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Maskvos komunistų centras 
šūkauja prieš fašistus

MM(y
A. A. ARKIVYSKUPO MATULEVIČIAUS 

ANTROSIOS LAIDOTUVĖS

PARYŽIUS, lapkr. 8. —«
Prancūzijos premjeras Dou
mergue šiandien atsistatydi
no su visu ministerių kabine
tu.

Prez. Lebrun j premjerus 
pakvietė atsistatydinusį už
sienio reikalų ministerj La
vai!. S’8 nesutiko.

Po to pakviestas viešųjų 
darbų ministeris Flandin. Jei 
šiam nepavyks sudaryti nau
jo kabineto, prez. I^ebron iš 
naujo kvies Doumergue.

Premjeras Doumergue yra 
popularus. Šių metų pradžio
je jo pastangomis Prancūzi
ja išvaduota iš pilietinio ka
ro žnyplių.

Šiandien vakarų taip pat 
pasireiškė demonstracijos ir 
riaušės. Imta šūkautu “Ša h n 
parlamento rūmų atstovus!”

Prieš atsistatydinimo pa-

MASKVA, lapkr. 8. — Sa
vo revoliucijos sukaktuves 
bolševikai minėjo kariuome
nės paradais. Komunistų in- 
'ternacionalo centras ir vėl 
gavo progos atsišaukti j pa
saulio darbininkus, kad jie

NEPASUKS DAUG NEI

KAIRĖN, NEI DEŠINĖN\ 9 ■ I ' T Z---~~~
WASHINGTON, lapkr. 8. jffi YRA TERORISTAI,

— Prez. Rooseveltas grįžo iš i KRAŠTO IR VYRIAUSY- 

Hyde Park, N. Y., ir tuojau j ggg GRIOVĖJAI 

ėmėsi valstvbinio darbo. i " •
A - Į WASII1NGTON, lapkr. 8.
Žinovai tvirtina, kad per- lwję, a tarnvbos

avkančtns du metu. pr«idc-n maj Amo«

A. Fries sakydamas prakal-tas nepasuks nei dešinėn, nei
kairėn. Žengs stačiai kelio

i a. • . •• • viduriu. Nusistatymas siekti'remtų sovietų Rusiją. Iš viej.. .. . . \v , kraštui geroves nebus keičla-nos puses centras smerkia! .•T .. . , imas, nepaisant respublikonų
Japonija ir Vokietiją, ku-1 ...

x ».• opozicijos,nos esą pasiryžusios sukelti,
karų prieš Rusija, o iš kitos ^^kybos sekretorius Ru- 
pusės šaukia pasaulio darbi- P” t? "kelio vidurį”, taip
įlinkus, kad jie atkakliai ko
votų prieš “kapitalistinių” 
valstybių vyriausybes. Qreia 
to, komunistai smerkia įsivy
raujančią įvairiuose kraštuo
se fašistų diktatūrą.

Komunistai nemato žiau
riosios savo pačių diktatūros, 
•kuriai visam pasauly nėra ly 
gios. Smerkia fašizmą, ka
dangi šis pastarasis yra vai-

skelbta, prieš kėlėt, dienu į . Pr,eJ komuutsm,. Fašu- 
P&ryiių sutraukta daugiau L"“ dažnal ™kalbamaa o 
kariuomenės, sustiprinta po- komunizmas barnus siaubas,
licija ir piliečių sargyba. Stlp 
riai saugojamos visos vy
riausybės įstaigos. Daugybę 
demonstrantų areštuota.

Ministerių kabinetas griu
vo, išėjus iš jo šešiems radi
kalams socialistams (kairieji 
liberalai), tarp korių yra Hcr 
riotas. Jie tuo luidu pasiprie 
šino premjero Doumergue rei 
kalaujamoms konstitucinėms 
reformoms.

kuriam niekad’ nėra gana 
žmonių kraujo.

Pins IMA GĖDINTIS 
DARBININKŲ STOVIU

VOKIETIJOJ GYVENIMAS 
BRANGĖJAi

BERLYNAS, lapkr. 8. — 
Visoj Vokietijoj gyvenimas 
kasdien brangėja ir nacių vy 
riausybė imasi priemonių, 
kad sulaikius maistui ir kito
kiems daiktams kainų didė
jimą.
' Dėl kainų didėjimo naciai 
uždarinėja daug parduotu
vių. Taip pat daugelis par- 

’duotuvininkų patys uždaro 
savo parduotuves, negalėda
mi mažinti kainų.

Kadangi žmonių uždarbiai

vaizduoja:
Organizuotų darbininkų

streikų teisėtumas bus palai, 
komas, greta bus saugoja
mos teisės ir tų, kurie nepri
klauso organizacijoms ir no
ri dirbti.

Pirm visako l:ova ir pastari 
gos už gerovėj grąžinimą 
kraštui, o tik paskiau visos 
kitos reformų problemos.

Bus siekiama pirmiausia 
ne didelių, bet palyginamųjų 
kainų.

Prezidento programa yra 
dvilypė: pirma, pagalba su 

gaivinimu, antra, pamatinės 
reformos.

Kaip tik biznis ims palaip 
sniui grįžti nęrraaluman, pa
laipsniui bus mažinama grei
toji pagalba.

bą padavė sumanymą, kad 
kraštui yra. reikalingas įsta
tymas, kuriuo reikia suvaržy 
ti komunistų skleidžiamą rau-

• -'t. . * ■*
donąją propagandą ir šią jų 
priešvaldišką propagandą su 
gretinti su sunkiaisiais nusi
kalt iipaig ir už tai propagan
distai turi būt aštriai. buu- 
džiarni. <• j

TAS VYKDOMA DEL KRI- _ 
staus vardo įžeidimo Pnez. Smetona dalyvavo iš- 

santiago, OBJ, lapkr. s.į lydėjimo iš Kauno iškilmėse
— Arkivyskupas Campillo va KAUKA3. — Didysis lįe- kivyskupo kūnas pervežtas 
kar paskelbė visam krašte tuvių tautos vyra:;, šviesios toliau — į ' Marijampolę. Prie 
trijų dienų atgailą. Visose atminties arkiv. J. Matulevi- šaky buvo nešamas kryžius ir 
bažnyčiose bns atliktas pasi- čius, spalių 24 d. su dideliu bažnytinės vėliavos, paskum 
aukojimo aktas. Bus meldžia 'iškilmingumu buvo antrą kar ėjo pradžios mokyklų moki
niu ŠvČ., Marija P. dėl Car- tų. laidojamas. 15 vai. prie niai ir prieglaudų auklėtiniai, 
men, kad per Jos užtarymą Bazilikos kriptos susirinko Kauno parapijos, kat. vid. ir 
Dievas dovanotų nusikaltimą didelė žmonių minia su dva- J aukštesniosios mokyklos, stud.

sinėmig ir pasaulinėmis vy- į ateitininkų vėliavos, vienuo-

“Mes virtome toki paiki ir 
toki lepšiai,”' sako generolas, | prastas triukšmas. Konserva- 
”kad leidžiame komunistams į toriai atstovai pakilo prieš 
turėti savo kandidatus į įvai i radikalą burnotoją. Triuk- 
rias valdvietes ir skelbti vie- šmas numalšintas tik nutrau
ki »avo partijos programą, *kus seriją penkiolikai mion- 
kuriaja norima su revoliuci- tų. <
ja sunaikinti mūsų kraštą. O ’ Atnaujinus sesiją, konser-

Oilei.
Arkivyskupas ėmėsi šio iy riausybėmis. Į iškilmes atvy- 

gio, kada anų dieną Čile kon ko Resp. Prezidentas, vyrūir.- 
grese svarstant privačioms gybės nariai su pirmininku p. 
mokykloms skiriami) subsidi- Tūbelių priešakyje, Unkštieji 
jų klausimą radikalas atsto- karininkai, dvasininkai, baž- 
vas Eleodoro Ouzman į de- nytiniai ordinai, kongregaci- 
batns įvėlė Kristų ir išnieki- jos, mokyklos, apstus velio- 
no Jo vardą. tnės giminių ir draugų būrys.

Kongrese pasireiškė nepa- Marijonai, kaip didįjį savo

BORAH NESISTEBI HEMO 
KRATŲ LAIMĖJIMU

ta komunistų revoliucija yra 
žudynės ir abelnos skerdy
nės, neatsižvelgiant amžiaus, 
lyties ir fiziškų sąlygų. 6ie 
raudonieji propagandistai ir 
jų sekėjai juk yra kalčiausi 
už vykdomąjį smurtą ir kran 
jo liejimą streikų metu. Jie 
yra visokio® netvarkos šukė- 
Įėjai ir palaikytojai.

“Jei norime, kad ateityje 
šio krašto sodybose ir mieste 
liuose nebūtų liejamas krau
jas, mes privalome pravesti

vatoriai paskelbė viešąjį pa
reiškimą, kad jie nuoširdžiai 
apgaili šį negirdėtą Dievo į- 
žeidimą respublikos kongrese. 
Atstovų rūmuose ir senate 
pareikšta, kad Dievas pasi
gailėtų įžeidėjų, kurie nebeži- 
'no, ką daro.

Moterų • organizacijos pa
skelbė maldas, kad Dievas a t 
leistų tautai dėl to įvykio.

Pats Guzman savo partijos 
susirinkime aiškinasi, kad jis 
neturėjęs pasiryžimo tarti į-

įstatymą, kuriuo turėtų būt į žeidžiančių žodžių ir tas įvy- 
Vakar Chicagoj trumpą lm numatytas ilgo termino kalė- ; kę dėl pačių konservatorių 

jimas visiems tiems, kurie | sukeltos provokacijos, 
viešai grasina smurto ir te-1------

vienuolijos atnaujintoją, jį pa 
gerbė su ypatingu atsidėjimu. 
Iškilmėse dalyvavo viek visi 
jų nariai, gyvenantieji Lietu
voje, taip pat pats genero
las tėvas Cikota ir Lietuves 
provincijolas kun. Mergelis.

15 vai. 25 min. arkiv. Ma
tulevičiaus kūną, įdėtą į dvi
gubą karstą, paėmė ant savo 
pečių jaunieji jo bendradar
biai kunigai Marijonai, ir di
džiulė laidotuvių procesija, 
šventas giesmes giedodama, 
išsitiesė Kauno gatvėmis į

liai ir vienuolės, kunigų semi 
narijos auklėtiniai, dvasinin
kai, kapitulos nariai, aukšto i 
ji dvasiškoji vyresnybė. Lai-, 
dotuvių procesiją vedė pats] 
Arkiv. Metropolitas J. Skvi- 
reckas su vysk. H. Przezdzie- 
kiu ir vysk. Kukta. Jose taip 
pat dalyvavo vysk. P. Būčys 
ir vysk. M. Reinys. Prie ve
žamo karsto garbės sargybą 
sudarė stud. ateitininkai įij 
Marijonai. Paskum karsta 
jo velionės artimieji girniiu 
vyriausybės nariai, kat. vei
kėjai, organizacijų atstovai 
ir tikinčiųjų minia.

Atlydėjns į stotį, karstas 
buvo su atitinkamomis cere
monijomis įdėtas į vagoną ir 
pervežtas į Marijampolę, kur 
jį sutiko kita įspūdinga gė lu 
lingoji procesija. Apie šias

geležinkelio stotį, iš kur n r- iškilmes parašysime vėliau.

MASKVA, lapkr. 8. -- Kai 
kurie laikraščiai skelbia, kad 
patys bolševikai pagaliau 
ima gėdintis atsižvelgę į dar- , yra maži, o gyvenimas eir.a 
bininkų nepakenčiamą gyve- brangyn, visam krašte pas^-

ką sustojo senatorius Borah 
iš Idabo valstybės.

Jis pareiškė, kad nesistebi 
demokratų partijos laimėji
mais. Sako, tas buvo numaty

roro keliu sugriauti krašto 
vyriausybę. Visi jie turi būt 
sugretinti su kriminalini n- 
kais ir kaipo toki aštriai bau

STAIGA MIRĖ DR. J. 

PURICKIS

E ., .. . . .miną. reiškia nepasitenkinimo sąju-
M iii jonai darbininkų sov. idig, kurs nežinia kaip gali 

Rusijoje neturi reikalingų pa baigtis.
talpų ir gyvena dideliam
skurde, nors kraštas garsiai 
valdomas jų vardu.

AUDIENCIJOJE

tija gyvena netvarką j r su
irimą. ’

Jis tai apgailėjo pažymėda
mas, kad respublikonai yra 

reikalingi persiorganizavimo.

Šen. Borah yra respubli
konas.

VATIKANAS, lapkr. 8.—
VOKIETIJA PROTESTUO- Šventojo Tėvo audiencija

I i IVI C A i BĄ šiandien suteikta dviem kuni
JA UEL oAAnU gams augustijonams iš įAme-

-------- — ’rikos — kun. J. Maher iš
BERLYNAS, lapkr. 8. — Phila ir kun. E. Sweeney iš

Vokietijos vyriausybė pasinn 
tė protestą keturioms valsty 
bėms — Prancūzijai, Angli
jai, Italijai ir Belgijai. Pro-’ta nepatvirtinta žinia, kad 
testuoja prieš PrancflaijosT jūroj sudegęs prekybinis ja- 
kariuomenės parengimą įsi-' ponų laivas Ranan, kuriam
veržti Saaro kraštam L

Kelinti metai vyksta dar 
bai ir šiam tikslui nesigaili
ma išlaidų. Iš Rusijos suga
benamos didžiosios pakraš- 

VLADIVOSTOKAS (per čiams ginti patrankos. Atv< /. 
paštą). — Bolševikai su pas-1 ta net keletas nardančiųjų 
kubą fortifikuoja Šį miestą'laivų. Visos apylinkės nuklo- 
ir jo kalvuotas apylinkes, i tos lėktuvų stotimis. Tarp ka! 
kad, pasireiškus karui su ja- j vų miškeliuose įtaisyti dideli 
ponais, būtų galima prieš sandėliai maistui ir amunici- 
juos stipriai statytis. jai. Visa apylinkė išraižyta

_  . apkasais. Visus darbus dau-
Vladivostokas sovietams y . ... , . ,............J giausia atlieka tremtiniai iš 

Va svarbios Sibiro durys, pro • Jie skurdžiai gyve

na, nors nepaprastai sunkiai

BOLŠEVIKU GINKLAVIMĄ 
SIS VLADIVOSTOKE

, KAUNAS. - Spalių 25 d.,
’ ** mflaų ne- į4 vai. savo namuose, Vaiž-

veikla prieš tuos kriminalinin ganto g. 18 nr.,,.netikėtai nuo‘kurias jie gali išeiti
kus sukelia didelę gėdą pa
čiam Nežinomajam Kareiviui, 
kurs ilsisi krašto kapuose.”

CHICAGA1 REIKALINGI 
FONDAI '

širdięš paralyžiaus mirė d r. Iš pradžių bolševikai buvo dirba.
Juozas Purickis.

’ Velionis yra ilgametis Lie
tuvos 2flrnalistų S-gos pirmi 
ninkas, bnv. * Užsienio ' Reik. 
Ministeris, žymus veikėjas

apleidę šiuos pakraščius. Jie-
... , ... Klausimas, ar sios bolševi-ms neatėjo j tfalvą mintis,

kad japonai kada nors pasi- Palangos yra kiek nau- 
ryž siekti šių pakraščių. Prieš dingos ir, ar sovietų vadai 
keletą metų prasidėjus japo- pajėgtų apginti Vladivostoką

r - Karianti. Neprikl. Lirtnvni, j n» MandiiUrijn- ir viro, kiton Sibiro pakran-
( hiragon adminiatranja. no . mlaiiomia va-1»npfa*o jų Iv- jqo, pasireilkus karai na jn-

įsprendė kreiptis aldenhonų1 . • • gins. Maskva ėmė galvoti t.: u-j,. u;T11. . . : t,____ t I r. .... ... - žinėjo užsienyje ir gynė jos,* . ® ponais! Jei kada japdnai lei-
Ulinois gubem. Homeris tarvbon, kad ji paskirtų Šių ... - • t aPie Sibiro apsaugą. , . ...

, j .• • • i . L ^7, • reikalas, rūpinosi Lietuvos 1 gis veikti, vargiai sdvietai
pranešė, kad artimiausiomis metų išlaidoms ext>& apie . j. . o .. . . _______.. ,

r * propaganda ir diplomatinių Greitai sudaryti planai at- galės ilgai gintis. Bet kad jie 

- -į / santykių išplėtimu. PaSitrau- naujinti senąsias Vladivosto ginai8, apiG tai negali būt

Kai kurių mieirto departa- kęs iš viešo politinio darlio, ko fortifikacijas. Pradėjus dviejų nuomonių.
mentų fondai yra perdėm su- paskutiniu laiku daugiausia darbą apsižiūrėta, kad japc- —    ■ , ■ ■■—

naudoti ir be ^pinigų gali su- dirbo Žurnalistikos dirvoje. nai pasaulinio karo metu bu H R A
J   -■ f wnAzlncn>Joi asiaitsalliaA sms M II *

SUŠAUKS LEGISLATURĄ

dienomis jis sušauks legisla- 772,000 dol. 
tūrą nepapraston sesijom 
Yra reikalinga pailginti ter
miną pardavimo mokesčiams

TOKIJO, lapkr. 8. — Gau '^stybėję.

Su šių mokesčių rinkimą

buvo 42 asm. įgulos.

stoti jų veil

yra didelė netvarka.

PLATINKITE “DRAUGĄ

BERLYNAS, lapkr. 8. —
CAMBRTA, Wis., lapkr. H. U 8. spaudžia Vokietiją, kad 

— Šeši plėšikai kėsinosi apl- būtų paleistas iš kalėjimo 
* plėšti banką, bet nubaidyti, amerikietis Roiderer

'vo nuodugniai susipažinę su 
visomis fortifikacijomis ir 
apylinkėmis. Tada nutarta 
visas segsiąs fortifikacijas KĖS. — Numatomas pragii* 
Nugriauti ir statyti naujas, ’drėjimas; popiet kiek šiii ii.n.

CHICAGO IR A PYLŲ



JlhnikUdienis, la^k:

bos, kunigo paTeigus neilgai ėjo. Nors kuo 
tikėjimo buvo nukrypęs, tašiau prieš tikėji 
mų nekovojo, kaip kai kurio kiti savo Parei
gų vr tikėjimo iėuišadfeję žmonės -doro. Lietu
vai jis gana daug driko ir lėna be kuopelių 
žmogus, tačiau jo darbai būt buvę daug vki-' 
singesni, jei jis nebūt nukrypęs tono stfvo pa
šaukimo. Gaila, kad negailestingoji mirtis jį 
užklupo taip staiga, kitaip gal būt dar susi 
taikęs su Dievu h* Kataliką Bažnyčia, kaip 
prieš savo mirtį padarė kun. Jonas žilius.

rašė lietuviškoje spaudoje ir kalbos daug "gero padai? Lie- 
uiokėduvo taip švelnini prabil- buvai ir paaktotonis toiouėms, 
ti į žmonių jaamonu, kad akai- «ž ką vokiečiai jį apkaltino 
lyto jai benatatot pasidarydavo ifr šatenę padėjo į Lakiškių 
jo minčių sekėjais. Jis tokiu kalėjimų, kuriame išlaikė IV2 

|būdu pavergė tūkstančius vii- metų. Kun. J. Bakšys tarp ki- 
v niečių — sugrąžino juos į tik-, tko išvertė dalį lietuvių kon- 

Visas krikščioniškas pasaulis Km.-J. Bakšio mirties prie- rųjį lietuvybės kelių. Jeigu ' traniemorandumo, rašyto vo
ra pakilusia dvasia laukė ar- žastimi buvo lenkų kerštas už šiartdiėn Vilniaus krašte einaI kiečių kancleriui B. flolhve-
tejaučių Kristaus gimimo švo- jo nuveiktus Lietuvos naudai atkakli kova lietuvių su Oka ;gni, atremdamas tam pačiam
učių, visų Lietuvę sukrėtė šia- darbas. Tuos darbais jis arti- pantais lentoms tai čia fiide kancleriui rašytų lenkų me-
rpi žinia, apie pasibaisėtinų j-Įko eidamas tiesos keliais, ne- lis nuopelnas kua. J. Bakšio, moraaeKttnų. Už tų darbų vys- 
vykį Merkinės nriesbelyje, kar"aui Įstabia i ir su nuostabia pa-1 sugebėjusio savo laiku įaiedbti kup. valdytojas Mikalkevičius 

>4viem revolverio šūviais savo sisekimu skleisdamas lietuvy- jų sąmonėje lietuvybės meilę. kun. J. Bakšį suspendavo, pa
balę buvo sunkiai sužeistas ir bės ir tautiškumo idėjų, ypač Į Kun. J. Bakšys buvo nuola-! šalino iš mokyklos ir paskyrė 
po kelių diedų mirė Tarnus lie- prieškariniais laikais vilniečių tinto vilniškės '“Atolros” bea-> vikįaTu į Merkinę. Ir šio pas- 
tuvių tautos darbininkas, Ai- tarpe. Šių misijų jis garbiu- dradarbis. 1914 m. kovo m. 6 kyrimo nepabūgęs kun. j. Ba- 
dysis vilniečių apaštalas a. a. gai atlikęs, nusipelnė sau vie- d. atsisakęs nuo Visų rtvoo-kšys dirbo toliau, įsteigė Rū
kus. dr. Juoeas Bakšys. tų greta didžiųjų Lietuvos kū-'tųjų bažnyčios, jis nuolat Air- idfciŠkėse prieglaudų ir daug

7 į» v& • * b — apaštalų. bo prie “Aušros” redakcijos, kitokio organizacinio darbo at-
° S Kun. Juozas Bakšys kilęs iš o tais pačiais metais birželio liko. Lietuvos Nepriklausota^ 

pavojingas ... Ašmalių kaimo, Kuritiškių pa- m. 14 d. “Aušros” redakto- ,bės paskelbimo laiku vėl p

1 8/r raP-» Utenos apskr., gimęs ru- riui prof. kun. P. Kraajalrui1 sirodė Vilniuje, vėl dirbo kū-
1 rt , y- A gsėjo 17 d. 1884 metais. Su išvykus dviem mėnesiam į už- rvbini darbų, bet bolševikams
ir žūt ' ° Jf toto kun. J’ Bakšio visuomeniniu sienį (1934 m. liepos 3 d. prof. užėmus Vilnių, jam civiliniais
°V . , t8.U ? J11-0 n’ darbu.vilniečiai lietuviai pla- kun. P. Kraujelis buvo priim-, rūbais persirengus tenka iš

ar gal tatai padare kokie įme- v. . . v. Tn,rt _ ' . ., , , . . . .. ., ... „ VT-- • • • ciai susipažino nuo 1912 mc- tas sv. Tėvo ir gavo bendrų, miesto išbėgti, nes bolševikaiksikieciai bažnyčios griovėjai „ . _ , .. , . . , . . . ■' ........ ,, T. ' . . tų. Apsigyvenęs Vilniuje, kun. lietuvių spaudai palaiminimų, snopini jo ieškojo, kum J.
J RaU^ 9 t” ®®kšys parodė didelį savo J. Zrni.), kun. J. Bakšys pats Bakšys vėl sugrįžta į Merki-

’ . . * a ^visuomeninį veikiamų; steigė tų laikraštį redagavo ligi patinę. Čia vienu tarpu lenkai įsi
1 • 18 prieglaudas, dirbo mokyklose, vokiečių okupacijos (1915 m. 1 brovę pagrobė jį ir drauge su

• , • y -rt važinėjo j provincijų ir visur, viduvasario), isskyrus pasku-^kun. Rybikausku nusivežė* į
. * ., kur tik galėjo, aiškino taikiai- tinius 6 numerius, kuriuos, Iš įsavo pusę. Merkiniečiams pra-

t*. durtiems žmonėms kas jie esu, vykus jam į tėviškę pasilsėti, j šįant, lietuvių karo vadovybė 
t pasatų y 1 geriausius e yra tėvynė ir kokia jų suredagavo “Aušros” bendra-Ikompensacijai už pagrobtus 

į tavos sūnus, s vo ir jų įn^& i^jba. Šitam darbui jis darbis V. Bičiūnas. ,leitkomamj dvarponių, apie ka
7 . nesigailėjo nei laiko, na lėšų,, Daugelyje Lkfttrvos kampe- suterte koletų aršių

** 7 j nei sveikatos. Veikdamas lie- ypač Viknians krašte, lie- f5Tt^'rK)3ę lenkai abudu kuirign
Pasikėsinimas prieš a. a. jtuvybės labai, jis išnaudojo tautiškas susipratimas Per ^rųžino atgal,

t kun. J. Bakšį įvyko tokiomis kiekvienų progų, laikydamas prieškariniais laikais bcvo la-j Gyvendamas Meririnėje kun. 
1 aplinkybėmis. Merkinės inies- aplenkėjusias parapijas, kalė- Įmi Dauguma nežino- Bakšys įsigijo gilios pagar-

tely, 1924 m. gruodžio mėn. 17 dodamas, per vaikų katekiza- atbundančios tautos gyventojų tarpe. 1921 m.
‘ d., buvo prekymečio diena. Tų eijas,, bendraudamas su žino- reikalug Bnvo tokių g«isnfi ranaikinūs apie pu s 3

dienų iš visur buvo suvažiavu- nėmis ir ypač per apsodu «ai;tanllIuo|įVj kllrie įvairiomis ,-j miestelio. kun- S pir-
šių labai daug žmonių, todėl vienas paties k«n. J. Bakšio piįnkybėmis suvilioti bei su-|mas ėmftei or&anizūoti P^ 

7 ir kun. L Bakšys, kaipo vi- atpasakotaų^pas^aibėjiaias su ir bijojo- liotTtbio gėliatns. paganų, išrūpinp ii
dorinės mokyklos direktorius, parapijiečiais vaikų katekiza- įiArėjo į saVb kalbų ^mer- Ktyž. drabužių

T be tiesioginio darbo mokyklo- cįjes metu. vardo. “Aušra’* kaip tik ir ’®Bav0 vadžios per 1200 pū
’• je, turėjo dar daug reikalų j Šiomis dienomis buvau kai- pritraukti tokius lie- ***» ^dsajattiem
l* raštinėje ir su interesantais. Imynų parapijoje ir prižiūrėjau tuviuį atgal prie savo kalbas *a’kam* ir gu>88^*J,ns 2 vi 
0 Vienas toks interesantas, kil- vaikų katekizacijų. Šitoj para- -r tgvynės raeilės bei tautiško rtuV€8’ Mer

nojamojo kirirtnatogfųfo tkiky- pijoj yra daug lietuvių, kurie 8Usįpratimu. Ir ne vienas ša kiaės vidur, mokyklų, kuri ka
i- tojas PetraSkevičias, pasisiūlė namie kalba lietuviškai, o po- lietuvybe beeinkiriųs lietuvis žibwryK avietė visam padema
c- pademonstruoti mokiniams fce- terių moko lenkiškai. Var^įai pef“ Aušrų” pasidarė didžias kol joje šeiminiulĮ.
*- lėtų filmų; ktm. į. Bakšys, pa- vaikučiai! Tikri kankiniai! lietuvybės mylėtoju — rtr- Vo ®’1ŽMWS a^ies knn. ,1
i titeHnęs filmų tinkamumų ?pe- Lenkiškai nemoka arba madai triotu. V%s tai buvo Neginčija- ^ak*y8’ Netekusi savo steigė
® dagOginiu atžvilgiu, pašiflly- tesupranta, o poterius jidma nnowelnns Vtm T Rnir&ū. J°» ir pati mokykla po kelii«ų priėmė, brt g^Unai tuo kala galvutėsna IdnkiškaL Pa- ^^T^jus' miJZ

reikalu susitarti patarė Irteip klausiau vienų lietuvę moteri- biai veikli. jįs stengėsi neuž- Kaip matome, kun. J. Ba 
tis į mok. Rinkevičių. Apie 9 škę, kodėl ji moko lenkiškų gaūtį asmenų, nelietė lietuvių kfiys visų save gyvenimų di: 

T: vakare» pasibaigus kino poterių savo sūnelį. t —lenkų ginčo aštrioje formo- bo «ave mylimam kraštui i
filmų rodymui ir išleidus tno- 4 — Bijau, kad nepaliktų pra- je jr tuo Lūdu “Aušra” pasi- iavo stovėdamas jo sargybe 

• , kinius į namus, mok. Birike Vosiavu, man aitmkė. • darė .populiariausiu laikraščiu je. Tad artėjant liūdnoms j 
virius, mok. Rėklaitytė ir ki- —Kas tau sakė tokius me- visame Vilniaus krašte. “Au- mirties dešimtmečio sukakti 
no savininkas PdfraŠkevičiua lūs? gra” buvo labai mėgiama ir vėlus, Lietuvos laisvoji visu<

« nusileidę žemyn iš mokyklos _ 2QH>n68 kalba h- sako, dėl to, kad jos kalba buvo pa- menė tūrėtų tkikaunri heliai
a- salės ir kun. J. BakSiui kvie- lad apie Ui gazietos rašų. prasta, kaimietiška, tariant, paminėti it pastaty^tt tf
® čiant, užėjo pas jį vakarienės. Manė paėmė piktumas — buvo rašoma taip, kaip žino- gaiBei atitinkantį patais
“•j Tik pradėjus vakarienę, apie prasimanymo, ne- nės kalbėjo. Kun. J. Bakšys Vilnieč&ii tremtiniai ypatų

9 vai. 30 nrin. kažkas pasibėl- motina kankina savo tyčia nfevetigė barbarizmų, ta- gai tūrėtų parodyti kriciat;
®- dė į prieangio Auna. a.tnL A. greta skliausteliuose vos pagerbti savo didžiojo 1
^Baksys pašokęs nuėjo atida-. _ Jonuk f Gal tu norėtam dėjo ir lietuviškų žodį, todėl pastalo atmintį. Tam ošikai 1
m dl!rų VOR Kpėj°lietuviškai mokytis kdtekiz- laikraščio skaitytojai tuo pa- neatidėliojant ivritų įateteii 
R^Ve^ ?V?d^<l.yienU ?kl* mo, — paklausiau jos sūnelį, si naudodami ke pašalinės pa- ti knn. Ar. Jw«li Bakšiui p 

u mirksniu šovė j ji iš mokė- _ Kad mfcnia neleidSi»^/ fi^lbos išmokdavo taisyklingai mir&lo statymo fondus, be t
oJ a* t" ** x “T 1 ~ T»i Se ton lietuviškas ka- lietuviškai kalbėti. sukaktuvių proga apie ku

^unkmi suMistas kun. X Mak- teki2m||g Tokįe kun j Bakžio ?Mrtrie_ j. įeJ«į turėtų būti raorgar
L J* , . u L. . 8 W^r n Vaikmkas sa džiaugsmu pa- tiniai darbai nepatiko lenkų eilė .paskaitų. Pamin

n it * ^-l .8V 18 ėmė nuo manęs katekimnų. Mo dvasrinnkmns, ypač jo tiesio- statyti fondų geriausia b
sran m į po įcijų, tų ir pažiūrėjo į mane. giniams viršininkams. 1915 m. ^1 steigti,prie Vilniui Vadiic

lo rLT yl°£ — g-J sąra raikra mo- bakmdfio m. 10 d. Vilniaus jungos. Provincijoje, k,

. kytis katekizmo lietuviškai f vyskupijos administratorius **k y*» bent viMOa vilniet
ki n°rS jfc* — 'paktautriaa motinų. Mikalkevičius, norėdamos ati- turėtų būti jo inlcijdyva įst«

. žaizdų sinat įai ėjo 1 jam _ <ravkti kua. j. j^į nuo gtas kdn. J. fttkiiti pamini
aaresi kas kart vis sunkiau. nooaliktii nra dns darbo naskvrė ii i Šerne- komitetas, turėtų būti parin

1: Z? K ‘a U-

Bi 1 kalėjas ranka. Kaukazo fronto karo kapelio- P*nta *pominklo etatyaHii lėč
ii- ko cbinnuia* Ar Kuama ir sti ^*a moteriškei nas, tos parapijos klebonas Atiduokime kas pridera m
’ia žeistajHšvSė Kauna. Ilgo- aiftk’nt*, kad ji yra sfllrtaidia- kun. Ar. J. Steponavičius. Ta •'Oj ilidžiajam veikėjui, <imži

nin^ kw. ltaUM bm-o *? “«*" ’*“«• žmoni* - >™"- J "™T- > ««*'«*» H
daroma onernoim bet vis dė’ gitatorių, kol pagaliau ji įsi- lonaos jam paskyrimo išvengė statydinkime jam atitinkan 

«L to jo £Uti nepn- tikino ir tarė: < k vėl pasitiko Vitai^- Prie paaanklų toji^-fcAr .

to- vyko ir ktm. •£. Bakšys, hpto — Ačiū Tamstai, kuaigelų vokiečių dirbo lietuvių komi- paskutuų Įtakų daba ir ha 
lės 3 savaites pasikankinęs, 1925 aš JU <laug.au nebeklausysiu. te‘„ nukenlėjusiems nuo karo gyvybę- ant tėvynės auką 

m. sausio 7 d. atsiskyrė su Kun. J. Bakšy- !rl.:u dau^ šelpti ir mokėdamas vokiečiu sudėjo. J. Žirniuku M. J

A. A. Kun.IBelna kasdien, Miyrus lekmaųiealua 
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DIENOS KLAUSIMAI

Spaudos žiniomis, lenkai taip pat minė- I 
Jo spalių devintųjų — Vilniaus užgrobimo ' 
dienų. Vilniaus lenkų laikraščiai kėlė klau- ’ 
Eimų, kodėl lenkai per kėturiofikų Inetų ne
išmoko prisitaikinti prrie pavergtųjų lietuvių, i 
“’Kurjer Wilenski” įašo apie priežastis, ku
rios lietuvius stumte nuo lenkų stumia. Tai 1 
esančios pačių lenkų mokytojų, kunigų, poli- 
čiiiinkų ir kitų valdininkų kaltės, netaktas 
ir širdingumo stoka. Tas pats laikraštis pa
stebi, kad: “Nors prieš lenkų įštafyirius, teo
retiškai imant, visi piliečiai turėtų būti ly
gus, bet kažin kodėl pasidaro, ka<į jų 'sun
kumų smarkiau atjaučia kaip tik lietuviai, 
llaugunias lenkų nemoka prie lietuvių prl- i 
eiti, nes nemoka su jais jų kalba susikalbėti. 
Lenkai perdėm vaizduojasi esą po senovei 
ponai, didikai, o valstiečiai — tai jų bau
džiauninkai, kurie nuolat privalo lenktis ir 
bučiuoti ponams rankas. Pamirštama, kad da
bar demokratiški laikai”.

Tame pačiame laikraštyje lenkų rašyto
ja Elena ftoroeraitė stfoipsnyje antraš

tei panaudodama Miekev’ičiaus šūkį “Laužk, 
ko protas neįstengia šulaoftil”- pripa
žįsta, kad Vilnius ligšid be defičtoo nieko 
.Lenkijai nėra davęs. Ji sako, kad gražūs 
ežerai, iškirstų girių sentimentalūs skynimai 
juk nepavaduos žemės ttfrtų, neatsvers žiau
raus ir nepastovaus klimato, nederlingos drir- ■ 
vos, išbadėjusios liaudies. Ji klausia: kų Ira
kui čia rado — grybas, žavia, kumpius, kta- 
mpiua raistus, siaurus kebus, prakaituotų 
etanuos kąsnį. Visa ta gana pesimiBtiškai nu
teikia vilniečius. Jie mato, kad jų miestas 
•virsta kaskart daugiau mažu provineijoe nie
ktu, kurio vertė vien turistinė k gal iš dalies 
strateginė.

Toliau Romerartė, aftot “Tr.”, rašo, kad 
■drauge vilniečiui negali nematyti, kad arti
mas foiunas volens nolens prisitaiko prie sa
vo vaidmens sostinės, mažas, bet artdbicingds' 
valstybės, kuri stebina kaimynus savo suge
bėjimu tvarkyti tiek vidaus, tiek išorės rei
kalus. Anot jos, Kaunas tiek yra užaugęs, 
kad jis 'niekados neleis save nustifluti nuo 

‘dabartinės pozicijos ir todėl vis kebliau at
sakyti į klausimų, ar Vilnius grįš kada prie 
twVo tradicinio didžiojo krašto vadovo vaid
mens.

“Tr.”, pažymėjęs lietuvių įsitikinimų, 
kad Vilnios, ar anksčiau ar vėliau, grįš prie 
Lietuvos, sako, kad Vilnius lenkams tai bra 
ngi našta, kurių nežino kur padėti. Taip ir 
laiko ant nugaros suėmę. Ligi šiol Vilnius 
gaudavo paskolų Varšuvoje. Btet dabar ir ši 
karvutė jau užtrūkusi.

Alftkb, kad Vilnies tol skurs, tol būs ne 
reikšmingu provincijos miestu, kol jis nesu 
grįš prie laetuvoš. Mat, dabar jau ir patys 
lenkai tų priKleda suprasti ir nebebijo viešai 
apie tai pasradkytl Ypatingai Vilniaus len
kai pradeda akis atsikrapštyti.

j. turickiui mirus

Kaune staiga {Nisintirė dr. Juozas Puric 
kis, žinomos žurnalistas ir buvęs Turtu vos už^ 
sk ilių reikalų ministeris. Sulaukė vos M me
tų amžiaus. Buvo išėjęs aukštos mokslus dva
sinėje akademijoje, įsišventinęs į kunigus, 
tačiau neturėdamas jiaŠaukimo ir stiprios va-

laug.au
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MMTESTAI,«. rbe, turi būti originalūs. Ka-

i

Tūlos net gerų norų kata
likės moterys nesupranta, ko
dėl A. L. R. K. Federacijoj 24 
kongrese, moterų sesijoje bu
vo išneštas protestas prieš 
gražuolių kontestus. Esą, ‘lio- 
tuvių gražuolių rinkimuose tei 
sėjai gražuolių neišvengia. ir 
nečiupinėja....

Katalikės moterys prieširi- 
gos gražuolių kontestams ne 
iš esmės, bet iš principo. Vi
si gražuolių kontestai yra iš
niekinimas moters, kaipo Žmo
gaus. Mergaitės, kurios juose 
dalyvauja yra išnaudojamos 
blogos valios asmenų, kurie 
dėl įvairių savo biznių, arba

^Jbtfka^a net dėl patenkinimo 
Ępro patvirkusio smalsumo, re

ngia tuos grožio kontestus. O 
kad patraukti paikas mergšes, 
jie skiria net dovanas arba pa
žymėjimus už mergaičių gra
žumų. , •••’.

KAI KAS PRIE “DRAUGO” 
ATKARPOS

KAIP KOMUNISTŲ AGI 
TATOKIAI APGAVO 

DARBININKUS

Kovojantieji bedieviai ir pa
saulinė komunizmo propogan- 
da straipsniuos, kuris atkar
poje ėjo per “Draugų”, buvo
vienas svarbiausių. No. 254 ’

rto žmones suvedžioja, nepa- 
beikšdami, kad jie yra komu
nistai. Bet paskui išsiaiškina, 
kas per vieni tokie paukšte
liai. Daugelis ir nekaltų žmo
nių paskui turi nukentėti- už 
juos.

Dabar kompanijos ir vėl mė
gino darbininkams numušti 15 
nuoš., bet darbininkai nebeieš 
tik pas provincijos gubernato- 
kojo pagalbos pas Onų Buller, 
rių, kuris įsakė kompanijom

tašyta apie Estevano sukili- nekapoti atlyginimo, bet pa

Yra labai kvaila garbinti 
žmogų arba skirti jam dova
nas už tai, kas nepaeina nė 
nuo jo valios, nė- nuo jo galios 
Galima žmogų g a r b i n - 
t i k ųl ”, j i ai per savo 
darbštumų, pasišventimų ar iš- 
tverniiųgumų atsieki: žodžiu, 
už tai kas yra jo asmeninis 
nuopelnas, ir už pavyzdį kurs 
gali kitas ar patį užsitarnavu
sį' skatinti siekti tobulumo ko
kioje nors srityje. Pavyzdžiui, 
jeigu išrenkamas gražiausias 
paveikslas, tai kaip yra ski
riama dovana ir garbė, ar pa
čiam paveikslui, ar dailinin
kui kuris tų paveikslų nupie
šė! Atbk jeigtf kortoje sporto 
šttkoje duodamos dovanos už 
atsižymėjunų, kam jos taiko
mos, ar lošėjui, ar tam įran
kiui su kutino jis lošė t

ritės grožis nėra jokia 
pk- 

‘ ro to
lumo. Veiki, visoę, mergaitės 

laimėjusios' grožio kųntestus
užsikrečia kvailu pasipūtimų, 
kuri jos visų savo gyvenimu 
nešiojasi lyg kokį-pikšašį. C 
dažnai mųąydam9& kąri jod y 
rs pergražios kasdieniniam 
gyvenimui, visiškai patvirks- 
ta. - /•

Tai visa turėdamos omeny 
je-, moterys L. R. K. Federa
cijos Kongrese, savo sesijoje, 
Snešė protestų prieš visus gra 

ių kontestus kaipo prieš 
•kinimų lietuvių mergaičių 

ir įžeidimų moters asmenybės 
K. R. VoailMų

mų, vadovaujant Onai Buller. 
Buvo šitaip:

1931 metais vasarų Bienfai- 
to ir Estevano apylinkių an
gliakasiai pradėjo judėti dėl 
trumpesnių valandų ir didės 
nio atlyginimo. Nugirdę tai 
kokie ten agitatoriai tuojau 
pribuvo pas angliakasius ir 
pradėjo siūlyti darbininkams 
savo unijų vardu Mine Work- 
ers Union of Canada, sakyda
mi, * kad jeigu laimėsite tų 
unijų, gausite į dienų po $4-- 
5.

Daugelis darbininkų jiems 
patikėjo. Pamatę agitatoriai 
Jorkin ir Sloan, kad jiems Čia 
gera dirva, pasikvietė ir dau
giau, iš kurių buvo žymiausia 
Ona Buller, bet .jos kalba bu
vo aiškiai nukreipta į Work- 
ers Unity League, kuri yra 
vadovaujama III internaeijo- 
nalo.

Po Onos Buller kalbų, dau
gelis darbininkų jau buvo at
šalę, nes ji aiškiai pasirodė e- 
santi komunistų sekėja, bet 
darbininkai jau buvo pertoli 
nuėję, nes jau streikavo; dau
guma tat nutarė laukti, kas 
bus toliau.

likti kaip ir buvo. Spalių 29 
d., šių metų, kompanijos pra
nešė, kad atlyginimas nebus 
mažinamas. Darbininkai ir vė’ 
aprimo.

Virš minėtam straipsny pa 
minėta ir kas link sekmadie 
nio darbo. Kiek man teko pa 
čiam patirti, kapitalistai ir 
komunistai visados veržiami 
prie sekmadienio darbo. Tai 
aiškus yra įrodymas, kad iš 
kapitalistų kįla komunistai, 
nes šių dieni} kapitalistai jau 
yra pertoli nuėję.

Mums, katalikams, reikia 
žiūrėti ir nesnausti, kad jie 
mūsų nepadarytų kaipo savo 
vergais.

Baigdamas šį straipsnelį dar 
noriu pasakyti, kad vysk. M. 
d’Herbigny straipsnis nevie
nam aklam parodys kelių ir 
nušvies, kas yra komunizmas, 
kokia jų propoganda ir prie ko 
jie veda. ' ' f' 1 P. J. L

UEIUNSESUMIU
' MII SPAUDOJE

• lf"1
Viename Anglijos žurnale, 

būtent “The Aroplane”, spa
lių 3 dienos laidoje, 1934 me- 

buvo įdėtas straipsnis a- 
pie Lietuvos eskadrilę, kuri 
buvo susidėjusi ii 3 orlaivių 
Šri Antanu Gustaičiu priešaky 
tikslu aplėkti Europų ir ap
lankyti didesniuosius miestus. 
Buvo įdėta lakūnų ir orlaivių 
paveikslai. Gražus tai pasiro
dymas pasaulini; malonu būtų 
girdėti daugiau tokių eskad
rilių. F- J. L

6ARSINKITĖS
“DRAUGE”

Rugsėjo 29 d., 1931, agita
toriui pranešė, kad turi va
žiuoti į Estevan, Sask. mies
tų, o paskui į dirbančias ka
syklas ir jas sulaikyti, kad 
nedirbtų. Daugelis streikerių 

ir padarė. Išvažiuojant 
iriai įsakė neklausyti po

Kdj«, jeigu ji darytų kokius 
t^riędymus.

Nuvykus į Estevano miestų, 
policijų įspėjo, kM streikeriai 
ripyąliupfų į miestų; ji nelėi- 
siaritiJ v V

Bet streikeriai nepaklausė: 
pradėjo veržtis, o' R^pjja la
zdomis ir revolverių buožėmis 
daužyti. Streikeriai pradėjo a 
kmenimis ir geležgaliais poli
cijų mėtyti, o policija iš sykio 
šaudyti į viršų, o paskiri, ma
tydami, kad streikeriai labiau 
akmenimis mėto, į streikeriis. 
iš kurių bnvo 3 nušauti, bū
tent P. Markūnas —- lietuvis, 
N. Norgan ir J. Grysko — n- 
ktainiečiai, ir daugelis sužei
stų. Įvyko areštai. Areštuotie
ji turėjo atsėdėti kalėjimuose, 
o paskui, ne Kanados piliečius 
deportavo.

Taip ir liko darbininkai nie
ko nelaimėję; jie turėjo grįšti 
į darbų, kiti visai buvo atlei
sti. Gi agitatoriai: Jorkin, 
Sloan, O. Buller ir kiti pasi
slėpė taip, kad ir po Šiai die
nai nėra žinomi. Jų sekėjai il
gų laikų mėgino darbininkams 
įkalbinėti, kad jau mes turim 
unijų, tik reikia mokėti mėne
siniai mokesčiai. Daugelis tam 
irgi patikėjo ir mokėjo kas 
mėnuo po 1 dolerį, o paskui 
tie sekėjai surinkę pinigus pa 
bėgo į Angliju, ar Škotiją. Tik 
po to darbininkai suprato, kad 
jie yra komunistų apvilti. 

Komunistai visuomet iš ka-

1$ ESU DVIRAČIU 
KAUNAN

Į 1935 m. Draugijos Užsie
nio Lietuviams Remti Kaune 
organizuojamų užsienio lietu
vių kongresų kai kurie jau re
ngiasi vykti. Be kita ko, iš 
Esu (taip vietos lietuviai iš
eiviai vadina Esseno miestų) 
Vokietijoj į kongresų rengia
si vykti Esu lietuvių visuome
nininkas darbininkas M. Ado
maitis; vyks dviračiu (apie 
1,500 kilm.).

Pažymėtina, jog Esuose gy
venantieji lietuviai kilę be
veik išimtinai iš Suvalkų kra-( 
što ir kai kurie iš jų čia gy
vena jan net po 40 ir daugiau 
metų. Daugelis jų dabar be į 
darbo.

Kų sako gerb. kunigai apie 
Vargonininkų Sąjungos leid
žiamų, mėnraštį “Muzikos ži
nios”.

Chicago, Ui. Didžiai gerb. 
pralotas M. L. Krušas: “Tik 
tokiu būdu galėsite prieiti 
prie geresnio bendro veikimo 
ir padidinimo Vargonininkų 
Sąjungos narių skaičiaus. Pra 
šau siuntinėti ir man “Muzi
kos Žinias”. Už prenumeratų 
dabar užmoku $1.00”.

Grand Rapids, Mioh. “Svei
kinu su dideliu darbu lietuvi 
škoj bažnytinėj muzikoj. Pri- 
siunčiu $1.00 ‘Muzikos Žinių 
prenumeratai. Kun. J. Lip 
kus.”

Detroit, Mich. “Brangu* 
Tamsta: Malonu man, kaipo 
muzikui, kad Varg. Sų-ga pra 
dėjo leisti tokį ideališkų ir la 
bai naudingų žurnalų. Gal ii 
iš galėčiau, laiks nuo laiko, 
prisidėti prie jo su giesmeli 
arba dainele. Įdedu $1.00 pr^ 
numeratai. Kun. J. Čižam- 
kas”. -

Cicero, UI. “Bile darbe, di 
rbant sujungtomis jėgomis, ga 
įima daug daugiau naudingu 
nio padaryti. Muzika yra labai 
svarbus darbas. Chorus vesti 
reikia bendrų apmųstytų jėgų. 
“Muzikos Žinios” padės ben
drinti ir stiprinti jėgas, prave
sti bendrų svarbaus darbo mi
ntį, muzikoje, giesmėse ir dai 
nose. Dieve jums padek. Kun. 
U. J. Vaičūnas

Didžiai gerb. kuri. H. J. Va* 
čūnas suteikė $3.00 “Muzika 
Žinių” prcnumerdtai. Labai 
ačiū.

Įdomu būtų išgirsti minti, 
gerbiamų kunigų iš Rytinių 
valstybių.

N. Kulys, “Muzikos Žinių” 
leidėjas ir V. S. sekretorius, 
1619 N. Daiuen A ve., Chicago, 
III.

ARGENTINOS LIETUVIAI 
ORGANIZUOJASI

Buenos Airese 
Draugijos Užsienio

me originalumas f Originalu-; jo William J. Farwell, pama 
mas tik jiasakyme bei pada- j tyti judamuosius paveikslus a- 
ryme paprastų dalykų bet ne- i pie automobilių nelaimes. Ro- 
pa prast u budu. dė, kaip maži automobiliai

greitai praūžia skersgatvius, 
atsimuŠdarni į didesnius, it 
kaip negyvi ištraukiami iš po 
susidužuRių automobilių. Vie
na žiūrėtojų, gražiai apsitai
sius, rankoje laikanti arešto 
popierų už važiavimų automo
biliu būnant girtai, greitai už 
simerkė kai pamatė automo
bilių apsivertantį ir atsimuša 
ntį į stulpų. Kiti žiūrėtojai 
apalpo. Nėra nieko geresnio 
už gyvus vaizdus, kad paro
dyti žmonėms, jog neatidus 
automobilių vairavimas visa
dos lenktyniuoja su mirtim.

Tfllas chemikos profesorius 
padarė šitokį bandymų: Jis 
mokiniams prieš akis pastatt 
bonkų, ant kurios buvo para- 

“Lelijiškas Perfiumas”. 
Toliau liepė tiems pakelt* ran
kų, kurie užuos kvapų išeina 
ntį iš bonkos, kai jisai išims 

J j kamštį. Profesorius išėmė ka 
’ mštį ir tuoj visi sėdintieji pi 

runose eilėse pakėlė rankas. 
Profesorius nusišypsojo ir pa 
rodė mokiniams, kad bonkoji 

{buvo grynas vanduo.

Pasirodo, kad gamta aprū 
pina visokiais būdais. Statis 
tikos rodo, jog kai per karą 
žūsta daug vyrų, taip po kari 
daug daugiau gimsta vyriško
sios lyties, negu moteriškosios

ŠLUOTKOTIS
Drožia Leonas Lievža

po geriausiai parduodama kny

sta į aštuonias kalbas.'Jei esi 
skaitęs tų knygą, suprasi, dri
ko jų žmonės perka.

(RAITYKITE III PLATIJI 
MTK “DRAUJA“

Knyga, ‘Anthony Adverse’ 
kurios autorius yra ITervey 
Allen, per paskutinius 15 mė
nesių užima pirmų vietų kai-

PALAIKO
SVEIKA

PIENAS
6BIMYNĄ

įsisteigė Į
Lietuvia- Mokslas 

ms Remti (DULR) skyrius. ’ 
Valdybon išrinkti: pirmininku 
Pranas Dambravas (buhal-e. 
ris), vicepirmininkas Pranas 
Ožinskas (komersantas), sek- 
retoriuR Stasys Mižčikas (žur-/ . ■ -r • j*.
nalistas), iždininkas Vincas 
Kuraitis (iliustratorius). Sky 
rins užsimojęs plačiai veikti.

Laikraščiai jaunam rašyto 
jui privalo būti taip kaip 11- 

įgoninės jaunam gydytojui. iTau 
nas gydytojas, išėjęs tam tik
rus mokslus, gauna progos pri 
taikyti teorijas praktikoje. 
Jaunas rašytojas laikraščių 
skiltyse turėtų gauti rašybo
je lavinimąsi.

DARIAUS IR GIRĖNO
PORTRETAIJŽSIENIN
Draugija Užsienio Lietuvio 

ms Remti, pastebėjusi, jog Dn 
riaus ir Girėno vardai šiuo 
metu priklauso prie labiausia* 
populiarių vardų užsienio lie
tuvių tarpe, užpirko šių did
vyrių tam tikrų skaičių port
retų ir siunčia juos užsienio 
lietuvių mokykloms ir šiaip 
organizacijoms.

įvairių garsiųjų 
žmonių buvo įvairiausiais bū 
dais įvertintas: Aleksandrai 
Didysis taip įvertino mokslų, 
jisai daugiau gerbė Aristotelį 
užtat, kad jis išmokslino jį, 
negu savo tėvų Pilypų, kuris 
išauklėjo jį- Daugiau gerhė 
mokslų, negu gyvybės davėjų

Visi kalba apie originalu-

ypi

'NAUJAS IAR ĖDIMAS PANAIKINA 
NKAVSMI'S

RHEUMAIISM
ARTHRms - NKITOTIR S«A- 

TICA - LUMBAGO, Etc.
Kurie kratyto rhciiDMIlkoa skaus

mu* dabar (Ikrui illliuifUd iMNijii 
Nenrartajpi Išradime. kuria rulruąrl 
na Hhrrrmatismo, Helatk-s. Menrrtk*. Ir 
L.vnhaco kankinam) skam'Hg. Jeigu 
JA* arlm JA* <lrati*ul kenčia Rlieii 
nutilko* skanam.i*, mm nutartum 
Jum* pamėginti 4| nanj* Mradlm*. 
kuri* paluarrlnu Aauomua I* pūdam 
kemAlnJnn dėkingu* JI* reikia lyg 
koki* iavnslla, greit Ir mandagiai, bet 
be hlAdle* Jame nėra nuodu, nartto- 
Ilkų arlta m<gdonag va'Mg. Pa*ių*kit<- 
Sftr ui mg * larg SI rtydil-t, kurt gera 
30 dienu rartoMMMl.

JAY - CF.E LABORATORIES 
«•! VVInthrop Street. Rmnklyn, N. Y.

Dienraščio “Draugo”

25 METI, JUBILIEJINIS
KONCERTAI

Sekmadieni, Lapkrido-Ho*. 18 d., 1934
LIETUVIŲkįAUDITORIJOJ

3133 South Halsted Street
šio jubiliejinio koncerto programa bus labai 

įvairi. Chicagos lietuvių parapijų vargoni
ninkai, chorvedžiai, pasirodys su savo rinktiniais
, . Tį i-.'Z r •T'--** v'

daimnkais.
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. . - 
Gimimo Paneles šv. *• B. 
šv. Juozapo - K. Gaubis 
šv. Antano - A. Mondeika 
Visų šventųjų *• J. Rakauskas

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 Chicagoje.

Lietuviai myli dainas ir prie kiekvienos pro
gos jas dainuoja. “Draugas” nors neturi savo 
choro, bet jisai kitus skatina prie muzikos ir dai
nos.

Mūsų parapijų chorvedžiai turbūt niekuomet 
taip smarkiai nesiruošė prie koncerto, kaip da
bar praktikavo/dėl “Draugo” Jubiliejinio Kon
certo. Lauksime gausios publikos ir už tikrina
me, kad šis Jubiliejinis “Draugo” Koncertas pa
tenkins visus.

“Draugas” per 25 metus visiems padėdavo 
didelius darbus nuveikti. Dabar išpuola, kad vi
si “Draugo” prieteliai ir rėmėjai padėtų “Drau
gui” šį 25 metų Jubiliejų tinkamai, kaip reikia, 
apvaikščioti ir paminėti.

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.
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Geri virėjai vartoja 
daug šviežio pasteri
zuoto pieno maistui. Jis 
pagerina maisto skonį 
.— prideda kvapsnį.

Geros motnos prižiū
ri, kad kiekvienas as
muo šeimoj išgertų sti
klinę pieno, su kiek
vienu valgiu, nes jis 
padeda išlaikyti sveika, 
tų.
TAUPYKIT PINIGUS

Pirkite šviežių pienų 
iŠ reguliario savo pie
niaus garantuojančio 
gerumų. Jis paliks jį 
kasdien pas jūsų duris 
— tai parankus ir tau
pus būdas pirkti.
MII.K POl NDAT1ON, INC. 
A non-profit organleatlon 
*ndowed to glve out' selen- 
tlflc facti on (tenaral hefilth

tt.Warkcr Drlve. Chlrmcn

Daktaras Sako Kaip 
■ . ISvengti Slogų
Žymuo avelkatoa apeclallsta* yra pa
reit k ,8. kad 83 nuo*, šios šalie* a*- 
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
kad •"raktas'' lAvepglmuI slogų, yru 
palaikyti, atsparu, kuri nugali daug 

mai pakenčiamai susirgimų prb>- 
flaatl. ?-■ •- ' <•'' ’ ■ •■*■•**'.»a 1

'MITO A-TON E pasirodė stebėtinų 
tonikų Mdayojlmul Ir palftlkymui 
atsparos. Jis tiesiai pasiekia nipdipu- 
slun oreramiR. “Telktu Jiems daugiau 
jėgos, ir .jie Ameta nuodu*, kurio 
būna prtėSastlml įvairių negailų l>a- 
har laOlM. Jutus būdavoti ai sparų. 
IpikN MVOA-TQNE ilk trumpa lai- 
Rg. Ir temyklt stebėtinus resultntus. 
Pardaioda -Ir garantuoja visi apile- 
korlal. Pinigai grųžin&ma,- jei esat 
nepatenkinti. Menesio trytnientns nt 
Vien* DolerJ.' Eengva priimti Ir pa
laiko Jus tvarkoj.

Nito užkietėjimo Imkit—VOA-SO1. 
— fdealų UuosnotoJn vidurių 25c 
Ir sne. ,

Buy glovus with whot 
it suves

Nerelk mokAU (te. of
Rantų montj. Usterine To-

Ch Pašte gaunama po 8 (o.
■myk. kaip gerai ji vei

kla. Jg vartotodamae ppv 
aaetus sutaupai (Itt.

USTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

Stop 
Itching 
SkinNHR
^rllmnas l«mo 

alsMJIm, odos | poru'., s-hnn.1.. 
— Ir psnlMnirss pri. (toasn,— 
podkų. dedervines Ir l«hėrl»r>,| Ža
los hovslk olsbokllrirsl pr«.*«Ur* 
risekls. odos Intsrijaa k*d*n«i 
*o «ydyn,o rpstyhe. r.t»l r.n's- 
mo. kilo** «vdnn'**e viim* »si*»l- 
Svetoo nOi.Ure— T*r <e- (i To*. 
Uogai (Tirtas Soma irt ir-

‘ ‘ “ 11, M,

temo
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ETROITO
ŠV. ANTANO PARAPIJA
L. Vyčių 102 kp. lapkr. 6 

d. įvyko mėnesinis susirinki- 
maa. Nutarta:

1.) Kuopon įvesti pašalpinį 
ir pomirtinį skyrius. Išrinkta 
komisija planams sudaryti: V. 
Bandoraitis, S. Baihokas ir 
J. Sakalauskas.

Penktadienis, lapkr. 9 d., 1934
■BFrunurnv u.ieacagi

Kol gyvas būsiu, melsiu V.X
Dievo visiems sveikatos ir gau 
šių malonių.

Nuoširdžiai prašau ir lau
kiu gailestingų lietuvių pa
galbos maistui ir gydymuisi.

J. Lapinskas, 1417 8. 49 Ot.,
Cicero, 111.

6v. Antano bažnyčioje sek- 
iuadieniais būna laikomos pe 
nfeerios šv. Mišios: 6, 7:30, 9, 
10:30 ir 12 valandų. Kurie 
anksti negali ateiti, tie guli 
12 valandų ateiti šv. Mišių 
išklausyti. Sv. Antano parapi
jos žmonių tarpe tik apsilei
dėlis šv. Mišių neklauso. , 

Katalike, būk kuo esi, ka- 
taliku-ke. Keiks mirti. Po mi
rties amžinatvė sulig užsipsl- 
nymo. Neatidėliok laiko. Įki
bai* dirbk. Eks- Komunistas

Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelį 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina. $1.90, dar 
galima gauti.

• DRAUGAS” PUB. CO., 
2834 So. Oakiey Avė.,

vieno darbininko, ir kad visi skyriai. Kurios nori, gali įsi- 
turi išsiskirstyti. Nuliūdusi rašyti prie pašalpos piruto ir 
minia, keikdama skirstėsi. Bu- antro skyriaus. Moterų Sų-gų 
vo darbininkų ir iš toli atva- yra didelė organizacija, 
žiavurių. Ir dažnai taip pasi- Man teko pasikalbėti su be
taiko. ' liomis moterimis. Raginau jas

Laikraščiuose praneša, kad įsirašyti S-gon. Viena labai 
gauna didelius užsakymus ir apgailestavo, net verkė, saky- 
kad daug žmonių ims į darbų J darna: “pinna negalėjau, nes 
Žmonės atvažiuoja tos “lai- J maži vaikai ' buvo; turėjau 
mėa” ieškoti. Iš toliau atva- daug darbo, e dabar negaliu”, 
žiavę sutinka vargų. Iš toliau Man paklausus kodėl, jinai 

Bet

ir

K.

2) Lapkr. 17 d. Lietuvių
fcįįk surengti šokius. Pelnas’atvažiavusiems prieglaudos ir atsakė: “Esu persona
eis pusiau sn j, trapus.

3 j Muz. J. A. Blažys atsi
šaukė, kad ar negalėtų Vyčiai 
nupirkti bažnytinių giesmių. 
Nutarta nupirkti iš Vargoni
ninkų Sųjungos kalėdinių gie
smių.

4) Susižinoti su Chieagos 
Vyčių bovlerių Lyga.

5) Lapkr. 25 d. suruošti di
delį vakarų (teatrų ir koncer
tų). Darbuosis Vyčiai ir pa
rapijos komitetas.

Kun. I. F. Boreišis dėkojo 
Vyčių eucliaristininkų sekcijai 
už veiklumų.

jokio aprūpinimo valdžia dy- * vis vien aš jų kalbinau, kad 

kai neduoda. Neturint pinigų, įsirašytų nors į apšvietos sky-

Moterų Sąjungos 64 kp. ei 
na narių vajus. Kuopa neskai
tlinga, todėl nąrės, kiek galė
damos, stengiasi naujų narių 
gauti. į ’ '

Moterų Sųjunga yra kilni o- 
rganizacija. Kiekviena katali
kė moteris ir mergina turėtų 
būtinai įsirašyti. Ligoj moka
ma pašalpa; yra ir pomirtinė. 
Nelaimėj labai didelė parama. 
Mokestis nedidelis. Taipgi kie
kviena narė gauna organų 
“Moterų Dirvų”, kurtame tel
pa įvairių pasiskaitymų, bei 
pamokinimų.

priseina visokių priemonių 
griebtis.

Patartina lietuviams pirm 
važiuosiant į Detroitu susiži
noti su čia gyvenančiais. Čia 
irgi yra daug bedarbių, ir se
nų darbininkų ir negali gauti 
dartm, o kų sakyti apie nau 
jus.

ŠV. JURBtt PARtfUA
Visų Šventųjų šventė, Šv. 

Jurgio bažnyčioj, gražiai ap
vaikščiota. Vakare per pamal
das choras galingai giedojo 
Mišparus.

Altoriai buvo sesučių pa
puošti gedulu. Klebonas k«m. 
J. Čižauskas pasakė šventei 
pritaikintų įspūdingų pamok
slu Žmonių buvo pilna baž
nyčia.

Uždūšinėj dienoj atlaikyta 
trejos mišios, giedota egzekvi
jos. Daug žmonių ėjo prie šv. 
Komunijos.

rių, apie kurį plačiau paaiš 
kinus pagalvojo ir pasakė. 
“Gerai, gausiu moterų laikra 
štį ir galėsiu sykiu su jumis 
dalyvauti; įsirašysiu”.

O kita moteris buvo jos 
draugė, jaunesnė, ir džiaugėsi, 
kad gali įsirašyti į pašalpos 
skyrių. Daug dar randasi mo
tery kurios niekur nepriklau
so. Susirgus, ar numirus, ne
turint pinigų, nėra iš ko pa
laidoti. Skurdu būna žiūrėti 
kaip miestas laidoja. Bet jei 
jos būtų prikiauensioe prie ar 
ganizacijos, tuomet Iš poni ir 
tinęs būtų gražiai palaidotos 
Be to, visos narės susirinku
sios atiduoda paskutinį patar 
navimų.

Taigi, gert). moterys ir jau 
nos mergaitės, stengkitės da 
bar įsirašyti. Nelaukite, ko1 
visai pasenaik

Mes turim ir jaunamečių 
skyrių (kiekvienoj kuopoj tu
rėtų būti jaunamečių sk.). 
Gražu nuėjus į jų susirinki

NESIDUOKITE SUVE
DŽIOTI

Henry Ford paskelbė, kad 
1935 metais padirbs milijonų 
abt’omobilių ir padės apie 32,- 
000 daugiau darbininkų. Pa
matę tokias žinias ne tik de- 
troitiečiai džiaugiasi, bet ir 
kitų miestų darbo žmonės žin- 
geidauja.

Lapkr. 5 d. prie Fordo dir
btuvės suplaukė virš 5000 da
rbininkų, manydami gauti da
rbo. Atjojo keli vačmonai, pa
sakė, kasi šiandie neims nei

Pereitų sekmadienį parapija 
surengė “keno” paity ir šo
kius, parapijos svetainėje.

Daug žmonių atsilankė, kad 
gražiai praleidus laikų; vieni 
lošė “keno”, kiti šoko. Buvo 
keletas kalbėtojų, politikierių.

Lapkr. 3 d- rtiirė a. a- Sta
nislava Daškiūtė. Velionė bu
vo dora, rimta mergaitė, pri
klausė sodaKeijai ir Maldos 
Apaštalystės dr-jat Užtat ga
vo gražų paskutinį patarnavi
mų. Grasiomis bažnytinėmis 
apeigomis palaidota antradie
nį. Ilsėkis ramybėje.

Tylutė

KAM VAIKAMS REI
KIA SKYSTI UUO-
FttOTOJĄ ,
Laikiną vaikučių palengvinimą, 

kurį gaune nuo nebaugaus Huo- 
Miiotojo, gali baigti vidurių įtem
pimu. ir net inkstams kenkti. Tto- 
kemas paruottaa II novu (kojas na
tūriniai veikia. Veikimo laiku nė
ra jokiu nepatakutnu nei paakui. 
Veikučiams nereikia duoti 'Mobel- 
tnvi,” doną dvi ar trla diena* paa
kinu.

Ar vaikučių vidurių utklatėjl- 
mu gali būt pnl>*ngvt»t»s. "Taip", 
ako d nu kelta gydytojų. "Taip”, 
ėako daugeli* motinu, kurios nau
dojosi protingais gydytojų patari- 
jniUs: 1 Tdrlnk gerą nkystą nuo
motoją. 2 Duok aa/ką sulig klek 
Mietenia reikalauja. S lalpanlAkal 
MiniaSink talką. Jeigu pakartotas, 
kol viduriai natūraliai veikia.

I virt Intas skystas ifuosuotojas 
(loke kuris žymiai vaikučių vsr- 
tnutinaa). yra llr. CaldweH’s Hyrap 
f<-t»eln švelnus Wo lluoeteotojo pą- 
gamlnlmo 'elkimas yra geriausia 
fonu,, p-rdėil vafkučlams — taip
gi ir užaugusteins. lAuomiotaJo 
saiką K • u.. .'H • I - M • -n. ■ g .to
ils u R Ir n-lki.lo.

Jfleų • i-»lnll k.-.« i.-.r-l- ■ l.i lu 
CaMn eil s Syrup Pepsto.

Lapkričio pabaigoje įvyks 
parapijos baearas. Kun. J. B. 
Čižauskas atsilankęs į susirin
kimų kvietė sųjungietes dar
buotis sykiu per bazarų ir tu 
rėti savo skyrių. J komisijų 
išrinktos: P. Vizgaitienė ii 
E Mikalionienė. Joms padės 
pasidarbuoti A. Gustaittanė., 
pirm. J. Medinienė ir kitos.

J. B. M.

puošę įvairiais kostiumais 
kaukėmis.

Teisėjų J. lipinaičio, 
Baikanakaitės, U. Palevičie-
nės ir J. Blaževičiaus nuos
prendžiu už gražiausius, juo
kingiausius, - įvairiausius kos 
tiuiuus sųjungiečių dovanas 
laimėjo: M. Kaeevičiūtė, E. 
Kaaeviėiūtė, Pranaitienė, E. 
Vaičiūnienė, M. Bartkienė ir 
Barkauskienė.

Vakarui dovanų aukojo: M- 
'Jurienienė, V. Čepulioniūtė ir
A. Blaževičienė. Daug pasida
rbavo šiam parengimui komi
sija: A. Vizgaitienė, M. Vai
čiūnaitė, V. Čepulioniūtė, pi 
rm. J. Medinienė ir E Mika- 
lionienė. Komisijai tų vakarų 
darbuotis padėjo V. Mikalau
skienė ir jaunametės sųjungie 
tės E. Dainauskaitė ir E. Bag
donaitė.

širdingai ačiū gerb. kun. J
B. Čižauskui už paraginimų 
žmonių atsilankyti ir visiems, 
kas kuo nors prisidėjo ir pa
rėmė pramogų.

Moterų S-gos 54 kuopa nu 
tarė surengti vakarinius kur
sus, kuriuose bus mokinama 
lietuviškai skaityti ir rašyti. 
Prasidėję lapkričio mėn. 5 d. 
Famokoe4>ūs duodamos du sy
kiu į savJFftę: pirmadieniais ii 
antradieniais, parapijos moky 
kloję, 7 vai. vakare.

Kursus galės lankyti vyra; 
ir moterys, taipgi jaunimas 
Pamokas dėstys 6v. Jurgio 
parapijos mokytojos seserys.

Nepraleiskit geros progos, 
nes mokslas visiems reikalin

ATSIPRAŠAU

Pirmadienio ‘Draugo’ mime 
rvj aprašyme apie Cicero* so 
daliečių šokių vakarą nebuvo 
paminėti vardai dar dviejų 
komisijos narių, būtent: Liu 
dvikos Mikulytės ir Sally De
nis. M. D.

VARGŠO PADĖKA

ARKIVYSKUPAS JUROM 
MATULEVMIUB. Labiau ii 
labiau auga pasitikėjimas šiai 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai 
kai, kuda Dievas leis jį išvys 
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažirti 
to garbingo Vilniaus vyskupt 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos;

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
i žmogaus, bet daugelio mūsų
i______________________________________ ________________

Cicero. — širdingai dėkoju 
gerb. kun. H. J. Vaičūnui,.ku
ris mane vargšų ligonį visu:; 
ligoninėse ir namuose aplan
kė ir šelpė. Ir dabar, maty
damas mano kritiškų padėji 
mų, aukojo $10.00. Per jo pra 
tartus žodelius į žmones susi
rinkimuose gaunu medžiaginės 
paramos.

Už tokių geradėjystę ir au- 
keles, gerb. klebonui, labda
riams, ir visiems, kurie išei
nant iš bažnyčias, man gatvė- Į 
je, ir namuose aplankydami, 
aukoja, visiems, o visiems ta
riu širdingiausį (ačiū.

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos 

N o vena, prie Šv. Antano 15c.
Novena Neperstojančios Pa

galbos 10c
Novena prie Sv. Teresėlės, 

Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame 

nuolaidų
surinktos D—ro J. Basanavičiaus 
Dviejose dalyse. Viena 25e, abid* 
vi ūOc. Dabar galima jas

“DRAUGAS’ PUB.
2394 So. Oakiey Ava./

Clifcago, III.

LIETUVIAI DAKTARAI: , 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI:

OR. P. ATKOČtONAS
DENTI8TAA

1444 SO. 4»th CT., CICERO, ELIu 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 16—I vai. 

3141 SO. HA1ATEO Wt., CfiUOAOO 
Paaed. Sered. Ir SubaL 3—9 vai.

mus matyti, kaip jos stengia 
si mokytis lietuviškai, vesti I gas. Pasinaudokite proga, 
susirinkimus, duoti įnešimus
rašyti protokolus, rengti vaka 
rėlius, dainuoti. Kaip gražu 
motinoms metyti, kad jų du
krelės nelaksto po gatves, bet 
gražiai laikų sunaudoja.

Taigi nelaukit paraginimų.
Parodykit, kad ir mes galini 
veikti ne tik namuose, bet ir 
visuomenėj. Kaip gražu maty
ti laikraščiuose, paveiksluose 
pasižymėjusias moteris. Sten- 
gkirnės ir mes vienytis, orga
nizuotis į kuopas, parodyti 
visuomenei, kad ir mes moka 
me veikti ir dirbti visuomenei 

Stokime į eiles, sykiu su to 
mis sųjungietėmis, kurios uo 
liai ir nenuilstančiai darbuo 
jasi jau dvidešimts metų.

J. H. Medinienė

anos žinios
<V. VALANDA

TeL LAJ^ayeite sos?

DR.A. RAKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI x
3061 Weat 43rd Str.

(Prie Archer A ve. netoli Kedzi'e) 
Va.la.ndoa: nuo 2 Iki S vai. vaKtro 

Seredomia ir nedėliomla pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: UAFayetto 3650
Kės. Tel.; VIRątnla 0669

DR. V. E. SKOLOS
DENTISTAS

GAS X - R A T
4143 ARCHER AVĖJUIE 

Kampai Franclaco Avė.

Dienoms Tel. LAPejette MM 
Kaktlmto Tai. CAKal «4M

DR.A.J.JAVOK
Offioe: 2643 W. 47tb Street
Vai.: 2 Ikf 6 popiet, 7 Iki • vak. 

Nedėlioję pagal eutarti

Offioe Tel. REPublic 7«M 
Ras. Yri. GROvekM M«7

7017 U. FAIKFTEIiO ATE.

DR. J. J. SIMONAITiS
2433 W. MARQUEFFE 11OAE 
GYDYTOJAS Ir CHIRVKOAA 

▼ai 3-4 ir 7-9 vak. Ketv. 3-13 ryto
, -.NrtUM aoaum.

TeL CANal 0267
Rea. FROaąeet 406*

DR. P. Z. Z AUTOMS
GYDYTOJAS ir CHIBURCtAE 

1831 SOUTH HALKr 
Resl(IencUa 6600 So.

Valandos: H ryto Utį 3 popiet 
6 Iki S v. vakare

LAKayette 7656

DR.F.tWWSKl«AS
GYDYTOJAS U CHIRURGAS

4140 Rrebor Ryeeim 
VsL: 2—4 U f—• vąk vakare 

Rca. 2136 W. 3tth St. 
Tel. GAMsl S4PS

Tel

Office Pbone

i u-«
Rea. and Office

22 2OM So. ImavUt St
/•UJįytt, OAHAUMoe

-Bf,

RAYYKO

Sv. Antano bažnyčioj šio ^s- 

nktadienjo vakarų, 7:30 vai., 
bus Šventoji Valanda, aukoja
ma už sielaa skaistykloje.

Sv. Valandų ves pats klebo
nas kun. H. J. Vaičūnas. Visi 
Cloeroe ir apylinkės katalikai 
kviečiami dalyvauti.

Sis yra Uždūsinis mėnuo 
Gal neturime darbo, gal netu 
rime turto; turime - gi maldų 
ir Dievo malonių šaltinius. Die 
vo malonių turtais: malda, ma
stymais, šv. Mišių auka, visi 
galime, ir turime, naudotis.

DR. VAITUBH, OPT. 
OMOMEYRrSElv ųuę

OR.G.I.BLOŽIS
Tel. CANal 4132

DENTISTAS
2201 W. Oenuak Road

(Kampa* Deavltt St.) 
Valandos; Nuo P Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
8eredoj pagal sutarti

Tel. OAHal <122

DR. S. BJEŽB
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. CenaaR Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

Šaradomis Ir Nedtllemia pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. O&liforaia Avė.

BR.J.J.KOWARSMS
PHY8ICIAN and 8URGEON

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

3 te 4 and 7 te 2 P. H.
Sunday t>y Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki J ir aus « Iki 8 vak. 
Nedėliomla pagal sutarti 

Ofiso MM. BOUtovarA VSS2
Namų Tel. 8239

i aklų kkrttį,

kuria 
efcaudėjlma, 

nervuotu- 
kfcrttį, atltąlao 

Prlren-

Telofo KSraMto 7843

m0, skaudamą akli 
trumparecyatę Ir U 
rta teisingai aktntua 
klaeuoae egaamlnavlinaa daromas au 
elektrą, parodaadla mailaueiae klai
das. Opeclalė atyda atkreipiama 1 
aookrkto* valkus. Kreives akre ati
taisomo*. Valandos nuo 10 Iki l v. 
MedUfoj nuo 10 tiri 13

be

MOTERy DĖMESIUI
Moterys ir .jaunos mergai

tės, pasinaudokit šia proga. 
2inote, kati dabar Moterų S- 
gos eina vajus. įtaiko nebe
daug paliko, nes sausio mėn. 
1 d. tas vajus baigsis. Dabar 
geriausias laikas įsirašyti, nes 
įstojimo mokestis per pus nu
mažintas. Vėliau bus po seno
vei.

Moterų S-goj yra geriau
siai priklausyti, nes yra keli

*

Spalių 30 d. Moterų S-go«,
54 kuopa buvo surengus kau
kių vakarui ir balių. Publikom 
prisirinko skaitlingai, nes j 
s-giečių parengimus visuomet 
publika gausiai renkasi. Taip 
gi buvo atsilankę politikieriai, 
karta ragino lietuvius balsuoti
ui demokratus, nes prez. fy ia 
Booseveltui bus gerinti vykdy 
ti šalies gerovės programų.

Po kalbų sekė baaco ir kor
tų lešimas. Dovanas laimėje 
tt. Valatka, K. Kaiietienė; J 

Blaževičius, M. Malerankienf 
Jutkevičienė, A. Beįeikis ir 
J. Visgaitis.

Po to sekė šokiai. Daug jau
nimo ir augusiųjų buvo pasd-

ADVOKATAS 
LPeWAlTCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.

r; valandos šiokios:
I ? ’

Phone Bonlsvard
AVĖ.

7589

Oftaoi TeL ^AVayette 4417

llUl6.RAXAbsXAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 8-4 Ir 4-8 tai. vak. 

Bealdearijos OTIsm: 22M W. M»b St.
Valandos: 10-13 ir 8-9 vai. vak. 

Beredomls tr NedSUonUe pagal eutarti

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVKNUE
Tel. '

Ofiso vai.:

TE PK. OFISE:
63rd STREET

ir 63rd St. 
1133 

Ketver- 
vakarais nuo 

; iki 9 vaL <

ROSELANDO OFISE:
2 B. lOSrd PLAOE

Kampus State ir 103rd PI. 
Telefonas FULlman 6960 
Kas popietų nuo 3 iki 6, 

SereJomi* iki 'J vak. 
SųbatoimB visų dien| iki 9 v.v.

Z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Btdg., kamp. 18 rt.

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas "

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

PUo»e Q»D4lO62a

TeL Oftoo ROULevard 2213—14 
Rem VKeory 2242

DR. A. J. BERTASfl
Ofise ual. uue 1-2; ase 1:16-1:80 

766 W. 36th Strart

Iri. BOULevard 7042

DR. 6. Z. VEZEL’IS
DHNTI8TA8

4646 So. Ashtend Aria.
arti 4TtA Street ■.

▼aL; nuo I m I vakar
Seredof pagal sutarti

, DR.J.Rim
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WBST 69th ST.
(X. ir Ras. Tel. HSROock 6141

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

Offlcs Tel. Weat*orfk <222

Ras. TeL Hyde Vesk 1361

DR. SUSANA A. SLAKB
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ

araoiALiav*
6900 SOUTH HALSTED ST. 
f iMAdoa: 8 BU 4 po piktų, 7 UU 8 vak.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ava.
8 lubos

CHlCAOa ill 
OFIffO VALANDOS:

Hae 16 Iki 81 vai. ryte. aus I Od 4
po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vgL 

‘ - nu.. 16 pi 12

DR. MAŪR1CE KABU 'J
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0224

Rm.i Tel. PLAsa 2400,
Valandos:

Nue 86-18 v. vyto; >-3 Ir 7-8 v. v.
nuo JO iki 13 dieną

nBl
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Kaip atroflte rtiestas, ritaigu ištiktas fpn- ■ 
aro, a«4r<w ar itertės drebėjimo, taip ir šalis I 
valstybė pw dšArišų politinių perversmų, re
voliucijų. Itar teisiau, nes tenai šalia me
džiaginių fc»oi*riWų daug yra K VfeįkariMoja- Į 
imu dvasinių nesotolių. Dėlto ir tVlte Arija 
po didžiosios revoliucijos atrodė 'kaip kata-, 
strofos ištikto miešta gitefėsiai: įnik jonai 
žinelių išteSyti, išakėto*, grafiteusi kultūros 
ir meno paminklai sunaSiiati, bažnyčios ku
rios dar trti© gaisro ir revolrifcrionierių rankų 
išliko, btnro be gyvatas, Įmonių Edankonm, 
pamirštos.

, senovės papročiu, mažutė Atso bažnytėlė 
' žmonėmis prisipildė, klttemas tos seniai tea

riamos progos, žinoma, ncpražoopeojo; pri
kibo (piktinantį elgesį jaunikaičiams, kurie 
riaęitai girtuoklystei k nedorų nusikaltimų 
pelkėse-; taergaitiems, kurios nieko kilnesnio 
nežinojo, kaip tik šokti, linksmintis it pavo
jingai teis ti įsavo nekaltybe; akliems gimdy
tojams, kurie nežiūri savo vaikelių kėlių ir 
pagaliau visiems kitiems. Diėvo malonė pra
dėjo veikti žmonių širdis; daugelis pagaliau 
sasiprato ir metė savo nedorų gyveninių.

Takiais tai laikais garso&s dabartinių 
laikų šventasis — Amo ldeteMtas buvo tpa- 
skkteB mafitttas Arso parapijos Meteliui. Bu- 
vo tai 1817 Mėtai.

Bet uolusis klebonas vien ^ik parapijų 
lankymu ir savo pamokslais nepasrtonkiiio; 
paskelbė susiriakusienis fenonieme, kad nepri
leistus jų vaikų prie pirmosios šv. Komisi
jos iki toS, kol jie bus tinkamai išmokyti ka- 
tekrnno; mat, dorovės sugedimas nemaža pa
reina ir nuo to, kad gyventajams esti sveti
mos tikėjimo tiesos.
•daVo jo kasdieninis darbas. To stropaus dar 
bo pasekmė buvo ta, kad savo parapijos vai-

. 4 kas žvmiai geriau išmokslino už aplinkiniupragaištingi revoliucijos vaisia. Naujasis 6 F
klebonas veikiai pastebėjo, kad sekmadie- p p Jų' -.J' i
niari ir šveatpreiis daugelis jo parapijiečių vi- Laikydamas šokių vakarus ai'riiamusci
sai nelanko bažnyčios. VyTfci neina Velyki-14 priežastimi nusidėti, jis atsisakė duoti i&ri- 
nės, o per didžiųsias šventes išpažinties atel- Šimų kiekvienam, kas tiktai tenai dalyvautų, 
davo tik kriios moterėlės. Dėl to daugelis Arso mergaičių, norėdamos

atlikti bent Velykinę •išpažintį, veltui glau
dėsi prie klausyklos langelio per 5 ar 6 me
tus pagrečiui, kol galiausia tvirtai prisižadė

Ir Arto parapijoj gyvai tevo jaučiami

\

g-

S ;;;j
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Vaikai namuose huvo . nemokomi kate
kizmo nėi poterių. Sekdami suaugusiais iš i 
mažens įprasdavo keikti, meluoti, apgandruč- ‘ 
ti. O vagiliavimas vaikų tapo kasdieniais • 
reiškinys.

Negeriau buvo ir su jaunimu; vaikinai rr « 
mergaitės nieko kilnesnio nežinodami veržėsi ■ 
į naktinius pasilinksminimus, vakaruškas,. 
tani tikslui, rodėsi, ir tegyveno. Daugelio jų 
dora buvo žemai nupuolusi. Nedaug kų ge
resnio galima buvo laukti *ir iš suaugusių. 
Per iškilmingas šventes ar tautines šventes, 
užuot rirtkusis į bažnyčių, prigužėdavo žmo- 
irių pilnos smuklės.

TokB tai buvo Arso gyventojų stovis,' 
kada kunigas Jonas ten buvo atkeltas klebo
nauti.

i
Kų vienas žmogus galėjo tokioje parapi- 

joje padaryta f Kokių priemonių imtis, nuo 
ko pradėti, kad parapijiečiai liautųsi rūstinę 
Dievų J

Visu pirmo — šventasis klebonas puolė 
prie DieVo, iš kurio tikėjosi visokeriopos -pa
galbos. Kiekvienų rytų, dar gana anksti, bū
davo galima jį matyti klūpantį tuščioje ba
žnytėlėje prieš Švč. Sakramentų ir besimel
džiantį, kad neištikimoji kaiminė grįžtų prie 
Kristaus. Ir dienos metu, ttr tai taršydamas 
ir švarindamas bažnytėlę, ar belankydamas 
parapiečius, gan dažnai atsidusdavo — “Ma
no Dieve! Atversk mano parapiją.”

Pirmutinis jo darbas ir rūpestis — tai, 
kiek galima, sutvarkyti ir papuošti bažnytė
lę, kad Dievo nairftti neatrodytų taip nuskur
dę, kaip ir pati parapija. -Paskiau pradėjo 
lankytis pas parapijiečius į Darnus, norėda- 
ma« arčiau sueiti su jais į pažintį, prikalbėti 
ateiti sekmadieniais į bažnyčių, leisti vttike- 
lius mokytis katekizmo.

Skurdo buvo jūros, darbo daug, o jis tik
tai vienas. Jau kartais pradėdavo nustoti 
ūpo ir energijos, ypač po nepasisekusių vi- 
zitų, po patirtų nemalonumų ir užgaulių iŠ 
parapiečių pusės, bet jis tuokart sau sakydn 
vo: “Klebonas neturi sau įsikalbėti, kad jis 
nieko neffatjs savo parapijoje nuveikti, nors 
visos jo pastangas kurį laiką rodytųsi nevai

singos.” Ir išrikrųjų, kitokios išeities-jam 
nėra; jeigu avelės neieško savo ganytojo, 
tai pats ganytojas tari jų ieškoti. Tekios pa
skatos ir karštos maldos šventųjį stiprindavo 
ir jis, sekdamas <?etojo Piemens pavyzdžiu, 
nemetė lankęs parapijos ir ieškojęs paklydu
sių avelių, norą kartais ir visos dienos jo pa
stangos likdavo bergždžios.

Siuvėjų Lokalo 269 A. C. W. čio 11 d.,\2 vai. popiet, para
pijos mokyklos kambary.

Visi rėmėjui prašomi atsila
nkyti, nes yra daug reikalų 
svarstymui. Taipgi prašomi 
atnešti knygutes dėl oard ta 
ble; Btrnco party įvyks gruo
džio 2 d., 2 valandų popiei, 
parapijos svetainėj.

L Račk&ustaenė

of A. susirinkimas įvyks lap
kričio 9 d., Amalgamated ce
ntro name, 333 So. Ashland 
Blvd., 7:30 vai. vok. Malonė
kite visi dalyvauti, nes bus 
numina v imas valdybos 1935 
m. F. P rasis, sekt.

Town of Lake. — Šv. Cecili
jos gied. dr-ja laikys mėnesi
nį sus-mų lapkr. 10 d., para
pijos salėje, 7:30 vai. vak.

Nariai-ės malonėsite susiri
nkti minėtu laiku. C. B., rast.

Brighton Park. — Draugija 
Vaikų katekizaeija bū-^Gvard. Pirmos Div. Šv. Kazi-

miero Karai, laikys mėnesinį mai 
susirinkimų spalių 11 d., pa- 
rap. mokyklos kambaryje, 2

— Dėlko tu eidamas gatvei 
rankoj luikai jioperų ir pjese 
lįf — paklalsė Jonas B ūk i s 
Galio Pūkio.

— dvigu per nelaimę auto-

jfe, Dliibi, Pa.
8EREU0JE, Lapkr. 14 d| 

kun. Gepanio par. salėj, Plii-1 
la, Pa.

Ketverge ir Pėtayčicjc, La-
». _. , .,pkr. 15—16 d. kun. Ziinbliomobilius mane suvažinėtų, tailpar sttJ^ phi,a Pft

Įžanga 25c Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

užsirašyčiau jo taifūno nume
rį, — utsakė Pūkas.

rašt-

Garfield lietuvių vyrų ir mo 
terų pašalpos klubas turės ba 
lių lapkr. 10 d. 1934 m., Mc 
Knery Hali, W. Madison St 
Visi nariai būtiuai privalo at 
silankyti ir atsivesti savo 
draugus. Galėsite laikų malo- 

praleisti. Nepamirškite
atsinešti atvirutes! Valdyba

North Siete. — Lapkr. 5 d. 
vai. popiet. Visi nariai kvie- ' Lietuvių Politikos klūfbas lai-
čiami atsilankyti, nes yra ke
letas svarbių reikalų svarsty
mui. Valdyba

jo mesti biaurų }>aprotį naktimis trankytis.
Norėdamas užduoti ištvirkimui mirtinų 

smūgį, jis papirkinėdavo griežikas, kad jie 
visuomet prieš pradidedaat šokiams išsiskir
stytų. Smuklininkams smr.okėdavo visos die
nos pelnų iš anksto, kad tik jie šventadie
niais nepardavinėtų degtinės. Parapijiečiai 
•oturėdami kur ūžti, šokti ir girtuokliauti, 
noroms uenoroms užeidavo į bažnytėlę, "bent 
pažiūrėti. O tanai, žinoma, išgirsdavo klebo
no pamokslų. . . <

Šitos griežtos visose srityse retorines iš 
karto daug kam nepatiko. Prasidėjo prote
stai ant protestų. Kartų j klebonijų atėjo 
septyni parapijiečiai ir griežtai pareikalavo, 
kad klebonas iš jų parapijos kuovetkioasiai 
išsikraustytų. Žlibumą* klebonas su tuo reika
lavimu sutikti negalėjo: jis verčiau buvo pa
siryžęs mirti, negu, apleisdamas savo gano-' 
nruosius, pertraukti taip grąžiai pradėtų dar
bų. Atitraukęs mergaites nuo ištvirkusių su
eigų prieš save vėl sukėlė naujų audrų. Kai 
kurie jaunikaičiai, neturėdami su Kuo ištvir
kauti, pasirįžo klebonai skaudžiai atkeršyti: 
Vieni jų nusiuntė vyskupui šmeižto iaiSkų, 
kiti griebėsi kitokių, dar niekšiškesnių, prie
monių. Bet uolaus Kristaus tarno joki pasi
kėsinimai neatbaidė: jis buvo pasiryžęs kad 
ir su pačiu pragaru stoti j kovų, kad tiktai 
savo parapijų išgelbėtų.

Tr kiekvienam atėjusiam prie klausyklos, 
sugebėdavo duoti tinkamų vaistų. Žmonėms, 
kurie gėdydavusi viešai išpažinti savo tiko- 
jimų, jis įsakydavo dalyvauti viešose kata!i 
kų apeigose. Štai, vienas pavyzdys:

— Ar jūs gyvėnate savo gimtajame inio 
stel — paklausė kartų Šventasis 25 m. jau 
nuolį, baigiantį išpažintį.

— Taip, mano Tėve.
— Ar jus daug kas pažįsta?
— Beveik visag miestas.

Labai geraj, mano vaikeli. Dabar at-

Brighton Paric. — Šv. Pra
nciškaus Seserų Vienuolyno 
Rėmėjų 2 skyriaus susirinki 
mas įvyks sekmadienį, lapkri- i $30.00,

kė susirinkimų parapijos sve 
tainėj. Sus-mų pirm. atidarius 
iv protokolų priėmus, pirmi 
ninkas pranešė, Mk<l klubas 
prisidėjo prie Lietuvių Demo
kratų Lygos, taipgi prisidėjo 
prie parapijos bazaro su auka 

Klūbo nary-,

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite
iVC. PANELES

APSIREIŠKI
MO VIETĄ 
-UUROĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
■Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebūklidgų per 
Švenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Heteros,
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietų — Sol 
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worids 
Tabr),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Cbariie Obaplin.

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽTUS sekančiose vietose:

UTARMNKE, l,apkr. 13 
d. kun. Valančiu,m, par. salė-

Užsisakant šiuos judamuo
sius paveikslus reikia adiesuo- 
ti: A. PeldMus, 7035 S. Fair- 
field avė., Chicago, IH.

—

ONA BARZDIENfc
Po tartis Kiškiūtė

Mirti lupki. 7 d. 1934 m , S 
vai. vak., 39 metų amžiaus Ki
lo Ii Ukmergės apskričio. Kuš- 
kflnų parap. Amerikoje ISK.vve- 
no 20 tuetų.

Paliko dideliame nuliūdimo 
Vyrą. Baltramiejų. 5 sūouk Mo
tiejų 16 m., doną 14 m.. Bro | 
ntelovą 11 m., Aleksandrą 10
m.. Juozapą 2 dienų Ir dukterį 
Marijoną 6 m., du brototre Ale
ksandrą l.r Bronislovą ir bro
lienes KISklus, pusseserę ®mlll- 
ją Mačiulienę, Svogerj Adomą 
Kūzą Ir gimines Amerikoj. I.ie- 
tuvoje broli Antaną Ir seserį 
Pranciiką fr gimines.

Kūnas pašarvotas 2427 W. 24 
St. Laidotuvės įvyks šeštadieni, 
lapkričio 10 d., iš namų 8 vai. 
.ryto bus atlydėta į Aušros Va
rtų parapijos bainyčią, kurioj 
įvyks sėdu linuos pamaldos už 
velionės sielą, f’o pamaldų Ims 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines. drau^us-Koa ir pažys- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, fU-ial, Ikik- 
tdrys, Ba> in . Hr./lcuča, 'Gimi
nės ir 4Hn..m i

Laidotuvėms patarmttja gru- 
borlus A. Masalskis. Telefonas 
UOUIevard 4139.

VENnuNM»mi£o,nc.
UftfcMjal

4r Urkl.tmiMlų

Nuvargęs po ilgų ir įspūdingų dienos ke
lionių, vakarais jis paprastai sėsdavo prie 
proto darbo: ruošdavosi pamokslams ir fea- 
tekizarijai. Neretai iki pat vidurnakčio prie 
silpnos žvakės šviesos, būdavo galima jis pa
stebėti, susHenkęs prie knygos ar prie popie- 
ros lapo. Klebonai būdavo aišku, kad šven
tadieniais ar sekmadieniais jo pamokslų klau
syti teateis tik nedaugiais žmonių. Bet jis ta 
nepaim*.- pamokslui rengdavosi su vmiška «o- 
liftuu ir atsidėjęs; jis numanė, kad jo guai 
pasakytas pamokslas bent dalinai v» tik tan 
papasakotas ir nebuvūsiema. Taigi pamok- ‘ 
slo metu jis su šventa tioloina krripdavo.-i 
stačiai į piktažodžiautojus, į smuklių Ituiky- 
tojro, į šokių mėgėjus, rodos, jie čia pat būtų. 
t Pagaliau, kada vienų iškilminga šventę, I

ŽIŪRINT PRO DELNĄ pte lupa iš žmonių visokias 
<4dovanas”, išleido cirkuliarų,’ yųe’t 4 V ,|{ l/ 1*
kuriuo draudė kų nors iš žmo
nių imti be pinigų.

Vienam policijos komisarui 
ūkininkas atvežė “dovanų” 
maišų avižų.

— Ko nori! — garsiai pa
klausė 'komisams ūkininko.

— Ponuli, prašau paimti iš 
manęs šių mažų dovanų...

— Ar tu nežinai, kati nieko 
negalima imti iš jūsų be pini 
gų, — tarė komisaras.

Ūkininkas, pakrapštęs pa
de! nų dešimts zlotų, tada ko
misaras sulig cirkuliaro, priė- 
kaušį, įspraudė komisarui į 
mė ir avižas.

11 ■ IVirdžinija Steite, U. Š.^-A.., 
sakoma, įvesta priverstina sto- 
relizacija visų piliečių, kurių 
galvose, taip sakant, gaidžiai 
gieda. Jei ši stoka pradėtų ei
ti po vįs^ Ajįųęrikų, po toTcia 
rokunda reigėtų padėti dang 
žymių asatių ir dar daugiau. 
Amerikos gorinamų ir gazie- 
tose publikuojamų sosaidi fa- 
nrilių.

Viename mitinge cicili^tas 
K. Puvėkas pradėjo pulti ka
talikus. Pakeltu balsu jis su
šuko:

“Tada tik, pagalios, bus 
gera ant žemės, kada tose vie
tose, kur dabar stovi bažny
čios ir vienuolynai, augs žo
lė!...”

“Ir kada po tų žolę gunysis 
tokie asilai, kaip tamsta”, —

gailos sukalbėsite tikėjimo, vilties, meilės ii .. . PuV^ko k ,k 
gailesčio aktas. Bet tai dar ne viskas. Jūs. 
dalyvausite gimtajame mieste Kristaus Kūno 
šventės procesijoje, stengdamasis būti arti 
baldakimo. Dabar klaupkite, — suteiksiu iš
risimų. .

Sumišęs jaunikaitis dar norųjo kaž ką 
sakyti, bet jau nebuvo laiko. Nuodeniklausis 
pataikė į skaudžiausių jo žaizdų. . . .

Atėjo pirma devintinių diena. Jurgis 
(toks buvo jo vardas) lankė antros dienos, 
rasi lietos nuo tos nemalonios pareigos jį Į

stas žmogelis.

Vienas Lenkijos vaivada, su 
žinojęs, kad jo valdininkai lu-

Už kaž kokius dalykus me
nininkas - piešėjas buvo pa 
trauktas į teismų.

— Ar gali tamsta džiūrei iš
aiškinti,' kas tai yra menasi

Menininkas užsidėjo akinius 
pervedė akimis kiekvienų 
džhinnenų ir, atsigrįžęs į tei
sėjų, tarė:

— Ne, negaliu.

Visi Telefonai:

Didžiausia pamliilf lą 
ChhiaKu]

’M J _ ■' —- -■ O

illrbtuvž

Ouyirž SO metų prityrimo

Pirkite tiesiai 18 dirbtuvės Ir 
ii taupykite platinu

—- - o
Mea atllkotoe darbą da-tą-rUni iym— 

nlq thhagoB Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graad Avė,

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

43RABORIAII
LACHAW1CH 

IR SOROS
USTOTUt OKABOKIAI

Petarnanjti lalflotuvėna 1raepltUaa(ą 
RalIuUą roalMln atelteuktl, o mano 

tarto bUlto uloanSdfnti 
«eL 0ANM UIS arto MIS »U W. ttri PU Ohicago

1139 < 48tb Ot OkMte, BL
TeL CTCano —7 

Ted. LAFnyette Sfi7S

J. Liulevtčius
G m bortus 

Ir
BalnamifotoJaA

Patarnooja Ohlro 
goję Ir apylinkėje.
. MMė.tr <vo« 

Koplyčia dykai 
4O»3 Archer Art.

Taisonas YARdi 1138

STANLEY P, _
GRABORIUS

Turiu automobilius vie 
reikalams. Kaina pri

8319 Lituanica Al 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th OOUBT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

išgelbės. Bet lietaus, kurio jis visais šven 
fondais ir šventosiomis prašė, tų dienų neiš
krito nė lašas. Nebgrvo kbs darų, reikėjo 
ryžtis.

— Kad ir šimtų metų gyvenčiau, — tvir
tino žios istorijas didvyris, — kaip gyvas r.o 
užmirftin anų dviejų valandų prie baldakium. 
Kinu, o kojos svyruoja, lig girto; iž gėdos 
net prakaitas pila. O kaktų, žinotumėt, ne
spėja nė šhtosfyti.

Taip gerai pritaikinta atgaila atnešė ge
rų vaisių. Jurgis, pirmiau brrvęs šiaudinis 
katalikas, dabar druidai stojo katatikyliės
priešakyje ir net padėjo pačiam klebonui dar-

i bnotis.
Kun. Jon. Gylys, M.I.C.

Yanls 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

x ' '■ tL' ** U, V J
Ambidance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

X F.EUDE1NIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avetrae

I.J, ZOLP
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

VBDOJAS
1646 W«t 4&fc Street
M. BOUIevard MOS—-MII

JUOZAPAS EUDEK1S 
*^ IR TĖVAS
Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5^40 So. Kcdzie A ve.
(Neturime sųryšių su finui 

too pačiu vardui.

A. MASALSKI
GRABORIUS 

3307 Lituanica Avė.; 
Tel. Boulevard 413»

S1M0N M, SKUI
GRABORIUS ir BA1AAKUC 

Patamavimaa garus ir nabr
718 West 18th BtrMl 

Telefone MOMroe »FI

J. F. BADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIUB
j «ih. u» |2| oo Ir aul 

ModarnlAk* kopi y Al*
ton W. IMLb ML TeL O 

CktMOA. UL



Pirm. Lapkr. 5, 1934 DRAUGAS
■jgjKg1 -.'."y. .

• i licnis, lapl.i . 9 d., 1934

VIETINES ŽINIOS
LABDARYBĖS VAKARUI 

PAIMTA LIETUVIŲ 
AUDITORIJA

VAKAR/ O ĮVYKS LAP
KRIČIO 28 D.

O.ncagc Daily News plačiai 
apie t|i įrašo.

FEDERACIJA PROTES
TUOJA PRIEŠ KATA
LIKŲ PERSEKIOJIMU

MEKSIKOJ
PRADEDAMI VISUOME

NES KURSAI

IŠ S. L R. K. A. CMC A- 
GOS APSKR. SUSI

RINKIMO

dojo mišparus, Altoriai buvo 
begalo gražiai gėlėmis seselių 
išpuošti.

Mūsų kleb. A. Linkus dabai 
pradės lankyti parapijų rink

S. L. R. K. A. Chicagos ap |(jamaa anglims aukas.
skr. susirinkimas įvyko AnA j ___ »___
ros Vartų parap. mok. kam
bary, spalių 28 d., 2 vai. p. p.
Susirinkimų atidarė pirm. J.
Mickeliūnas malda. Raštinin-

Labdarių Sųjtngos išrinkto
ji komisija smarkiai rengiasi 
prie lietuvių labdarių vakaro,

Draugo” jubiliejui paskirta 
$10 dovana

Fodcracijos apskrities susi-Į

Šįmet bazaro neturėsime. 
Mat, rengiant bazarų reikia 
daug darbo įdėti ir daug iš
laidų pasidaro^ o kaip kada 

Itui nepribuvus, išrinktas š'Mi, nekoks |ie)uL Jcig|| vi.
susirinkimui P. J. Čižauskas suprast,, reikalu ir ateitų i 

Pirmiausiai perakaityta nu- ui Bet da.
įtarimai praėjusio susirinkimo b Uurie rfiplM, ir ajeina tai1 1 se . • o 1 I J '

DVASINĖ PUOTAI
1 So. Chicago. —• Apaštalys
tės Maldos draugija turėjo dva 
sinę puotų sekmadienį, 4 d. 
šio mėnesio; pirmų sykį ėjo 
in eorpore prie šv. Komunijos. 
Pavyzdingas dalykas, kada di
delio pulkas vyrų, moterų ir 
merginų bendra intencija sn 
$vč. Jėzaus Širdies ženkleliais 
artinosi prie Dievo Stalo. Or
gija nusitarė bendrai eiti prie 
šv. Komunijos kiekvieno mė
nesio pirmųjį sekmadienĮ.

kurie buvo priimti vienbal-

SUCH IS LIFE—

THE SKEFTIC
“Sey, mom, why does a feller kava ta aay a prsyer over 

Oocet yon teil me a thm| 1 remsmber it."
arar staia*

perdaug save nusiskriaudžia, o 
. kiti taip saųi nieko, Me^ šį
Raportų iš įvykusio išvažia- ^apt^ vietoj Muaro turėsime 

imo patiekė komisijos rį r< poBtiansį vakarų, kuris vi vyk*

šiai.rfųktcjtaįį įvykusiame lapkr/7 
kuris įvyksta lapkričio 28 d. d., J. Šliogeriui pakalbėjus a 
sąryšyje su Chicago Daily pįe baisius katalikų persekio- vimo
News karui\hlu. Sules koniisi- jimus Meksikoje išnešta pro- Stogiūtė. Pkjatpų būta $-)5.- 2 d., Fenger High
ją’(J. Dimšu, P. Valuekas ir testo rezoliucija, kuri nutarta fluidų $30.49; pelno liko ^chool auditorijoj, prie 112 ii 
P. Vaičekauskas) tam vakn- pasiųsti šio krašto preziden-:$24.58. Pinigai perduoti apskr. į \yallace St.- Įžymūs artistai 
rui rengti salę paėmė. Paim- tui ir kitiems aukštiems valdi-1 iždininkui. Raportas priimtas.

Šio mėnesio 7 d. mūsų kle
boną aplankė gerb, kun. L. 
Brigmanas, C. C. J , ŠvĄ šir
dies Meilės kongregacijos vi r. 
šininkas iš Pennsylvanijcs.

ta didžioji Lietuvių Auditori 
.ja. Programos komisija, ku
rios priešakyje stovi komp. A. 
Pocius, rūpinasi chorų, solity 
tų ir muzikų pakvietimu. A- 
pie tai bus pranešta vėliau. 
Tuo tarpu galima tik tiek pa
sakyti, kad progranii bus y- 
l»at ingai graži.

Apie komisijos prisirengi
mo darbus prie labdarybės 
vakaro užvakar plačiai itašė 
Chicago Daily News, pavesda
mas daug vietos. Tas laikraš
tis Alko, kad, atsimenant 1982 
m. lietuvių šaunų pasirodymų 
tautų kamivale, netenka abe
joti, kad šiemet lietuviai taip 
pat gražiai pasirodys ir savo 
parengime ir pačiame kami
vale, kuris bus gruodžio 15 
d. stadiume.

ninkįoms. Nutarimas priimta | IS kuopų pranešimų vajaus 
vienbalsiai. Visi dalyviai biau reikale pasirodė, kad visose 
rėjosi šlykščiais Meksikos be- kuopose dedfama. pastangų 
dieviškos ir socialistiškos vdl- naujų narių, 48 kuopa
džios darbais. nusiskundžia, kad negali gaut

L. Šimutis, dr. J. Poška ir Centro agitatyvių lapelių ii 
dr. P. Atkočiūnas referavo a- stalo, kad vajus būtų pratęs

vadovaujant M r. W. Reoder 
vaidins veikalų “Driftwood”

Ra?

pie visuomeninius kursus, ku
rie prasidės nuo šio mėnesio 
15 d. Kursai pirmiausia eis 
Cicero j ir West Saidėj. Pir-

tas. Apskr. apsvarstęs šį klau 
simų, nutarė prašyti Centro 
Valdybos, kad vajaus laikų 
būtinai pratęstų.

maišiais prelegentais bus dr. i Atsilankęs rašt. A. Žvirblis 
Rakauskas, ark. M. Saldokas, Į praneša, kari jis nesuspėję*- _ . • >• a •*» *• 1Pr. Gudas, adv. K. Savickas, 
dr. P. Atkočiūnas ir komp. A. 
Pocius. Juos seks kiti, o jie 
pO ^apkr. 15 d. vyks į kitas 
kolonijas. Diena — ketvirta
dieniai; vieta —• parapijų sa
lės; valanda — 7:3 J.

pagaminti laiškų kuopoms, 
kviečiant į apskr. susirinkimų, 
bet tikrina, kad sekančiam su
sirinkimui bus gatavi.

Organizatorių raportų pa
tiekė P. Čižauskas, pažymėda 
mes, kad numatyta suorgaiu-

\
Parapijos komiteto susirin

kime, laikytame šio mėnesio 7 
d., vadovaujant mūsų klebo
nui kun. Vaitukaičiti, nutar
ta Padėkončs Dienoje sureng
ti parapijos naudai gražių pra 
mogų su visokiomis įdomybė
mis. Raporteris

METINIS BALIUS
Bridgeport. — Didžiojo Lie 

tuvęs Kunigaikščio Vyrauto 
draugija rengia metinį balių 
ir šokius lapkričio 11 d., Lie 
tuvių Auditorijoje. Baliaus ti
kslas nors vienų kartų į me
tus sukviesti narius, kejetų 
valandų praleisti bendrai lai 
kų; be to, kart pagerbus na
rius, kurie neėmė pašalpos per 
10 arba 20 metų ir suteikiu 
dovanas kokių kuris paniški 
ria. Kurie pašalpos neėmė per 
10 metų gaus dovanų 10 dol.
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KLAIDOS PATAISYMAS

TŠ LIETUVOS GARSINKITĖS
“DRAUGE”Šiomis dienomis “Lietū

kis” pardavė Anglijos impor 
tininkams apie įooo tonų“Pašaukimas į Dvasinį 
kviečių. Tuo ]>ačtu. laiku “Lie1 
tūkis” pardavė ir Danijos 
pirkliams 400 tonų rogių.

Niorth Side. — Šv. Mykolo 
parap. choro vakaro aprašy
me, lapkr. 4 d., įvyko klaida. 
Vietoj “jai pagelbėjo varg. N. 
Kulys”, tarėjo būti joms pa 
gelbėjo.

Visa komisija bendrai dang 
dirbo už vakaro pasisekimą, 
bet daugiausiai darbo teko A., 
Miku/intci, kuri tvarkė visas

Luomą”

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpos 
ir gražiai iliustruota šventųjų

Lietuvos miškų departamen 
' tas praneša, kad nuo š. m.
lapkričio mėn. pradės priimti paveikslais Tvirtais popieri 
bedarbius miško kirtimo dar- niais viršeliais tik 25 Geniai, 
hams. vienų imant dar reikia pridėti

už persiuntimą 5c ; o gražiau 
audeklo viršeliais 50 centu.

“DRAUdAK*
I 2334 So. Oakley Avė.. 

Arba pas patį Autorių 
8801 Saginaw Avė.,

•DRAUGAS”,
(ntalikiškast

Lietuviškąjį
Patriotiška**

Naudingas!
»*a mokiniui t.isl 

Teisinga’-’

zuoti bent dvi naujos kuopos vertės; kurie beėmė per 
Chicagos apylinkėje. Taipgi m*tn. irano dovnnno <lv*<rmetų, gaus doVauas dvigubos, RPr,j’J knygutes, {eigas ir iš

vertės. lakias.
D. L. K. Vytauto draugija ^uo 3ėkoju choro va 

gyvuoja jau 40 metų. Turi di- rdn visai komisijai ir da rbi - 
delį skaičių narių, taip pat ' ninkama. - N. Kūlys
daug turto. Nariais priimami Į ■ ■ ■. —— ■ ■ —■ -...........
nuo 16 iki 45 metų. Geros va-'
lios lietuviai tviečiami jsira-j 
švti į draugijų. Kviečiami ir 
į balių atsilankyti

Sekantis mėnesinis susirin
kimas įvyks lapkričio 20 d. 
paprastoje vietoje. P. K.

"Draugo” sidabrinio |ufci 
liejaųs paminėjimo vakaras į 
vyks lapkričio 13 dienų, Lie 
tuvių Auditori jc į.

bus dedama pastangų sitstipr- 
rint silpnesnes Chicagos kuo 
pas. . _ - %

A. Žvirblis siūlo rengti aps-

jiniam Numeriui Paskirta
mas priimtas ir į komisijų iš
rinkta: A. Žvirblis, J. Micke
liūnas ir P. CižauskOs.

Skaitomas kvietimas-į Lab
darių seimų. Priimtas, išrink 
ta atstovais J. Mickeliūnas, J 
Kalinauskas ir J.. Mikolamis. 
ir paskirta $5 aukų.

Nutarta atmokėti senų skr 
lų 163 kuopai $15.

J. Mickeliūnas siūlo svar- 
tyti, kaip būtų galima pritrai 
kti veiklesnes moteris į Chica 
gos apskr. Klausimas ;pve-: 
tas valdybai pasvarstyti. 

Nutarta sekantį apskr. sus:-
nams verta šios progos nepraleisti ir savo biznjinnkimą Sv- ^įGnu,™(

1 ti_ • urA r „ . i parap. svetainėje Marųuettc
paskelbti “Draugo jubiliejiniam numery, lap-1 p^-ke, iapkr. 25 d.

Nesant kitų reikalų svars-

Yakar Daily News įdėjo lie 
tuviu komiteto atvaizdų.

Jubilej
Agentai

“Draugo” jubiliejiniam numeriui, kurs išeis 
lapkri č’o 17 d., žymiai padidintas, paskirta kiek
vienai kolonijai agentai parinkti tam leidiniui ske 
lbimų. Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo 
skelbimą priduoti skirtam agentui, arba tiesiog 
pasiųsti į “Draugą”, nes musų katalikiško dien
raščio, jubiliejinis numeris pramatoma išeis 32 
puslapių. Pe to, šio jubiliejinio numerio bus eks
tra da -.et kopijų spausdinama. Ratos pagarsini
mų pasilieka tos pačios. Taigi visiems biznie- 

>ra!eisti ir savo biznįj

kričio 17 d.

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis.
Brighton Park - P. GublSta.
Aštuoniolikta - P. Varakulis.
Town of~Lake - L. Labanauskas 
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas 
North Side - A. Bacevičius. z
Bridgeport - A. Giliene- 
West Side - Br. Vladas Cibulskis.
Roseland - M. Pavilionis.
West Pullman - K. Raila.
South Chicago - K. Gaubis.
Cicero - V. šemetulskis.
Melrose Park - O. švilpauskiene.

Generaliniai agentai • Br. Stasys Montvidas

ir L. Labanauskas 
ADMINISTRACIJA

tymui, suvirink imą baigė ma
lda pirm. J. Mickeliūnas.

P. J. ftiarskas

WEST NUMANO 
NAUJIENOS .

Mūsų kolonijos žymi veikė
ja B. Zuhienė, savo k rautu vė
jų susižeidė: paslydo it pasi- 
narino kojų. Linkime tfreit pa
sveikti.

Lapkr. 4, 5 ir 6 dienomis, 
mūsų bažnyčioje įvyko 40 vai. 
atlaidai ir labai iškilmingai 
juos praleidome, žmonių mi 
nios lankė bažnyčių. Dalyve 
vo labai daug knnigų Paskn 
tinį atlaidų vi
vargonininkai, 
prof. A. S. Pociui, puikiai gie

VYRŲ DR-JOS DIDELIS 
BADUS

North Side. — Didelė ir'vei- 
i kli Šv. Juoaapo draugija pa

rap. svetainėj’ rengia metinį 
balių, kuriame tikisi pamaty
ti visus northiidiečius.

Ši draugija yra vien vyrų', 
draugija; ne bile kokių vyrų. 
bet vyrų pilnoje to žodžio pra
smėje. Tai pąrodo dr-jos nu
veikti darbai "parap. tautos ir 
tikėjimo reikaluose. Visur ir 
visuomet ši draugija užėmė 
pirmų vietų. Dėl to ir jos na- 
rengimai būna nepaprasti ir 
smagūs.

Kuriems dar nebuvo progos 
su šia draugija susipažinti, o 
norėtų įsitikinti, ar teisybę čir 
rašau, prašomi atsilunkyti / 
balių. Užtikrinu, kad netik H 
nksmai laikų praleisite, bet 
tapsit jos veikliausiais naria'e 
Todėl, šį sekmadieni, 11 d. la 
pkričio, 7 v. vakare visi bū 
kime perti p. svetainėj šv. Jn<» 
zapo dr-jos baliuj. Jaunuti

BIZNIERTAT. GARSINK’ 
TĘS “DRAUGE’

PERKAM
LIETUVIU

KUS B0NU8

REIKALINGAS tuojau ge
ras vargonininkas.

KUN. J. ČIŽAUSKAS 
1313 Westminster 

Detroit, Mich., v-INSURANCE 
NOTARY 

PUBUO

RRAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spnlkų. Teisingumu Pamatuotas Biania
2608 WS8T 47th STREET Tel. LAFayette 1083

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.

•‘Ai. BronMovM Ootautan, p&tefi- 
kau anvo soaers Sofijos Ir Jos sūnaus 
PrancISkaus Ivinskį, kūrte apleido 
Chlcagą apie J 24 metai at«&l. Jos 
vyras. Jonas' Ivinskis, apleido S) pa
satui sausio !4. 1914. Paskutinėje
darbo vietoje kur dtrbo per Ilgus 
metus, JaCkson parke, Cbiesgoje, mi
rdamas paliko naftlės pensiją, kurios 
bo jos ar be jos sūnaus niekas ne
gali patmtl. Keli metai atgal girdė
jau kad buvo numatyti keliuose Ry
tiniuose mi'eetuose bol valstybėse, bū
tent: Otelo. Tioeton, Mssa.. Phila.. Pa . 
ir kitur. Jeigj kas apie juodu žinote 
arba galite man sutelkti kokia nors 
tikrą žinią gausite 980 attygfnimo".BROKISIjOVAS OOTAlTAS

Ul» Sn. Rt.. Csieago, III.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo » Iki 8 

PanedėHo. Beredoa ir Pėtnydios
▼skaraite * Iki *

Telefonas CAKal 1118
Wa.ro»■!■ 6458 S. Rockwell St.

SS KEPuMIe

P. CONRAD
* a' r

FonroGRAPAr 
Atsidarė nuosavą, mo
demišką studlo su Hol- 
lywoo<l šviesomis.

420 WEST aterd ST. 
Englevrood B84O OMi

Dsug ėllumos . malei peleną; geras 
uf.v įduotojo* dėl Pooahontak; Blaek 
flold. lump arba eg<. K •«: Mine mn. 
96.78; screonlngs 94.75.

ORVMDY MINING OOMPANY 
Cedarrroet lįsi

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

' O>rts»»n |1|TKi* RBPrBT.ro *40*

ei r Katrie perkate anglis I* 
draĮraetn, siųskite juoe I 
CRANE COAL. OO. Oaustte 
geresnes anglie, už maliau 
piafgą.

RBPrBT.ro
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