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Vengrijos premjeras Ryme; 
tariasi su Mussoliniu

PARYŽIUS, lapkr. 6. —
Radikalai socialistai ministe- įgrijos premjeras ^Goemboes
lių kabineto nariai šiandien 
išėjo iš premjero Doumergue 
kabineto ir premjeras rengia
si paskelbti viso kabineto ar- 
’sistatydinimą.

Išėjusiems radikalams, ku
rių buvo viso šeši, vadovau
ja žinomas Herriotas, kurs 
griežtai priešinasi premjero 
sumanytoms konstitucijos re
formoms.

Kadangi Herriotas yra vie
nas stipriausių šulų Prancū
zijos vidaus politikoje, matyt, 
jam teks būti premjeru, pa.

MATYT, SOVIETAI TURI 
DIDELĘ RUBLIO 

INFLIACIJĄ
• MASKVA, lapkr. 6. — So-

RYMAS, lapkr. 6. Ven- vietų Rusijos valstybės ban-j 
kas neskelbia viešąi savo sto 
vio sąskaitų už praėjusį pus
metį. Banko komisariatas ne-

‘atvyko pas premjerą Musso 
linį ir šiandien jiedu turėjo 
ilgus pasitarimus. Kol kas 
nepaskelbtas jokis oficialus 
pareiškimas, apie ką jie tarė
si ir ką nutarė. Kiek anks
čiau buvo pranešta, kad prem 
jerai svarstys vien abiejų 
kraštų ekonomiškus klausi
mus.

Žinovai kitaip žiūri į šhlos 
premjerų pasitarimus. “Ma-

pasiaiškina, tik pažymi, kad 
sąskaitos bus paskelbtos sau
sio m. L d/

Bankas pastarąją sąskaitą

sitrankus premjerui Doumer- s,u8’ knrie andai nužuds J
gue.

GINA VYRIAUSYBĖS 
NUSISTATYMĄ

TAS NE TIK YRA REIKA
LINGA, BET IR NAUDINGA

Kurie lietuviai ateiviai nė
ra šio krašto piliečiais, o tu-

KRUVINIEJI RINKIMAI 
MISSOURI, ORIO 

VALSTYBĖSE
ŽUDYMAI PASIREIŠKIA 

DEL SUKTYBIŲ 
POLITIKOJE

Vakar kruvinieji piliečių

ABIEJUOSE NAUJO KONGRESO 
ROMUOSE DEMOKRATAI .

TURĖS ATSTOVŲ DAUGUMA
Vakarykščių krašto rinki- , pralenkia respublikonų kan-

ri pasiryžimo visados čia gy.|*'al8avimai Mi88u“Įra, galutiniai daviniai dar didatu8'
venti, patariami neatidėlio
jant rūpintis tapti piliečiais. 
Tas yra būtina ir naudinga 
visais žvilgsniais.

Daugumoj šio krašto val
stybių su nepiliečiais nesi
skaitoma ir jip dar varžomi.

buvo paskelbęs liepos m. 1 d- Nepiliečiai yra svetimšaliai, 
Tada buvo pažymėta, kad jis 
savo požemiuose turįs atsar
goje 822,000,000 aukso niū

ri ir Ohio valstybėse

Holland, Mo., politiniai žu- 
'dikai pakilo varžyti negrams 
balsavimo teisę. Pasireiškė 
susikirtimai. Vienas baltas 
žmogus nužudytas ir keletas 
negrų sužeista.

Pasakojama, kad Arkansas 
valstybės pasienyje nužudyta

lių, kuriais paremti apyvarto-

Tokiu būdu krašto gyven
tojai, kaip pasirodo, visu sa
vo nuoširdumu remia prezi
dento Roosevelto vykdomą 
naująją santvarka ir prezi
dentas neturės kliūčių ir, to
liau dirbti darbą darbiųAnkų 
buities gerinimui.

Visam krašte piliečiai gaj>, 
Kingai dalyvavo, rinkimuose.

nežinomi. Bet iš anksčiau pa 
duotų balsų spskaitymų suži
noma, kad naujas 74-asis kon 
gresas tenka demokratų at
stovų daugumai.

Žiniomis iš viso krašto, de
mokratų kandidatai ne tik 
kongresap, bet ir kiti, visuro tokiems visur mažiau, ar

{du negrai.
J Valstybės policija grąžino 

Imkime kad ir Illinois vai- .'|varka nollande.
stvbę, ftioj valstybėj nuo 1SK7 j Cedars Mills, Ohio, vakar 
metą veikia, Įstatymas, Im- rinkimua n,lžudytas vic.

daugiau siaurinamos teisės.

žoji santarvė” įkaitina Ven- !> "■»"«<* 3,421.000,000 po- , 
gr.iją ir, iŠ dalies, Italiją, kad Plerlnll» n,bhl!'
Jos jms save globoja terori- j 'Kadangi dabar nepaduoda- 

mos sąskaitos, matyt, bankas 
padidino popierinių rublių 
skaičių ir tas nenorima iškel
ti viešumon.

goslavijos karalių ir Prancū
zijos ministe rį. Tai rimtas 
įkaltir.imas ir premjerai pasi
tars, kaip reikia atremti tuos 
užsipuolimus.

REIKALAUJA TEISTI, 
ARBA PALEISTI

BERLYNAS, lapkr. 6.

MADRIDAS, lapkr. 6. •- 
Ispanijos premjeras Lerrouv 
parlamente kalbėdamas gynė 
vyriausybės nusistatymą, su- Į 
triuškinus socialistų sukili
mus. Ir jei dauguma parla- okietijos kalėjimuose jau 

kelintas mėnesis laikoma du

Popierinių -rublių--skaičiaus 
padidinimas reiškia sovietų 
pinigų infliaciją.

riuo varžoma svetimšaliams nas 61 m. amž. žmogus per j 
karštus ginčus dėl rinkimų. | 
Žmogžudys paspruko ir poli
cija seka jį.

mento nepritars vyriausybės 
žygiams, sakė premjeras, to
kiam atsitikime pasitrauks mi 
nisterių kabinetas.

Einasi dėl vyriausybės skcl 
biamų pasigailėjimų mirties 
bausme nubaustiesiems. Dau
guma parlamento narių nepri 
taria tokiems vyriausybės žy
giams. Reikalauja, kad sukilė

U. S. piliečiai, R. Roiderer, 
40 m. amž., ir Miss I. L. Si.ee 
le, 25 m. amž. Abudu kalti
nami išdavikiškumu.

SUSIRINKO LENKŲ 
SEIMAS

; VARŠUVA, lapkr. 6. — 
Lenkijos seimas šiandien su
sirinko sesijom Vyriausybe 
'pateikė jam svarstyti tik vie
ną dalyką — valstybės paja-

T
mų ir išlaidų sąmatą. 

Kalbama, kad vyriausybė

teisė turėti nekilnojamas sa
vastis. Leidžiama svetimša
liui įsygyti savastį ir laikyti
tik šešerius metus. Po šeše- _____________

tik Jų nekilnojami turtai teb GMA1 DARBININKAI
ka arba valstybei, arba mor- 
gičių savininkams — kredi
toriams.

Neteko girdėti, kad valsty
bė būtų vykdžius šį įstatymą, 
bet pastaraisiais laikais Šis 
klausimas iškeltas aikštėn

MEKSIKOS RAUDONIEJI VALDOVAI 
NEĮSILEID2A LAIKRAŠČIŲ

DR. BASANAVIČIAUS 
P-US A. PANEMUNĖJE

**»

J. Valstybių užsienių rei
kalų departamentas pagaliau, . .. _.
ėmėsi dirbti. Iškeltas reikalą-1’’88^"81 8“tn’mP'"t> 5,a“ 

}v. vimas, kad Vokietija tuos <m-'8eimoi termm* -r . Pa8kell,tl 
u. imtuosius tuojau teistų, arba nanĮlu. rinkimus, jei seime

liai, ypač jų vadai, neturi iš
vengti mirties bausmės.

ANGLIJA NESIKIŠ Į 
SAARO REIKALUS

_  N
LONDONAS, lapkr. 6. — 

Anglijos užsienių reikalų se
kretorius Simon pranešė par 
lament ui, kad anglų kariuo
menė nesikiš į Saąro terito
rijos vidaus reikalus. Taip 
pat iKsikiš ir prancūzų ka
riuomenė iki kol to nereika
laus Saaro autoritetai.

Simon taip pat pranešė, 
kad Vokietija užtikrina An
glį# ir Prancūziją, kad ji 
neturi mažiausio pasiryžimo 
vykdyti “pučą” Saaro teri
torijoj.

paleistų. j
Miss Steele yra suimta są-1 

ryšyje su lenkų barono von 
'Spsnowskio afera.

.GALVESTON, Tex., lapkr. 
6. — Su lėktuvu nukrito ir 
žuvo armijos lakūnų korpuso 
trečiosios puolimo grupės va 
das pulk. Įeit. II. M. Hickani.

pasireikštų bet kokia stipri visiems tiems, kurie dėl tokių, 
ar kitokių priežasčių, ar gulopozicija.

“PAVOJUS” VAIKŲ 
MORALUMUI

3 NUŽUDYTA, KELIOLIKA 
SUŽEISTA

HAZLETON, Pa., lapkr. 6. 
— Kelayres miestely, už pen

Į' A Panemunės pušyne, pa- 
,8ibaigus vasaros kurorto se- 
zonui, vėl tęsiami dr. J. Ba- 

WORCESTER, Mass., lap- sanavįčjaug parko tvarkymo 
kr. 6. — Traukiniu iš Maine (]arbaL šiuo metu tvarkoma 
valstybės vežami 250 civilinių Gegučių alėja, kuri sudarys 

^darbininkų į Virginia valsty- inagjstraiinį kelią išilgai mi-
Štai, krašto vyriausybės su^ sukelf.čia 8Usto* ško, nuo A. Panemunės iki 

daryta bendrovė “Home 0w- įJUS ™^"raL, Sako"ia’ Jie II-jo pliažo. Tiesiant alėją 
ner’s Loan Corporation” duo apmnse kelis kanmnkus, ku- nukagami kalneliai ir žemės 
da paskolas namų savinin-'<“7™ J? nuvežamos į daubas. Smėlis
kams, kad tuo būdu išgelbė- j . \ 8u^de 18 <ia traukl* stiprinamas moliu ir žvyrių, 
jus namus nuo aprašymo Į nl° 1 va vimą. { Užbaigus alėjos tiesimo dar-
(foreclosure). Kaip praneša,! Darbininkus malšinti buvo bus, kuri bus 2,5 klm. ilgio 
ši paskola nepripažįstama na- pašaukta policija, kurios įsi- 'ir 5 mtr. pločio, ne tik vasa- 
mų savininkams nepiliečianis. {kišimas pagaliau pasirodė ne rą, bet ir žiemą čia kaunie-

reikalingas. Darbininkai pa- čiai galės pasivaikščioti, pasi-
Tai tikrai skaudus dalykas .. „ •__ • „„■ tys aprimo ir traukinys su -važinėti, ir pajodinėti. Dabar

KELIA MAIŠTUS

MEXIC0 CITY, lapkr. 6. 
— Meksikos vyriaufeybės įsa
kymu uždraustą Meįsikon įsi 
leisti iš U. S. du ispanų kal
ba leidžiamus laikraščius: La 
Prensa, San Antonio, Tex., 
ir La Opdnion, Los Angeles, 
Cal.

Šie laikraščiai ' rašo daug 
apie vykdomus katalikų perse 
klojimus Meksikoje ir smer
kia šio krašto raudonuosius 
valdovus.

UŽAREŠTAVO KARO 
LAIVA B

PHLADELPHIA, Pa., lap 
kr. 6. — Kolombijos respubli 
kos karo laivas Cacuta at

jais leidosi toliau.
Policija patyrusi, kad dar-

iš apsileidimo, seniau į Wnillkai pagitrakinę

plaukė vietos uostau. Reika- 
liarko tvarkymo darbus pri- liūgas kaž kokių pataisymų.

galvojo tapti šio krašto pi- nukėlimu į kitą valstybę.
liečiain. 0 juk mūsų spauda ■ g, kad knrstyt().
visus tokius dažnai ragino,
kad jie išsiimtų'pilietybės po- • 
pierius (certifikatus). šian
dien ir pilietybės gavimas y-

jai neišvengs užpelnytos baus 
mes, kada bus pristatyti į 
naują vietą.

žiūrės pati kurorto admini
stracija.

SUGAUTA ŽUVŲ UŽ 
824,000 LIT.

Saldainių urmo parduotu- kjų my]ly nuo «a pį.tų link. ra 8unke<",i'' ir braW”’>8' 
vininkų susirinkimo vakar vakar^ angHakasiai ,lojSema“ tap" P,lle^,u b"vo
kad duoti vaikams progos jgy 
ti nemokamai (veltui) saldai-

mokratai surengė politines taip lengva, bet negalvota
vaikštynes. Priešai užpuolė Į aP]*

nių yra pavojingas daiktu., žygiuojttnMus Saudymaia I «a ir yra viena. iŠ dange
vaikų moralumui. Saldainių1
urmo pardavimo kodu yra 
uždrausta tos rūšie- prakti
ka.

ma, su kulkosvaidžiais. 3 as
menys nužudyta ir keliolika 
sužeista. Areštuota 16 asme- 

Kodų autoriteto ekzekutv- ’nų.
vis sekretorius A. J. Browo Į --------------- -
pareiškia, kad saldainių da- RAGINA SKAITYTI NACIŲ

v , lio pavyzdžių, kad kiekvienampašalinių namų ir tai, sako- J ”
ateiviui pilietybė yra būtina

ŠAKIAI PAGROŽCJO

Klaipėdos krašto .žvejai pe
reitais metais Baltijos jūro
je, Kuršių mariose ir vidaus 
vandenyse sugavo 1,878,824 
kilogramus žuvų, kurių veri ė 
824,000 litų. Iš to kiekio už-

Iki tol Šakiai buvo vienas 
iš prasčiausiai atrodančių ap 
skriČių miestų, bet, dabartinio 
apskrities viršininko pulk. 8. ;sienin eksportuota už apie

Jureivio Roberto Green ad 
vokatas su atitinkamais iš 
teismo gautais dokumentais 
tuojau “užareštavo” atplau
kusį laivą.I

Sakoma, kad Kolombijos 
vyriausybė esanti kalta 1,000 
dolerių minėtam jūreiviai ir 
vilkinanti su jiio atsilygini
mą.

NUBAUSTI DU ŠNIPAI

vimas nemokamai vaikus įti-
'kina, kad yra galimybės šį tą 
gauti už nieką, o tas juose j

KNYGAS

BERLYNAS, lapkr. 6.

ir naudinga. Pilietis yra vi 
sai kitokis žmogus, kadangi p 
jis naudojasi visomis krašto 
teisėmis ir privilegijomis.

Kurie lietuviai nesate pilie 
ičiais, iš tikrųjų, pasiryžkile 
i būti jais.

BELEORT, Prancūzija, 
Derbuto ir miesto burmistro' 250,000 litų. Visai ir dalimi japkr g — Prancūzų kariuo- 
dėka, Šakiai griežtai pakeitė

l’savo išvaizdą. Vienos gatvės 
naujai išgrįstos, kitos pergrį- 
'stos. Visur padaryti šaligat
viai. Namų išvaizda aptvar
kyta ir pagražinta. Užtvertos 
tvoros ir nudažytos.

iš žvejybos Klaipėdos krašte • mena8 karininkas G. Froge 
gyvenančių yra 1,020 žvejų. |ir lenka8 g Kraugg teismo

‘ (apkaltinti šnipinėjimais Vo-
ŠIEMET IŠVEŽTI 15,387 , kietijos naudai ir nubausti

ARKLIAI kalėti po 5 metus.
Krauss pirmutinis buvo

UŽ PINIGŲ DIRBIMĄ

Už pinigų dirbimą po 12 
kad jie daugiausia skaitytų metų kalėti teismas nubaudė 

Mirė Armour and Co. pre-' nacių rašytojų parašytas kny J. Lisicontrello, 38 m., ir B.— _ _ * , . ... i „

stiprina gamblinimo instink- Propagandos ministeris P. J, 
1ą. jOoebbels ragina vokiečius,

zidentas T. F. Lee. įgas, bet ne kitokias i Raia. 38 m. amž.

ORAS
KAUNAS. — Nuo 1932 m. 

arklių išvežimas vis didėja. 
Tais metais per įpirmūs 9 mė

areštuotas ir paskiau jis išda 
vė karininką.

nesiūs iš Lietuvos iš viso bu- išvežta jau 14,245 už 3,587,8 
A’o išvežta tik 6,191 arklys už tūkst. lt., o šiemet per pirmus 

KFS. — Numatomas pragie- • 1.715,3 tūkst. lt. Tuo tarpu 9 mėn. išvežta 15,387 arkliai 
drėjimas ir šalčiau. *1933 m. per tą patį laiką jų už 4,035,0 tukst. lt

CHTCAOO TR APYLIN-
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\ Trečiadienis, lapkr. 7 d., 1934

WISCONSIN0 LIETUVIAI

Dienraštis

Chicagos lietuvių parapijų 
ohorai rengiasi prie išpildyme 
“Draugo” sidabrinio jubilie 
jaus paminėjimo programos 
Paminėjimas įvyks lapkričiu 
18 d., Lietuvių Auditorijoj.

nizuotą akciją! Mes turime atsakyti vi
sur propaguodami marksistinį materijali- 
zmą. Visos rūūsų^ekoijos turi budėti. Kur 
tik kunigas kalba prieš sovietų Rusiją, 
visur mes turime kalbėti prieš jį”.

Jacksono pažadas buvo išpildytas. 
Propaganda prieš religiją buvo pradėta 
prieš Kalėdas konferencijomis, koncertais, 
plokštelėmis, per radio. Netrūksta nė te
atralinių vaidinimų Berlyno ir Briuselio 
tipu pavyzdžiais. Yra ir spėrijali trupė 
(raudonieji aktoriai), kurie jau vaidino 
Londone ir kitur labai blosfenišką kome
diją Lady Houston talks to God.

II — “Idealas” — sumaterijslisuoti 
žmoniją

Ar šitos komunizmo ir kariaujančių 
bedievių pasaulinės rffensyvos prieš reli
giją akivaizdoj pakanka priminti, kad 
pragaro vartai jos nenugalės! Taip, Baž
nyčia yra neįveikiama, tačiau ar leistina 
žūti milijonams sielų! Prieš biaurią ir 
destruktyvią neapykantą teikia drąsiai a- 
paštalautt apsišarvojus kantrybe, meile ir

patvaria valia. Žiaurus materializmas no- j 
ri sužvėrinti ir brutalizuoti visą žmoniją; 
viso kas dvasiška neigėjas ir negalėdamas 
jos užmušti, jis nori jų suspausti visame 
pasauly taip, kaip jis tai padarė nelai
mingoj Rusijoj, kad ji nebegalėtų pasi
reikšti, nebegalėtų galvoti. Jo idealas yra • 
sumechanizuoti visų žmoniją, įvedant be- 
asmenišką faraoną, kuris bus dar abso- 
liutiškesnis už senojo Aigipto faraonus, 
nes pats materializmas nori, kad žmonių 
būtų suprastas ir norimas kaip garbingas 
ir mylimas idealas.

Bezhožnik 1932 m. (Nr. 50), apraši
nėdamas 17-jį bolševikų partijos suvažia
vimą, su pasididžiavimu primena per pa
skutinius veikimo metus kovojančių be
dievių |>adarytą jiažangų ir dėl antireli
ginės kovos priimtoj rezoliucijoj taip ka
lba: “Pastangos numarinti religijų jier 
antrąjį penkmečio plonų nebus lengvas. 
Tat reikia pagilinti ir išplėsti antireligi
nę kovą, ją perkelti į ideologinę sritį, per
kalti mūsų kovotojus į teoretines diskusi-

r . »

KATALIKAI, PROTESTUOKIME

' Meksikos bedieviškoji vyriausybė jau 
■eniai persekioja katalikus, kalėjimuose kan- 

’ ’ kiną katalikų veikėjus ir kunigus, varžo vi- 
tokį katalikišką veikimą. Jau daug metų pra 
ėjo, kaip Meksikos katalikai neturi laisvės, 

r nors peraekiojami ir žudomi, katalikai 
vis dėl to dar šiaip taip galėjo veikti ir šiaip 
taip savo pareigas pildyti. Pastaruoju laiku 

italikų padėtis pasidarė visai nebepaken- 
MU

■? :. , Meksikos vyriausybė, prisidengdama ne-
Va tuoksiu, pasisakydama norinti “šviesti” 
savo krašto piliečius, negalinti to tikslo at
siekti, dėl to kad Bažnyčia “verčia” žmones 
tikėti į Dievą, ji visu frontu pradėjo platinti 
bedievybę. Į mokyklas ji įvedė socialistišką
sistemą, kur bus mėginama auklėti jaunimą 
tikėjimo neapykantoje, kur bus skiepijama 
bedievybė. Tikintieji žmonės nebeturi laisvės 
pildyti savo pareigas tikėjimo atžvilgiu net 
privatiniuose namuose. Bažnyčios yta atima
mos, kunigai ištremiami. Be to, vyriausybė 
yra nutarusi ištremti iš Meksikos visus Ka
talikų Bažnyčios vyskupus ir katOĮkišk^ft 
kraštą palikti visai be ganytojų. Apte susi
rinkimų, žodžio ir spaudos laisvę ir kalbos 
Meksikoje nebėra. Žodis “laisvė” jau seniai 
yra ten miręs. Net nekatalikiška spauda ir 
nekatalikiški universitetai, kurie nors ir la
bai atsargiai pasiprieSino valdžios nežmoniš
kiems sumanymams, turėjo skaudžiai nuken
tėti. Mat, jie pasipriešino prieš prievarta į- 
vedamų į mokyklas ateistišką ir socialistišką 
auklėjimų, tuo būdu panaikinant švietimo ir 

' auklėjimo laisvę.
Nežiūrint tų baisių katalikų persekioji

mų Meksikoje, Jungtinių Valstybių ambasa
dorius Joseph Daniels išdrįso viešai paremti 
bedievių darbą, užgiriant naujai įvedamą so
cialistinę sistemą į Meksikos mokyklas.

Tų visų faktų akyvaizdoje, ne tik Jung
tinių Valstybių, bet viso pasaulio katalikai 
turi pakelti griežtą ir energingą protestą 
prieš Meksikos katalikų persekiojimą, prieš 
atėmimą tėvams teisių auklėti savo vaikus 
tikėjimo dvasioje, prieš bažnyčių uždarinė
jimą, prieš kunigų ir vyskupų ištrėmimą,

j

jas, paremtas dialektiniu materializmo ba
ze ir metodais, turėti galvoje dvi Ijenino 
nuomones, kad prieš sąmoningas religi
jas yra reikalingesnė, bet sunkesnė, kaip 
prieš primityviųjų religijų nesąmones, ir 
kad tos kovos negulima atskirti nuo ko
vos prieš idealizmų, nes filosofinis idea
lizmas veda j dvasiškumą. Materializmas, 
materializmas ir tiktai materializmas!”

III. — Tik Kristus ir Jo Bažnyčia gali 
išgelbėti žmoniją

Ar akivaizdoj Šitos programos, kuri 
yra bolševizmo “tikėjimo išpažinimas’ 
ar akivaizdoj to žiauraus pasiryžimu sii- 

niaterializuoti žiųonijų, t. y. priversti jų 
pačių, kaip pasmerktų į pragarų, išsiža
dėti savęs ir tuo būdu save taip į»i/« minti, 
nr akivaizdoj tos programos, kun skel
biasi esanti tikra nugalėsianti visas kitas 
religijas, ar viso to akivaizdoj nesirodo, 
ka<l Kristus ir Jo Bažnyčia tėra vienin
teliai žmonijos gelbėtojai! Nūn ėst in alio 
nomine salve! — pasakė šv. Tėvas per 
Sekmines. (Daugiau bus)

Kavojantieji Bedieviai ir 
Pasalinė Kainam 

Propaganda
ParaSi vysk. M. d'Herbigny,

Pontifikalinės Komisijos “Pro Russia”
* ,i, Dirmininkas

v Vertė Jonas Labanauskas
(Tęsinys)

Maskva nemėgsta, kari jos antireliginiai 
planai būtų aiškiai išdėstomi net jos a 
deptams: jie turi viso plano nežineti, bet 
jį vykdyti tik dalimis. “Daily Worker” 
Didi. Britanijos komunistų partijos orga
nas, kaip jis pats save vadina, dar 1932 
m. lapkr. 5 d. drųsios Atholl ki nigaikš- 
tienės, parlamento nario, pareiškimus a- 
pie bedievių programą antrajame penk
mečio plane išdrįso pavadinti įs.va^zduo- 
tBda faktais. Dešimt d ienų po šito dementi 
praslinkus, komunistų lyderis Jackson 
taip kalbėjo partijos kengres?: “Esar.t

reikalavimui, aš gavau įsakymą padaryti 
jums pranešimą apie antireliginį sąjūdį”.

Pakritikavęs kunigų organizuojamą 
bažnytinį rekrutavimą, jis kalbėjo: “Drau 
gai turi abejonių dėl mano neseniai pra 
dėtos kampanijos Daily Worker. Tačiau 
aš ją tęsiu. Aš galiu jums pažadėti, kad 
dar prieš Naujus Metus mes galėsime or
ganizuoti ir gerai išplėtoti didelę kovo
jančių bedievių propagandą šitoj šaly. Jau 
yra 350 bendradarbių iš visų kampų. Mes 
progresuosime... ’ ’

Apkaltinęs Anglijos kapitalistus ir 
buržuaziją veidmainyste — ji jau visas 
amžius k ai p netiki, sako jis, tik slaptai — 
jis kalba apie “pavojų, kuris gręsia iš 
katalikų ir protestantų susiartinimo Die
vo gynimi i nuo komunizmo” ir prideda: 
Antireliginė kova reikalinga specijalaus 
žinojimo. Ji neturi būti tuščia. Kova prieš 
religiją nėra vienintėlis dalykas šalia mft- 
ru klasių kovos prieš kapitalizmą. Ar jūs 
bandysite ignoruoti religinį klausimą! Jis 
jūsų neignoruc6. Ar jūs žinote, kad, po
piežiui reikalaujant, Bažnyčia veda orga-

DIENOS KLAUSIMAI

ISelna kasdien, ltakyrue sekmadienius 
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prieš atėmimą žmonėms susirinkimų, žodžio 
ir spaudos laisvės, prieš Jungtinių Valstybių 
ambasadoriaus užgyrimų Meksikos bedievių 
žiaurių, pagoniškų ir tiesiog nežmoniškų dar
bų.

Prie tų protestų turi dėtis ir lietuviai
katalikai. Parapijos, draugijos ir organizaci-.0
jos savo viešuose susirinkimuose turi priimti 
protestų rezoliucijas ir jų kopijas siųsti Jun
gtinių Valstybių prezidentui, kongreso atsto
vams, Meksikos ambasadoriui Jungtinėse Vai

Susirūpinkime Spaudos 
Platinimu

Susipratusiai lietuvių kata
likų visuomenei netenka daug 
kalbėti apie spaudos reikšmę. 
Ji ir taip gerai nusimano, kad 
joks svarbesnis tautinis ir ti- 

stybėse. Mes neabejojame, kad šiame reikale kybinis darbas be spaudos pa- 
padės ir patarpininkaus mūsų veikimo cent-(8albo8 nėra įmanomas. Nieks 
ras — A. L. R. K. Federacija. ' ir neginčija, kad spauda yra

Katalikai negali sėdėti ramiai sudėję ra-1 nereikalinga. Tačiau spauda
nkas ir tylėti, matydami, kaip baisiai keri-1 sBau^a^ nėra ^8** J* &ab 
čia Meksikos bedievių persekiojami katali- ankštai pastatyta, įvairi ir 
kai. Katalikų pasyvumas būtų aiškiu akstinu menkutė. Visi sutiksime su 
ir kitų kraštų bedieviams panašiu Meksikos ^uo’ Inums reikia ne bile 
bedievių valdžios būdu persekioti ir žudyti ^<o^’os spaudos, bet geros, 
katalikus. Gynimas Meksikos katalikų teisių, ^urėti aukštai pastatytų
vra apsaugojimas ir kitų kraštų katalikų spaudu reikia, kad ji medžią - 
laisvės nuo pavojų. 8iniai būtli Serai aprūpinta.

Kad ji to susilauktų, reikia, 
kad ji būtų plačiai skaitoma. 
Tai aišku visiems.

L ietuviy Progresas Amerikoje
(“Draugo” administratoriaus (žarijos, profesijonalai ir bu- 
kalba, pasakyta per Peoples 

Fumiturė Co. nulio va
landų, lapkričio 6 d.)

Pasaulinė Paroda Cbieagoj 
nušvietė kiek daug progreso

sipratęs lietuvis katalikas pa 
sidarys katalikiškos spaudos 
apaštalu, jei kiekvienoj para
pijoj bus spaudos platinimo 
biurai. Rūpinkimės gerų laik- padaryta pasauly 100 melų

bėgy. Rodos, pasaulis visai ne 
tas, kajs buvo šimtmetis atgal. 
Net 37 milijonai žmonių ap
lankė Pasaulinę Parodą ir ga
vo progos palyginti dabartinį 
pasaulį su šimto metų atgal 
pasauliu.

Šimtas metų atgal Ameri
koje ne jokio lietuvių ženklo 
nebūta, gi šiandie lietuviai A- 
inerikoje" užima labai svarbių 
gyvenimo rolę. Per paskuti
nius 25 metus lietuviai Ame
rikoje pakilo ir atsistojo toje 
garbingoje vietoj, kurioje šia-

Prieš porų metų įvedėme į savo dienraš
tį Wisconsino valstybės lietuvių žinių sky- 

1 rių. Tarpais tas skyrius buvo gana gyvai 
vedamas, bet kai kada jis ir visai nepasiro
dydavo. Reikalas tų skyrių ir toliau palai
kyti ir jį padaryti gyvesniu, yra labai aiškus. 
Reikia žinoti, kad Wisconsino valstybėj gy
vena nemaža lietuvių, kurie užlaiko penkias 
parapijas: Kenoshoj, Racine, Milwaukee, She- 
bovgane ir Port Washingtone. Lietuvių gy
vena ir kituose miestuose, ypač daug ūkiuo
se. AVisconsiniečiai nemažai darbuojasi Baž
nyčios ir tautos reikalams. Dėl to ten yra 
visokių žinių, kurios įdomios ir patiems wis- 
consiniečiams ir ypač kitur gyvenantiems. 

Prie “Draugo” išplatinimo Wisconsine
žymiai prisidėjo p. Mandraviekas. Jani į ta-*
lką ateina jaunas ir energingas veikėjas Vla
das Juzėnas, kuris kviečiamas vesti Wiscon- 
sino lietuvių žinių skyrių “Drauge”. Tų dar-

pfcdės ’ktfii. MZ UfbdžaviČims^lT.C., Keno 
shos, liet. parap. klebonas, kun. J. Šlikas — 
Sheboygano ir kun. J. Martis — Milwaukee - 
Racino. Prašome ir kitus veikėjus į talką, 
kad tą skyrių padaryti įdomiu ir visai Wia
consino lietuvių visuomenei naudingu.

• * *
J. Bačiūnas, Tabor ūkio savininkas, iš

leido 56 puslapių didelio formato knygą apie 
Antaną Olšauską, buvusį “Lietuvos” leidėją 
ir “Olszewski Bank” savininką. Knyga iš
leista Olšausko 70 metų amžiaus sukaktuvių 
proga. Redagavo P. Jurgėla. Knygoje telpa 
surašąs Olšausko ir “Lietuvos” išleistų kny
gų. Tai įdomiausia ir vertingiausia šio leidi
nio dalis.

• * •
Socialistų dienraščio redaktorius daug ir 

“mandriai” rašo apie ALTASS atskaitas, ta 
čiau pačios atskaitos neišduoda. Matyt, savo 
ilgais pasiteisinimais nori nukreipti aukoto
jų dėmesį nuo tikrojo reikalo — nuo reikala
vimo atskaitų.

raščių ir knygų platinimu. 
Prie to ragina ir Federacijos 
24 kongreso rezoliucija ir pats 
gyvenimas mus prie to verčia. 
Į savo veikimo programų įdė
kime: ,

1. Visomis priemonėmis re
mti lietuvių katalikų spaudų.

2. Visose parapijose steigti 
laikraščių ir knygų platinimo 
biurus.

3. Visur, kur tik galima, 
steigti mūsų laikraščių bendra 
darbių ir korespondentų rate 
liūs.

4. Besimokinančių mokyk
lose jaunuomenę pratinti prie 
spaudos bendradarbiavimo: 
rašymo ir jos platininio.

5. Rfiginti, kad visos mūsų

menai taip put per pastaiuo 
sius 25 metus išaugo ir uukš 
tai pakilo, nes “Draugas” jų 
pastangas parėmė ir jiems 
daug padėjo iškilti aukštyn.

Peoples Fumiturė kompani 
ja yra išaugusi į pavyzdingiuu 
šią lietuvių bBžniu įstaigų, nes 
ji įvertina dienraščio “Drūti 
go” galybę ir pas žmones įte
kinę, tat visuomet su “Drau
gu” bendradarbiauja. Mes li
nkime kad visi lietuviai pase
ktų Peoples Furni utre kom
panijos pavyzdį ir “Drauge” 
visus savo produktus garsin
tu.

Mes, lietuviai katalikai, ne
galime skųsties. Turime laik
raščių ir net dienraštį. Netrū
ksta ir knjjgų. Tik reikia, kad
mūsų laikraščiai bei knygos ir ...

... -v, . draugijos ir organizacijos a-savo turiniu ir tekmsku at- .
„ .. . . ,, _ .... psinnktų viena iš katalikųžvilgiu pralenktų musų idėjos f., vv"' laikraščių sau uz organų.

6. Kad bent didesnieji lie
tuvių centrai Amerikoje užve
stų laikraščiuose nuolatinius 
savo kolonijų žinių skyrius.

7. Visose kolonijose rengti 
speciales spaudos savaites. 
Taigi vykinkime šiuos daly
kus į gyvenimą. Jie yra svar
būs ir reikalingi. Dabar yra 
geriausias laikas. Nepalikime 
nė vienos katalikiškos šeimy
nos be katalikiško laikraščio.

ALRKF Sekretorius, 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

priešų spaudų ir prilygtų, 
nors dalinai; amerikonų spau
dai. Jei tuo šiandien dar ne-j 
galime pasigirti, tai dėl to, 
kad dar tūkstančiai lietuvių 
katalikų namų yra, kuriuose 
nerasi nei katalikiško laikra
ščio, nei katalikiškos knygos. 
Tai yra lįūdnas reiškinys, ku
ris verčia i^ekvieną veikėjų 
rimtai susiiūpinti. Ir popie
žius Pijus 4fX yra pasakęs: 
“Kiekvieno kataliko yra šve- 
nta pareiga remti katalikiš
kąją spaudą ir ją kuo pla
čiausia paskleisti tarp žmo
nių. Geri laikraščiai yra nau
dingiausiu daiktu, vertu did
žiausio užmokesnio”. Kovoti 
prieš besiplatinančią bedievi
škąją spaudą! kito būdo nėra, 
kaip tik iš visų jėgų platinant 
katalikiškąją spaudą. Dėl to 
Popiežius X yra. paskelbęs: 
“Prieš blogas knygas mes tu
rime pastatyti geras knygas; 
prieš blogų raštų nuodus mes 
privalome pastatyti gerų raš
tų vaisias; prieš blogos pa
kraipos laikraščius mes turi
me pastatyti aukštos dorus 
laikrdščius”.

Mūsų veikimui seksis; Baž
nyčios reikalavimus išpildysi- 
me, savo tautybę išlaikysime, 
jei kiekvienas veikėjas ir su-

MARUAMPOLĖ TURĖS 
SKERDYKLA

Marijampolės miesto savi
valdybė gavo 40,000 litų pa
skolą iš taupomųjų valstybės 
kasų statytis moderniškai nue 
sto skerdyklai. 5,000 litų pa
skolą iš taupomųjų valstybės 
kasų gavo ir Akmenės vals
čiaus savivaldybė grįsti mie
stelio gatvėms.

ndie mes lietuvių tautą mato- visai 
me Amerikoje.

Amerikoje lietuvių tauto< 
kylimas prasidėjo tuo pačiu 
laiku, kada 1909 m. Wilkes - 
Barre, Peiinsylvania, “Dran
gas” savaitraštis užgimė. Per 
pirmus septynerius metus 
“Draugas” eidavo tik sykį sa
vaitėje, bet, Įiersikėlus į Chi- 
cagų, 1916 metais, savaitraš
tis virto dienraščiu. Ir nuo 
1916 metų “Draugas” nepa
liovė savo reikšmingos misi
jos Amerikos lietuvių tarpe.

Kur tik nepažvelgsi, visur 
matosi lietuvių Amerikoje sina 
rkus žengimas pirmyn per pa
staruosius 25 metus, nes 
“Draugas” visur paremdavo 
gerų žmonių ir organizacijų 
pastangas. Sv. Kazimiero Se
serų Vienuolija ką tik įsikū
rė prieš “Draugo” išėjimą, ir, 
žiūrėkime, į kokią garbingų ir 
didelę organizaciją išaugo ši 
vienuolija, kurios darbus ir 
pasiaukavimą lietuvių tautai 
visi su padėka minės.

“Draugas”, gal, daugiausia 
yra prisidėjęs prie Tėvų Ma
rijonų Kongregacijos darbuo
tės, kadangi iš šios vienuoli
jos pats “Draugas” susilaukė 
didžiausios paramos. Tėvai 
Marijonai vietoj pakreipti sa
vo pajėgas į misijų sritį, yra 
davę savo vienuolijos gabiau
sius ir darbščiausius žmones, 
kad mūsų dienraštis aukščiau 
pakiltų ir daugiau mūsų lie
tuvių tautai patarnautų.

Kitos lietuvių vienuolijos, 
parapijos, mokyklos, organi

J t ra ugas
nierianis tai taip kaip aliejus 
automobiliui; jeigu gerai pa
tepsi toliau nuvažiuosi, jeigu 

netepsi, nepavažiuosi.
Rodos, aliejus toks menkas 
daiktas, bet ratai be jo nesi
suka ir gana. Taip ir kiek
vienas biznis. Jeigu kas gar
sinasi, tam biznis sekasi; kas 
nesigarsina, biznis prapuola - 
sudįla. Jokia kitokia jėga no 
gali aliejaus pavaduoti. Kur 
norima, kad ratai suktųsi, ten 
reikia ir tept. Taip ir gero lai 
kraščio niekas negaji užstoti 

“Draugas” yra įgijęs pasi
tikėjimo pas lietuvius ii' skai
tytojai, matydami kad biznie
riai remia jų skaitomą laik
raštį, visuomet pirks iš tokių 
savo produktus.

Lapkričio 18 dienų “l)rau 
gas” minės savo 25 metų Si
dabrinį Jubiliejų Lietuvių Au
ditorijoje. l^abai įdomu, pri
taikintų jubiliejui, koncertų 
ruošia Chicagos lietuvių para
pijų vargonininkai su pagal
ba savo chorų. Prašome visų 
rezervuoti tų lapkričio 18, se
kmadienį “Draugui” ir kvie
čiame širdingai visus atšilau 
kyti. Programas prasidės 5 
vai. popiet.

lapkričio 17 dienų išeis, 
pramatoma, 32 puslapių 25 
metų Jubiliejaus paminėjimui

Prašome visų biznierių pa
įvairinti šį “Draugo” padidi
ntų numerį skelbimu savo biz
nio. Mūsų skaitytojai šio nu
merio nenumes; bet pasilaikys 
ant visados atminčiai ir rodys 
giminėms ir draugams; 
jūsų biznio pagarsinimas 
neš jums begalo gerų rezuj 
tų.
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Katalikybės Vaidmuo Prie 
Žemiškojo Laimingumo

rodydama pomirtinės laimės saugumo, susisiekimo ir pre- caro Aleksandro III. flamiarai 
aukštumų, įprasmina kiefevie- Įkyboa sričių, 
uų mūsų nepasisekimų irk<*r-i 1 r*e pabaigos dar reikia

Per kelias dešimts metų ap- kjjriv neturėjo prieglaudos. 14
rūpindamiesi caro apsauga 
žmones suiminėjo sodino į ka
lėjimus, darė kratas. Skirtų 

savo švenčių arba nedirbamų dienų ties dabartine Kauno 
dienų įvedimu, turi nekurios i Rotuše grūdosi minios smal- 

vertės pi ii tikimieji) ž(miško , kultūrinės įr įmonių susiarti-' šuolių. Kiekvienas veržėsi j 
beprasmis i tos, tada jisai žino kų jisai da- J° laimingumo. jnimui arba aolidarizmui reik- pirmesnias vietas norėdamas

.Jei valstybė šiandien i ra (*'‘n ('a’ke šventadie- carų arčiau pamatyti. Netru
skaitoma vienas iš labai po- kiekvienas, kuris nuo kus žibančių palydovų apsup
zityvių veiksnių, prisidedan-

, • . x Į nepamiršti tai, kad katalikybė,■ėjimų, kuris (įprasminimas)1 _ ... ’ f*1
turi nepaprastai dideles

link Kaunu atsirado 11 fortų. 
Kalnuose buvo įtaisytos ka
reivinės ir ginklų sandėliai. 
Kauno tvirtovėj apgyvendino 
daug kariuomenės. Del to, kad

pradžių jie šiuose fortuose bu
vo apgyvendinti. Aptvarkę sa
vo suirusius namus bei ūkius 
tremtiniai iš fortų išsikraustė, 
Ir dabar Kaimo fortuose da?

(Ziiirėk “Draugo” No. 244) 
Koks niūru- ir

atrodytai mūsų gyvenimas, ko I ro ir kur jis eina 
kia tamsi ir baugi paliktų ši 
mūsų žemės kelionė, kaip gi
liai ir beširdžiai įsmegtų Į 
mūsų širdį, kiekviena šios ž**- i Pilnumas;

nes jis Ži
lio, kad jis viso to brandų su
rinks Dievuje, kame yra nei.-- 
siainiamų gėrybių Šaltinis ir 

dabar neturi.

nių), kiekvienas,
kultūrinių laimėjimų ar šiaip tas atvyko Aleksandras III 

CK» prie mūsų žemiškojo ger- riekuriV Įvykių nutolęs, laiko Pasisveikinęs su laukusiais 
būvio ar laimingumo — tai i sav° žibamo laiko buvo, tu- žmonėmis tuojau nuvyko

Kaunas buvo paverstas tvir- gyvena patys vargingiausieji 
tove mieste nebuvo leidžiamu i priemiesčių žmonės. Klaiku/ 
stutyti namus kaip dvejų au- ir nykus vaizdas tuose tortuo- 
kštų. Nebuvo leidžiama staty- se. Vos įžengi tuojaus paina- 
ti fabrikus, kad priešas ūžė-! tai žmonių kaukuolę, griau-

mes nelaimė ir nepasisekimas, Į bet atjaučia; jis nevalgo, lx-t |<atulikvl>ė kuri laimi žymiai!1* Pro£os iš savo artimo iŠgir priemiestį Vilijampolę, kur
• l ... • . • ‘J . . • • • • I X - • 1 »■ • 1 X •jei skaisti mūsų 'tikėjimo šcie 

sa nepažndintų mumyse vilti, 
kad tai bus visa įvertinta ir 
įkainuota, kad tai bus paver
sta j džiaugsmų ir malonu
mų, kad iš to bus išaustas pa- 
sitenkinamuinas ar laimingu
mas. Kas mus mūsų nelaimė
je, varguose ir sopuliuose su brangiausius 

litų, kas išlygintų mūsų I brangenybes,

is tik geidžia bet ap-sotus: 
turi.

Todėl, teįieužgimsta ir 
gimęs 'tebūna pasmerktas

męs tvirtovę jais negalėtų pa
sinaudoti. Ir todėl Lietuvai at
gavus nepriklausomybę teko- 
laikinųjų sostinę kurti tokiam

čius, kuriuos vorai ir pelės do- 
roja. Beveik kas keli metrai 
stūkso iškasti giliausi šuliniai. 
Neatsargus žmogus gali leng
vai į juos įkristi. Iš forto ur
vų dvokia pelėsiais ir kitais 
biauriais kvapais. Apsilankius 
buvusioje Kauno tvirtovėje 
taip ir matai Rusijos galybėj 
nykstančias žymes mūsų že
mėje. Tsb.

sti kų nors nauja ar prisimin , stovėjo Katino įgula. Čia buprisideda per savo 
dėsnius, Ikad ta valstybė eg
zistuotų ir ištvertų, tuoni pa 

a1' ėiu prisideda ir prie to pasi- 
tenkinamumo ir vaisiaus, ku
rį valstybė savo piliečiams

11Z-

dan žmoniškumo ir meilės 
žvėriškume tasai žmogus, ku
ris <1 ristų plėšti iš liaudies šit 
los gelmių jo švenčiausiu.- 

įsitikinimus
liečiančias aaų-

reioo raukšles ir nušluostytų I jį gyvenimo būrių ir Dievybę, 
ašaras, kas paglėhtų ir išne- Didžiu niekšu tas turi pa
štų mus iš mūsų kentėjimo na. į stoti, kas neturi tiek sąžinės, 

užuojautos ir meilės žmonėms 
išplėšant iš jų gyvenimo pins

gų, jei ne skaisti ir malonin
goji viltis Dievuje, kurių nuo-

suteikia. Yra aišku, kad yra 
ll> (langelis tokių prasižengimų, 
irjypač iš žmogžudystės ir va- 
'■ | gysčių pusės, kurie gali būti 

atlikti taip, kad valstybė jo
kiu būdu negalėtų surasti jų 
kaltininkus, nors šitokiu atve
ju katalikybė, per jų sužino
juos dar suranda to prasižen- 

mę, paguodų ir susiraminii.ių | gįnio nepapildžius, todėlei daz

ta sena, turi progos vienų k’-jvo suruoštas didelis kariuo- skurdžiam mieste. Ilgai rusai
tų dapildvti žiniomis ar lai- menės paradas. Tačiau caras 
rnėjimais, turi progos pasitųr-^uo buvo nepatenkintas. li
ti savo sumanymuose ir tro-(supykęs smarkiai išvelniavo 
kiniuose, turi progos prie ki- karininkus.
Jo atnaujinti savo santikips 
ir užmegsti naujus, kitaip ta 
riant susiartinti ir p. Todėl 
jei kultūrėjimas, sąmonėji
mas ir solidarėjimas visų yra 
pripažįstama, kaipo teigiami 
veiksniai prie mūsų žemiško
jo laimingumo — tai ir kata- 
likybė tame turi paimti dali, 
kaipo prisidedanti prie rnirė-la’.os gaivina ir ugdo mūsų

Dieviškasis Tikėjimas. Kokia varguose. I nai dėl baimingumo, kurį su-! tl> veiksnių pakėlimo iš pro-
linksma ir džiuginanti yra ta! Neabejotinu kvailiu ir žudy- kelia sąžinės pasipriešinimas, davimo atžvilgio.
valanda, koks mėgiamas ir gai j toju savęs turi palikti tas, 

kas panaikina, užmuša savo 
brangios prigmties dalį —-

valingas jausmas gema mu
myse, kokia saldi ir maloni 
yra ta mintis, kuri apreiškia 
esatis gyvenimų be kentėji
mo, be skausmo ir be sielvar
to; gyvenimų prie To, kame 
yra visa Pradžia ir Galas, tv. 
prie Viešpaities savo. Galite

sąžinę

toki apie prasižengimų ma
nantieji ar į jį palinkusieji 
asmenys nuo pačio prasižen- 

'rlgimo sulaikomi yra; kas ir

Taigi visa turint prieš akiji, 
kas aukščiau yra pasakyta
apie
prie

^atalikybės 
žemiškojo

vaidmenį 
laiminguino,

statė Kauno tvirtovę sudėjo 
jų daug pinigo, tačiau ji Rusi
jos galybei buvo menku atra
ma. Prasidėjus Didžiam Ka
rui, kuriame buvo vartojamos 
naujausios technikos priemo
nės prieš kurias Kauno tvir 
tovė jau nepajėgė atsilaikyti 
Dėka tvirtovės vadovybės ne
sugebėjimui, tvirtovę ginti, ji 
buvo paimta labai lengvai per 
keletą dienų. Vokiečiai tvir
tove nesinaudojo, nes ji jau 
buvo atgyvenusi savo amžių. 
Baigiantis karui Kauno for 
tuose apsigyveno būriai viso
kių banditų, kurie smarkiai te
rorizavo Pakaunės gyventojus. 
Tik susiorgania^Tę Lietuvos 
savanoriai, banditus iš Kauno 
fortų išgaudė. Patys fortai bu
vo atiduoti miesto savivaldy-

Jau važiuodamas caras su
sidomėjo Kauno apylinkėmis. 
Tad po parado išvažiavo ar
čiau su jomis susipažinti. Ir 
čia carui kvlo mintis, kad Kau 
nų reikia 'paversti tvirtove, 
kuri Rusijos galybę gintų iš 
vakarti. Bematant Aleksand
ras įsakė šį savo sumanymų 
vykdyti. Tūkstančiai darbini
nkų iš visų Lietuvos ir Rusi
jos kampų suplaukė į Kauna 
ir ėmėsi tvirtovės statymo. A- 
plink Kauną išdygo plytų ga
myklos ir geležies apdirbimo 
dirbtuvės. Sunkioji statybos 
medžiaga vagonais plaukė iš 
Rusijos gilumos. Pirmiausia

6 ARSINKITĖS 
“DRAUGE"

i P A l N - E X P E L L E R
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Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmusnieilę, užuojautų,
protų, gimdančius ir ugriar-į prisjdeda prie to, kad kiti ne- j užtieskb kaip pastebi prancūzų 

filos. Montesquien’is yra nu-) 
stabu, kaip ji turėdama savo 
tikslu vien pakelti mūsų šir
dis į Dangų, taip žymiai pri
sideda ir prie mūsų tikinčių
jų žem. laimingumo. M- Š.

čius žmoniškumų. Ir dram
blys gali išrauti medelį, bet 
negali kito įsodinti, tad jei il
tie “teisybės kankiniai,” tu-

jūs neturėti nei turtų nei gar I rii.tieji “berniškus” gabumus
bės, galite jūs nustoti visų ar 
tintųjų ir mylimųjų, galite 
būti jūs visų apleisti ir pa
niekinti, bet išgaukite Dievi- 
škųjarn Tikėjimui tikrų pasi- 
tikėjmų savo viduje; o, jūs 
nesuprasite kas -tai yra ken- 

“tėjimafi, įkas tai yra vargas 
ar sielvartas. Mūsų gyveni
mo šarvai, kuriuos mes daž
niausiai kalame iš turto ir 
garbės ir kuriuos mes išsta
tomo prieš kentėjimų yra 
daug menkesniais už tuos, ku
riuos mums sutveria pasiti
kėjimas Dievybe ir pomirti
niu laime, kurie (šarvai) nė
ra išorėje, bet pačiame mūsų 
viduje, kame tiktai ir patsai 
kentėjimai jausmas teįvykti ga 
Ii. Koks turtingas ir pilnas 
žmogus yra tas, kuris viską 
mato Dievuje, tada kiekvie
nas jo veikimas ar krustelė
jimas įgauna prasmės ir v‘T-

nesugeba nuskriaustiemsiems 
duoti gyvenimui gairę pras
mę ir tikslų, mažinančius šios 
ašarų pakalnės giedamus de
monui himnus, te neardo, kas
yra pastatyta. Pranyksta *vastyje besirandančiajai val-

nuskriaustais ir neįpasiten- 
kinimų Įstumtais palieka. To

liau, jei kiekvieno prasižengi
mo pamatu yra vidinis žmo
gaus stovis, tai katalikybė, 
dorindama savo narius, pagal 
tai, kad nei savo artimui nei 
valstybei nebūtų padaryta 
skriauda, dirba labai vaisin
gų kiekvienai, jos narių sa-

miestai, pelkės ir miškai; pra
nyks ir ši žmonijos skraistė

'stvbei, darbų,nuolatos 
naikindama žmogaus viduje

— tikėjimas, jei jam nėra | pačių prasižengimų prieža- 
duota, visatinumo, amžinumo stis, sumažina pačių prasi-
anspauda. Todėl čia protinga 
sis ir nebėga gyvenimu 
akių, kad neturėtų gristi ,it- 
gal.

Kiekvienas pats augalas, 
kiekvienas pats gyvis praau
ga savo pirmapradi stovj, 
praaugs patys vieni ir žmo
nės savus įsitikinimus, tikėji
mų —' atmesdami patys kas 
vaikinga, svajinga, jei bus tai 
likimo lemta. Nors tokio lil::- 
ino mąstantysis ir tiasų my
lintysis žmogus dar šiandien 
nemato. Taigi katalikybė nu

žengimų ratų; kas ir yra la- 
ll:'bai vaisingu veiksniu pačios 

valstybės išsilaikoinnmui ir 
jos narių gerbūviui.Taigi ka
lni ikybė remdama valstybę ir 
papildydama josios įstatymus 
ir prisideda prie to gerbūvio, 
kurį valstybė saviems na
riams išduoda ir kuris ryš
kiausiai išplaukia iš tvarkos,

KAS BELIKO IŠ KAUNO 
TVIRTOVĖS

Aplink Kauną iš trijų pu
sių stūkso aukštesni pilimė- 
liai, kurių angos padabintos, 
raudonomis plytomis. Tai Kau 
no tvirtovės fortai ir kiti i- 
rengimai. Tai stūkso buvusios 
rusų galybės liekanos. Tvirto
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G IR LB TOU CANT FORGGZ 
Tfcs Mllmony glrbk

u

buvo pradėtas statyti fortas. *r Krašto Apsaugos Mini- 
Fredoje, o po jo tvirtovės pa
statai prieš geležinkelio tiltą.

sterijai. Po karo iš Rusijos 
grįžo daug lietuvių tremtinių,

vę pradėjo statyti Rusijos ca
ras Aleksandras IIT.

1860 metų vidurvasary Kau
ne buvo didžiulė ruoša. Visi 
miesto gyventojai dabino sa
vo namus taisėsi rusiškas vė
liavas. Vis laukė atvykstanče

lt

PAGELBSTI MAN
PIETUS PAGAMINTI LAIKU”

kad jis labai parankus 
pašaukti arba atsakyti 
dėl pagaminimo skanaus 
valgio. Vienok su visais

Papildomas (extension) 
telefonas tavo namuose 
padės tau pagaminti pie
tus laiku — atliks pa
siuntinybes mažų daly
kėlių, kurių pamiršai nu- 
pirkt, kad paruošus ska
nius pietus. Dangei sri
tyse šis jmtogus telefo
nas sutaupys tavo laiko 
ir žingsnius, .lūs rasit,

ILLINOIS II F L I,

šiais patogumais, jis ste
bėtinai mažai kainuoja. 
Tiktai pašaukite mūsų 
Biznio Ofisų arba bi ko
kį telefono darbininkų ir 
jums pilnai, patarnaus.

T F. L F. P R O N B C O.

Dienraščio “Draugo”

25 METI JUBILIEJINIS
KONCERTAS

Sekmadieni, Lapkricio-Nov. 18 d., 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street
Šio jubiliejinio koncerto programa bus labai 

įvairi. Visų Cbicagos lietuvių parapijų vargoni
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais 
daininkais.

Parapijų vargonininkai, kurie išpildys kon
certo programų yra sekantieji:

Šv. Jurgio — Prof. A. S. Pocius
Šv. Kryžiaus - VI. Daukša
Dievo Apvaizdos - K. Sabonis
Nekalto Prasidėjimo - J. Kudirka
Aušros Vartų - J. Brazaitis
Šv. Mykolo - N. Kulis
Gimimo Panelės šv. - B. Janušauskas
šv. Juozapo - K. Gaubis
šv. Antano - A. Mondeika
šš. Petro ir Pauliaus - S. Raila
Visų šventųjų - J. Rakauskas

Taipgi dalyvaus šv. Baltramiejaus daininin
kai iš parap. choro iš Waukegan, III. po vado
vyste St. Žiliaus.

Visų programų tvarkys KOMP. ANTA
NAS S. POCIUS, kuris deda visas pastangas, 
kad padarius šį koncertų vienų iš geriausių ir sma
giausių bile kada girdėtų ir matytų Cbicagoje.

Nepamirškite dienos: Sekmadienį, Lapkričio 
(Nov.) 18 d., 1934 m.; vieta: Lietuvių Auditori
joj, 3133 South Halsted Street, Chicago, III.

Ta proga bus išleistas specialis “Draugo” nu
meris, kuris, pramatoma, bus 32 puslapių. Visi 
biznieriai ir profesionalai prašomi savo skelbi
mais prisidėti prie išleidimo šio numerio.

MUZIKA
ŠOKIŲ RINKINIAI

su žodžiais
Penkiems instrumentams

Galima gauti pas:
V. N. GEGUŽI,

,..206 E. Main St.
Amsterdam, N. Y.

Kaina — l knyga........$1.00
Visai orkestrai ...... $3.00

Didesnė Jėga Nervuotlems
Susflpnėjusiems Vyrams 

Ir Moterims
NTJGA-TONE yra turtingai) Zlnku- 
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parflpl- 
nąnčla fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. MedikallSką fosforą paraAo 
daktarai, kad sušvelninti Ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
"nusldev6jlmo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono' kraujo 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąStTnl- 
mul spalvos Ir pilnumo ISblySku- 
slems, ploniems veidams. Be to, 
KTTTGA-TONE turi Segios kitas bran
gias gyduole.3. Pradėkit Ant NUGA- 
TONE šiandien Ir temyklt* kaip 
stipreslt. Parduoda visi aptlekoria! 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mčneslo trytmentut.

Nuo užkietėjimo imkit—ŪGa-SOL 
— Idealų Ltuoauotoją vidurių 28c 
Ir 50c.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thts Is s Pamoas Vlvanl Sėt and to- 
alude, face poedsr, $100; Rous«. Tie. 
Tleeu. Cream $1.00. Depllatory $1.00. 
Pantai A.trln»ent $1.7$. Bath Salt t.00. 
Tattet Water $1.JB. Pertame $1.7$, Brtl- 
Uantlne 7$e. Sfcln Whlt.ner 7«c. Totai 
valoe $11.40. Speniai prlce. $1.47 t«r a» 
ten pleceo to tntroduca thla line.

Vardan .................................. •

Siunčiame per pattą COD 
Pinigai grąžinami. Jai

oapatsnkintaa.

Bsn Van 5«O-5th Aeenue, Nsw Yoefc

Nesirūpink nieičjl- 
mn plelskanomla 
UbArtmala spuogais

Ir kitais odo« negerti mala. Tik 
gaut gydanti antlaepttką Kerno— 
eauarue Aptlekosa 16c_. tte.. 
lt 00

žemoi < t< •,(•!•) i n i , ■ • s

f 1

- V : KTA.Bk SMfc-'
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WISCONSIN O LICTUVIŲ ŽMIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėja*

5108 — 7!th Avė., Kenosha, Wis.

l|if|O|| lAllklIilAC i gūsiams ir muzikos augusiamMiluĮI JAUnlmflO ' jaunimui.
Į Mokytojum yra muzikus J. 

Bamba. Wis. - Baigę. p, Jani,.k. 1,jl„iadi(.llltlis j;, ul0. 
rapij.nę pradžius mokyki,,,, kina inBtru,11BnU1&i )uuzįko8,
mūs jaunimas nebūna paleis ! a)1(radit.niais ir ketvirtadie- 
taa , svetimas rankas. Dėk ,. įr nlukjaa viR
pirmtakūnams, kurie įsteigė’
jaunimo draugijas, į jas yra .. . . _ .

, . . . , .. Parapija visad rūpinasi kadtraukiamus jaunimas, tobulina
nias jame lietuviškas būdus, 
raginamas pamylėti tėvų kai 
bų ir ugdytis į gerus šio kraš-1

jaunimo liuosluikis būtų nau
dingai sunaudotas.

Veikimo čia visados vra

to piliečius.
Musų |>araj)ija yra ganv'ei-l 

kli Bažnyčios, ar tautos atžvi
lgiais. Ne tik jos vedėjui yra 
darbštūs ir sumanūs, bet ir 
patys pavapi jonai.

Parapijoje gyvuoja keturios 
jaunimo dr-jos.

Iš tautinio atžvilgio, Vyčiai 
yra rinkt bliausi, č ia priklau
so vien tik lietuvių vaikai ir 
gan gražiai veikia. Parapijos 
centre, randame daug gyvumo. 
Čia laikomi susirinkimai, te
atrų pratimai, visokių muzi
kalių talentų lavinimos, paga
lios mažyčiams teikiama mo
kslas. Valdžios lėšomis mūsų 
parapijoje duodama dviejų rū
šių pamokos: angių kalbos a u-

I'

F*’

jp

valdybėms bei kaimų m
nams, kati jie pasirūpintų 
novės paminklų apsauga. T 
sa, savivaldybės šiek tiek { 
aidėjo prie jų apsaugos ir 
draudė paminklų naikintoj 
tačiuu negalutinu i. Naikini 
keliui užkirsti dabar jau ; 
Lietuvoje parengtas tam 
ras senienų apsaugojimo j 
tymas, kuris netrukus bus 
skelbtas. Be to Švietimo į 
nisterija dar rengia tam I 
rus senienų apsaugos sj>e< 
liktus. Jiems ruošti Ku 
bus atidaryti tam tikri k

LIETUVOJE RUOŠIAMI ,
PAMNKLŲ APSAU- 

GOTOJAI
Paskutiniuoju laiku Lietu 

voje labiau susirūpinta pilia
kalnių, įvairių pastatų, pilių 
ir kitų senoviškų paminklų a 
psaugų. Jų yra beveik kiek

.„.Minė. dūmu, Didžiojo i v','no"' “l’.'linkūje. Z,„on« no- 
Universitetu profilius Vol- pūpra«ia„„ u, pununkly reiki-

tis”. Vaidinimus bus prieš pat 18 metų amžiaus. Po to jie y- Voruta buvusi ties dabartine |
Kalėdas. Dalyvaus 25 lošėjai.

Varg. sesuo M. Pius uoliai 
vargonininkauja parapijoje. 
Jau baigia mokinti naujas mi
šias.

Pi •neitų sekinau., {>arapijo- 
nai, sykiu su klebonu, lankė 
paskirtas atlaidams bažnyčias, 
kad paminėjus Jėzaus kančios 
jubiliejų.

l daug, tik reikia jį pamilti. 
Jaunimas tik tada jiarapijos

Parapijos bažmas jau ,na- 
sidėjo ir tęsis iki gruodžio 
mėnesio.

Mažai raicma
Dėka “Draugui” už davimų 

trečiadienio puslapio VViseon- 
sino žinioms, tik gaila, kad 
mažai viskonsiniečiai rašo.

Jei nėra įgalioto korespon-
gyvenime ir jos veikime jau- j dento, tai niekas iš šalies ir 
sis patenkintas, kada tėvai jo .nedrįsta rašyti.'Kenosbn žinių
žygiams pritars.

Tat, lai Kenosba lietuvių
jaunimas naudojasi savo jau
nystės turtu pas savus, savo 
tėvų lizde, ]>o motiniškais pa
rapijos sparnais.

Kas ką veikia

centras tapo perkeltas į pa
rapijos klebonijų. Iš čia bus 
stengiumasi paduoti visas ži
nias į “Draugų” AVisconsino 
puslapį. Kiti Wisconsino cen
trai tegul siunčia tiesiai į 
“Draugo” redakcijų.

Iškeikime visus nuveiktus
Keturios draugijos jau mo- . , ................. ..."J darbus visų žiniai, per laik-

kinasi veikalų teatrui. ...1 rasti.
Kiekvienas darbas reikalau

ja pasišventimo. Vienam yra 
sunku. Bet bendru darbu, tik
rai galėsime palaikyti tų pus
lapį.

Federacija veikia ir palaiko 
tamprius ryšius su draugijų 
veikimu.

Vyčiai užsimojo suvaidinti 
veikalų “Išpažinties paslap-

DIDELIS KANŲ SUMAŽINIMAS 
ANT TIKRŲ BAYER ASPffiM

——

Kišenl- 
nėa I>ė-

»ės 12 
Ta bintų

Daba .r

Parsi
duoda

nauja te
ma kaina 

visose vais
tinėse

> J

Nemo
kėkite

Dau
giau

Dabar — Mokėkite Mkžia-u ir Gaukite Tikrų BAYER 
Aspirin!

Dabar — visi galite pasiten
kinti pilnu Jų naudingumu be

Jeigu jūs esafb vienas II tų ypa
tų, kurie atsisakinėjo nuo Bayer 
Aspirin greito veikimo Ir pa
lengvinimo. kad sutauplnu* ke
lis centus, tai Cla Jums geros 
naujienos:

Mes kainas aut visų Tikrų Ba
yer Aspirin numažlnom, kad ne
reikalinga niekados priimti ne
žinomos iSd’.rbystSs vieton Bayer 
produkto.

Žmonės tiesiog mili'jouals, kaip 
Jūs žinote, seniai pasitenkino mo
kėdami aukėtas kainas, kad pa
sinaudojus Bayer n.apaakomo 
greito veikimo palengvinti galvos 
skaudėjimus; neuralgia, rsiuma- 
tizmo ir neuritls skaudėjimus.

manymo apie kainą.

Tiktai 15c Dnltar Ui Dėžutę 
12 Tabletų

25c Vi DnteUucį 24 Tahtctų

Atsiminkite tai kada pirksit© 
aspirin. Dabar mažiau mokate ir 
galite įsigyti Tikrų Bayer Aspi- 
ri'.i. Tadęl ne pratilkite vieš as- 
plrin kada perkate, bet visados 
sakykite B-A-Y-E-R Aspirin ir 
Žiūrėkite kad gautumėte.

VISUOMET SAKYKITE “BAYER ASPIRIN" KUOMET PERKATE.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIfeKUš KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

ra perkeliami j suaugusiųjų 1 Liškiava, Alytaus apskrity, ar 
skyrių: J valdybų įėjo: Ber ! Raseinių apskrity. Tačiau šie 
naidas Markevičius pirm., Pe-'spėjimai nėra rimtais doku- Į 
tras Kisieliauskas vice pirm.,mientais pagrįsti. Senovės raš-i 
Juozus Aldakuuskas sekrot.,l tuose ir Lietuvos metraščiui j 
Vytautus Girdauskas sek. jmi į se taip pat aiškiui ik* n u rody 
geibiu inkus, Petras Klijūiuu i tu, kur Voruta buvo ir ar jo- 
ižd. ir Vincas Samuolis mar jo Mindaugas iš {.radžiu gy-
šalku. Petras Noris ir Alton veno ar ne.

1sas Radzevičius paskirti spo- , Ieškodamas pirmosios Lietu 
rto direktoriui*. vos

jis surado senos pilies griuvė 
sius. Iš tų griūvėsiu šoninių

Kristaus Karaliaus šventė teris iškasinėjo daug piliakal- 
buvo apvaikščiojama iškilmi 'nių ir kitų žymių vietų. Ties 
ngai. Daug žmonių ėjo prie Anykščiais l'leiios apskrity 
šv. Komunijos, Šv. \ ardo vy
rų draugija ėjo in corpore. Po
pamaldų Šv. \ ardo draugija. briaunų ir pačios pilies iš 
laikė susirinkimų. Nutarta re-! vaizdus bei aplinkumos prof. 
mti jauuamečių Šv. Vardo dr- Volteris sjičja, kad buvusi Vo 
gijų. Tam tikslui netolimoj a nitą pirmoji Lietuvos sostinė, 
teitv bus surengta kortų va čia suminėti pt*of. Volterio ty-

mes, juos pamažu naikina: pi 
liakalnius aria, pastatus ardo, 
griauna ir 1.1. Gi patys seno
viški paminklai yra geriausiai sai, kuriuose jie bus moki 
medžiaga ir šaltinis Lietuvos j mi, kaip reikia surašinėti 
ir lietuvių tautos praeičiai ty
rinėti. Mokslininkai tokius pa
minklus labai brangina. Darlsytojai dar išmoks įvairių 
užpernai Vidaus Reikalų Mi-! cbiologinių dalykų, kurie

parašinėti dar užsilikusias 
nienas. Šiuose kursuose kl

nisterija buvo pavedusi mies-, tiesioginį ryšį su jų 
karas, kad jiagelliėjus jaunuo rinėjimai labai sudomino Lie- tų, valsčių ir apskričių savi-Į,

tuvos mokslininkus istorikus j___________________________ ___ _____________
ir archeologus. Jais taip pat LIETUVIAI DAKTARAI:
susidomėjo ir latvių bei kitų AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARĮ
kraštų mokslininkai. Ateinam | —---- —---- —-—............................... ■ ■■« ..........

Tel. CANaI 0257
Rcs. FROspcct

lianis įsigyt basket liuli imi
lomius

Šiemet parapijos metine 
buzaras įvyks šio mėnesio 2-» 
ir 25 dienomis. T. P

ATLAIDAI
Milwaukee, Wis. —- šv

brieliaus lietuvių bažnyčioje, ; 
lapkričio 4 d., įvy ko 13 va-j

cių vasarų rengiamasi ties A- 
nykščiais atrastoje pilyje pa
daryti visą eile ty rinėjimų, bei 

I kasinėjimų ir galutinai nusta- 
I tyti ar ligšioliniai sjtėliojimai 

p įtini rimtų {mgrindų. Jeigu pa 
aiškėtų, kad atrastoji pilis ti
krai yra Voruta tai būtų im-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 4»tb CT-, CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir I’ėtn. 10—0 vai. 

*147 80. UAL8TED 8T., CHICAGO 
Paned. Sered. Ir SubaL S—9 vai.

malonėmis.I
■ Bažnyčia buvo išpuošta gė- 

Užsisakant dienraštį Brau- j lėmis, kurių daug dovanojo 
gų”, patogiausiai jį užsisaky- yvetimtaučiuL
ti per agentūrų. Agentūrų pa-1

■ i . i • i • •• tąsi dar ja nuodugniau ištirti. Ilandų atlaidai. Visa parapijai,, . . ” :
■ • • *• iv i Toki tvrimai Lietuvos istorinaudojosi ypatingomis Dievo I .

jai būtų labai reikšmingi, nes
jie atidengtų dar nežinomas 
anų laikui Lietuvos gyveninio1 
paslaptis. Tsb.

laiko Federacija.
Žemaičių Juzė

Atlaiduose dalyvavo septy 
ni svečiai kunigai. PLATINKITE “DRAUGĄ»» i

Dienoms Tel. LAFayette 676* 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Nedėlioja pagal sutarti

Office Tel. REPublic 76M 
Re*. Tel. GROvebUl 0617

7017 8. E’AIKFIEED AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. P. Z. ZALATORI
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ

IMI 801 TH HAU8TEO 8TRE
Kealdeuclja UUO 8o. Artcslan 1 

Valandos; 11 ryto iki 3 popli
< Iki g v. vakare

Tek LAFayette 76&0

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenae 
1—4 Ir 7—9 vai. vakare

les. 2136 W. 24th St.
Tet CANal 0403

SHEBOYGANO ŽINUTĖS
METINĖ PARAPIJOS 

VAKARIENĖ

SUSIYIENYMO APSKRI
ČIO SUVAŽIAVIMAS

. .Racine, Wis. — Susi vieny
mo VVisconsino apskr. metini

. suvažiavimų laikė Barine pru- Shd&oygan, Wis. — Metine ./.. . . , . eitų savaitę. Atvyko 24 tiek
parapijos vakarienė įvykusi I J . ... J,. . . . , galai, v įetes moterys atstuspalių 28 <1., genu pasisekė.'
Publikos, savųjų ir svetimųjų,'
buvo daug. Kadangi dauguma
valgio buvo suaukota, tai pa- *
rapijai liko gražaus pelno.

vatus ir svečiams suruošė ska 
nius pietus.

TeU LAFayeltc 3057

OR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Trie Archer Avė. netoli Kedzi’e) 
Valandos: nuo 2 iki K vai. \anaro 

beredomls Ir nedėllomls pūgai 
sutartj

Ofiso Tek: LAFayette 3650
Rez. Tek: VIRginla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTI8TA8

G A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclaco Avė.

»4*> W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS 

< TaL 1-4 Ir T-9 vak. Ketv. »-ll rjrto 
NedėUoj aualtarua

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CANaI BĮ22

DENTISTAS

2201 W. Cerm&k Road
(Kampas Le&vitt St.) 

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

Seredoj pa^al sutarti

Office Phone
PROspect 1028

Ree. and Office 
2350 So. LeuviU St

CANAL 0704

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chioago, Ūl. Me-

’ tams $6.00. »
“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mas*. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

^GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metama.

“LAIVAS”, savaitinisTėvn Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
i x ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K.-Studentu organizacijos žur

nalas, 366 W. Broadway,'Bo. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI., Me
tams $2.00.

t 4 ei' • * * v. i o ui j atraše 17 naiių. Ilidžiuma vi-“vi IJS , Lietuvos vyrių menesiais žurnalas, 4736 S. Wood ,
St., Chicago, 111, Metams $1.80. durinfej mokyklos bernaičiai.

“AMERIKA” savaitra&tis. Leidžia Lietuvių Universali* Biu- Į\ne S,OH‘ P"
ras, Ine. Kaiw metams $1.50. 423 Urand Street,! klau*yU bernaičiai nuo S aky

v____ Brooklyrų N. Y. ___________ _ ________ ; ---------- ----------------- ”

/ /

Naujoji bažnyčios - svetai
nės šildymo sistema jau bai
giama įrengti. Tikimasi, kad 
ateinantį sekmadienį bažnyčia 
jau bus garu šildoma. Tai bus 
atsiektas seniai pageidauja
mas dalykas. Šis įrengimas j>a 
rapijai atseis apie $1500.00. 
Pusė pinigų sudėta pačių pa- 
,rapijiečių, kita pusė bus pa 
dengta paskola. Ši paskola bns 
atmokėta į 2 - 3 metus iš nau
jai įsteigto statymo fondo.

Kad ir sunkiuose laikuose, 
bet, matydami reikalų, para
pijiečiai aukojo, kiek kas ga
lėjo. Neatsiliko nei draugijos. 
Šv. Onos draugija aukojo $(>7, 
Šv. Juozapo vyrų draugija — 
$50.00, Moterų rSųjungos k p. 
— $30.00, Šv. Kazimiero vy
rų dr-ja —- $25.00. Kitos drau
gijos yra pasižadėjusios auko
ti.

Milwaukee arkivyskupo įsa
kymu, kiekvienoj parapijoj 
privalo būt sutverta jaunaine- 
čių Šv. Vardo bernaičių drau
gija. Mūsų perapi.jo.j tokia 
draugija jau suorganizuota. Į-

NESURANDA, KUR BUVO 
PIRMOJI LIETUVOS 

SOSTINĖ
Lietuvos istorijos knygose 

yra užrašyta kad pirmoji Lie
tuvos sostinė buvo Voruta, •- 
steigta karaliaus Rimgaudo. 
Spėjamu, kad joje gyvenę* i« 
karalius Mindaugas. Ligšiol 
Lietuvos mokslininkai daug 
kur ieškojo pirmosios Lietu
vos sūstinės, tačiau jos suras 
ti nepavyko.-Yra spėjimų, kad

ADVOKATAS 
J, P. WAITGHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos Šiokios: |

MARIJUETTE WL OFISE:'
2403 WEST 63rd STREET į

Kampns Weatern ir 63rd St.
Telefonas PROspect 1133 

Panedėlio, Utaminko, Ketver- 
go ir Pėtnvčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

DR. VAITUSH, 0PT«
LIETUVIS

OFTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

PKen»vloe «*lų Įtempimą, kuria 
•■H MPteiaatlail galvos skaudėjimo, 
smeigisso aklų aptemimo, nervuotu- 
aae. skaudasa* aklų karfitj, atltaleo IruaparefyMf ir tollregystp. Priren
gta teislnoal akiatais. Visuose atstti- 
ussuese eaaamlDavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
da*. Speclalė atyda atkreipiama i 
esekyklos vaikus. Kreivos akys atl- 
talaomoa Valandos nuo 10 Iki B v. 
MedBlfoJ nuo 10 Iki 12. Daugely at- dliklaiy akys atilaiNontos be akinių. 
Kakao, pigiau kaip pirmlau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulev&rd 7589

Yet. CAKal 4122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Roadi
Valandos 1—3 ir 7—8 rak. 

Baredomls Ir NedčltomU pacal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califoraia Avė.
Telefonas REPublic 78M

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Re*: Tel. HKMlock B28B

DR. A. G. RAKAUSKAS
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos; 2-4 Ir (-8 vai. vak. 

Kcaideneljos Oflaaa: 3«5B W. «»th 81.
Valandos: 10-12 Ir 8-1 vaj. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pacal sutarti

DR.J.kKOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

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

2 to 4 and 7 to 9 F. M. 
Bunday by Appolntmenl

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS;

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROf<»eet 1930

Td. BOULerard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DBNTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.; nuo 9 Iki 8 vakar*
■erodoj pa«al sutarti

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAU IR CHIRURGĄ*
4157 ARCHER AVENUE 

TeL VIR«lnla 008«
Ofiso vai.: 2—4 ir B—8 p. m.

Neddllomls pe«al wtarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ii Gydytojas

2515 WE8T 69th BT.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

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

'š J'/

ROSELANDO OFISE:
2 t. 103rd PLACE

Kampas State ir 103nl PI.
Telefonas PULimau 5650 
Kas popietų nuo 3 iki 6, 

_ ... ... „ . Seredomis iki 9 vak.
uaus pradiios mokyklos ikigubatouua viaj dien§ iki 9 v.v.

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomjs nėra 
skirtų valandų. Romu 8.

Pho»e Oftaal 0623

Tel. Ofiso BOI I-erard M LB—14 
Re* VICtory 234B

DR. A. J. 6ERTASH
Ofiso vai. nuo 1-S; nuo 8:88-S:80

756 W. 35th Btrert

Office Tsl. Wentworth BSIB
Res. Tel. Hyde P ar k 2291

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

BFECIAUSTfc
G900 SOUTH HALSTEI) ST.
f.Baodoe: 1 Iki 4 po pfstų. 7 Iki 8 rak. 

IBakyraa Šaradoms

ĮVAIRŪS daktarai

DR. CHARLES SEGAL OR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashlaad Avė.
2 luboa

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOH:

j Kuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
i vai po pietų fr nuo 7 MM 8:>f vaL

vakaro. Nedėllomis nuo 18 Iki 18 
valandai dlan*

i nbteMB im>WM aut -

GTDTTOJA8 ir CHIRURGAS
4611 80. ASHLAND AVĖ. (

Tai. Y ARU OBO t
Rea; Tai. PLAaa 2400

Valandos: k
Kuo 18-12 v ryto; 2-3 Ir 7-8 v. vfk 
Nedėldiealala o»o 10 iki 12 diena
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Trečiadienis, lapkr. 7 <1., 1934

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

i .. - .... i į 3BAXJL

tas su šokiais, kuria lapkričio .kambaryje. Susirinkimų atida
rė pirm. J. Poška su malda,

TESTAMENTAS Sųlygos

Jaunimas turi prašyti savo
t

Į11 d. (Armistiee Day), West 
Į Side salėj (buvusioj Meldažio 
salėj) 23 ir Oakley.

Viskas jau prirengta. Dai
nos skamba, kaip auksiniai va- 
į jieliai. Pamokos daromos tris 
kart savaitėj. Šį vakarų jia-

tėvų, kud jie padainuotų dai-į moka bus Lietuvių’auditori
joj, o penktadienį, lapkričio 
9 d. West Side bąli. Nariai 
prašomi būtinai atsilankyti.

Mūsų tėvai daug kentėjo, 
daug kovojo ir daug aukų pa>as, kurias tebemoka, kad jie 
šventė už savo kalbų, dainų,1 Įtakotų pasakas, mįsles, pa- 
giesmę, maldų, spaudų, laisvę. I lades, kurias dai žino, o iš- 
Visa tai mūsų tėveliai niurna fe™1? tliri vis$ užrašyti ir pa-
iškovojo. Savo jaunajai kartai 18*Vsti į redakcijas, kad at-
pervedame didžiai brungias Į spausdintų, kad jiems patiems 
dovanas: kalbų, dainų, giesmę, užsiliktų, kaipo savo tėvelių 
spaudų, knygas, laikraščius,

kurių atkalbėjo kun. A. Jes-
kevičius.

Atstovai dalyvavo iš sekan
čių kuopų: 4 kp. — 1, 5 kp. 
— 2, 14 kp. — 5, 24 kp. — 5, 
112 kp. — 1.

Nutarimai pereito susirinki
mo perskaityti ir priimti.

pirmiausiai svarstyta apie 
ateinantį basketball sezonų.

Vyčiai-tės nei vienas nepa- Komisija dirba, kad žaidimai

Veda Charles P. Kai

brangi dovana.

ge of your foster mother the 
will became void. The subse 
quent niarriage of the testato1 
voids the will”.

NUOŠIRDI PADĖKA

pačių įkurtas įstaigas: spaus
tuves, bažnyčias, mokyklas, 
vienuolynus, ligonines, name
lius, parapijas, draugijas, or
ganizacijas, pinigus.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

ŠVČ. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
Lll’RD.^, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa-1 
gydomomis ligomis sergantie-Į 
ji, kad gauti stebuklingų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worlda 
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Charlie Chaplin."

Paveikslus rodys A. PEL
DŽIUS sekančiose vietose:

Jaunimas turi aprašyti lie
tuvių kolonijose lietuvių dar
buotę, būtent: koncertus, lo
šimus, prakalbas, susirinkimus 
apvaikščiojimus, vestuves, ba
žnyčiose žymėtinas iškilmes.

Jaunimas turi būti lietuvių 
parapijų parapijonai, turi la
nkytis ir išlaikyti savo bažny
čias, mokyklas, įvairias įstai
gas, rengti ir lankytis į įvai
rius j»arenginius, kurie liečia 
lietuvių jaunuolių gerovę bei 
ateitį; taipgi jie turi gelbėti, 
kad visi lietuvių vaikai eitų 
į savo lietuviškas katalikiškas 
parapijos mokyklas ir bažny
čias.

Visa lietuvių jaunuomene 
turį skaityti lietuviškas kny
gas, laikraščius; savos, lietu
viškos spaudos, tapti rėmėjais 
ir bendradarbiais.

Mūsų brangus jaunimas turi 
lietuviškai kalbėti, rašyti, dai- 
nuori, giedoti, lošti, melstis.

Brangus jaunime, pildyk 
šias sąlygas. Už tai visa tau
ta gerbs tave, kaipo savo iš
tikimus vaikus. Bėglias

silikite neatsilankęs į L. V. 
“Dainos” choro koncertų. Ne
užmirškite, kad šis choras y- 
ra Vyčių choras.

Džiaugkinies savo dainomis,

būtų sėkmingi. Visi žaidimai 
bus viešųjų parkų arba para
pijų svetainėse. Įžanga bus 
dykai. Visi turės progos at
važiuot ir “rootyt” už savo

nes jau ir svetimos tautos jo-, tymų.
mis gėrėjasi: Londono konse- j Toliau sekė pranešimas iš 
rvatorijoj studentai mokosi ’ L. V. “ Dainos” choro darbuo- 
lietuvių liaudies dainų ir inn- j tės. Kaip jau žinome, pirmuti- 
zikos. Kai kuriuose Europos uis šio sezono vakaras įvyks 
universitetuose mokinama lie
tuvių kalbos. Dėlto, remkime 
savo dainų ir muzikų; joj ra-
sime amžinų turtų, neapsako- Į nininkų.
mas brangenybes senovės tau-i Pirmininkas J. Poška piane 
tos, kuri sparčiai kįla kultū
roj. Choristė'

CHICAGOS L. VYČIŲ 
SEIMELIS

Utarninke, I^apkr. 13 d. kun. 
Valančiuno par. salėje, Phila, 
Pa.

Seredoje, Lapkr. 14 d. kun. 
Ūepananio par. salėj, Phila,Pa.

Ketverge ir Pėtnyčicje, La
pkr. 15—16 d. kun. Zimblio 
par. salėje, Phila, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7035 S. Fair 
field avė., Chicago, III.

LONDONO KONSERVA
TORIJOJ LIETUVIŲ 

DAINOS

Klaiusinias 1. Mūsų maža 
mergaitė žaidė ant gatvės. Kai 
myno šuo atbėgo ir įkando į 
kojų. Aš kreipiausi prie gy
dytojo ir turėjau lėšų apie 
$32.00. Mano kaimynas yra 
ant tiek žiaurus, kad nenori 
užmokėti išlaidas. Norėčiau 
gauti veltui patarimų, ar aš 
galiu jį skusti ir kiek man 
kainuotų?

Atsakymas. Nemalonu pra
nešti, kad yra tokie keisti į- 
statymai, kad jeigu savinin
kas šunies nežinojo, "kad jo 
šuo atakuos žmogų, neatsako

Klausimas 3. Praeitų žiemų 
turėjau pasirandavęs namą, 
kuris buvo prastai apšildo
mas. Daug sykių reikalavau 
namo savininko šilimos, bot 
jis mano reikalavimų neišpii I 
dė. Mano motina pagavo šaltj, 
iš to gavo plaučių uždegimų 
ir mirė. Ar mes galime skųsti 
namo savininkų už niotinoa 
mirtį f

Atsakymas. Ne. “Tliis iš 
not injurv as contemplated b? 
the law of Illinois tliat woulū 
entail one to recover dama 
ges”.

Dr. A. Rakauskui už išg; 
dymų. Buvau labai serganti; 
tuVėjau didelį kojoj skausmų, 
negalėjau nei pavaikščioti. Iki- J 
bar esu sveika ir nejaučiu nei' 
jokio K.kausr’0.

>J|
Ona Kazragienė
Brighton l’ark

sekm., lapkr. 11 d., Barausko 
svetainėj, West Side. Į chorų Į už savo šunies darbus, 
šiemet įsirašė daug įžymių dai, (lf your neighbor did not 

■ know the viciousness of the 
* dog, and this is the first rime

kad L. Vyčių Chic. apskr. that the dog attempted to bite 
a person, then you save no 
grounds for recovering daina- 
ges. Since a dog is entitled 
to its first bite).

Vos dvi savaitės beliko iki 
Chicagos L. Vyčių suvažiavi
mo. Jis įvyks sekmadienį, la
pkr. 25 d., 3 vai. p. p. Dievo 
Apvaizdos parap. salėje.

Šios rūšies suvažiavimas y- 
ra bene pirmas Chicagos lie
tuvių jaunimo tarpe ir tiki-, 
masi, pageidaujamų vaisių.

Suvažiavime dalyvumų ims 
kiekvienas ir kiekviena Vytis 
ir Vytė Chicagoje.

Vyr. kalbėtojais bus “Drau
go"” redaktorius, L. Šimuti#,'}' 
A. L. K. F. pirmininkas dr. A.

se
seimelis įvyks Dievo Apvaiz
dos parap. salėj, o ne West 
Sidėj. Seimely kalbės kun. A. 
Valančius, L. Šimutis, dr. A. 
Rakauskas ir adv. K. Savic
kus. L. V. “‘Dainos” choras 
palinksmins atsilankusius gra 
žiomis dainomis. Šis suvažia
vimas bus jaunimo suvažiavi
mas; tat kiekvieno pareiga dai 
lyvauti lapkr. 25 d., Dievo 
Apvaizdos parap. svetainėj, 
lygiai 2 vai. popiet.

Toliau, išklausyta raportas 
iš apskrities šokių vakaro, ku
ris įvyks lapkr. 25 d. vakare, 
McCormickj clubhouse, Blue 
islarnl- noiuli Oakley gatvftk 
Komisija smarkiai dirba, kad

Klausimas 2. Esu priimtoji 
duktė (adopted), net jau ke
liolika metų. Mano motina pa
liko man testamentų, kuriame 
sako, kad kaip motina nu
mirs, visas turtas man paliks. 
Vėliau mano priimtoji motina 
(adopted mother) apsivedė ir 
patėvis yra toks žiaurus, kad 
aš noriu apleisti juos. Bet ma
no mama sako, jeigu aš išei
siu iš jos, jį sudraskys testa
mentų.
* A4fc«kyi*as.' Paliktas testa
mentas yra be jokios vertės, 

vakaras pasisektų. Kurie no-i Įstatymai sako, kaip asmuo

Klausimas 4. .Mano sesut 
lankė jos sergančių draugę vie 
noj ligoninėj. Kai ji lipo iš 
elevaiteįio, žmogus uždarė 
levaiterio duris ir sudaužė jei 
kojų. Ar mes galime skusti li
goninę ir kaip?

Atsakymas. Ne. “A cliari- > 
table liospital cannot be sucd, 
because it is erganized and 
maintained for charitable pur- 
poses only”.

SKAITYKITE IR PLATIM 
KTTE “DRAUGĄ"

AIA

PETRONĖLĖ JAKIENĖ
(Po lėt als Bernotaitė)

Persiskyrė su Šiuo pasauliu 
lapkričio 4 d.. 12:10 vai. ryto 
1034 m., gimus Tauragės ap., 
Šilalės parap.

Amerikoj išgyveno 44 metus.
Palike dideliame nuliūdimo 

tris dukteris: Oną. Sophią Ir 
Jadvygą, du sūnų Aleksandrą 
ir Pranciškų, dvi marčias «dol- 
dle Ir Katherine ir 5 anūkus 
i.r g Ulines, o Lietuvoj, broli Pe
trą. *.

Kūnas pašarvotas randasi 
SŪ30 Houslon Avė., So. Chica
go. III. Tel. (’oinmodoro 0431.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį, lapkričio k d.. 8 vai. ryto 
iš namų j šv Juozapo parap.
bažnyčių. I.u i- Je atsiims gedu-] 
linges pilni ibius už velionSa sle- I 
lą. o iš len bus nulydėta i Šv.' 

.Kazimiero kapines.
Visi a. a Pelt >nėlėa Jakie- 

nės giminės, draugai ir pažys
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti la‘lietuvėse Ir sutelk
ti jai paskuičnį patarnavimą Ir 
atsisveikinimą

Nuliūdę lie'.,-ric; Dukterys,
Kūnai, Min» » , Anūkai ir Gami
nės.

Ijaldo1 avė'c pnt.-rm.uja f* 
bortus J. I-' Pudeli.ii. Tthėfo- 
nas YAflda 1741.

VENETIAN MONUMENT CO, INC.

Rakauskas, L. V. dvasios va- . .. .
das kun \ Valančius ir “Vv- linkiniai laikų praleisti, at- palieka testamentų, o vėliau 
ties” rcd. adv. Savickus. ' I sila"kyki‘ i McCop-ick club-

L. V. Cine. apskr. “Dainos" I house lal’kr' 25 d' 
oras, vadovaujamas J. Sau-1 Neatsirandant daugiau rci- 

kalų, susirinkimas baigtas ma-
Jaunimas L. V. “Dainos”, 

taip sakant, pasaulinio choro, 
bruzda, it bitės. Visi nariai 
kupini pasiryžimo dvasios, pi
lni energijos darbui pirmyn 
varyti. Priežastis to veikimo, 
tai sezono atidarvmo koncer-

chor
rio, taip pat dalyvaus ir pa 
dainuos keletu dainų. X

Gabus lietuvis

apsiveda, paliktas testamen
tas pats per save pasinaikina. 
Jūsų palietyje, “step - father 
would get y3 of any real es

Ida, kurių atkalbėjo kun. A. tate, % of any personai pro
Jeskevičius.

M. Brazauskaitė', koresp.

UdtrMJal ankši*—n*> Paminki!
Ir tiraiiiuunią

DiditaušU (Muilink lą 
CliitagoJ

-------o------
iiifbluv*

buvlri 50 metą prityrimo

Pirkite tlcšial IS dirbtuvės Ir 
taupykite plulgua

------- o-------
Mea atlikome darbą daugeliui žynį 

nlu Chicagos Llciovlią.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti- laivais per Atlantikų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

Su šių mokslo metų prad
žia, Californijos universitetan, 
stojo Warren Bacselis, 13 me
tų lietuvis. Jis, sako, tikisi 

"reikalingųjį 7 metų kursų iš
eiti per tris metus.

Tai bene jauniausias fresh- 
manas Amerikoje. X.

Vyčių Šokiai

į Vietinė L. Vyčių 4 kuopa re
ngia du Waltz šokių vakarus. 
Vienas bus penktadienio va
kare, lapkričio 16, kitas pen
ktadienio vakare, lapkričio .30, 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje. Grieš aštuonių muzikan 
tų Bill Morey orkestrą.

Komisija nuoširdžiai kvie
čia visų jaunimų atsilankyti 
ir užtikrina visiems “a good 
rime”. Vakaruose žada daly
vauti daug Vyčių iš kitų ko 
lonijų. Bus gera proga susi 
pažinti su svečiais. Plunksna

L. V Chic. apskr. vajaus 
stovis:

CHORO VAKARAS 
PAVYKO

North Side. — Lapkričio 4 
d., Šv. Mykolo parap. choras 
turėjo savo metinį šokių va
karų, į kurį suvažiavo daug 
jaunimo kone iš visų Chica- 
gos kolonijų. Gražiai pasirodė 
Marųuette l’ark parapijos cho 
ra% iš kurio net 24 atvažiavo 
in corpore; iš Cicero parap. 
choro 13, kiek mažiau iš Wesr 
Side, Bridgeport, So. Chicago. 
Garbės svečiais turėjome kom-

perty, because on the marria

poz. A. S. Pocių, varg. K. C. 
Gaubį, stud. A. P. Stulgų.

Komisijai pakvietus, komp. 
A. Pocius ištraukė laimingųjj 
numerį. Gražus R. C. A. Vic- 
tor radio teko Elenai Linkiu 
tei. Tai buvo dovana Peoples 
Furniture Co.

Choras dėkingas rengimo ko 
misijai: A. Mikužiūtei, A. Bi 
tautaitei, A. Luko&aitei, E. A- į 
lekniūtei; jai pagelbėjo varg. 
N. Kulys. Ji ne tik surengė 
gražų pasilinksminimų, bet ir 
mandagų svečių priėmimų. A- 
ptnokėjns išlakias; liks nema
žai pelno. Vietinis'

Visi Telefonai:

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RABORI Al :
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI ORABORIAI

Patarnauju laldotuvėaa kuoplgiausta 
Baikale meldžiu atalkauktl. o mano 

darbu būsite utganėdfntl 
Tet OANal SftlB arba Ul«

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 8. 49th Ot Cicero, UI.
Tek CICERO 8M7

Tel. I.AFayette 8572

J-
- Grebnrlui, 

ir
BaImuMi Altajau

Patarnauja Chim 
gojo ir apylinkėje.
. Otdelė ir graM 

Koplyčia dykai
4092 Archer Are.

Liulevičius

Telefonas YABda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiį 
reikalams. Kaina prieii

3319 Lituanica Avenue
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

1.3 kuopa 
112 kuopa 
36 kuopa 
14 kuopa

500 b. 
450 b. 
350 h. 

75 b.

Iš L Vyčių Chic. Apskr. 
susirinkimo

l>HĮ>kr. 4 d. įvyko L. Vyčių 
Chic. apskr. susirinkimas Au
šros Vartų parap. mokyklos

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
QRA.BOR.IUH ir LAIDOTUVIŲ

VEDBJAS
1646 Weet 46th Street
TM. ROUlerard 5208—*411

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

R?

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime aųryšių su firma

|uo oa&ia vardjQ _

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUH Ir BALRAMUOTOJJ 

PatamavimaR geran Ir nebrangiu
718 West 18th Street 

Telefoną* MOHroe 8877

J. F. RADŽIOS
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIUH 
Palaidoja ut flS.OO Ir ankščiai

Moderniška koplyčia dykai 
l«8 W. Iktb KL Tel. GAJMM 511

Cblnago, Ui,__ _ .



n Trečiadienis, lapkr. 7 d., 1934

C.SEZONO ATIDARYMAS LIAUDIES DAINŲ KONCERTAS
SEKMADIENI, LAPKRIČIO (NŪVEMBER) 11 D., 1934

WEST S’DE HALL - Buv, Meldažio, 2244 W. 23 PI.

Pasiskelbęs L. V. “Dainos” Choras, Vedamas Mnz. J. SAURIO Atida
rys Liaudies Dainų Skrynių. Visi Kviečiami Pasiklausyti.

PROGRAMA PRASIDĖS 6 VALANDĄ VAKARE

PO PROGRAMOS BUS ŠOKIAI GRIEŽIANT GERAI ORKESTRAI IR PASILINKSMINIMAS.

LABDARIŲ DIRVA
JUBILIEJINIO SEIMO 

PASISEKIMAS
?ngtis ligi kito seimo išmokė
ti visas ūkio skolas ir pašali
nti didelę kliūtį, stovinčią ant 
kelio eiti prie statymo reika
lingųjų prieglaudų.

Lapkričio 4 d. Lietuvių R.
• K. Labdarių Sąjungos gyve
nime pasiliks istoriška diena. 1TI
Mat, t, ilienij, Dievo Apvaiz-| pri6m5 p A R#i.
dos parap. salėj, ,vyk„ »«ub- vaičio Lietuvos konau,o> 
gos jubiliejinis seimas, kuris 
buvo gausingas, vaisingas nu
tarimais ir su<lėtomis auko-

VETMES an
FEDERACIJOS VEIKIM Š.
renkasi pasiimti

Baigdamas, sveikinu p. Bn- 
driką jo 22 metų biznio su
kaktuvėse, linkėdamas pasise
kimo ir nuoširdžios užjautos 
iš publikos.

Sį vakarą į Aušros Vartų 
parap. salę renkasi Chicagofc 
Federacijos apskrities veikė
jai, kad pasitarti svarbiais vi
suomenės reikalais. Dienotvar
kėj numatyta: 1) J. E. Vysku
po Matulionio atsilankymas į 
Chicagą, 2) ‘‘Draugo” jubi
liejus, 3) Vakarinių Valstybių 
Konferencijos klausimas, 4) 
Visuomeninių kursų atidary
mas ir kiti svarbūs dalykai. 
Apskrities valdyba prašo gau
singai susirinkti.

pypke ir jis atgaivina savo ši
rdį skambančiomis dainomis, 
prisimindamas lakštingalų, k u 
ri čiulbėdavo-prie jo samano
tos bakūžės lango.

Mūsų čiagimiai vaikai, lie
tuviukai, išgirdę smagią Bu 
driko radio orkestrą grojant •

Pranešimai
Šv. Kryžiaus ligoninės Mo

terų Ainriliary dr-ja laikys 
card ir bunco party lapkričio 

j 8 d., 7:30 vai. vak. Bus dova- 
lietuviškus šokius, pamiklina ni^ '*s’erns kūjams. Ši card 
kojas, sakvilarni: "Boy, Itaate',r b“"co ”Rr,y ‘“P“ bf,ti lab 
fine Lithupnian music”. |kolna A"toro"‘ sStesroom. het 

Sudriko radio valanda pri-1 Pa’i‘aikiua aplinkybėms buvo
• ... „ • -i ,• * i perkelta Gimimo Panelės Švč.sidejo prie išlaikymo lietuvių r

nu rn n ųvitluinnn

Radio orkestras gražiai pagro 
jo maršų.

Pasiklausykite Budriko ra
dio programų sekančiame ke
tvirtadieny. Kad jis patieks 
klausytojams daug grožybių 
ir įdomybių, tai nėra ko nei 
abejoti, sprendžiant iš praei
ties. Ketvirtadienio progra
mas įvyks vakare 7:30 — 8:30 
vai., iš stoties YVIIFC, 1420 k.

Jeronimas

parap. svetainėn, 0820 So. Wa- 
slitenaw Avė. Tikietas 35c.

kvietimą sudaryti komitetą,
kuris sąryšyje su Chieago Dai
4v News rengiamu tautų kar-W I nivalu surengtų vakarą šio

Seime dalyvavo 181) atstovųi^^ pabaigoje ir
« 54 draugijų ir penki apskri-j gkirtų Lietuvh) R K ubda.
čiai prisiuntė savo reprezen- Sųjungos šelpiamiems va- 

į’toeijų. Be to buvo daug sve-| rgSama įr naSlai<-.iama j tę ko. 
v#lų. Labdarių kuo,mis ir dran-!mitetą seima!, iSrenka: komp

■feijos aukų sunešė $717.00, sa- A PocilĮ A BacevįsiUj j. w.,
fej laike seimo surinkta $61- „ Kalvaitf, p Valuckų,
36. Petronėlė Turskienė, 4636 p Fabijonaitįi P Vaieiekaus-
S. Hemntagr Avė., 1 kp. na- k z ,ledvi|,. B. Nenartonį.
«*, įmokėjo $1(10.00 ir įstojo K sriubienų,. A. Dargi, A.
1 garbės nanų tarp,. I Na,lli5da, ailv j Gri6il) ir

t. labdarių centro valdyba ta- red R šimutj flio komilata 
k na nuoširdų ačiū aukotojams,' pirminink„ seimas praSop

seimo dalyviains, vedėjams ir koni(u|lĮ A Ka,vaitį 
komisijoms, paruošusiems re-

JUOZO BUDRIKO PAS1- 
TARN AVIMAS LIE

TUVIAMS
(St. Piežos kalba iš WCFL 
stoties pereitą sekmadienį)
Per pereitus 22 metus Juo

zas Budrikas pasitarnavo lie-
feratus — kun. A. Valančiui 
ir dr. J. Simonaičiui, gerb.

I kun. Ig. Albavlčiui, Dievo Aki
vaizdos parap. klebonui ir vi
sai seimo rengimo komisijai.

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo, kad labdarių sąjunga tu
ri turto: $20,000 vertės ūkį, 
$1600 Lietuvos bonais, $1361.- 
90 Metropolitan State Banke, 
$1350.00 Lietuvos spulkoj, $1,- 
145 jteskolinta ant notų, $25 
tax įvarant ir šio seimo aukos 
$778.36. Be to, reikia nepa
miršti, kad ta žemė, ant ku
rios stovi Šv. Kryžiaus ligoni
nė ir pati ligoninė taip pat
yra labdarių sąjungos turtas.

Seime resoliuejes

Labdarių 15 seimas priėmė 
šias rezoliucijas:

1.
Lietuvių R. K. Labdarių Sn-

IV. j tuviams išeivijoj ne vien biz-
Seimas, išklausęs Šv. Kry Inio, bet ir kultūros atžvilgiais, 

žiaus ligoninės raportą, mate į Jo radio valanda jukelė mū 
reikalo paraginti lietuvių vi- • sų širdyse didesnę meilę prie

dainų, privedė mūsų jaunimą 
pamylėti tas dainas, kurias jų, 
tėvai dainavo Lietuvoj. Į

Be to, reikia pridurti, kad 
Budriko valanda pagarsino 
mūsų liaudies dainas svetim
taučių klausančiai publikai.
Kiek laiko atgal, minint A 
Smetonos 60 metų sukaktį 
kuomet kalbėjo A. Kalvaitis 
Lietuvos konsulas Chicagal
dainavo žymioa Chicagos li-i Mflay radj„ žvaigžds> tc.
tuvių muaikalinės pajėgos, da-;noraa Justas Kudirka> ir gi> 
lyvaujant operos artistei B. kajp įr visuomet, gražiai dai-

RADIO

Praeitą sekmadienį Budriko 
krautuvės programas buvo ne 
paprastai gražus ir įdomus. O 
na Piežienė, sopranas, pasižy 

Į mėjo ypatingu gražiu dainavi

ŠAKIAI. — Apskrities li
goninės išoriniai statylms dar 
Lai jau baigiami. Šiais me
lais bus išvestos sienos ir už
dėtas stogas.

Ligoninės statymo vieta, 
kaip bendrai Šakiuose yra že
ma. Todėl, prieš statant na
mą, pirmiausia gerai nusau
sinta vieta — padaryta geras 
drenažas. Drenažo vamzdžiai 
vandeniui nubėgti nuleisti į 
SiesartĮ.

Ligoninės namas mūrinis,

Joje bus šie skyriai: gimdy. 
mo, užkrečiamų ligų, bendras 
skyrius. Be to, bus vaistinė 
ligoninės reikalams, ambula
torija, rentgeno kabinetas, 
kvarco lempa. Kambariai rū
bams saugoti. Patalpos ir vi
si kiti ligoninės skyriai bus 
'įrengti moderniškai. Grindų 
apšvietimas bus santykyje 
1 :4. Visuose namo kambū 
riuoRe bus įvesta ištraukiamo 
ji ventilacija su žadinamomis 
kameromis pastogėje. Name 
bus kanalizacija, vandentiekis, 
centralinis šildymas ir kiti 
patogumai. Galutinai ligoninė 
turi būti įrengta ligi 1935 
rūgs. mėn. Vidaus įrengimai 
bus daromi ir žiemą.

REIKALINGAS tuojau 
ras vargonininkas.

KUN. J. ČIŽAUSKAS 
1313 Westminster

Detroit, Mich.

Darlys, kavalieriui A. Pociui navo ( jį jų duetai, tai buvo i dviejų aukštų su rūšimis. Na- 
ir kitiems, programas buvo a-itj^ra grožvbė. Klausytojai darj^uas taip statomas, kad visos 
prašytas didžiojoj anglų spau- jr fiiandien tebekalba apie ma-1 patalpos bus iš pietų pusės.

snomenę atsitikime ligos sa
viškius vežti ne j kitataučių 
ligonines, bet į savąją. Taip 
pat ragina remti savo tautie
čius gydytojus ir prašo, kad 
ir pati ligoninės vadovybė at
kreiptų į tai savo rimtą dė
mesį.

V.
Žinant, kad šiemet “Brau 

gas” mini savo gyvavimo 2" 
metų sukaktuves, labdarių są 
jungos ' seimas jį sveikina i. 
ta pučia proga dėkoja jam 
itž nuolatinį ir nuoširdų są 
jiingos darbų rėmimą, pa ve 
dant jos reikalams daug sa
vo brangios vietos. Kadangi 
“Drangas” savo sidabrinį ju
biliejų minės lapkričio 18 d,

Lietuvos dainų.
Motinėlė - sengalvėlė, atsi

sukus* savo radio sekmadienį 
popiet gauna progos pasiklau 
syti dainelių, kurias kitą syk 
dainavo Lietuvoj, rūtelių dar 
želyj, kuomet dabino vainikė
lius.

doj; jo klausės tūkstantinės 
minia žmonių. iVakar šios die
nos programą . aprašė Chieago 
American.

Toks Budriko pasitamavi- 
mas mūsų išeivijai yra girti
nas, ir dėl to visa išeivija jam

lonų dainavimą. Labui popn- 
liariškas merginų trio, vyrų 
choras ir vyrų kvartetas taip 
gi vykusiai programą dnpildė.

.ligoninės dydis — 45 lovos.

••Aš, Bronislovas Gotautas, paleš- 
kau s'vo sesers Sofijos ir jos sūnaus 
Pranciškaus Ivinskį, kurie apleido 
Cfrlcagą apie 24 metai atrak Jos 
vyras. Jonas Ivinskis, apleido š) pa
saulį rausto 24. -1984. Paskutinėjo 
darbo vietoje kur dfrbo per ilgus 
metus, Jackson parke, Chicagoje. mi
rdamas pa'lko našlės pensiją, kurios 
be jos ar be jos sūnaus niekas ne
gali paimti. Keli metai atgal girdė
jau kad buvo numatyti keliuose Ry
tiniuose miestuose bei valstybėse, bū
tent: Ohlo. Boston, Mass., Phila., Pa., 
ir kitur. Jeigu kas apie juodu žinote 
arba galite man suteikti kokią, nors 
Ukrą žinią gausite 850 atlygi'nirno".

BRONIKI AIVAS GOTAUTAS
431# So. Wwxl St., Cstcago, UI.

JT

PARSIDUODA
t Našlė moteris priversta par

iš širdies, dėkoja. Tą taktą į* .duoti 60 akerių farmą labai pi-
I rodo atsiųstieji laiškai.

jungos 15 seime, įvykusiame, Lietuvių Auditorijoj, dėl io
1934 m. lapkričio 4 <1., Dievo 
Apvaizdos parap. salėj, kad 
aptarti organizacijos bėgamuo
siūs reikalus ir paminėti są-j r -----------------------------

■ jungos 20 metų gyvavimo su- “Pašaukimas į Dvasinį 
kaktuves, susirinkę draugijų
ir aukotojų atstovai sveikina 
sąjungos organizatorius, kurie 
tebėra gyvųjų tarjie, o už mi
rusius taria — amžiną atilsį 
duok jų sieloms, Viešpatie! 
Džiaugdamies ir didžiuoda
mies pirmųjų organizatorių ir 
veikėjų nuopelnais, seimo da
lyviai pasiryžo eiti jų keliais, 
tęsti jų pradėtus darbus ir pa
statyti jiems paminklą — se
nelių ir našlaičių prieglaudą.
L * n?

Seimas nuoširdžiai dėkoja 
labdarių centro valdybai ir 
direktoriams už sumažinimą ti
ldo skolų — panaikinimą ant
rojo mortgičio ir nutaria ste-

r

giai. Visas informacijas suži
nosite pas Oną Kimber, sav. 
1324 So. 49th Avė., Cicero, UI.

DYKAI IŠBANDYMAS
Graži dovana 22-rų metimų Budriko Krautuvių 

IšpardavimeZ X

DIDELĖS
SKALBYKLŲ VERTYBĖS

BRAL BSTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WB8T 47th STREET TeL LAPayette 1083

PARSIDUODA bučeraė ir 
grocemė. Turiu saliūną ir to
dėl bučernę noriu greit par
duoti. Atiduosiu visai pigiai-.

3401 Lituaoiei Avė.

seimas ragina labdarių kuopa* į 
ir veikėjus prisidėti prie tu į 
istoriško įvykio paminėjimo.

Luotn?”
Parašė ir išleido 

Kun. Pr. J. Vaitukaitis 
Knyga 95 puslapių įtalpm-

ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popieri 
niais viršeliais tik 25 centai, 
vieną imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimą 5e.; a gražiai* 
aadeklo viršeliais 90 centu.

“BMAUGAF*
2334 So. Oakley Ava.. 

Arba pas patį Autorių
8801 8agioaw Ava.,

“DRAUGAS”,
Katalikiškas!

Lietuviškas! 
Patriotiškas 1

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT 
PIRMįl MORGIOiy

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • iki B 

PanedėJio. 8eredo« ir Pėtnyčloe
v&karafs ( iki •

Telefonas CAMal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPublIc MOO

JEIGU NORITE 
PIRKTI SKALBYKLĄ 
KAIPO PASTOVŲ 
INVESTMENTĄ 
EKONOMIJOJE ....... TAI

Nuošimtis tik už liku
sią sumą, ant lengvų nt- 
mokėjiinų nuo 5 iki 20 
metų. Įstojimą ir jokių 
bausmių nereiks mokėti.

{stok i šią draugiją si- 
stematižkai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendą nno 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pabrinkti, pavy

zdžiui: ant $1000.00 gali mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek fiori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės
dividendą nž sumokėtą sumą.

Si Draugija yra po U. S. Government priežiūra ir Val
džia deda pinigus į šią Draugiją. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugiją.
2394 8. LEAVITT ST. 

Tel CAN&l 1678
r ~

1 v=

EDERALdAVINGS
lAND LOAN AUOCtATION MAul 

OP CHICAOO į

P. CONRAO I
FOTOGRAFAf 

! Ataidarė nuosavą, mo
derni Aką atudio au Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST «3rd ST. J 
EnKlewo(Ml IM44O—5SM8

Daug AiIurnos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Pocahontas; Black 
Gold, lump arba egg. 16 00; Mine rnn, 
16.7 5; screenlngs 14.75.

GRFVDY MINING (X)MPANY 
Cedarcrest 1131

ATEIKITE... ir 
pamatykite mūsų ver
tingas skalbyklas gva- 
rantuotas per tą galin
gą WESTINGHOUSE 
Yra modeliai nuo
*49.50iY aukž

LENGVAIS
ISMOKAJIMAIS

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Cbicago, III.
Ris RBPUBTJG «

Katrie perkate anglis II 
dralverlų, siųskite juos f 
CRANE COAL CO. Oausite 
geresnes anglie, už mažiau

Jos. F. Sudrik Ine.
I

3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BOUlevard 4705—8167

Radio programai:—
Nedėldianiais 1:00 — 2:00 vai. W C F L 
Ketvertais 7>30 — 8:30 vai. vak. W H F C.
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