšia y- 
ra gryna dvasia, tai kaip mes 
galime žinoti apie jų, nes dva
sios nematome?

JONAS: — Mikai, jeigu tu 
būtum ėjęs aukštus mokslus, 
k. a. daktarų mokslai, aptie- 
korių, chemistų ir tam pana- Daina! Kas nežino jos ga
biai, tai suprastum, kad mes' lybės ir vertingumo tautos ir

pats, kaip buV&u prieš dvide 
šimt metų? Ar tiesa?

MIKAS: — Ne.
JONAS: — Teisingai sakai, 

Mikai. Aš esu tas pats, “Aš” 
nesimaino, “Aš” esu vienas 
o ne daugiau, todėl ir dūšia 
yra viena, nepadalinama 4r 
nesimainanti todėl, kad ji y- 
ra gryna dvasia. K. J. V. 8.

zgas per savo “Garbage Can” 
ant katalikų ir tautininkų. Vy 
ručiai, kaip jūs nesispardvsi- 
te, iš to niekas nebeišeis. Nei 
katalikų, nei tikrų tautininkų 
daugiau nebepaviliosite prie 
savo “skaba - putros” bliūdo. 
Praėjo tie laikai, kad, pasisvai 
sčius su “prabaštėliais”, da
vatkom, atžagareiviais ir pa
našiai, galima buvo sėkmingai 
pameškerioti bailių ir tamsuo
lių tarpe. Ne, ne visada kat: 
nui Užgavėnės... ateina ir pas
ninko dienos... VilIinM

eiles rašyti, dainas dainuoti,, kijai. Baltgndžiai, nors ir pa 
mūsų jaunajai kartai prie kie- mažu, keliasi iš tautinio mie 
kvienos progos apie tai byloti. I go, Lietuviai, nors be galo su- 
Kūdikiui lopšyje gulint jau a lkiose sąlygose, atkakliai ko- 
pie Vilnių, Lietuvos širdį, a-ivoja su tautine mirtimi. Ta 
pie Gedimino pilį ir Vytauto (lietuvių kova okupnotoj Lie- 
kaulus reikia liūliuoti. į tuvoj yra tikrai sunki.

Kalbant apie lenkų Lietuva.1, L<“"kai ''ar,oja n<!doras’ n0 
padarytų skriaudų ir žaizdų,’ku',ar,n«as Priemones- kad 
žmogų net pyktis nupurto, ne- ”«»'«“«' vilniečių su
jučiomis galima užsimiršti ir R11^Ta’im*’ ad. le
pradėti lenkų adresu visokius.11 ttonj į Vilnijos lie-

Orrtce Tel. REPublIo 7«M 
Rea. Tel. GROvehUl OS17

7017 8. FAIHFlEID AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3493 W. MARQVETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 1-4 Ir 7-9 rak. Kete. 9-13 ryto 
Ned«Uoj susitarus

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS *

4140 Archer Avenue 
Vkl.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

Rea. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0401

Office Fhone
FRO«|>cct 1O2S

Res. and Office
2359 So. LieavlU Et. 

CANAL 0704

KAS NAUJO NAOIKICK, 
PERKA.

Penktadienio vakare, spalių
19 d., 8 vai. tuojau po pamal- 

labai mažai daiktų tematome atskiro asmens gyvenime. IX»l-j dų ftv. Izidoriaus parapijom

PASTABOS

savo akimis. Daugiau yra ne
matomų daiktų, negu matomu. 
Ar matai orų, arba vėjų? Ar 
oro arba vėjo nėra*

MIKAS: — Tiesa, yra oras, 
nes mes kvėpuojame jį; yra
vėjas, nes matome jo veiksmų,, 
o kartai, ir labai .markiai ve, <l<,aia,n- IMin*

na primina mums praeitį, bu
vusių vadų karžygiškus dar
bus ir atliktus garbingus žy
gius. Daina kelia patrijotinę 
nuotaiką, veikia žmogaus šir
dį, išblaško snaudulio Rūkus 
ir žadina pasišvęsti kilniem i-

svetainėje, bus didelė bingo 
party parapijos naudai. Bus 
visokių dovanų. Taip pat bus 
duota grąžos “door prizas’1, 
Kviečiame visus atsilankyti. ,

epitetus svarstyti. Nors, tiesa 
pasakius, lietuvių kalboje nė
ra taip smarkių žodžių, kad 
nupiešti, apibudinti tų biaurų 
lenkų žygį Vilnių užgrobiant. 
Čia reikėtų griebtis rusų žo 
dyno, atsiminti rusų kolionių 
visų sandelį. Bet maža iš to 
būtų mums nauda. Taigi ne
patarčiau to daryti...

Tačiau fhktas pasilieka fa 
ktu, be galo liūdnu faktu. Spa 
irų 9 d. sukako 14 metų kaip 
lenkai klastingai, su ginklu 
rankoje užgrobė Lietuvos so
stinę, Lietuvos širdį, Vilnių. 
Didesnės klastos, didesnio vy
liaus ir apgaulės sunku kur ra
sti, Sunku het įsivaizduoti. Ne 
veltui lenkus vadinama klas 
tingais, negertais pasitikėjime.

Tel. CANal «12S

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SerėdoJ pagal sutarti

DR. J. J. KDWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

GY

Tel. LAFayette 3057

DR. A. BAČKOS
GAS

3051 W*st 43rd Str.
(Prie Archer A Ve. netoli Kedtfe) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomle Ir nedėllomia pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 8660
Bes. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEŪLINSKIS
DENTISTAS

O A S _ ___ X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Avė.

TdL CANal *133

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
VAIande* 1—» ir 7—4 vak. 

Šaradomis Ir Heddllomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 8. Oalifornia Ava.
RBPubMc 78W

DR. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
0FI8O YALANDO8:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 rak. 
Nedėllomia pagal sutarti

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930

DB. VAITOTŲ, OPT.
UBTUVM

SSKSSaKiLi“^

Ofiso: Tet LAFayette 4017 
Rea.< TeL HHMlock «3M

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

4142 AB0BE$ AVI.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 9-9 vaL vak. 

(testdsadjoa Ofisas: 2050 W. OPtk St.
Valandos: 10-12 Ir 9-9 vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti

Ttf. BOULevard 704S

DR. C. Z. YEZEL’IS
DBNTISTAS

4646 So. Ashland Avė.
■rtl 47tb Street 

▼■L; nuo 9 Iki 3 vakare
SeredoJ pagal autarti

DR.J.RUSSELL
tojaa

kia, kad ir namus nuneša, mi
škus išlaužo.

JONAS: — Tas tiesa, bet 
daktarai aiškina mums, ir la
bai teisingai, kad yra visokių 

, vabalų, nors ir švariausiame 
vandeny; viename lašelyje v- 
ra po kelis tūkstančius. Yra 
bakterijos, kurios nešioja vi
sokias ligas. Kvėpuoji orų, ši
mtais visokių bakterijų prige
ri, o ar matai jas? Chemikai 
sako, kad visokia medžiaga 
juda, kruta; tai atomai ir ele
ktronai, iš kurių daiktai su
sideda. Net ir skustuvo ašme-

tos tautos gyvybę, auklėja va
lios atsparumų ir skatina tęsti 
kovų už įžeistų teisėtumų ir 
pamirštų teisingumų. Daina, 
kaip ta ryto rasa, gaivina tau
tinį jausmų ir pastoja kelių 
ištautėjimui.

Gaila, kad mftšų parapijų 
salėse taip retai beskamba lie
tuviška daina. Nusiskunrižia- 
nie jaunosios kartos nepaisy
mu Lietuvos reikalų, o nesi
naudojamo tuo galingu, tauti
nei gyvybei' palaikyti, įran
kiu — daina. Jei kitos kolo
nijos pajėgia suorganizuoti 
pastovų chorų, kodėl Pittshur-

Visi žmonės čia nusidžiaugė, 
kai pradėjo viena iš mūsų ba
nkų, Braddock Trust Co., ku 
ri buvo uždaryta virš 1 ir pusę 
metus, išmokėti 40 nuošimtį 
sutaupytų pinigų. Balansų ža 
dėjo kada vėliau atmokėti.

Nelaimė patiko Julijonų Vi
sockaitę. Anų dienų automobi
lius parmušė ir gerai pažeidė. 
Nuvežta į Braddock ligoninę, 
bet gydytojai nerado kad koks 
kaulas būtų sulaužytas. Dabar, 
dėkui Dievui, geryn eina.

nys, su kuriuo barzdų skuti, .
i, tos kruto, juda, kaip kati- »>'»’ '» -egalšt, p«.laryt,t I)a
le vamtao. O dar tu matai trr1’“’ "«* «*** P«

dedame rankioti gjedorius, kA-
. M v "M* «P« "antBįk.MlrvAb. —— Ae.

• T/^VT.c. 1 • - džiausJONAS: — Bet visgi žino
me, kad taip yra, todėl, žino-

Ksd mūsų bažnyčio
se panaikinti mišrūs chorai,

Viena ranka lenkai pasiraSl I «o*?5525J^VX!7»SSa»SSt 
■Valgi m o akl« aptemimo, aervuotu- 
*90. skaudama aklų kartų, atltalao 
trampsregyst* tr teUregysta. Pilus*, 
gfa teisingai akintus Visuose atsiti
kimuose egsamin avimas daromas so 
elektra, parodančia mailauktas klai
das. Speciali atyda atkreipiama J 
mokykn* valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki t v. 
Nsd«Hoj nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
attiklusp akys atitaisomos be aklu*
K47S s8“aSKaSd avb. 

Phone Beukv&rd 7589

Suvalkų sutartį, pripažįsta Lie 
tuvus ribas, kita gi ranka stu
mia savo ginkluotas gaujas po 
vadovyste Žulikausko užimti 
Vilnių. Kuomet lietuviai, pa
sitikėdami lenkų žodžiais ir 
parašais, paliauna budėti, sto
vėti sargyboj, lenkai netikėtai 
okupuoja Vilnių ir trečdalį 
Lietuvos atkerta nuo kamie 
no ir prijungia prie savo “pa- 
nstwos”.

Kaip tokį lenkų žygį pava
dinti? čia’“psiakrew’o” jau 
beveik per maža! Tai didžiau

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo fe 
kių it pritaikymo akinių.

šių, kasdien, balsiai atkalba 
rašančių bažnyčioje.

DR.T.DUNDUUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4157 ABCHEB AVENUE

Lietuvis Chirurgas Ir Gydytoj
2515 WBST «9th ST.

Of. ir Bes. Tel. BKMlock 6141
Valandos:

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Ofiso vaL: 9—4 Ir •—-I p.
Nsddkomla pagal sntarų

TSl. Oftoo BOULevkrd M1A—14 
R«m VICtory 3341

DR. A. J. BERTASH
Ofiso va.1. aoo 1-9; nuo 9:39-3:30

756 W. 35th Street

Office Ibi. Wentworth 3139

Rea. Tel. Hyde Park 18*3^

DR. SUSANA A. ŠLAKĮ
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

8PECIALI8T4
6900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandos: 1 Iki 4 po pietų, 7 Iki S vak.

tvaike* DAKTaaai:

Sekmadienį, spalių 21 d., 
Tretininkės priims šv. Komu
nijų in corpore per pirmas Mi 
šias šv. Tuojau po Mišių bus 
konferencija ir susirinkimas.

Šv. Ražančįaus draugijėlė 
duoda, gerų pavyzdį visiems, 
nes šį mėnesį, tuojųu po Mi

Mm, pampi jonai, labai dė
kingi Jotfui Visookiui, Jonui 
Juzėnui ir Juozui Sargaučiui, 
kad tiek daug pasidarbavo, 
dykai aptaisydami bažnyčių 
ir klebonijų. Taip pat dėkingi 
Konstantui Bartašiui, kad pa
aukojo dalį dažų. Didelė pa
galba parapijai šitais sunkiais 
laikais. žiūronas

DR. JOHN SMETANA
0PT0M1TRISTAS

1901 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nerišliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

neita Otoal 082S

DR. CHARLES SE8AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lobee

CMICAGO, ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 vai. ryte. nuo 3 Iki 4 
vaL pe pietų tr nne v iki 3:30 vaL 

vakaA. Ve«411mnl* nae 13 Iki 13 
valandai dienų.

Ofteo TeL CAImimet SSSS
Res. TeL DREiel 9191

DR. A. A. RDTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 »o. Saistei St.
Kampan liet Street

Valaadoa: 1—4 popfet, 7—9 vai. vak. 
Nedaliomis Ir kventadlenlals 10—1J

Rwe. Phone 
ENGlevvood M41

Oftfce PSone
TRlangte 0944

DR. A. R. MčDRADIE
OYDYTOJAS Ir CSRKVkGAS
7890 to Halsted fltrwt

ROOM 210
VaL: 3-4 tt T-9 vai. vakaro

DR.MAUMCEKAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994 

Rea.: Tel. PLAza 2404
▼alaadee:

Nuo 10-13 v. ryto; 1-8 Ir 7*8 v. ▼. 
NedėldlenlaU kuo 10 Iki 12 dleng



Ketvirtadieiais, spalių 18, 1884

Rittsburgta 2i»s
Kun. J. Misiaus kalba

(Tęsinys iš 4 pusi.)

varioms, lenkas prie lietuvi©
kimba ant kiekvieno žingsnio.

Bet vilniečiai nenusimena ir 
rankų nenuleidžia. Jų atsparu
mas nemažėja, bet didėja ir 
tobulėja. Sakoma, kad kur y- 
ra akcija, tenai gema ir reak
cija Kur priespauda viešpa
tauja, ten pasipriešinimas ir 
atkaklumai gera. Tokį apsi 
reiškimų matome Vilniaus kra 
šte. Menkai susipratę vilnie-

visolteriopai yra mūsų Ivettta 
pareiga. < •/’'

NenuleiakiuM ranki}, nepa
liaukime kalbėję ir dirbę iki 
trispalvė Lietu vos vėliava ae- 
užpkvėsuos aat Gedimino ka
lno. . |

Žymių rolę suvaidinome Lie-

BAISI TRAGEDIJA Joaas Zajenkauskas ir

Spalių 10 d. nrftaų apylinkėj 
pasklido žinia apie įvykusių 
tragedijų Adomo AmSejai 
(AmŠio) ūky. Pittskurgkiečia- 
ffis gerai žinomas ūkiaiakas, 
kurio 6ky buvo rengiami pik-

> rVm ** .*
Marė čia pas įaus atsilankė, kad su-įrties” pasižymi gražiomis do- 

žadinti bei atgaivinti truputį1 vanomis. Dovanos daugiausiai
imiagai augkite nauji pa- užsnudusių Sv. Vincento Pau [Rūtos klubo ir kitų rankų iš

rapijiečiai. J. liečio draugijų. Tat tuoj po dirbiniai. Už tat žmonės skai-
pamaldų į mokyklų susirinko 
apie 50 vyrų, j kuriuos kun. 
Ijappan labai gražiai ir nuo-

tuvai nepriklausomybę atgau-l .įnikai, šautuvo suviu vietoje

Spalių 13 d. pas mūsų kle
bonų, grįždamas iš Cbicagoo 
į New Yorkų, buvo sustojęs širdžiai prakalbėjo ir ragino 
garbingas svočias kun. A. M. imtis apaštalavimo darbo, ieš-

nant. Dirbome, krutėjome, tū
kstančius ant tėvynės aukuro 
dėjome. Elgkimės panašiai Vi-, 
lnių, Lietuvos širdį, vaduojant. 
Tenesiraada nei vienos lietu
vių kolonijos, kur nebūtų Vil
niui Vaduoti Sąjungos sky
riaus. Tenesiranda nei viena, 
lietuvio, kuris neturėtų Vil
niaus paso ir dikčiai literatfi- 

čiai šiandienų kovoja už lie-j ros apie Vilnių ir Vilniju — 
tuvybę, kaip tikri tėvynainiai. Nėra pasaulyje tokios jėgos, 
Gal šimtai jų ir žus, bet šim-'kuri įveiktų tautos valių, 
tai taps galiūnais kovoje už I Vieningai tat, galingai, žo- 
laisvę. Kuomet ukrainiečiai, džiu ir darbu užtraukime $e- 
baltgudžiai ir lietuviai iš mie- nų mums gerai žinomų iš rū
go pabus ir vergovės pančius sų laikų dainų “Kad tu lenke 
ims daužyti, lenkų panaberi- nesulauktum, nebus kaip tu 
ja uosį nuleis. .nori! Vilnius mūsų buvo ir vėl

Pagaliau lietuviai savo iš-r 
tverme, ramumu ir rimtumu 
ir pasaulinės diplomatijos are
noje jgtja vis daugiau ir dau
giau simpatijos ir draugų, le
nkai gi savo pasipūtimo, no
sies rietimu netenka savo iš
tikimiausių bičiulių ir tik ste
bina didžiąsias valstybes, 
mažosios valstybės jungiasi! 
krūvon ir apseina be lenkų į 
globos.

Nors spalių 9 d. yra mūsų j 
tautos liūdesio diena, bet ka-!

nušovė elektros kompanijos 
(D«qu»ene Ligkt €©.) darbi
ninkų Frank C. Kitner, Sulig 
vietinių dienraščių, Amšėjus 
pastebėjo porų vaikinų su šu
nimis einančiu per jo ūkį ir 
išėjo šautuvų nešinas prašali
nti neprašytus svečius. Mato 
mai, Amšėjus buvo įpykęs 
nes, vieno vaikino Juoao Bara, 
ltodvmu, jis Šovė į jį tik ne
pataikė. Po to, Amšėjus susi
tiko keletu darbininkų ir pra 
dėjo taikyti šauti į vienų iš 
jų p. Colson, tik pastebėjęs jo 
rankoje dalgį suprato, kad 
tai darbininkas ir, priėjęs prie

Milukas. Tai vienas mūsų se
niausių ir žymiausių literatų. 
Jisai dabar rengia spaudai la
bai įdomių istorinę knygų, ku
ri netrukus žada pasirodyti. 
Kun. Milukas yra parašęs ir 
savo lėšomis išleidęs labai 
daug gerų knygų.

koti paklydusių, nešti varg
šams suraminimų ir teikti

tlingai lankosi, net ir svetini 
tauriai ateina pasigerėti ir lai
mėti lietuvių išdirbinių. Nors 
ne visas, bet gana skaitlingai, 
šįmet uoliai darbuojasi jauni
mas ir labai susirūpinęs baza- 
ro pasisekimu. Tai dar pirmai

jiems medžiaginę pagalbų. Tai, toksai pas mus jaunimo pa- 
begalo gražus darbas. Už tat sirodymas. Tai labai gražus ir 
išklausę jo kalbos visi vien- girtinas darbus, kad jaunimas 
balsiai pasižadėjo, nei kiek ne- susirūpino parapijos reikalais, 
atidėliojant, imtis darbo, vėl Juk ta jiarapija jūsų tėvelių
laikyti savaitinius susirinki-

ŠIS TAS B WEST ENS 
PITTSBBTCTO PA

DANGĖS
Spalių 13 d. viešėjo pas mū 

sų klebonų kun. A. Milukas, 
senas veikėjas bažnyčios ir tė
vynės labui.

Po to, visi susirinko j sa!j 
ir ten ugniagesys pasakė tru
mpų prakalbėlę apie “Ugi ii vi 
8augojimosi Savaitę”, kuri y- 
ra Pittsburghe paskelbta. Ke
liais bruožais pasakė jiems, 
kaip saugotis ugnies ir kaip 
kitus pamokyti tame dalyke. 
Tikimės, kad vaikučiui už pa
tarimus dėkingi ir stengsis 
juos vykdinti.

(Tęsinys 6 pusi.)

sunkiai uždirbtais centais į-
i mus, pradedant su šiuo sek-1 kurta ir užlaikoma, tat jūs jų 
Imadieniu, spalių 21 d., tuoj po

Antras mėnesio sekmadienis, sumo8> mokyklos kambaryje. J
tai vyrų sekmadienis, tai sek 
niadienis pašvęstas ypatingai 
Švč. Jėzaus Vardo pagarbai. 
Tame sekmadienyje nuo 8 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro per vi
sų dienų būna išstatytas Švč.
Sakramentas, kurį visi, seni 

F. C. Kitner, iškėlė šautuvų ' ir jauni, vyrai ir moterys, a- 
P. Kitner prašė, vardan Die- • doruoja per visų dienų. Tų a- 
vo, kad nešautų ir mėgino ai- doruotojų skaičius kas kart di-

šį susirinkimų pasižadėjo dar 
atvažiuoti ir pats kun. Lap- 
pan. Valdyba palikta ta pati:
Antanas Sikorskis, pirm., Pe
tras Barškėtis, vice-pimi., Pra 
nas Zimantis, rast., jo padė
jėjas Jurgis Pužas, iždininkas Pereitų ketvirtadienį aplan- 
Jonas B. Blažaitis. Patarėjai:, mūsų mokyklų ugniagesy-: 
Adomas Jaškūnas ir Pranas , tikslu ištirti, kiek laiko ima

už viskų labiausiai turite bra 
nginti ir mylėti, jai visas sa-' 
vo jėgas pašvęsti, nes ji jūsų.

6V. KAZIMIERO MOKYK 
LOS ŽINUTĖS

Spalių 14 d. Šv. Vardo drau
, gija bendrai ėjo prie Dievo 

rto yra ir vrltiaa diena, pna.-; stah) k#s j.
ryžimo atgauti Vilniję d««a.■ spftd.io vjsę (llpną 
Manding, Vilniaus knrfto at ftv .Sakramentas vie-

šai adoracijai. Netiktai dr-jos 
nariai naudojos Dievo malo
nėmis, bet ir kiti visi. Toji 
dieni S4sų "laukiairau ir tų die 
nų skaitlingai lanko bažnytė
lę, kad pagarbinti Viešpatį ir 
išprašyti sau reikalingų malo
nių. Adoracija vakare baigės 
ražančium, litanija ir palaimi 
nimu.

skinti, kad ir jis esųs darbi
ninkas, vienok nesuspėjo nes 
pasigirdo šūvis ir nelaimingas 
žmogus krito negyvas po Am- 
šėjaus kojomis.

Kitner paliko žmonų ir po
rų vaikučių. Gaila nekalto 
žmogaus ir jo šeimynos. Tas 
baisus įvykis parodo, kas į- 
vyksta jeigu žmogus perdaug 
prisiriša prie žemiškų dalykų

deja, ypač mūsų mokyklos vai
kučiai šį syk labai gražiai pa
sižymėjo per jiems paskirtų a- 
dor^cijos valandų. Jie kalbė
jo rašančių su pertraukomis 
giedodami įvairias šv. gies
mes. Jųjų sutaikinti balseliai 
darė labai malonų įspūdį. Tai 
bene bus tik sesers Marcelinos 
nuopelnas — ji yra gftbi mu
zikė ir vaikučių lavinimui 
daug pašvenčia laiko. Baigia-

Stankauskas; jiemdviem į pa
galbų pakviesta: Jonas Bla
žaitis, Jonas Pustelninkas, T. 
Alelūnas ir Adomas Moceika.

Susirinkimas pradėtas ir uč 
baigtas malda, kurių atkalbė
jo kun. Lappan. Jonas

ir nepaiso visuomet mums rei- ... .
kalingų Dievo įsakymų. Daug I ”tis„tai vyn» Sven^at diena.
nelaimių butų išvengta, jeigu stačias kun. . Lappan, su ei-

. v-a -u. a • ke palaiminimų Sve. Sakrame- tuo momentu butų pildyta jsa- r ’

vadavimas jau ne taip toli. 
Atsiskaitymo su lenkais vala
nda greitai išmuš. Kįl* klau
simas kokių rolę mes, Ameri
kos lietuviai, toj dramoj su
vaidinsime. Lobai žymių rolę 
galime ir privalome sulošti ge- 
lbstant Vilnių ir vilniečius. Jų 
padėtis sunki. Gelbėti jiems

kymas: Nežudyk!

Žmogelis nenorėjo, kad kas 
užeitų ant jo ūkio, dabar, gal, 
ir pačiam neteka ant -jo gy
venti ar ja gėrėtis. Artimas

ntu, o kun. Skripkus trumpai, 
bet labai gražiai ir nuosekliai,

Bazaras Šv. Kazimiero pa
rapijos naudai šių savaitę ėjo 
labai gražiai ir manoma, kad 
gražaus pelno liks parapijai. 
Bazaras tęsis ir toliau.

Sekmadienį, spalių 21 d., 
3:30 popiet įvyksta Moterų 
Sųjungiečių “card party”, pi
rmadienį, bazaras, trečiadienį

vaikučiams apleisti mokyklų 
jei ištiktų gaisras. Suskambi
nęs varpų atydžiai tėmijo, 
kaip vaikučiai elgiasi laiko 
“fire drill” ir tuomi pat kar 
tu dabojo laikrodį. Buvo labai 
patenkintas, nes vaikučiai la
bai gražiai pasielgė ir labai i 
greitai apleido mokyklų.

JUOZAPAS ŽEMAITIS
Mirė spalių 16 d. 1934 m.. 

J:3ū vai. popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kl'.-o iš Raseinių aps
kričio. Sirviliftkės parap. Ame
rikoje ižgyv.-no 35 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimų moterj Agotą, po. 
tėvais Shedatiė, dvi dukteris A- 
gotų Ir vienuolę Seselę There- 
sitę, St. Jonn's ilgoni'nėj, Sprlng 
field. 111. tris sūnus.- Juosapų. 
PranciSkų Ir Aleksandrų Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4501 So. 
Fairfteld Avė. Laidotuvės Įvyks 
šeštadienį, spalių ::o d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas J Ne
kalto Prasidėjimo I’an. Sv. Ma
rijos parapijos bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečldtae visus 
gimines, drac-rus-ges ir pažys
tamus-m a u dalyvauti šiose lai
dotu vėse.

Nuliūdę: ~.-tei.'a 
Sūnai ir Giminė i.

Dukterys,

Laidotuvėm p.ti-r.auja gra.- 
borius J. F. Eudsikis. Telefo
nas YARds 1741.

(DOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

ŠVC. PANELES
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LTURDA, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė ftv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 

k , iš viso pasaulio ligoniai nepa 
Kytjorvomis ligomis sergantie- 
71, kad gauti stebuklingų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy-‘ 
dymų.

Be to lar pamėtysite:
1) Istoriškus paveikslus iŠ 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (WorMs
Mr),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charite Okapkn.

Paveikslus rodys A PEL 
D4IU8 sekančiose vietose:

PėtnyČioje, Spalio Oct. 19 4. 
Lietuvių svetainėje, Gbvolaad, 
Nedėlioję ir Pagedėlyje, Spo- 
l»Oct 21 ir 22 d., Kun. A. 
Karužiakio parap. svetainėje, 
Clevefctfid. Okio.

Utaminke, Spalių 30 d. ftv. 
Kasfcmier© parap. PMstotrgh 
Fa.
Išauga 25c Vaikams 10c. 
jSkr pradžia 7:00 vai. vak.

Spalių 14 d. Šv. Vincento 
mokyklos svetainėje buvo su
ruošta Rožytei Vitkauskaitei 
taip vadinama “shower par
ty”, į kurių sutraukta daug 
jos pažįstamų, draugų ir drau 
gių, nes spalių 23 d. žada ve
stis su Stanislovu Viltrakių.

Šios kolonijos veikėjai, pc 
sunkaus darbo (bazaro, vaka
rienės ir card party) žada po
rų savaičių pasilsėti. Tho tar
pu darbščios moterėlės Šv. Vi
ncento klūbo jau renkasi ket- 
vergo vakarais ir pradėjo siu
vinėti ir megzti visokias “do
vanas” būsimoms pramogom s
bažnvčios labui. Vėpla

Užsisakant šiuos judamuo
sius paveikslus reikia adresu* 
ti: A. Peldžiua, 7035 S. F&ir 
field avė., Chicago, m.

musų
--------- * (vyskupijos Šv. Vincento Pau-

Gerai žinom, kad Swift Co. liečio vyriausias dvasios va- 
mėsos išvežiotojai streikuojamas, tikras vargfių tėvas. Jis 
dėl geresnio duonos kųsnio, o ; t
tūli štominkai padeda skebau) 
ti: perka mėsų iš tos Co., ku- Į 
rios trokus po du poliemonu 
lydi. Toks elgimasis štorninkų 
jiems garbės nedaro. Turėtų 
kostumeriai susiprasti.

Farapijonas

paaiškino mėnesinę intencijų:Į“bingo”, ketvirtadienį “card 
“Melstis už atsivertimų Baž-Į pal ty”, kuriai vadovauja p. 
nyčios priešų i ' į Marčulaiticnė ir kartu bazaras,

Kun. T. Ijappan yra šeštadienį — bavaras.
Spalių 29 d. jdunimo šokiai

bazarui užbaigti.
Šįmet bazaras ir “card pa-

BRIDGEYtLLEJNUTĖS
Visi nekantriai laukia soda- 

liečių card party spalių 21 <1 
Mūsų mergaitės yra pasiryžo- 
sios parodyti savo galybę, su
gebėjimų ir pavyzdį kitiems, 
kaip reikia pramogas rengti. 
Šimtam* svečių bus suteikta 
proga stoti į kortų lošimo ko- 
atestų. Tas nepaprastas lenk- 
tyniatimas prasidės trečių vai. 
popiet, parapijos salėje. Ku
rie atvažiuos — nesigailės pa
daryto žygio.

Spaliu 14 d. įvyko S. L. R. 
K. Amerikoje virtinės kuopos

SOUTHSIDE
Spalių 10 d. dar viena lie

tuvaitė, Juzė Šidlauskaitė, iš 
tekėjo už svetimtaučio Vinoent 
Price. Šliūbas buvo ftv. Kazi
miero R. K. bažnyčioje. Vla
das Barzdi lauš kas, mūsų jau
nuolis, vedė Marijonų Brin- 
daitę iš Homestead. Šliūbas 
buvo ŠŠ. Petro ir Povilo lie
tuvių bažnyčioje, Homestead, 
Pa. Graži porelė. Laimingo su
gyvenimo naujame luome. J.

Sekmadienį, spalių 14 d. m u 
sų parapija padidėjo dviem 
parapįjaaais. Dievas davė Bliu 
tams ir Rimkams po sūnelį, ' 
kuriuodn kun. Skripkus pakri
kštijo vairiais: pirmąjį Regis 
Cyprijonas, o antrąjį — Angu- 
stas-Jonas. Pirmųjam kūmai 
buvo: Jonas Tulesikas ir Zu
zana Bilinskns, o antrųjam:

susirinkimas. Svarstyta, kaip 
prigelbėti nariams, kurie, riė 
lei nedarbo, ar kitos pasitai- 
kkisios nelaimės, netnti pini
gų užsimokėti savo duoklę, 

i ■ V.

VENEIUMINMJMENTCO..M;

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime Ir Išillrbl- 
nie visokių rūšių pinlaklų ir <r»- 
bnamitj.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai nu pačiais išdirbę jais.

. MOUNT CARMEL 
MPBteSE ||

Vienos blokas I rytus amo 
didžiu tių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rex. PENSAOOLA MII 
BELMORT 8485 

, Office: HILLSLDU SS«A
Alfrad BoselD, prea V Lucent Roseili, secr.

GR ABORI Ali

Visi Telefonai:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala 
Rstkols rnsldUu atsUauktl. o mano 

darbu btatts uicanėdftitl 
TsL OANui Mik arta Mik

8314 W. 33rd FL, Chieaf o 

1439 8. 49th Ot ' Cicero, HL
TeL ČIOBRO kk>7

TeC. LAFayctte 3573

-J. Liulevičius
G ratu,rilis 

ir
BaisannLtojas

Patanmaja Chlca 
goję ir apylinkėje.
. Didelė ir graži 

Koplyčia dykai 
4093 Archer Avė.

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Taria aatomobilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litnanica Avenuo 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS _
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th OOURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

* 1 Ja* * >• ' **

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EIIDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 48th Street
Tol. BOUlevard k3M—8413

JUOZAPAS EUŪE1K1S 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedrie Avė.
(Neturime sąryšių su finus

tuo pačia vardai _

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. f
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BAL8A1IUOTOJAS 

Patarnavimo* gera* Ir nebrangus
718 West 18th Street

, Telefoną* MONroe 8377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ ORABORIUS 
Palaidoja už |Il »0 Ir aukftMau 

Modarnltka koplyčia dykai 
M8 W. lkth KL Tel. CAAIal C174

_________ Chięago. Ui.

k t • v . -
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ŠV. PRANCIŠKAUS SESERŲ VIENUOLYNO RĖMĖJU 
3 SEIMO UŽRAŠAI

Šv. Pranciškaus Seserų Pie-i misijų išrenkama: A. Sutkai 
nuolyno Rėmėjų trečias seimas į tė, M. Tumasonienė ir B. Ka

IŠKILMINGAI LAIDOJA
MAS BUDRECKIS Z ►

o r x g n x a
■ - "wn Bi

Rętvirtadienls, spalių 18, 1934

prasidėjo sekmadienį, spalių 7 
d., 1934 m., 9:30 vai. ryto šv. 
Mišiomis seserų koplyčioje, 
Pittsburghe, Pa. Mišias laikė 
kun. J. Skripkus, Šv. Pranci
škaus seserų kapelionas. Iškil
mei pasakė ir begalo gražų ir 
turiningų pamokslų pabrėžda
mas rėmėjų veikimų.

Iš bažnyčios atstovai ir sve
čiai suėjo į Šv. Pranciškaus 
seserų vienuolyno valgyklų, 
kur buvo pagaminti skanūs 
pietūs.

1 valandų popiet visi susi
rinko j gražių ir erdvę salę, 
kurioje seimo sesijos prasidė
jo. A. Mar čiulaitienė, Šv. Pra- 

■Z—išhsus seserų vienuolyno rė
mėjų centro valdybos pirmi- 

' ninkė pasveikino susirinkusius 
Į atstovus. Kun. J. Skripkus at

kalbėjo maldų. Po maldos nu
rodė tikslų ir svarbų rėmėjų 
dr-jos. Paskui perstatė kun. 
Jonų Mišių, kuris gyrė rėmė- 

■ jų veikimų ir nurodė kelius, 
kokiais tas veikimas turi ei- 

| ti; ragino įtraukti kuodaugian
šiai pasaulinių žmonių.

tiliūtė. , $ fįl
Šie atstovai-užsiregistravo:
Centro valdybos nariai: Iš

vadas kun. J. Skripkus, pirm. 
A. Marčiulaitienė; 'vice-pirm. 
L. Račkauskienė; rašt. J. Bu 
levičiusp ižd. Motina Dovida: 
iždo globėjos A. Sutkaitė iv
A. Martinaitė.

Atstovai
Chicago, III. 1 skyriaus (Šv. 

Jurgio parap.,) J. Pukelienė.
2 skyriaus (Nekalto Pras. 

parap.): O. Kazragienė, M. Na 
vickienė, L. Račkauskienė, P. 
Vaičekauskienė.

3. Lietuvos Vyčių centras:
B. Paliliūnaitė.

Labdarių Sųjungos 6 kp. 
L. Račkauskienė.

f>. Šv. Teresės draug. (Ne
kalto Pras. parap. Chicago) 
O. žylienė.

Pittsburgh, Pa.
1. Šv. Prane. Rėmėjų 5 sky

rius (Esplen) North Side: A. 
Plikys, D. Dzidanienė, B. Za- 
linienė.

2. Mergaičių sodalicija (Es-

DiflVo Apvaisdos parap. —
Šiandie įvyksta iškilmingos 
laidotuvės a. a. Juozapo Bu- 
dreckio, kuris po ilgos ligos 
persiskyrė su šiuo pasauliu, 
spalių 13 <1.

Velionis buvo Dievo Apvaiz
dos parap. komiteto narys, da 
rbavosi kiek galėdamas parap. 
reikalais. Prieš metus buvo 
gavęs pensijų iš Edison Elec
tric Co. Laidotuvės bus iškil- 
mingos. Bažnyčioje bus .laiko
ma sykiu penkerios šv. Mi
šios ir pamokslai bažnyčioje 
ir kapuose. Laidotuvėms pata
rnauja graborius S. Skudas.

Rap.

5. Tretininkų kuopa: O. Ba
rtkienė.

6. Šv. Pranciškaus draugija: 
A. Zųkareckis.

7. Young Ladies Thimble 
Club: A. Vitaitis, M. Strauri- 
nskas.

J prezidiumų išrenkama: pi- plen): H. Dermick, M. Urban,
rmininkė L. Račkauskienė iš 
Chicagos; vice-pirm. J. Bule- 
vičius iš Homestead, Pa.; se
kretore Bronė Paliliūnaitė iš 
Chicagos; pagelb. sek. Al. Sta 
n k finas iš Homestead, Pa.

Į mandatų ir rezoliucijų kc-

F. K ižas.
3. “A” skyrius Šv. Pran. 

rėmėjų: B. Pivaronienė, A 
Sutkaitė, N. Cray, N. Zies.

4. 6 skyrius Šv. Prane, rė
mėjų: Pikelienė, P. Blažaitis, 
StKnkauskas.

ĮL-. I

ŽIŪRINT PRO DELNĄ

DIENRAŠČIO DRAUGO
MMjubiliei

j
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LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

onienė, R Kaųelionienė, 
Brazin, K. Braeinskienė, 
Onaitienė. \ ,

J. Į $1.00, C. Kinaid $1.00, Mrs. 
A. | Andrews 50c., Anna Baur 25c, 

l Meyer $1.00, Mrs. Linikas $1,
7. Tretininkų kuopa: M. Bu

kauskas. ,
Bridgeville, Pa.
1. Sodalicija: H. Kasputis. 

M. Potscavage, N. Yocius, J.
8. 11 skyrius Šv. Prane. Rė- Kelminsky.

Dalyvavo daag svečių, ku
rių tarpe buvo ir kun. Jurgu
tis. ' ‘ •

Centro Valdybos pirmininkė

mėjų (Į Dangų Ženg. parap.):
M. Rakauskienė.

Homestead, Pa.
1. 4 skyrius Šv. Prane. Rė

mėjų: K. Miliūnienė, I. Pus- 
ganekienė, O. Vernon, O. Bu- 
levičiūtė, R. Kunckauskienė, 
M. Thompson, M. Bukauskas.

2. Merginų sodalicija: B. Ka 
tiliūtė.

3. Lietuvos Vyčių 11 kuopa: 
Al. Stankūnas.

4. A. L. R K. Moterų Sų
jungos 34 kuopa: I. Monkelie- 
nė, M. Dimšienė, O. Bernotie
nė.

5. G. V. J. Altoriaus (Šv. 
Petro ir Povilo par.);, A. Paš- 
kevieienė, M. Ab'akevičienė, A. 
Dumbliauskienė, K. Varanau- 
skienė, M. Tumasonienė.

Le-

Stankūnas $1.00 ir Paskevičie- 
nė $1.25); Šv. Marijos Vaike 
lių draug. iš Homestead su 
$2.50; Šv. Antano Sodalicija 
iš Bridgeville, Pa., su $5.00; 
Junior Ladies Thimble Club 
su $8.00; Moterų Sųjungos iš 
Pittsburgh su $5.00; Sodalici
ja iš Į Dangų Žengimo par. 
su $8.00; Moterų S-gos kp. iš

kienė $1.00, Kaminskienė $1 
ir Augis $1.00; 6 Šv. Pranciš
kaus Rėmėjų skyrius iš Pitts- 
burgho su $40.00 ir B. P&U- 
liūnaitė iš Chicagos sveikino 
Lietuvos Vyčiu Centro vardu,

(Pabaiga bus kitam “Pitts- 
burgho Žinių” num.)

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ ‘‘DRAUGĄ**

ŠV. KAZIMIERO PAR. 
ŽINUTĖS

(Tęsinys iš 5 pusi.),
. . a Homestead su 1230- Mote Bazaras vos 0pakviečia įSnnktą prezidiumiį i16 Homestead su 12.30, Mote vaĮkuiiilli pradžia pada-

■“* - - pu Sųjungos 34 kuopa iš Ho-užimti vietas. Pirmininkė L. 
Račkauskienė gražiai pasvei
kina seimų ir pradeda darbų

Sveikinimai
L. Račkauskienė sveikina su 

auka $5.00; Pukelienė iš Cln- 
cagos su $5.00; Juliette Bra- 
zen iš Homestead su $5.00; 
Rakauskienė ■su $5.00; Pivaro
nienė iš Pittsburgh su $5.lX); 
Navickas iš Chicagos su $5.00; 
Kazragienė iš Chicagos su $5;

rė. Jie pasiskubino ir pradė
jo darbuotis, nes jiems rūpi 
padengti lėšas, kurios buvo 
padarytos atidarant aukštesnę 
mokyklų.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus
o •

šiame banke*

HAISTED EKCHAHGE 
NATIOHAL BANK

Halsted St. ir 19th P1J
Narys TEDERA!. 

ism rance korporacijos
mestead su $3.00; Šv. Uršulės' 
draug. iš Homestead su $2.50;
Šv. Teresės draug. iš Chica 
gos per Onų Žylienę su $5.00;
Apaštalystės Maldos iš Neką
lto Prasidėjimo par. Chicago, Spalių 13 d. buvo susirinki- 
111. per Kazragienę su $12.00; mas seserų mokytojų šios die- 
Lithuanian Sewing Club iš|Cezijos. Tų bendrų susirinki' 
Pittsburgh su $35.00; Alto- mų atidarė Jo Ekscelencija 
riaus draug. su $3.00; Lietu- su malda. Jis pats pirmiausiai 
vos Vyčių 11 kp. iš Homeste- prakalbėjo į seseris, raginda- 

Mrs Cray iš Pittsburgh ra su $2.00; Labdaringos Sų-jmas uoliai ir šventai atlikti 
$5 00* Paškevidienė su $1000' iun£°s 8 kp. ’» Chicagos snmokinimodarbųauklėjantjatt- 

' $3.00; Tretininkų kuopa iš Pit-nuomenę katalikiškoj dvasioj, 
tsburgh su $5.00; 1 Šv. Pran-J Baigė savo kalbų suteikdamas 

palaiminimų. Toliau kalbėjo 
mokyklų superintendentas, fcn-

(prisidėjo Fahuštock 50c, G. 
K. Ramsey 50ė./A. Bauer 41, 
Emma Bauer $1.00, M. Jorniau 3 U

' JOHN B. BOBDEN
Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo > iki 6 

Panedėlio. 8eredos ir PėtnyClos 
vakar&fa 6 iki 9 

Telefonas CANal 1175«. r-
Varnai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublic »«0«

Dabar, tavorščiai, diktatū
ros čėsai. Kai žmogus pradedi 
rokuoti visokias karalių, dik
tatorių, kidneperių ir kitokių 
diktatorių diktatūras, tai pa 
junti, kad mūsų kultūra kyla 
kai pyragas ant mielių.

Be jau linksminančių mus 
diktatūrų, Tolcikos respubli- 

r koj, Čikagoj, paskelbta dar 
viena diktatūra. Tai lietuviš
kų cicilikbiznierių diktatūra. 
Nuo paskutinio SLA. seimo 
pradėjus diktuoti “tautiečia
ms”, cicilikhiznieiiams užėjo

Prie šitokios diktatūros pa
skelbimo lietuviškus cicilikbi- 
znierius privedė, žinoma, snm- 
tkavos rokundos. Kai ėjo an
tras skridimas per mares, pa- 
tiekos buvo su kaupu. Viso
kios dienos, visokios kelionės, 
visokios pašenavonių ir išlei
dimų večerės, visokie advertai- 
zinai, plekatai, tikietai — tik 
spėk rokundas daryti ir skri
dimui ant kupros krauti. Ale 
dabar jau šabas. Cicilikbiznie- 
riams jau plonai giedasi.

Vokiečių finansų ministeris 
veda derybas su grupe ameri- 

apetitas padiktuoti ir katali- j kiečių finansininkų, iš kurių 
kams. Kunigai sekmadieniais nori gauti valstybei paskolos.

— Kas gali dabar jums sko 
lintif — sako vienas f mansi 
ninku.

6. Šv. Uršulės draug.: A.
——•—

—* —■ ■ ............... .

_
f

ciškaus Rėmėjų skyrius 
$76.20; 2 Šv. Pranciškaus R5 
mėjų skyrius su $40,00 ir 2 nigas P. Campbell. Nustatė 
skyrius per Vaičekauskienė j programų šiems mokslo n»e- 
$31.50, prie kurios sumos prl-*tams, linkėdamas Seserims pa
sidėjo Genienė $100, Čerkaus-1 sisekimo.j 
----------------------------  -------------------- m v— ----- :------------—---- —

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ M0R6IČIŲ

iš sakyklų vietoj Evangelijos, 
turi žmonėms skaityti “Navy- 

Į nas”; žmonės vietoj maldakny 
į gių, taip pat turi skaityti ci- 
. cilikhiznierių gazietų. O jei

— Labai atsiprašau, — sa
ko ministeris. — Ar neduoda-

, pasakysit No, žinokit, kad me užtektinai garantijos? Tu- 
. Pt«li jums pritaikyti senai iš- , rįme didelius po žeme turtus,

leistų Šliupo zokonų — visus turime didelį vadų Hitlerį, 
iškarti varpinyčiose.

— Matai, tamsta, — atsake 
finansininkas, — geresnė bū
tų gaiantija, kad tie dideli tu
rtai būtų ant žemės, o vadas

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams

NUOA-TONE atlmulldoja nusilpusius 
organu*. Tai pnlkus pilvui tonikas 
rsrlnąs apetitą Ir padedat malimui, j Hitleris po Žeme.
Skatina nlanklma avvp pilve Ir tar r
noae. VldMftu tndėjimas pastlluosun- _______
Ja. NUOA-TONE velkma J Alrdl i* ’ 
kaukia didesne enercija Jos |vąj 
etoms funkcijoms. Sveikstant po sun Koks niekšas Pauliukas!

5K53?,.J!S,«s;n» žiniMl
leri. Pkaekos carentuotoe arhe pini- .   Ta J HoVintra Varikai kraunama Parduoda visi ap- / A’1 nUK Jam aeKmga,
t,*Wuo<o«kiet»jimo imkit—va*-soi, ueskleidŽia tei-
l“ Bot**1’* L,UO’"O,OJ’ v’,,ur’’J JSc singų žinių...

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER. . ' , A j ;

žios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREMNG GO.
Urmu — wh oi e sale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS'
3225 So. Lituanica Avė.

Tel. Yards 2084 ------------arba------------- Boulevard 7179

P. CONRAD' ' ... . . . .
FOTOGRAFAS 

Atsidarė nuosava, rrro- 
demiAky studlo su Hol- 
lyurood Avlasomis.

420 WEST Mrd ST.
MIS MM

THE BRJDGEPORT 
KNiTTINO SHOP

Kerta Ploniui Ir Storus Vilnoni u s 
Svfedertiis dėl Vyry, Moterį,.

*■ MergnlCiy Ir Vaiky 
NERIA VILNONES PANCIA-

KAS DEL MOTERŲ IR 
VYRŲ-

Taiso senus svedertus

F. SELEMONAVIČIA
504 W. 33rd St.

(Netoli NorDtal Avė.)
Tel. Vietory S48«

Atdara dienomis, vakarais
sekmadieniais.

Dru< Mitintos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Pocahontas; Filaefc. 
Oold, lump arba egg, $6.00; Mine rnn, 
$5.75; screentngs $4.75.

ORL'NDY MINING COMPANY 
I, ' CeilanreM llSi

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

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

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

Ši Draugija yra po U. S. Governmept priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šių Draugijų. Dėl platesnių žinių 

“ kreipkitės į Draugijų.

2324 S. LIAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

________ ■■■

’ederalSavings
|AND LOAN AJIOCIATION 

OP CHICAGO

JUSTIN
MAGKIEMCH

RaJUlninkM

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.

Katrie perkate anglis H 
dralvertų. siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Oausite 
geresnes anglie už mažiau 
Plnfgų.

INSURANCE PBBKAM
NOTAVY LISTUVIt-

PUBLIO KUg BONUS

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Bisnia
2608 WB8T 47th STREET Tel. LAPayatte 1083

Naujoj Vietoj

Tek Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pulltnan 8296 ir 8092
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