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Rinkliava galutinai nustatyta spalių 28 d.
PREMJERAS DALADIER REIKALAUJA 

VOKIETIJOS PASIAIŠKINIMU
ESTIJOS KONSTITUCIJAI 
PRIPAŽINTAS SVARBUS 

PRIEDAS
J. V- nusistatymas supurtė 

Europos diplomatus
PER RUGSĖJĮ 62,000 BE- 

DARBIŲ GAVO DARBĄ
REIKALAUJA VOKIETIJOS ESTIJOJ PILIEČIAI PAKEI-

PASIAIŠKINIMO TE KONSTITUCIJĄ

PARYŽIUS, spal. 18. —
Prancūzijos premjeras Dala- 
dier vakar parlamente kalbė
damas reikalavo, kad Vokieti
ja pasiaiškintų, dėlko ji išei
na iš T. Sąjungos ir nusigink
lavimo konferencijos.

Sako, Vokietijos žygis jam j

TĄLINAS, spal. 17. — Es 
tijoj P^r tris dienas vyko re 
ferendumas konstitucijos pa
keitimų klausimu, 

į 70 nuošimčių užsiregistravo 
šių piliečių dalyvavo referen
dume. 411,000 lialsų prieš 160,-
000 pripažino konstitucijai

‘ ‘ neaiškus ’ nes Prancūzija' Pried*’ kuriuo numatoma: per 
daro “ nusileidimus. ” 'P™ sumažinti1 seimo narių

_ _ _ _ _ _ j skaičių; iš seimo atimti teisę
DIPLOMATAI SUPURTYTI! riakti Paridentą ir aRįrti ka-

......— < bineto narius, ir panaikinti jo
ŽENEVA, spal. 18. — J. pildomąjį autoritetą.

Valstybių vyriausybės paskelb 
tas nusistatymas, kad Ameri
ka nesikiš į politinius Euro
pos klausimus čia suvažiavu
sius diplomatus supurtė lyg 
smarkiausias žemės drebėji
mas.

AREŠTUOTA 10 HITLERI
NINKŲ VADŲ

VIENA, Austrija, spal. 17. 
Auatrijos pramoniniam mieste 
Linz, ties Dunojumi, policija 

i ,Ypa^ prancūzai nepaprastai susekė austrų fašistų hitleri-
nustebinti. Jie-tikėjosi, kad J. sankalbį prieš kanclerio
Valstybės gelbės jiems spaus Dollfusso vyriausybę. Areš

tuota 10 vadų. ►

VOKIETIJA KALTINA 
PRANCŪZUS IR ANGLUS

ti Vokietiją.
J. Valstybės pageidauja, 

kad nusiginklavimo konferen
cija būtų atnaujinta. Tik nori,
kad ši konferencija neturėtu!.... . : BERTANAS, spal. 1<
politinio pobucžio. Kitaip gi TT, . ... .\ , , , . f. . Už pasireiškusi Europoje po-J. V, negales dalyvauti tokioj
konferencijoj.

To pageidauja ir Italija.

MASKVA APIE’TAIKĄ

litinį krizį Vokietija kabina 
Prancūziją ir Angliją, kurios 
nenori pripažinti Vokietijai 
priklausančios lygybės.

MASKVA, spal. 17. — Ko
munistų spauda randa, kad 
Vokietijos išėjimas iš T. Są
jungos ir nusiginklavimo kon
ferencijos yra pavojus taikai.

Tačiau pažymi, kad T. Są
junga neturi galimybės toliau 
eiti savo funkcijų.

NUŽUDYTAS BĖGANTIS 
, PER SIENĄ

BERLYNAS, spal. 17. — Iš 
Vokietijos norėjo pasprukti

MCADOO PAS MUSSOLIN!

ROMA, spal. 17. — J. V. 
senatorius McAdoo, kurs ne
senai lankėsi Rusijoj, vakar 
Čia matėsi su premjeru Mu- 
ssoliniu.

BANGK0K, Siamas, spalių 
17. — Vyriausybės kariuome
nė turi smarkias kautynes su 
kariuomenės maištininkais. 
Maištininkai numušė kelis vy 
riausybėa lėktuvus.

Prancūzijos kriminalistai nubausti kalėti prancūzų saloje netoli P. Amerikos. Kaliniai 
paimami į kaliniams skirtą laivą. Tai įdomi * nuotrauka, kas labai retai pasitaiko.

PATVIRTINTAS DVIEJŲ KUBOJE NAUJOS SUI- 
PALAIM1NTŲJŲ KANONI- RUTES

ŽAVIMAS —____
------ . HAVANA, spal, 17. — Ku-

VATIKANAS, spal. 17. — Įjos vyriausybės tarpe pasi
suptam Šventojo Tėvo kon- ; reiškė rimtieji nesusipratimai, 
sistoriume vakar dalyvavo 21 Galimas daiktas, kad vyriau- 
kardin^las. Šv. Tėvas patvir- sias kariuomenės vadas sek
tino dviejų palaimintųjų kano žantas pulk. Batistą susibars 
nizavimą. Šie yra: Bernadeta su prezidentu?Martin, šis pas

CHICAGOJE

PARODA BUS ATIDARY
TA IKI LAPKRIČIO 12

Soubirous ir pal. 
da Thouret.

Joan Anti-

MIRUSIO ŽYDO PALIKI
MAS KATALIKAMS

tarasis be Batisto atsiklausi
us pakeitė vįj£ą jo pagelbinin 
ką. Kalbamą, kad Batistą mė- 
giąs pašalinti prezidentą.

DEITROIT, Mich., spalių 17. 
— Nesenai miręs šio miesto 
finansininkas Aaronas Mendel 
sonas testamentu paliko 25/100 
dol. katalikų labdaringoms įs
taigoms.

Iš tos sumos 10,000 dol. už
rašyta Šv< Vincento našlait- 
bučini ir tiek pat Mažosioms 
Vargšų seserims. Pagaliau po 
pustrečio tūkstančio dol. Šv. 
Juozapo namams ir Švč. Sak
ramentu vienuolynui.

Be to, trims šios vyskupi

PRANCŪZIJA TURI 
PINIGŲ

MUKDENAS, spalių 17. — 
Prancūzija neturi pinigų, ka
da reikia jai mokėti karo sko
las. Bet štai ji skolina japo
nams 56 milijonus dol. Man- 
džiūkuo prekybos praplėtimui.

RIAUŠES N. FOUND- 
LANDE

ST. JOHNS, N. F., spalių 
17. — Bay Roberts -bedarbiai

Chicagos šimtmečio pažan
gos paroda, kuri turėjo būt už 
daryta šio spalių mėn. 31 d., 
bus atidaryta iki lapkričio 12 
d. imtinai. Taip nusprendė pa- 
rbdos vafRivybė. -dSįL'-U

Ta pati vadovybė' dabar 
svarsto, ar 1934 m. bus galima 
palikti parodą.

IŠLAIDOS TURI BŪT 
MAŽINAMOS

LEIDIMAS GAUTA DEVYNIŪLIKOJ 
KARDŲ . jgį

REIKALINGA 2,000 RINKĖJŲ
/ ------------- ;------------

šeštadienį, spalių mėn. 28 d., įvyks viešoji rinkliava Da 
riaus-Gir.”ro naminklo fondo naudai. Taip galutinai susitar
ta miesto majoro ofise. Pasitarimai ėjo per porą savaičių. 
Nelengva buvo leidimas išgauti. Bet kad miesto galva tam 
reikalui parodė daug palankumo ir p. Govier pagelbėjo, tiks
las atsiektas ir daliau jau drąsiai galime rengtis prie d’delio 
rinkliavos darbo.

Viešoji rinkliava bus devvniolikoj wardų, būtent: 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 32, 33, 34, 35 ir 
38. Visame mieste nebuvo galima; gauti. Bet dėl to netenka 
nusiminti. Ir taip turėsime didelį rajoną, kuriam reikės kelių 
tūkstančių rinkikių, kad nors žymesnius skersgatvius apimti.

Dabar reikia ne juokais padirbėti, kad bent 2,000 rinki- 
' kiu suorganizuoti. Dėl -to reikės, kad kiekvienoj kolonijoj at
sirastų po 200 lietuvaičių, norinčių gražiam tikslui pasidar
buoti. Tuoj prašome kreiptis į kolonijų komitetus ir užsire
gistruoti. “Draugo” ofise-taip pat bus, galima užsiregistruo
ti. Tai galima padaryti teTefonuejant Canal 7790.

Rinkliavos reikalais pas majorą vakar lankėsi L. Šimu
tis, Al. Kumskis ir adv. R. Vasiliauskas.

Vakar vakarą Westsidėje įvyko gausingas rinkliavos 
komiteto susirinkimas, apie kurį netrukus bus parašyta pla
čiau.

3 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO

T

Viešųjų išlaidų komiteto di
rektorius Rees paskelbė įspėji 
mą, kad visi Cooko apskrity 
valdžios organai būtinai ma
žintų išlaidas, nes mokesčiai 
už 1932 metus turi būt mažes
ni. Šiandieninių didelių mo
kesčių žmonės negali atkelti ir 
negali mokėti. Tik mažesnius

Ties North avė. Soo linijos 
prekybinio traukinio garvežys 
sudaužė automobilį. Žuvo vy
ras, moteriškė ir 3 metų amž. 
berniukas. Vienas vyras su
žeistas. Visi iš Colorado vals
tybės.

PAŠAUTAS POLICMONAS

Keli plėšikai kėsinosi pulti 
Adomo Mickevičiaus statymo 
ir skolinimo draugijos ofisą, 

! teisjngus mokesčius visi mielai i ^92&. \V. 30 gat. I en rado po-

jos kunigams palikta po 1,000 8ukėĮ6 ^d*1*8 riaušea- Vietos
dolerių.

(ŠELPIMO IŠLAIDOS 
DIDĖJA •

Per rugsėjo mėnesį Chica
goj šelpiamųjų šeimų skaičius 
daugiau kaip 10,000 sumažėjo. 
Bet šelpimo išlaidos padidėjo

Olamlijon vokiefi, socialistų 8pie 5W>000 <,°l- T#i *yw,i-
vadas Otto Eggerstedt. Vokie 
čių pasienio sargyba jį nušo
vė.

mas pabrango.
Per rugsėjį Cbicagoj šelpi

mui išleista 4,625,134 doleriai.

mokės.

policija buvo pasiųsta malšin
ti riaušininkus.

VYRIAUSYBE SUPERKA 
KVIEČIUS

WASHINGTON, spal. 18.— 
Ūkių kreditu administracija 
imasi supirkti kviečių pervir
šį. šie kviečiai bus panaudo
ti bedarbių šelpimui.

Taip pat bus superkama 
jautienos ir sviesto perviršiai.

MOTINOS CABRINI KŪ- j liną Cabrini įskaityti į Bažny- 
NAS PERKELTAS J NUO- čiuk palaimintųjų skaičių, o •

LATINĘ VIETĄ , tomis dienomis jos kūnas iš I 
---------- - jAVest Parko iškilmingai perkel

NEW YORK (per paštą). --įtas į nuolatinę vietą — Švč. 

1917 metais Cbicagoj mirė vie Širdies seserų vedamosios vi- 
nuolė, Motina Pranciška Ksa-j dūrinės mokyklos koplyčią, 

vera Cabrini, Švč. Širdies se- į Įvyko įspūdingos perkėlimo 
serų misijonierių kongregaci- ceremonijos, kuriose tarp kitų 
jos įsteigėja. Tais metais mi-1 dalyvavo apaštališkas delega- 

rusioji buvo laikinai palaido- tas J. V., Jo Eksc. arkivysku-

DAUG BEDARBIŲ GAVO 
DARBĄ

WASHINGTON, spal. 18.— 
Darbo departamentas skelbia, 
kad 17-oj krašto pramopės ir 
bianio grupių per rugsėjo mė
nesį daugiau kaip 620,00 bedar 
bių gavo darbą.

ta West Park, N. Y. pas A. -G. Cicognani, New
Nesenai Chicagoj baigti ka-Yorko kardinolo atstovas, ir 

noniškieji tyrinėjimai, kad Mo'daug kitų.

“DETEKTYVAS” PA
LEISTAS

Policijos nusprendimu pa 
leistas iš arešto M. Schwartz, 
26 m. amž., kurs susekė savo 
brolio žudiką. Jis areštuotas 
už paslėptą ginklo nešioji
mąsi. Tačiau atliko didelį dar
bą, ko negalėjo atlikti polici
ja. \

lrcmoną A. Harastą, 32 m. am 
žiaus,'iš Cicero. Jį pašovė ir 
paspruko.

( PASKOLOS GAUS IR KITI 
J BANKAI

RASTA PAVOGTAS 
PAŠTAS

Andai Effinghame, III., pa
vogta keli .pašto krepšiai su 
laiškais. Pagaliau visi rasti pa 
mesti šalia Gary, Ind. .Vagi

liai, matyt, patyrė, kad tas 
grob&s be jokios vertės.

RASTAS LIGONINĖJE
Nesenai iš namų dingęs bu

vęs uždarytų Baino bankų ka
sininkas G. Wiegmann, 65 m.

FHILABELPHIA, Pa., sp.
17. — Khaki marškinių fašis
tų organizacijos vyriausias va 
das—J “generolas” A. Smith, amž., rastas (Cooko apskrities
va pats pasidavė policijai, ligoninėje.

t

Iš Washingtono pranešta, 
kad paskolos iš vyriausybės 
gaus ir tie bankai, kurie užda
ryta prieš sausio 1 d., š. m. 
Tačiau šiemet uždaryti bankai 
turės pirmenybę.

GERAI PATAISYTI KELIAI

nžrašai “ Laikykis /dešinės ke
lio pusės.”

Visos valsčiaus savivaldy
bės turi įsigijusios kelių tai
symo mašinas. Niekur neteko 
matyti tokio kelių sutvarkymo. 
Keliaujant per kitas apskri
tis, nejaučiom kyla mintis, 
ar nevertėtų kitoms apskri 
tims iš Rokiškio apskr. pasimo 
kinti kelių tvarkymo, net mū
sų laikinosios sostinės apskri
čiai, kur dar palyginti daug 
-trūkumų keliuose tebėra — ir 
kelių ženkluose, ir reikalingų 
kelių išvedime, ir taisyme.

Rokiškio apskrity keliaujant 
per Lietuvą “Lietuviškos en
ciklopedijos” reikalais, teko Į 
pastebėti, kad tarp kitų apskri 
čių kelių pavyzdingu sutvarky
mu išsiskiria Rokiškio apskr. 
Visur, net kaimas nuo kaimo, 
Išvesti platūs, gerai pataisyti 
ir medžiais apsodinti keliai. 
Visuose keliuose įvestos kelio 
kilometrinės i f krypties rodyk 
lės taip, kad kiekvienoje vieto-

Pinigų kainos -- 
mainyba

NT5W YORK, spal. 18. — 
Užsienio pinigų mainyboje va 
kar dolerio kaina pradėjo ma
žėti. Dėlto kiek pelnė britu 
svaras, prancūzų frankas ir 
"kitų kraštų valiutos. ' ’

Vakar kainos buvo ameriko 
niškais doleriais;

Britų sterl. svarui $4.55
Prancūzų 100 fr. 5.99
Italų 100 lirų 7.65
Belgų 100 belgų 20.20
Vokiečių 100 mark. 34.50
Remiantis prancūzų ikso 

franko pagrindu, vakai J. V. 
doleris buvo įkainotas 68.83 c.

WASHINGTON, spal. 18. - 
Naujo aukso kaina vakar bu
vo $29.86 vienai uncijai.

ORO STOVIS
CHIOAGO IR APYLINKĖS
— Šiandien numatomas lie- 

je gali orientuotis — nepasik- (tus; maža temperatūros ainiai 
lysi. Net keliuose pastatyti na.
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APIE ŽMOGAUS VERT?

Moderniškojl spauda nori save ir kitus 
Įtikinti, kad žmogus esąs tik priemonė tau
tos reikalams, kad žmogaus vertė pareinanti 
tik nuo jo tautiškumo bei nuo to, kiek jis 
savo tautai reikalingas, o reikalingumo ar 
nereikalingumo klausimų sprendžia valstybė. 
Šita nuomonė yra klaidinga, nes tauta yra 
žmonių kolektyvas. Jei žmogus neturi abso- 
liūtlnės Vertės, tai ir tauta, kaip beverčių in
dividų kųlektyvas, taip pat negali būti ko 
norB Verta. Ne tauta yra Dievo atvaizdu su
tverta, bet žmogus, todėl ir tautų vertė parei
na ne nuo jų pačių, bet tik nuo to, kiek jos 
tarnauja žmoniškumui krikščioniška to žod
žio prasme. Kai tautiškumas virsta neteisin- 
ga^ptiespauda, tai tuo atveju krikščionybė 
tampa tik žmogaus ir žmoniškumo gynėju.

Iš tos didžios tiesos, kad žmogaus siela 
yra sutverta Dievo 'atvaizdu bei panašumu, 
eina katalikiškos socijologijos pagrindai Iš 
to eina ir krikščioniškosios artimo meilės pri
ncipas: žmogus yra vertas savo artimo mei
lės Žik dėl to, kad jo sisla turi absoliutiną 
vertę o gi tos vertės neturėtų, jei ji nebūtų 
nemirtinga, jei ji nebūtų skirta amžinam gy
venimui. Pats Dievas žmogų gerbia ir myli. 
Jis net žmogum buvo tapęs, kad galėtų žmo
nes pamokyti ii kad per savo mirtį išgelbėtų 
juos iš velnio valdžios. Jei žmogus nebūtų 
Dievo paveikslas, Kristaus krauju atpirktas, 
tai artimo meilė neturėtų jokios prasmės.

Kas save laiko gyvuliu, tas pats atsisa
ko nuo kitų pagarbos ir meilės jo asmeniu. 
Gyvalių pasauli* tvarkėsi he artimo meilės, 
bet brntališkos kovos principu. Gyvulių pa* 
šaulyje “kas stipresnis, tas ir geresnis” ir* 
tik tas “goresnysis” turi teisę gyventi, tad 
aišku, kad tik gyvuliškoji žmogaus ir jo tau
tiškumo kohcepcija duoda pagrindo hitleriš
kos eteri lisaci jos “įstatymui” ir hitleriškai 
kovai sn nevokiefiais. Jei žmogus tėra išdre
siruotas gyvulys ar tik tauto* ar toSės ato
mas, tai jis nėra vertas nei krikščioniškos 
artimo meilės, nei pagarbos, nei paeiaukoji-

PRAEITIES PABYROS
Rašo Kun. A. Petrauskai, M. t. U.

(Tęsinys)

Tuo tarpu nubaustoji nieko sau iš to 
teismo nedaro. — Kad pripažinote mane 
kalta, tai aš bausmę man uždėtų ir iš
pildysiu, nors aš nesijaučiu savyje jokios 
kaltės T ’ — kalbėjo ji ir kvailino anų, 
kad pati nežinanti, ko verkianti.

Žino, ar nežino, ko verkianti, bet 
niums dabar jau visiems ji parūpo. Ma
tome, kad jai darosi visai nekaip. Ji ga
vo spbzmatlško vėrksbio pažymių. Kad Ir 
nerydama nepajėgia susilaikyti never
kus. Tad kas kaip išmahydamas puolėmės 
jų gelbėti. Pasiryžę buvome šauktis gy
dytojo jiagnlbos. Ligi to tačiau nepriėjo
me. Pamažėl mergina pradėjo ramintis, 
nerviškas traūkytttas retėjo Ir pagalios 
MMinamino vMŠkot, Visi lengviau atsikvė
pėme. Bet neilgam.

Vuū užimti gaivujmu veikia&čivsiob,

Ino. Nuodėmingąjį žniogų galima mylėti tik 
tada, kada Šventai tikima, jog jame yra to
bulo ir gare Dievo paveikslas, nors jis daž
nai būna baisiai nuodėmėmis subiaurotas. Jei 
žmoguje nebūtų Dievo paveikslo, tai jis ne
turėtų jokios vertės, o jei žmogus būtų be
vertis- tai kasgi duotų vertingumo tautai, ku
ri juk yra ne kas kita, kaip tam tikras žmo
nių kolektyvus. Jei moraliniu atžvilgiu žmo
gus yra ne kas kita, kaip tokių daiktų krūva.

Iš pagarbos žmogui eina pagarba ir jo 
tautiškam individualumui. Jei žmogus yra 
išdresiruotas žvėris, tai tauta yra tokių žvė
rių banda, o jei taip, tai kur yra pamatas 
reikalavimui, kad žmonės reikale mirtų ui 
žvėrių kolektyvą. Didvyriška mirtis už tėvy
nę eina tik iš didvyriškos artimo meilės, o 
didvyriškai Verta mylėti tik tai, kas turi ab
soliutinę vertę. Kadangi žmogaus siela yra 
Dievo' atvaizdas, tai tas faktas, ta didi soci- 
jalinė tiesa įpareigoja raug gerbti save, gerb
ti) žinoma, ne savo gyvuliškus instinktus, ne 
saVo egoizmų, bet savo žmogiškųjų Vertę ir 
nedaryti to, kas mus degraduoja į gyvulių

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE
2334 80. OAELEY A VE, CHIOAGO, ILL.

A. L. B. K. Federacijos Beik&lai

I DARBĄ KATALlKVBtS 
IR LIETUVYBĖS 

IDEALAMS

, tiname pajėgas savo kūrybai, yra sudėjęs savo širdy šventų
Susijungę į bendrų frontų, pa- Į priesaikų, kad už Vilnių — 
kelkime balsų už savo spaudų Lietuva* sostinę, už Vilnijos 
ir Įdėkime širdį Jos išplatini- mūsų brolių ^nubučiuotų ir 
hiui ir sustiprinimui. krauju aplaistytų žemę už ver-'

Jaunimas — jis yra mūsų,'gijoje esančius brolius kovos
_ . Į bet ar ilgai jis bus mūsų! Ti- su priešu, sulaužusiu Dievo į-

reikalmga dar didesnis susi- neturėtų net Sis klau '8akym«s, Iki paskutiniam krau
'klausimas, vieningumas, drau
smingumas, subendrinimas pa 
jėgų, gerbimas autoriteto ne

Katalikų Federacijos atsa- prievarta, bet laisva valia, su- 
komingos vairininko pareigos sipratimu.

XXIII Federacijos Kongre-šienis metams uždėtos ant ma
no pečių. Jas eisiu tik kaipo 
žmogus. Būdamas gi tokiu, vi- 
ršgamtinių ypatybių neturiu.

buklams darbuose. Ėmiausi tų 
pareigų ne savo asmeniniams 
tikslams, bet aukštiems ir šve
ntiems Katalikų Bažnyčios ir 
lietuvių tautos idealams, dėl 
kurių mes visi. esame skolingi

eiles ir tuo sutepa mumyse Dievo atvaizdų. Pa(^irbėti, jiems pasiaukoti. . 
Dievo atvaizdas neturi būti dvasiniu žmo-' Atsiektus tikslas yra gerai 
gaus egoizmo vergu ir pataikauti tam, kas "“'elktų darbų vaisius. Gyve- 
dirba žvėriškumo naudai, kas stengiasi už- d,,0,la žln0«ui Ui’ ko
gesinti žmoguje dieviškumo liepsnelę ir pa, > siekia- Bct Pin" tikB'"8 Iš
versti žmogų gyvuliu. Krikičiduių kaukiuiš-,sieki‘,'"a’ Ž,,1OKUS turi atlik,i 
kos mirtys ir kančios visada «jo iš to, kad skirtas J“’ Pare«as 
jie didvyriškai gynė savo dvasinį “aš”

simas kilti, jei iŠpildytUme jo lašui. ‘ ‘
šventai tėvo ir motinos prie- į Pažvelgę nors trumpai į sva-
dernies jaunimo auklėjime, rbesniuoslus šių metų Federa-
Jaunimui reikia ikodaugiausiai rijos Kongreso nutarimus, jau
iš mūsų pačių darbų gerų pa- skimė savy šventos pareigos
vysdžių, kuriuose nesirastų nei įgyvendinti juos .100 nuoŠim- 

sas pravedė daug svarbių, nau kris|o ^^„5^ pavydo. |8.
irėtlnėjimo bei priekaišto. Su Į 9ta proga atsišaukiu į J us, 
šypsena, pasitikėjimu, paeidi-, mžlonūB, garbingi ir paslšve- 

džiavimu ir meile prie visko ntę vadui, kaip dvasininkai

dingų ir sveikų mUsų visuo
meniniam gyvenimui nutari

Tad prašau nudėti vilties ste- mų. Katalikiškoji akcija, Da-

jokiu būdu nesutiko išduoti jo valstybės pa 
sityčiojimui. Žmogus yra Dievo atvaizdas, to- . 
dėl jis neturi teisės daryti to, kas priešingu i Josl* 
šventiems Dievo įstatymams. j. G. “R.’

PASTABĖLES

skirtas jam pareigas. Tikslo 
ir pasiekimas yra atlyginimas už 

darbų. Jis bus toks, kokio žmo 
užsitarnaus. “Kaip pasi- 

taip išmiegosi”, arba 
fcų sėsi- tų ir plausi”, sako 

lietuvių patarlės. Pats Kristus 
yra pasakęs: “Kokiu saiku 
saikuosite, tokiu ir jums bus

Social-fašistų vadas dabartinis VokiettT i*^lkvota”' Kad’ jyvendi- 
jos kancleris Hitleris ir vėl pradėjo šokinėti, ,nan^ XXIII hederaeijos Kon- 
nėrvuoti, grųsinti. Bet pasaulis, matyti, ne g’^so nutarimus, pasiekti tiks- 
taip jau labai jo gųzdiniinų bijo. Rimti po-?0’ vartokime tik pilnų darbo
Htikai supranta, kad tie jo šposai nieko dau- ,saik«' Prie vert^8
giau nereiškia,, kaip tik jo norų pasirodyti |nc* Padėsi, nei atimsi. 2mo-
savo partijos akyse nieko nebijančiu “did- &uus 8t>ras vairias, garbingu

mas, didumas, genialumas yravyriu” ir sustiprinti savo ir savo vyriausy
bes pozicijų Vokietijoj.*

i. • .-7
£

Prasidėjo “Draugo” kontestas. Pirmuo
se kontestuose laimėdavo moterys. Laimėto
jomis buvo -- Sriubienė, Rašinskienė, Švil- 
pausklenė. Nejaugi ir šiame kontešte vyrai 
užleis moterims pirmų vietų? Vyrai, laikyki
tės, nepasiduokit!

• • •
Viešoji rinkliava Chicagoj Dariaus-Girė

no paminklo fendui įvyks spalių mėn. 28 d. 
Tai bus šeštadienis. Graži proga lietuvaitėms 
pasidarbuoti geram tikslui. Reikia manyti 
kad neatsiras nė vienos, kuri atsisakytų nuo
šio kilnaus darbo.

« • •

Laisvamanių laikraščiui “Vienybei” su
stojus eiti, žmonės kalba, kad tų'laikraštį sa
vo taktika “primušė” fašistų agentas Valai
tis, o numarino “naujosios gadynės” poetai 
Tysliava,. Vadinasi, jioetui teko graboriaus 
rolė. z •• ■ ' '

nė nepastebėjome, kad viena iš liudininkių 
M. IL-aitė priemenaitėje‘atsilošusi prie 
sienos visiškai baigia alpėti! Nai čia da
bar kas? Ar koks užsiuntimas mums, ar 
kokis galas? Nespėjome nuraminti vienos, 
o čia jau skubinkitės prie antros. Ir tik
rai buvo kuo susirūpinti. Mergina visai 
nebetekusi žado, išbalusi kaip drobė, tik 
aikčioja ir tiek!

Ir Vėl kiek darbo ir bėgiojimo, kol 
atgaivinome šių. Kodėl ji apalpo? ar jai 
buvo gaila Verkiančios savo draugės, ar 
teismas padarė tiek daug jai įspūdžio — 
ji pati negalėjo lšbudus paaiškinti.

Tai buvo mano pirmas ir paskutinis 
trečiųjų teisme dalyvavimas. Esu nutaręs, 
vely pačiam būti kitų teisiamam, negu 
kitus teisti Ir, rodos, to savo nutarimo 
laikysiuosi ligi pat mirties!

Mulų vargonininkai
Gavę savo bažnyčią, žinoma, turėjo

me turėti ir savo Vargonininkų. Jo ieško
ti, rodos, nebūtų reikėję, nes jis jau buvo 
nuo seniai tu lietuviais. Juo buvo; kaip 
jau pirmiau buvau minėjęs — p. Mikužis. 
Ir gerų norų pilnas, ir nusimanąs gerai

riaus-Uirėno paminklo pasta
tymas, mūsų spauda, jaunimas, 
studentija, mokslo įstaigos, 
sostinė Vilnius šaukia mus vi
sus susitelkti darban.

Šiais Šventaisiais Metals y- 
patingai daug dėmesio ir triū
so reikia dėti katalikiškon ak- 
cijon, kurioje turėtų atspindė- 

v

kas gera, dora, prakilnu, Šve-1 taip ir pasaulionys, kviesda-
ntai eidami praminsime kelių mas Jus dar kartų pasiaukoti
savo jaunimui^ Rimtas, takti
ngas jaunimo dėmesio kreipi
mas į mūsų katallkišk&i-tautb 
nių darbų rikiuotę, juos suįdo
mins, patrauks. Viėtoj barti, o 
net ir kolioti jaunimų ar iš jo 
kilusius dar jaunus vadus už

ne-

ti visos katalikiškos išeivijos lDetaktj> karUis it labai nien.
veidas. Juo daugiau geros va-)kos veidįg, pakvieskhue juos 
lios ir pavyzdžio parodysime |pag saVe ir mokėkime bflti pe. 
dirbdami, tuo aukštesnio laip- -dagogais. Mūsų jauninias yra 
snio bus mūsų apaštalavimo geras> tik mokėkįme priprati- 
nuopelnai, daiginant žmonijos ntl prie sav0 darbų halto8 
širdyse Kristaus ČSvangelijų. Iš j ir ^lengvo dėJdme ant 
kur mes visi semiame sau pa
jėgų. Nieko ten neįdėjus, ne
bus kaip pasisemti.

Dariaus-Girėno paminklo pa 
statymas yra visos Ameriko?- 
lietuvių išeivijos pareiga 
Mums, sudarant tos išeivijos 
didžiumų, tettka didesnėji da
rbo dalis pakelti. Šiam tikslui

jaunimo pečių. Diegdami jau- 
ne' nimui blaivybę, patys .būkime

Valančiais.
Studentija tenka ypatingai 

susirūpinti. Ji, o ne kas kitas, 
užims dabartinių vųdų vietas 
Prie to studentiją priruos tik 
mūsų pačių mokslo įstaigos ir

yra išgauta Chicagos miesto dabartini« vadų pavyzdingu- 
mas. Atverkime savo visus ša-valdybos vieša rinkliava spalio 

28 d. Stokime darban visi. Te
liudys amžiams šis istorinis'

jo. nuopelnų laipsnis,' kurio . mūsų tautog garbės kėlėjams
JA-h.? r 2-?' • " . -'-it v ' "• •apkalba, kerštavimu, neąpyka 
nla, pavydu, šmeižimu ir ki- 
tokiais žeminimo šūviais iš tos 
aukštumos neišmuši. Jis visa
dos pusilieka pavyzdingumo 
vietoj, nors nekartų tų nuope
lnų autoriui kūipo žmogui pa
rodyta blogoji valios dalis iš 
kitų pusės saldžių gyvenimo 
taurę padaro znesykį kartybe. 
Dirbdami, tai tikėkimės, o pa
jutę kartybę atsiminkime Die
vo Sūnaus žodžius nuo kry
žiaus: “Tėveį atleisk Jiems*
nes nežino kų riaro”.»

Centralinlai organizuota ka
talikiškoji išeivija daug gera 
yra padariusi. |fos gausūs dar
bų Vaisiai statb jų visai. Ame
rikos lietuvijaii pavyzdžiu. Tai 

lildytk

paminklas, primindamas mu
ms, musų ainiams ir visam pa
sauliui jauhų lietuvių tautos 
sūnų-sakalų nugalėjusių Atla
ntu, aukų savo tautai ir pasi
šventimo ir ištikimybės gyvą 
pavyzdį.

Spauda — katalikiška spau

ltinius, iš kurių mūsų studen
tija turėtų progos pasisemti 
visko, kas tik gerąm vadui y 
ra reikalinga. Snjungkijne. sa

aukštiems katalikybės ir lie
tuvybės idealumų* dėl ku 
Visagalis pašaukė mus. JCvi< 
čiu Jus visus susidomėti vi 
ningumo* priemone pagrįstu 
veikimu, pritariant, leidžiant 
ir organizuojant Federacijos 
skyrius ir apskričius kur jų 
nėra, įtraukiant visas katali
kiškas draugijas ir. organiza
cijų kuopas ir apskričius po 
Federacijos sparnu, kad lietu
vių katalikų išeivija būtų vie
na- rimta, tvirta- gyva pajėga, 
kuriančia lietuvių tautos sū
nų ir dukterų Širdyse begęs
tančios Dievų ir Tėvynės mei
lės Ugnį.

Vardan Visagalio, Kurio pa 
siuntirtybę mes kiekvienas at
liekame Čion ant Žemės pildy
dami Jo valių, gerbiamų Ku- 
talikų Federacijos Centro Va
ldybos narių, Federacijos ap
skričių, skyrių, organizacijų 
apskričių ir kuopų ir draugi- 

, jų vadų, vaidybų ir narių, nuo 
'širdžiai kyiečiu imtis šventos

vo studentiją i vienų organi
zuotų pajėgų, nuo kurios pri
klausys kaip-ilgai savo jauni
mų galėsime vadinti mūsų.

“O Vilniaus neužmiršk, lie
tuvi?”

Su spalių devinta Vilnius ir
da yra mūsų religiniai-tautinio vilnija pradėjo keturioliktus 
kūno širdis, kurios judesiai da 'Vergijos metus po Lenkijos Ju
ro mus dvasioje gyvais Tau- ngu. Padarytos Lietuvos vai
tos ir Bažnyčios nariais. Be Btybei ir mūsų tautai skrlau-

šų pasaulį. Katalikiškoje spau 
doje susipažįstame su dvasi- 

pozicijai išlaikyti,.mums yra 'nės kūrybos milžinais ir įtųr

savų spaudos, kaip ir be kai- das Lenkija iki šiol neatlygi- 

bds. Nemanau, kad katamų I no- O tokį atlyginimų mūsų 
tarpe rastųsi žmogus, kurs ap- tauta pripažins tik tada, kada 

siimtų būt šios rūšies nebyliu. Lenkija gražins Lietuvai pri- 
Spauda kalba į mus; per spau- klausančias teritorijas su sos- 

dų mes kalbame į kitus, į vi- tinę Vilnium ir atsiteią už ki
lusias iš to skriaudas. Lenki- 
JŲ tegul žino, kad akivaizdoje 
Visagalio kiekvienas lietuvis

pareigos^ kooperuojant sn Fe
deracijoj Centro Valdyba įgy
vendinti XXIII A. L. R K. 
Federacijos Kongreso praves
tus nutarimus.

Naujoji Federacijos Centro 
Valdyba deda jumyse didžiau
sio, giliausio pasitikėjimo ir 
vilties.

* Dr. A. G. Rakauskai,
Federacijos Pirmininkas

JS Londono gauta žinių, 
kad nuo rugsėjo mėn. 22 d. 
Anglijos vyriausybė pakėlė 

muito paukštienai. Iki šiol už 
importuojamų paukštienų bu
vo imama 10 nuoš. jos vertės, 
ateity bus imama muito apie 
vienas litas už kilogramų.

apie mužikų, ir palaidos, — neturįs nuo
latinės vietos. Rodos jam dabar atsidarė 
aukso vieta. Imk ir dirbk kartu su sa
vaisiais. Bet ne. Mikužis keletą kartų pa
grojo ir pasitraukė. Pasitraukė dėl svar
bių priežasčių. Jis turėjo pirkęs, ar kiaip 
kitu būdu įsigijęs, Varšuvos priemiesty
je “Volia” sklypų-žemės, ant kurio ar 
tai kompanija buvo apsiėmusi jam pasta
tyti gyvenamųjų trobų su sąlyga pamažėl 

.kompanijai atsilyginti, kaip daugelis da
rydavo; ar tai jis pats savomis jėgomis 
bandė pasistatyti sau Užeigų.— aš to ne
žinau. Tik tiek, kad savo sklypu jis buvo 
taip labai užsiėmęs, kad nuo jo neatsi
traukdavo niekuomet ilgesniam laikui. | 
Varšuvą, iš Volia gana tolokas geliąs. Kus- 
dlen šen ir-ten vužinėti susidarytų didelių 
iškaščių, kurie pavargusiam idealistui pa
triotui p. Mikužiui būtų nepakeliami. Tai 
jis velijo padėkoti ųž siūlomų vietų, o 
liktis itlajoklio gyvenimų gyventi, kaip 
Hgšiol gyvenęs. . •

Kurį laikų buvo bandę vargoninin
kauti Varšuvos konservatornos studentai 
muzikai, kaip p. Aleksandryičius, kuris

dabar yra Amerikoje, rodos,' \Vaterbury 
lietuvių parapijos vargonininku. Studen
tai, žinia kaip studentai, jie nuolatinės var
gonininko vietos užimti negali. Jiems rūpi 
tolimesnėj studijos. Taigi ir p. Aleksan
dravičius neilgai man tetarnavo. Jo vietų 
ilgesniam laikui buvo užėmęs p. Alfonsas 
Ratušinskas. Kadangi su šiuo jaunu mu
ziku turėjau artimesnių santykių ir kurį 
laikų laikiau prie savęs savo kambaryje, 
negaliu praeiti kiek ilgiau apie jį nepakal
bėjęs. Jis tikrai yra užsipelnęs paminėti, 
nes vaikinas buvo labai dorus ir kilnių 
pažiūrų. Ieškojo mokslo, ir mokslas jį

prieš laikų išvarė iš šio pasūulio.
A. Ratniinskas

1 P. Alfonsas Ratušinskas, taip pat bu
vo konservatorijos mokinys. Jis kilęs iš 
Šunskų parap., netoli nuo Marijampolės. 
Vaikinas buvo visiškai doras ir didelį no
rų turėjo tapti geru muziku. Ir galėjęs 
būtų juo tapti, jei gyvenimo aplinkybės 
būtų patogesnės ir jam palankesnės bu
vusios. Jo nelaimei tos aplinkybėm tokios 
sunkios jam susidėjo- kad nepajėgė Jų nu
galėti. Gabumų jis turėjo ir darbo nesi

bijojo. Gal aet pesdaug to darbo krovė 
sau ant pečių, bet jaunas vienas paliktas 
savo išgalėms — sulinko. Kaip perdaug iš
bėgęs medelis, gausaus sniego prislėgtas, 
linksta ir dažnai lūžta visai, taip šis ga
bus, lipšnus ir darbštus jaunikaitis, sun
kiai kovodamas už duonos kąsnį, nebeteko 
sveikatos ir džiovos parblokštas pabaigo
je didžiojo karo amžinai užmigo karste. 
Ilgų laikų buvau, jį pasiėmęs prie savęs, 
maitinau, šelpiau, kiek galėdamas, bet li
gos šaknys jau buvo per giliai įsisiurbu
sios į jo Jaunų krūtinę. Karo mėtų par
vykęs į Liėtuvų dar bandė imti sau žmo
nų, bet tik tam, kad paliktų vienų dau
giau našlelę. Labai gaila jauno Žmogaus!

Minėdamas p. RatuŠinskų, negaliu pa
miršti Jo antrojo brolio — garsaus vargo^ 
nininko prie šv. Fliorijono puikios bažny
čios Pragos priemiestyje. Tam sekasi la
bai gerai. Nešinau, kokia buvo priežastis, 
kad taip turtingai gyvendamas leido tokį 
vargų Salia savęs vargti savo tikram jau
nesniam broliui, kad anas turėjo netekti 
sveikatos Ir jaunas mirti?

(Daugiau bus).
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LIETUVOS GYVENIMAS
_ KOMP. J. NAUJALIS GAVO Inominią organizacijų utstovų.

PROFESORIAUS LAIPSNĮ Tsb.-

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

vienos savaitės rekolekcijos Įplaukia per jūras, kad pralei- ilgio pritaikinto lietuviškam 
Philadelphia,, Pa., Sv. Jurgio sti Kalėdas tėviškėje. ------- "------

Respublikos Prezidentas su
teikė Kauno konservatorijos 
mokytojui kompozitoriui Juo
zui Naujaliui profesoriaus lai
psnį.

J. Naujalis yra seniausias

SENIAUSIO LIETUVOS 
KARIUOMENES PULKO 

ŠVENTE

ciuškos sukilimo, vienuolyną,; 
ir bažnyčią, pagrobė stačiai!-1 
kiai (pravoslavai). Taip jie 
šias lietuvių tautos brangeny
bes išlaikė savo rankose iki I Spalių 16 d. ligi 29 d. dvie-
pasaulinio karo, kol 1915 me-1jų savaičių Misijos Scranton, 
tais galutinai išsinešdino, kad Į Pa., Šv. Juozapo parapijoje, 
daugiau nebegrįžtų. 'Pamokslus sako: Tėvas A. Bil-

Rusų viešpatavimo laikais blys, M. I. C. ir T.* A. Petrau- 
Pažaislio vienuolyno rūsiuose skas, M. T. C. 
ir jo šventoriuje buvo palai-Į LapkriMo 5 d. ,igi ]2 d _

parapijoje. Pamokslus sako T. 
A. Petrauskas, M. I. C.

Gruodžio 17 d. ligi 23 d., 
Misijos Harrison, N. J. Pa
mokslus sako T. 
kas, M. 1. C.

A, Petraus-

Į SENĄJĮ KRAŠTĄ KALE 
DŲ ŠVENTĖMS

Ketai kada Amerikos lietu-" 
viai gauna tokią progą aplan
kyti Lietuvą Kalėdų šventėms 

Į kaip šiemet. Važiavimas yra 
smagesnis, tikietai pigesni ir 
pragyvenimas Lietuvoj vis dar 
pigus. Prisirašius prie Scandi- 
navinn American Linijos Ka
lėdinės ekskursijos laivu “U- 
nited States”, kuris išplauks

Rugsėjo mėn. 10 dieną Di , ____ .. _
-------- „— ,--------------_ džiojo Lietuvos Kunigaikščio į dota daug auk^* pravosiavų ’vieno8 savaitės Misijos Aušros ( Kiekvieną sezoną mes turi-

Lietuvoje muzikas ir kompozi-(Gedimino I pulkas šventė sa-1____ r*.? Įkartų parap., Chicago, III. Pa- me įvairius troškimus. Bet sti iš New Yorko lapkričio 25 d.
vo gyvavimo 15 metų sukaktį. |nieruJ- Bet didžiausias n®tikė-moj{Rjus saj{O »pgvas j 
Sis pulkas buvo pradėtas or-,,cmas lankantiems Pažaislio kevWug> M L c.
ganizuetį pirmomis Lietuvos I vienuolynu sužinoti, kad jo i^pkri;do 5 d< jjgį 12 d..

šventoriuje, be kitę, yra pa- viftKOS Misijos |y A.
su savo žmo-

torius. Jis jau buvo plačiai ži
nomas dar rusų priespaudos 
laikais. Tada jis mokino slap
tai žmones muzikos, o vėliau, j nepriklausomybės dienomis ir. !'vy,iluIluJ*’» 
rusų valdžiai leidus, įsteigė | pirmųjų savanorių kurie išgir- laidotas drauge 
vienintelę tuo laiku muzikos dę balsą, kad gręsia tėvynei 
mokyklą Lietuvoje — vargo- -pavojus, susirinkę su ginklais

Vait- priausias visų troškimas — arba Frederik VIII’

Skoniui, gerai žinomas Scan- 
dinavian American švarumas 
ir daug visokių pasilinksmini
mų draugiškuose rateliuose. 
Tai tik keli pavyzdžiai, kurie 
garantuoja linksmą ir smagią 
kelionę. Tiesa pasakius, Kalė
dos prasideda įlipus į laivą.

Patartina kuo greičiausiai 
rezervuoti sau vietas pas vie-
-įuuj soiįjBd nqju tyuaSte bn| 
jos ofisuose.

....... ■ - ■ *

tai pralefsti Kalėdas savo gi- kuris išplauks gruodžio 9 d., 
mtinėj šalyj, su savo tėvais, 
giminėmis ir draugais.

bus smagi, greita ir linksma 
kelionė.

ntano parapijoje, Ciceru, UI. ...
na Rusijos carų (monarchijos) pamotsĮus gaį0 Tėvas A. Pe- Nežiūrint kurioje pasaulio į Kurie pirmiau yra važiavę 
himno “Bože caria chrani” Ar t n dalyje būtume, turtingi, ar ne, Scandinavian-American Lini-
(Dieve, carą saugok) autorius 
— žymus rusų kompozitorius 
Aleksiejus, Feodoro sūnus, 
Lvovas.

Ivovas buvo generalmajoras, 
rusų caro Nikalojaus I adju
tantas. Mirė Kaune 1870 me
tais ir palaidotas Pažaisly. Jo 
kapas, su marmurine pamink
line lenta ir atatinkamu ant

ninku kursus. Be to, visą lai-. rankose, palikę kas-arklą, kas

«
s organizavo chorus, į,mokyklos suolą. D. L. K. Ge- 
s dėjosi visi, be jokio Į dimino pulkas yra seniausia 
j skirtumo, vien tik tuo Lietuvos kariuomenės dalis. Jo 
tikslu, kad daina gaivinus lie- pirmieji kariai kovėsi sekmin- 
tuvių tautinę sąmonę. gai keliuose frontuose ir su

J. Naujalis mokytojauja >»««viluu8, ir su lenkais, ir 
Kauno konservatorijoje nuo.80 vokiežiais-bermontininkais. 
pat pirmųjų jos .dienų ir yra Tuo tarpu pulkas stovi Uk- 
daug kuo prisidėjęs prie jos mergėje, įsikūręs dabar pa- 

įsteigimo. Jis yra parašęs statytose moderniškose, pui- 
daug dainų, yra surinkęs daug ' kiai įrengtose kareivinėse. Į
muzikos kūrinių ir savo nenu-'sukaktuvių iškilmes buvo nu-|doja proga LietūTOS
jbtamn šioj srity darbu yra-vykęs Respublikos Preziden-1 prispaudsj, j,inm0 antoriaUs 
užsipelnęs visuomenės pagar- j tas, ministeriai, karo vadovy-
boš. Tsb.- bė ir šiaip daug žymių žmo

nių. Iškilmės buvo didingos ir 
labai įspūdingos. Šventės nuo
taika buvo apėmusi ne tik ka
rins, bet ir visą miestą ir pla
čios apylinkės gyventojus.

Tsb.-

BUS SUORGANIZUOTAS 
EKSPORTO KOMITETAS

1929 metais vyriausybė bu
vo sumaniusi suorganizuoti e- 
ksporto komitetą ir buvo iš
leidusi net tam tikrą statutą, 
kuriuo pasiremdamas, tas ko
mitetas turėjo veikti. Paaiškė
jo tačiau, kad tada tokį ko-, 
mitetą suorganizuoti nebuvo 
dar reikalo ir viskas palikta 
ateičiai. Šiais metais paaiškė
jo kad minimo komiteto veik
la yra pageidautina. Vyriau
sybė tad nutarė eksporto ko
mitetą suorganizuoti. Šio ko
miteto tikslas yra: rūpintis 
Lietuvos gaminių markės už
sieny kėlimu, jų eksporto pa
didinimu ir pačių gaminių pa
gerinimu. Tuo tikslu komite- 
tas darys tyrinėjimus- kontro
liuos eksportą ir- informuos 
vietos ir užsienių firmas apie 
visus eksporto galimumus. Ko 
mitetas bus sudarytas iš Fi
nansų Ministerijos, Užsienių 
Reikalų Ministerijos, Žemės 
ŪMo Rūmų, Prekybos ir Pra- 

Rūmų ir didžiųjų eko-

GARO HIMNO AUTORIAUS 
KAPAS — KAUNE

trauskas, M. I. C.
Lapkričio 13 d. ligi 19 d.,

vienos savaitės Misijos West 
Pullman, III. Pamokslus sako 
Tėvas A. Petrauskas, M. I. C.

Lapkričio 21) d. ligi 26 d., 
vienos savaitės Misijos Chica
go Heights, UI. Pamokslus sa
ko Tėvas A. Petrauskas, M. I. 
C.

Lapkričio 27, 28, 29 — tri-
jos užrašu, yra užsilikęs iki | dienų rekolekcijos Spriag 
šių laikų. Kiekvienas, lenkas Valley, UI.
Pažaislio vienuolyną, pasinau-

kapą.
Tai bene įdomiausia rusų 

viešpatavimo laikų liekana Lie 
tuvoje. Tsb.-

NAUJA KNYGA

Apie penki kilometrai nuo 
laikinosios Lietuvos sostinės 
Kauno, nepaprastai gražioj 
vietoj, tarp miškų, išdidžiai 
stovi viena iš puikiausių ir 
brangiausių Lietuvoje Pažais
lio Kamendulų vienuolyno ba-

BV. JUDO TADEJAUS 
GYVENIMAS

Maldos ir Novena Sv. Ju<jui 
Tadejui

Vertė ir išleido
Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Šv. Judo Tadėjaus šventė 
yra šio mėnesio 28 dieną. Tai
gi dabar laikas tą knygą įsi
gyti, su minėtuoju šventuoju

inyčia. Šią’ bažnyčią yra ma- sushpažinti ir lengvu būdu at-
tęs ne vionas viešėjęs Lietu
voje svetimšalis- nes ji yra vie 
nas iš ražiaugsių Lietuvoje 
meno bei statybos paminklų.

Pažaislio bažnyčią savo lė
šomis pastatė Lietuvos didikas 
Pacas 1664 — 1674 metais. Ba
žnyčios vidų papuošė orname
ntais ir freskais garsiausieji 
anų laikų italų menininkai. 
Kai 1795 metais Lietuvą pa
grobė rusai, jie tuojau atkrei
pė dėmesį į Pažaislio bažny
čią ir jau 1831 metais, po Kos-

NAUJI SUSIRŪPINIMAI
Jau ne vienam kuriam asmeniui pra

dėjo rūpėti, kaip veiks atskirus asmenis ir 
ištisą visuomenę liuosaR, nevartojamas 
darbui laikas.

Gyvenimo prityrimas rodo, kad Kuo
sas laikas, nedarbas, gimdo tinginystę, ku
ri yra įvairiausių nedorybių motina. Be 
darbo žmonės darosi ir fyziniai ištižę.

Gi dabar, sutrumpinus darbo dienų 
valandas, įvedus gana daug visiškai Kuo
sų, bedarbinių dienų, liueso laiko atsiras 
daug daugiau, negu jo buvo pirmiau.

Beto ir jaunuomenės mokslinimo sis
tema eina prie to, kad besimokantiems 
liktų -tik vienas darbas — ateiti mokyk
lon ; bet ir tas <farbag vis labiau yra leng
vinamas, nes ne vienoje jau vietoje “bo
sai” važinėja, surenka mokinius ir nu 
veža juos mokyklon.

Mokykloje visas darbo strakumas suk- 
raujamas ant mokytojo. Jis priverčia
mas mokslo peną pagaminta taip, kad rao 
kiniai pasisemtų jų be pajudinimo savo 
smegenų mašinerijos. Mokiniai paverčia
mi tai “baksai”, į kuriuos sukrinta maši
nų pagaminti išdirbiniai. Namų darbo

artnantiės Kalėdoms visados j jos laivais, važiuos ir vėl. Au- 
atsimename kraštą ir brangius kštos rūšies patarnavimas ant 
pažįstamus. Štai, ir išsiaiški-1 laivų ir ant kranto visiems 
na, kodėl tūkstančiai kasmet keleiviams, užtektinai gero va-

Lapkričio 27 d. ligi gruo
džio 3 d., vienos savaitės Mi
sijos Luzerne, Pa. Pamokslus 
sako T. A. Petrauskas, M. I. 
C.

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

Gruodžio 11 d. ligi 17 d.,

SUSTIPRINA NERVUS IR
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa- | 

taiso apetito, atlmulfuoja prie norma- 
llkko veikimo vlriklnimo organus, | 
užtikrina ramų miego Ir pfctalio 
bei no sveikatą.

NUGA-TONE Jau yra vartojamas I 
per 45 metus, per tą laikotarpi Jis 
įrodė esąs labai pagelbOigas silp
niems ir liguistiems vyrams ir mo
terims. Nepraleiskite ne pamėginę 
NUGA-TONE. Parsiduoda visose Vai-1 
stinyčlose. Gaukite tikrą NUGA- 
TONE, nes Joks kitas vaistas ne
atneš tokių pasekmių.

likti noveną.
Šv. Judas Tadėjus yra va

dinamas — “Viltį praradusių 
jų globėjas”.

Ši knyga yra nedidelio fo
rmato, su gražiais viršeliais, 
43 puslapių. Kaina tik 10c.
• Knygą galima gauti Šv. Ka 
zimiero Seserų Vienuolyne 
šiuo adresu:
SISTERS OF ST. CASIMIR,

2601 W. Marąuette Road 

Obicago, UI.

KRAFT
American Cheese

(packagtd, patteurized)

has full, natūrai

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus buriąs sulaužymui per- 

ialiino krutinėję, tai geras išsitrynimi* 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krutinės ir "po to apdengiant krūtine 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Aito- 
kis yjrriynusis paliuosuoįa suMikinisimą 
krutinėję visokių glitumų ir skrėplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingu ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, grt-

K .r kt. Tuojaus i Mitrinkite Pain- 
pellerin. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 

Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

SVARUMASirSVEIKATA
Su nauja THOR Skalbykla Jums bus malonu plauti Jūsų drapanas. Taip išplau
tos drapanos būna baltesnės ir ilgiau tvers, nes plaunant namieje niekas nepra
puola. Su nauja THOR mašina Jūs nepavargsite, sučėdysite sveikatą ir pinigus.
Painintykite: po 95 centus į savaitę mašiaa pati per save išsimokės.

THOR model 21......................................... £54.50
THOR model 35  £74.50
THOR model 1 ...............................................£37.50

THOR MOGLIS (prosavojamoji mašina), perkant skal
byklą, £19.50. Su kiekviena skalbykla, duodama dykai 
muilas ir elektrikinis prosas.

JOS. F. BUDRI K, Iii,
3417-21 S. HALSTE D ST. Boulevard 4705 ir 8167

Budriko krautuvės duodami lietuviški radijo programai: Nedėliomis* 8 vai. ryte ir 
1:00 vai. popiet, WfcFL, 970 k. Ketvergah: 7:30 vai. vakare, WHFC, 1420 k.

mokiniams, ypač viešųjų mokyklų, taip 
kaip ir nekliūva. Tuo būdu besimokinan
čioji jaunuomenė turi taip pat daug liuo- 
80 laiko.

Taipgi tiek besimokinančioji jaunuome- 
menė, tiek bedirbančioji jau, tiek šiaip vi
si dirbantieji susilaukia vis daugiau liuo- 
so laiko.

Kyla naujas klausymas, kaip tas lino- 
sasis laikas turėtų būti gerai sunaudotas, 
kad jis ne taptų ištižimo ir dorinio gedimo 
“bacilų.”

Žinoma, atsiras tuojaus minia ko
mersantų, kurie sugalvos naujas, liuosam 
laikui praleisti, įstaigas. Jū jau be galo 
daug dabar yra, bet ne daugelis jų tei
kia paguodos. Priešingai, dauguma jų pa
veikiamas lankančius, labai blogai, žymi 
jų dalis pasidarė girtavimo, hozartinių 
lošimų ir pasileidimo vietomis.

Taigi ir naujai išrastos pelnagaudžių 
įstaigos, liuoeam laikui praleisti, neneš 
gerų vaisių. Jos bus tvarkomos taip, kad 
duotų kodaugiausiai pelno. Bus jose tei
kiami kiti dalykai, kurie žmonių blogiems 
palinkimame pataikauja ir juos vilioja. 
Jos ii daugelio išvilios visą jų uždarbį ir 
neduos nieko gera.

Taigi tenka susirūpinti, ką daryti?

Kokių priemonių griebtis, kad liuoslaikis , tus savo draugus į privačius namus. Ten
neprisidėtų prie sirginimo žmonijos!

Rodos, kad. tai nelaimei galėtų, nors 
dalinai, užbėgti už akių į judinimas turin
čių liuoso laiko žmonių, kad naudotųsi 
viešais knygynais ir skaityklomis, kur 
nėra savų, privačių.

Daugelyje vietų miesto knygynai įsi
gijo lietuvių kalboje knygų, kad galėtų pa
tenkinti lietuvius. Jei atsiras gana daug 
norinčių naudotis lietuviškomis knygomis, 
viešieji knygynai ir skaityklos įsigis dau
giau lietuvių kalboje, o kurie jų visiškai 
nežiūri, bus priversti įsigyti.

Lankantiems knygynus, kas nors tu
rėtų vadovauti, kad jie negaišintų laiko ir 
nenuodintų savo dvasios netikusiomis kny
gomis, kurių viešose knygynuose gali būti.

Neapsakomai būtų naudinga, kad pa
rapijos, ar vietinės draugijos ir pavieniai 
asmenys, susitelkę *ir R. K. Federacijos 
skyrius, įsisteigtų savo skaityklas ir pa
lengva net knyginėlius.

Draugijų nariai ir jų šeimų nariai 
tuomet turėtų kur naudi n erai Iiuosąjį lai
ką praleisti. Tuomet ir net tone skaityklo
se būtų gražios progos apie įvairius nau
dingus dalykus pasikalbėti.

Dabar daug lietuvių lankosi pas ki-

randa daug kalbų, bet lietuvių, iškreiptas 
svetingumas, tuojaus gabena ant stalo deg 
tinės ar “munšainės”, ar namų darbo a- 
laus. žiūrėk, tuojaus “draugai” užsidrum- 
sčia ir jų gražūs pasikalbėjimai virsta la
bai dažnai nešvariausiais tauzijiroais. Jai
siais jie gadina save, piktina vaikus, da
ro gėdą lietuviams.

Draugijos daro savo narių susirin
kimus, paprastai, sekmadieniais, tuojaus 
po sumos. Tai, sakysiu, nėra atatinkamas 
laikas. Reikėtų daryti kitokiomis dieno
mis, Ytin, jei žmonės turėsi daugiau liuo- 
so laiko nuo darbo.

Draugijos daro susirinkimus* dažniau 
šiai, tik tam, kad lengviau išrinktų narių 
mokesčius. Toki susirinkimai nėra įdo
mūs. Daug narių į juos tik kokį vieną 
kartą į metus atsilanko. Kiti savo mo
kesčius per savo pažįstamus ar draugus 
priduoda.

Taigi draugijos turėtų priklausyti 
Federacijos skyriui. Šio gi valdyba turė
tų snrasti kiekvienai (Traugijai kokį nors 
naudingą ir įdomų darbą, kurį įsikinkytų 
draugijos nariai. Draugijoje atsirastų dau 
gian gyvumo ir susidomėjimo. Susirinki
muose nariai daryti] pranešimus, kaip

kam pavestas darbas sekasi, kokių vaisiu 
jis davė.

Draugijose turėtų dirbti įvairios ko
misijos ir sekcijos. Į komisijas gera rink
ti daugiau asmenų. Komisijos darys da
žniau susirinkimus, svarstys pavestus 
joms reikalus, ir štai daugybei asmenų at
siras gražių progų naudingai ir dorai 
suvartoti Iiuosąjį laiką.

I
Žinoma, labai gera kur parapijose 

jau turi jaunuomenei tinkamas vietas/ir 
jai tinkamus sportinius žaidimus. Bet jan 
nuomenės privalo ypač būti pratinama į 
apaštalavimą jaunųjų darbe. Tš jų reikė
tų parinkti tinkamiausius ir juos tara dar
bui parengti.

Nors tokią pradžią padarius liuosam 
laikui naudingai praleisti, paskui bėgamie 
ji reikalai ir prityrimas parodys kitus ke
liu* laikui tinkamai naudoti. V. K.

8ARS1NIINTES
“DRAUGE”



Trečiadienis, spalių 18- 1933

i kapus, prisimena jų įsteigėjų, niinų šioj" ašarų pakalnėj, nes tokie žmonės nors jie mi 
ar ištaria amžinų atilsį už .jo Daug vargo, daug dirbo jr'ršta, nuveiktieji darbai gyvie 
nemirštamų sielų. 0 gal už- daug nukentėjo. siems neduoda jų pamiršti,
tenka tik čiulbančio paukšte-!, Kun. M. Kraueiūnas nors Tat? ilsėkis Lietu
lio- kuris pavasarį atskridę buvo mažo ūgio žmogus, bet! sūnftft niirU8iųjų ndest<1 

'iš tolimųjų kraštų, šiltojo pa- turėjo gražių, atvirų ir didelę 1^^ įsteig6ju buvai ir viet) 
šaulio, nesuprasdamas, kad širdį. Kiekvienas ateivis stu- sau radai Te AuWiffU 
čia kapai gieda linksmųjų dai- (lentas rado prieglaudų jo pa-k^ taVQ gielai dnoda ran,yb( 
nele. Taip, jis mirė, bet jo da- 'stogėje. Tai buvo žmogus, ku- gyyenti dangaug .gvieKybėj 
rbai pasilik; nore ir jo vardų Yio širdis buvo kupina artimojainžius. 

i užmirš ir nieks apie jį neat- meilės; tuo vaduodamasis jis Namiškis
,siutins, bet ateinančios kartos gerų dbrė visiems, kurie su
; naudosis jo nuveiktų darbų juo turėjo reikalo. " “ 1
vaisiais, kaip naudojasi ir da- Nesugriaunair.;as paminklas 1 Amerikon sugrįžę keleivis 
bartinė karta. v- »• Vokietijos džiaugiasi nauj

Pfląkiitinė^ dienoc 1 , - ... . konkordatu tarp katalikų BurasKuiineo dienos i nuveiktais darbais pastate saulv 
». Liūdnos buvo kun. M. Krau- nesugriaunamų paminklų, j Nazių. Yr
5 čiūno paskutinės gyvenimo die Daug laiko praslinks, senieji įužtikrinta kad Bažnyčių dai 

uos. Cieeroje, III., menkoje ha- žmonės išmirs, bet atmintis a- ginu nekliudys vokiečių pol 
) kūžėlėje jis baigė savo gyve- pie kun. Kraučiūnų pasiliks tinės partijos.

LABDARIŲ DIRVA
LS , jimo visuomenėj ir užtektinai biuasi vie*nas už ,kįU greičiau, M

pramos savo sumanymams. ;tarytuni> kas ju08 vaikytų, re- ,bl
organizacijos J šių metų seime kils visa ei- |at,ų gaĮ, ateina į galvų mintis 
arbus įvykis, lė svaibių reikalų, kurie teks kad apylinkėse to didelio ir 111 
laugpriklau- rinitai pasvaretyti. Reikės ka-!pUno gyvuluo miesto randasi * 

gyvenimas, lbėtį apie šelpimų nedarbo pa-|gana daug mietjfcų> kurjuo6e :b
viskas tylu, ramu. Tai mira- b 
šiųjų miestai, pavadinti ka- 

* pais. n
a’ j Ir mes, lietuviai kutalikat 8 
05 i turime mirusiųjų miestų — ftv. 

į Kazimiero kapus.*
08 ; Nevienas, gal, pastebėjęs to- 
°" kį antgairį, pagalvos: kam gi v 
’tl bereikalingai rašyti apie mirų- 
k0 šiųjų miestų, nes tai nėra jo- įj 
lis kia įdomybė. Bet niekas neuž- J 
u" ginčys, kad tame mirusiųjų '§ 
ll" mieste ilsisi daug brangių 1 
’n mums žmonių. ifl
110 Šiemet .suėjo 30 metų nuo j 

įsteigimo Šv. Kazimiero kapų. S 
t‘1 Ta proga svarbi d dalyku' skai-. d 
as tau trumpai nors paminėti a- 1 
e' piį> a. a. žmogų, kuris tų mi- 1 

rusiųjų miestų — Šv. Kazimie-'Į< 
11 ro Kapus — įsteigė. . 1

ei- ' Pradžia j
ia- Prieš 30 metų vietoje, kur.. I 
ygi dabar randasi Hv. Kazimiero Į 
bti kapai, buvo ūkis, dirbamoji < 
ies .žemė. Tuo metu Cliieagoje gy- 

vcno energingas, sumanus ir h 
tos dideliai darbštūs lietuvių ku- ' 
už- |iiigus dek. M. Kraueiūnas. Jis I 
as. i pramatė svarbų lietuviams ka- 1 
vi- talikams turėti savus kapus, . 
,ri- bes pirmieji lietuviai būdavo Į. 
iu- laidojami lenkų kapuose arba ' 
dėl kur papuldavo.
jut Dek. M. Kraueiūnui prisėjo 
ion daug vaėgti, daug rūpintis'ir 
de- daug sveikatos išeikvoti ne 

, * vien dirbant jiarapijos darbų, j 
įau d>et dar raustant ir apie kitus 
lie J visuomenės reikalus. Tadgi, ap 
ra. į važinėjęs visas Chicagos mie- 
rję sto apylinkės ir surado tinka
mi. minusių vietų kapams tų, kur 
ga_ šiandien randasi Šv. Kazimie- 
tbb ro kapai. Ir neapsiriko, nes 
ve dabar matome, kad tas dek. M. 1 

Kraučiūno žygis davė mttms į 

a tai, kad šiandie mes, Chicagos 
lietuviai katalikai, turime gra
žiausius pasaulyje kapus.

Atsiminkite
Šiuos

Paveikslus
Kada perkate Aspirin

Jie parodo kodėl
' tikras

BAYER ASPIRIN
yra skaitomas Greičiausias ir 

Saugus Palengvinimas nuo 
Skausmo

* g BE®**®*8
Tikras Bayer Aspirin

Tabletas pradeda išsiskirstyti 
ir veikti

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

* ‘ I

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

I'ah'i.-kitc Bayer 
Aspirin Tabletą 1 
stiklų vandens

Iki k(Z pasiekia 
dugnų stiklo Jis 
Jau skirstosi

Kas pasidaro 
šiuose stikluose __

pasidaro jūsų viduriuose
GREITESNIS PALENGVI 

NIMAS DABAR NUO 
SKAUSMO

LABDARIŲ 5 KP. DĖKOJA

įtrų lubų. Bus duodamos gra
žios dovanos. Valdyba

visiems, kurie yra prisidėję- 
prie labdarių darbu ir auko
mis. Praėjusių vasarų stambes
nes aukas labdarybei davė: A. 
Ažukas $5.00 High Roek dis- 
tribnting Co. $1.80, S. Daugė
la $3.00, A. Cibulskis ir P. 
.Šemiatas po $1.50; V. Karei
va, A- Bamadauskas, B. Nau-

smarkiausi galvos „įpklCIie |K> $1.00; B. MllklS 
eurltls keiias nit- X ... • /v r» v;/0c.; Jurevičiene, (). Broziene 
intyjc kudu esate'po 50 oentų, Bučienė 40 centų.

Uju'sSanolriteirr *ir1 McDermott aukojo, pusę' Kač
ių taipgi. Nes tik-;. .. y. . . ... .
nekenkia Mrdžla.' ,kOS lllails IHVaZiaVimUI. V 1SIC- 

Irvlclfp **lt/x.v<*p Alt- Mkute. Tadu busite!ins širdingai ačiū. Šios aukos 
ro Bayer dalyko. Įgautos jier labdarių veikėjų 

Jonų Diinšą.
i 5 kp. valdyba nuoširdžiai 

----- • kviečia visus atvykti į bunco
/J ipartv, kuri bus lapkričio 8 d..
i f &v. Jurgio parap. salėj ant an-

/MneriKOs Lietuviai katalikai' gau džiaugtis savo 
dienraščiu, sulaukę dvidešimts penktų metų paminė
jimo “Draugo” darbuotes Katalikų Spaudoje. Iš sa
vaitraščio “Draugas” virto dienraščiu. Dabar minint 
“Draugo” Jubiliejų, padarykim, kad visi lietuviai ka
talikai Amerikoje jį skaity tų, remtų ir juomi pasinau
dotų savo augštus idealus dasiekti.

Jau nuo 1916 m., Katalikai Amerikoje turi dien
raštį. Nuo to laiko visas Amerikoje lietuvių katalikų 
veikimas smarkiau žengia pirmyn, ypač mūsų mokyk
los. Taigi visi, kurie tik galite, stokite į Jubiliejinį 
“Draugo” vajų ir pasidarbuokite katalikybei ir lietuvy
bei. Registruokitės tuojau, neatideliokite. Rašykite dėl 
informacijų adresu:

VISADA
U2MIRATA

Ar žinot, kodėl Jor ne- 
nm<oT Ji p«tl nežinojo. 
Jo« blogo* kvapa* buvo 
priežantlm, ne* blogo kva
po niekas ne m Agata. VI*- 
nok visi ta galt paAa.llntl. 
Gargaliuok «u 1 .isterine Ir 
tos atliks ko* reikta. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad ž1r valetą* atlieka 
<rett, ko kiti vaistai ao- 
podaro per 4 diena*.BH£UMAT1Si

2334 SOUTH OAKLEY AVĖ
,. • • i •

Chicago, Illinois

Pain—Agony Starta To Leave In 
24 Houre

Happy Daya Ahead for You
Thlnk #f lt—how thte old Wf»rld 

dne« make progrese—hew rome* a 
preerrtpti'in whlch is lumvfi to phar- 
mgrlst* ne Aiienru and vrithln 44 
houre after you sta/t 4o tak* thts 
swlft ketina fermula pain, agnpy and 
InRetnmatl.in laused hv esoes* uno 
• rld h»e etarted to depe r t

Allinru doss Just what tMs notire 
Re.ye lt wlll 4o—lt Ii gurrnntied. Tou 
ran get one generoue hnttie «t ieart-

, .1; ,«>!<.t-e evPi vn-here for
oenti and 1f it doeen't brtns the Jiy- 
oue reeulte veu empeot—.VOUT momy 
vhol* hsartidly riturasd.

Mtee M. Batner .f BrMkl/n. N. T. 
WT.te- 'S,™ u.ed Krnnebrn for llle 
p»et 4 mnnlh. and Kava noi nnly l.«t 4.1 
sanod. l>ol fe»l ,n nuirh helier le e--rr 
*ay. Br«a f»r aeopie who įton't aare te 
rtdiee, Kraechen le vendrrfil ta ker* 
tk. hrelihr I h.lnr a nur.e
atiaald knew tar I’ya trtad en many 
tMa(. ket anly Krnaeh'fi anrv.rad all 
parpeMs." (May 12. lMO.

TO Iom fkt 8AFKLY and HARMUC8R- 
I.V, take a hatf tenepoonfui of Rruechen 
*alta in a įlaae of bot valei- in tlx 
mornlne b.fnr. hre.Kf„«! O,,n t lll'O . 
tnorntni— a bottlo that lenta 4 veaka 
coata but a trlfla—gat Krueob.ii Raita et 
anr dr,i»»tr>r. In Amen.a ff nm im 
fnlly aattaflrd aftir tba Aret bottt.— 
■MMy baok.

LAMUERT PBLARMACAL

LISTEMNI



Trečiadienis, spalių 18- 1933 C « 11B I 8

KAS NAUJA ŠY. ANTANO PARAP,, CICERO
• višvienas katalikas privalo 

klausyti nors vienų Mišių se
kmadieniais. Pas muH tai le-

.......................ngvai galima, nbs dabar sek-
Jubiliatanis Imkim ilgiausiu' ,• • • ’ - , x .B v madiemals musų bažnyčioj bus

net j lenkelius Mišios.

metu.Saliamonas Vasaitis pasilsė
jęs vėl pradėjo “Draugę”•skai 
tyti. Sako, nelinksmas be mėty! 
“Draugo” gyvenimas ant šio 
pasaulio. Valio- Saliamonai! 
Skaityk ir kitus ragink, kad 
skaitytų vienatinį mūsų kata
likiškų dienraštį Amerikoj.

1$ ŠV, JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

V. Stankus, pieno išvežioto- 
jas, persikėlė į naujų vietų a- 
drfesu 1635 So. 5Oth Avė. Ne
pamirškite savo parapijono ir

Laimingas tas, kuriam atoi-i«e™ ‘‘Draugo” rėmėjo. Pir
mi mintis užsiprenumeruota kitę pienų iš jo. Pienas riebus 
“Draugų”. Kas skaito “Drau
gų”, tas neklajoja tamsybėj.
Šiais šventais Metais katali
kai turėtų daugiau kreipti dė
mesio į katalikiškąją spaudų.

ir visados šviežias.

Ciceros užeigų savininkai, 
matyt, didžiuma katalikai. Vi
si yra “Draugo” skaitytojai,

Morta ir Kazimieras Jesai, 
spalių 14 d. buvo surengę puo
tų savo 25 metų vedybinio gy
venimo sukakčiai paminėti. 
Svečių buvo tiek daug, kad 
pripildė pilnus namus. Valgių, 
gėrimo ir linkėjimų buvo taip 
pat daug. Visi svečiai buvo 
patenkinti jubiliatų vaišingu
mu.

Jesai yra “Draugo” skaity
tojai ir rėmėjai per daugelį

LIBTUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayctte 8057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

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

Vulundoa: nuo 2 11c. 8 vai. vakaro 
Seredomla Ir nedėllomla pūgai

sutartį /

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liek Daktarų Draugijos Nariai

Ofiko: Tel. ęALumct 4086 |
Rn.: Tel. HUMloek 0380

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St > 
Ofise valandos: 1-4 ir '4-8 vaL vak.

Realdencljoe Ofisas: 2650 W. OOUk SU
Valandos: 10—13 ryto

Beredomls Ir Nedėllomla pagal sutarti

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 80. 40th CT„ CICERO, IU j 
Utar. Ketv. Ir Pėta. 10—8 vai. $ 

>147 SO. HALSTED ST., OUlCAGOk j 
Paned., 8ered- ir Bubat 3—9 vaL J

Te*. LAFayctte 5708

DR. A. J. JAVOIŠ. I
Val.: 1 Iki t popiet, 7 Iki 1 vak.

Office. 4459 S. CaliforMft AvA 
Nedėliojo >agal sutartį

Tel. LzUayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS .
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai. į 3—4 Ir 7—9 vai vakari

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0402

Of. Tel. REPublic 7866
nes. TeL GftOvehlU 00(U

0617 S, WASHTBNAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS '
• GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2428 W. klARųtBlTE ROAD
Vai.; 3‘* Ir 7-9 vak. Ketv. t-li fyt6^ 

NedėlioJ susitarus
Office Phone Kės. and Offi'ce

PROspect 1028 2536 So. Leavltt SU
CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 ,P. M. 
Sunday by Appeintment

Phone CANal 4122

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS J

2201 W. Oermak Boad.
Valandos 1—3 Ir 7—3 vak.

8eredomls Ir Nedėllomla pagal gutaRA
REStlDKNClJA |

6631 S. Cahforma Avė.
Telefonas REPublic 7808

DR. M. T. STRIK0L1S
UGDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėllomie pagal sutarti

Ofiso telef. lAOUIevard 7820
Namų teL PROspect 1820

TeU CANai 0257 .
Rea. PROspect oedtf

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS B

1821 SOUTH HALSTED STREET
Heiidencijt 6600 So. Artetdtta AvOg 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
6 iki 1:36 vakare

Tel. BOl'levard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutartį

Tel. GROtebUl 1565

DR.A.L.TUSKA .
GYDYTOJAS Ir CHIfŲJRGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
8eredooiia po pietų ir Nedėldienla^

tik susitarus
2422 W. MAUMUkiTfH ROADi' “"iM

TeL CANal 0(23

DR. G. 1. BLOŽIS .
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare
Se Sedoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TcL VlRglnla 0030

i ' \ z ■ • '1

IV1I10I DiKlillI;
/ « —*

Rea Phona 
SKGletrood 6641

Offloe
. W£Nrwolrth 8000

DR. A. R. McCRAOlE
UTDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
78Ū0 So. Haisced fctreet

Dariaus ir Girėno vietinis 
komitetas kviečia visus atvy
kti į susirinkimų spalių 18 d.. 

susirniKimas g Val. vakar^ šv. Jurgio par.
svetainėn ir užsiregistruoti 
kaipo aukų rinkėjos, arba pa
tarnautojai su automobiliais 
aukų rinkimo dienoje.

Ypač kviečiamos jaunos me
rgelės, kaipo aukų* rinkėjos,

Rep.

Spalių 13 d. 
įeikale viešos rinkliavos Da
riaus-Girėno paminklo staty
mo fondui spalių 28 d. į val
dybų išrinko: A. Kuizinas, 
pirui., J. Preibis* vieepirm., J. 
S. Čaikauskas, sek r., P. Myko-
laitis, iždin. J pildomųjį komi- 
tėty: J. E. Mickeliūnienė, kun. į*«lP I)at ir Pašomos
Baltutis, J. Juozaitis, dr. R*« Vyrai
Poška, E. Dirsiūtė, M. Zizas, ir' vaikinai. ™kaling, dėl iš- 

vežiojimo rinkikių. Kas nega-iaakyrus kelia. Jie savo koa->Br Paliliūnaitė( M 
tratenama penktad,ema,« uz-, j Ju,.a8ka ir „ Mili„s 
kandžiui dykai parūpina ska-1

Registracijos stotys , t ,toge: Jos p Budrik, 3417 So. 
Moterys ir mergaitės, norin-(Halgted st> p Gudas, 901 w 

čios užsiregistruoti dėl Tag- 33rd gt> “Sandara”, 814 W.

lėtų atvykti į šį sus-mų, pra
šomi užsiregistruoti šiose vie-

nios žuvies.

Pranciškus Zajauskas, 1444 
So. 51 Avė., geras “Draugo” 
rėmėjas, neseniai šventė savo 
vardadienį. Buvo sukvietęs

Phone GROvehUl 0027
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais Ir sekinud. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK ’
Lietu via Gydytojas ir Chirurgas 

8856 SO. UfcUTKRN AVĖ.
Chicago, 111.

UOUlevard 7586
Rcz. UEMlock 7801

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Day, gali kreiptis į sekančias 
vietas: Gimimo Šv. P. M. kle
bonijų, prie 68th ir S. Wash- 

savo artimus gimines ir drau-dcnaw Avė., “Margutis”, 2437
gus, kurie gražiai pasilinksmi- W. eytli St.- Peoples Furniutre, inti gavo dukter'jg ir gQnus ofi,0 VBi 

< o., 2536 W/. 63id St. prisidėti prie to darbo, ir pa-
• Užsiregistravo

A. Girdvainienė, B. Vaišno- 'šiai aukų pastatymui pamink-, 
rienė, Mis. S. P. Kazwell, Pa-1 lo mūsų didvyriams. ' 
liliūnaitė, S. Mykolaitienė, M.; Dariaus ir Girėno Bridge-

------- . * jZimontienė, C. Stasiūnienė, K. porto kolonijos komitetas
iriais Mišios 10 vai. Dabar se- Davrdonienė, S. Sudeikaitė, A.
ktnadieniais mūsų bažnyčioj .Garanauskaitė, M. Čaikuuskie 
Mišios būna sekančiai: 6:30,-nė ir M. č’aikauskaitė.

!8, 9, 10 ir suma 11 vai. Kiek-! Sekretorius

no, pasikalbėjo irt pasisvečia
vo. Rep.

C H I C A G.O J E

1 —
I \ GRABORIAI:

33rd St., Jucius Sisters Res- 
taurant, 3241- Šo. Halsted $t.

Dariaus ir Girėno komitetas 
prašą tėvus ir motinas pura-

Tel. Ofiso BOUlcvard 591S 
Re*. VICtory 2348

-14

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

nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

.... , . Office Phone Rea. 6107 S. Franclsco
gelbėti sulinkti kuodaugiau- proepect 2230 Phone Grov. 0961

DR. J. SZUKIEtfICZ
* PHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chieago
Houra: -2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointuient

G R A B O R I A Is 7KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,

MAROUETTE PARK
X Vaikučiai ir suaugę ren

giasi prie Dirmavonės Sakra- 
mentoj kurį suteiks J. ii. vy
skupas B. Shell lapkričio 26 
d., 3 vai. popiet, mūsų bažny
čioj. Pamokos būna valkams 
šeštadieniais 10 vai. ryto, mo

kyklos kambaryj, o suaugu
siems antradienio vakarais
7:30 susirinkimo kambaryje. ,,
Visi tari ateiti į paniukus, jei 11439 a <9th Coart- aeeM> m
nori priimti aukščiau minėti, Į _____
Sakramentų.

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRASOMUS
Patarnauju laido tu vėne knoplglaurta. 
Reikale meldžiu etai Saukti, o mano 

darką busite nSgunėdlnd 
TeU CANal 2515 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Chicago

X Mūsų kolonijos darbuo
tojai žuvusių lakūnų pamink
lo statymo fondui uoliai dar
buojasi. Išrinkta komisija da
rbuotis dėl “Tag Day”- kuri 
įvyks spalių 28 d. Dabar su
rašinėjama rinkikės. Visos mo 
terys ir merginos turėtų, kiek 
galima, skaitlingai prisidėti 
prie to kilnaus darbo. Komi
sijos susirinkimag bus šiandie, 
spalių 18 d., pą ražančiaus pa
maldų. Visi ateikite.

X Sekmadienį, spalių 8 d. 
Di*. Stepono ir Onos Biežių 
pakrikštyta dukrelė vardais 
Yolanda-Oha. Krikšto tėvuis 
buvo S. Pricliockis ir P. JJ»al- 
tutienė. Ta proga Yolandos tė
vučiai iškėlė gardžių puotų sa
vo namuose. Susirinkę svečiai 
linkėjo tėvams, kad tai butų 
nepaskutinis, o dukrelei augti 
išmintyje ir doroje.

X Atėjus šaltesniam orui, 
pramogoj pe atviru dangum 
sustojo. Dabar rengiama įvai
rios pramogos svetainėje. Pa
rapijos naudai šį mėnesį bus-, 
net dvi pramogos: sekmadio-’ 
nį, spalių 29 <1. popiet Itažah- 
cavos, Altorių Puošimo dr-jos 
turės bunco, o vakare Šv. Te- 
resės (Ir-ja rengia “Jack 
Frost” balių. Visos narės da
rbuojasi ir platina tikletus.♦ 
Lapkričio 12 d. mergaičių so- 
dalicija turės gražų vaidinimų 
lietuviškai ir angliškai. Bus 
ko pamatyti.

X Parapijonų patogumui
dar dadėtos vienos sakmadie-

I-houe BOLlcvanl 4135

A. MASALSKIS
GBABOBIŪS

Musų patarnavimai 
vlanomet Jųilningas Ir 
nebrangus, nee neturi
me Klaidu ailalkymal 
akyrtų.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas YAflds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chieago, UI.

J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 336.00 Ir anksčiau 

Moderniška koplyčia dykai.
168 W. 10th St. Tel. CANal 61T4 
_________ .......... ........

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tek CICERO 2109 ir 859-J.

I.J.ZOLP
GRABORIUS Ir laidotuvtu

VEDSJA8
1644 WEST 46th STREET

Tel. BOUIerard 5203—8418

Tel. CICERO 224

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėme pilaaa patarnarlmaa 
■alltnaa oi 386.66 

K0PLYOIA DYKAI
1344 R. ROtb Avie. Cinam. Pi

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavlma-M geras Ir nebrangus ,
718 W. 18fch St.
Trt. MONroe 8877

Visi Telefonai: TAKds 174- ir-1742

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū- 
nS į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

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

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

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue vai.

ROGM 210
3-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. LAFayctte 8572
J. Liulevičlus

G ra bortas 
It

Bal-amuotojaa
Patarnauja Chl- 

ca«oje Ii apteua- 
MJ«.

DM«14 Ir gra«
Koplyčia dykai

4052 Archer Arą

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS^

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

. ir • ■ I
LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite: 

REPublic 3100 ;

2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETUViy GRABORIAICHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metų ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų. > 
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modemiškų,

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

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

JUOZAPAS EUDEIKIS IR IEVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

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

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. TeL VICtory 4088 

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLftVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATKD
Henry W. flccker

(Lloenaed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, 1LL.T

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė sava ofiaa po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTAS

I I
Liuu.ų, Mbtėru Ir Vyrų Ligų 

▼ai. j ryto nuo 10—18 nuo 1—8 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare

X Nedėllomla 15 iki .13
Telefonas MIDway 2880

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

OTDYTOJA8 IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street (
V et: 2 to 4 ir T to 6 P. M. 

Ketv. Ir 8ekmad. pagal eutartl 
Ryto vai. ftv. Krytlaua Ligoninėj

Chlcnco. III.
Phone: HEMlock 6700.

Oftetf TfcL VICtory 6828
• Rea. TeL VKEiel 9181

DR.A.A. ROTH ,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, VMkų ir 
7“ visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas Hat Street
Vai.: 1#—11 r. ryto. T—4, 1—i y. v. 
Nedėlfomls Ir Šventadieniais 10— 13

, DR. MAURICE KANN
OTDrrOJAB Ir CHIRURGAI,

4631 SO ASHLAND AVĖ.
Tek YAK.L 0594 

Ros.: Tol. l*LAxa 3260
VALANDOS:

Nuo 10-13 v. i/lo; 3-8 Ir 7-9 v. v. 
Nedėldleniais nuo 16 Iki 13 diena

Skaitykite :r platinkite 
(fienraštį “Draugę55 ii 
remkite v^iis tuos pro
fesionalui ir Biznierius, 
kurita garsinai! jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kane

WISSIG,
Ep» sialiatas ii 

Husijos
GT1>O VI&AB LIGAH VYRŲ IR M-.IKKI rm HH' S WF*lt RIMT 

KAIP U1K1BEN gJUBIOB 16 N1 lA«YDOMO» 408 V RA 
Speclallftkfd gydo Ilgas pilvo, plaučiu. Inkšti, ir r• urmo-ujime krės
lo, odos. Ilgas, laisdas, reumattnmg, galv”' »k» i«ni-i. ■mapMt nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjlmg Ir pe«i<»r».rge« nr« Jeigu kiti ne
galėjo Jus lėg-dytl, ateikite čia Ir i»r«iin«riwi» k s |um« gali pada
ryti. Praktllruoja Dar daugeli metų ir UgyM tukatantčlns Ugonlų l-.tui-
iii........ i U ui 'H \ \I.AMM >s k mIk- i .o i # i.i.mlm ryto Iki 1
»» andai s . .Šiaudai vakare NodAIlntule o,n 11 ryto Iki 1 raJ.

uuo UKkU MLh b/ kasspeg kseter Are. TH. CMAvford U««



C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST.SIDE

Iš N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

ro komisijoj buvo: LAurins- 
kaitė, B. Kalvaitė, E. Ogintai
tė- J. Kazbadauskaitė, Gedvi- 
lienė ir Ogintienė.

Rėmėjos 1 skyr. dėkingos 
Laurinskatus už priėmimų bu

PROGRESS FURNITURE 
KRAUTUVU Tf ŠIA PIR
MĄ rudeninį išpar

davimą

Labai ačiū J. Lapinskui, ku
ris parašė apie mūsų likimų.

Jei kuris geraširdis negali 
atvažiuoti, dovanų gali paštu

Kas skaito laikraščius ir 
nco į savo namus ir ui vaka- kas klauso lietuvišku radijo siu ir padėkosiu .per spaudų.

'Spulių 
turėjo

10 d. čia sodalietės 
savo iškilmes tuoj po i 

X Bazarui dovanų jau pri-1 parnaldų. Į bažnyčių suėjo po 
feiuntė šeimynos: Bardauskų, (jvį su uždegtomis žvakėmis, 
ggplauskų; Ekspresininkas A- Ąporįaį ;)UVO papuošti gyvo- 

jmis rožėmis; juos papuošė se- 
Kazimierietės. Ačiū

leksas Maseliūnas, 2114 West 
23 St., suveš visas biznierių gery8 
dovanas. Taip pat ir nuo savęs 1 jonis<
'pridės gražių dovanėlę. Ponai j Įeinant varg. Justas Kudir- 
Maseliunai atidarė naujų biz-jj<a grojo maršų. Susėdusios 
nį — darbininkų restoranų ir mergaitės, atgiedojo tam tik-

riene.
X Skaitlingas susirinkimas 

Sv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų 3 skyr. įvyko spalių 
13 d. Įsirašė nauja narė J. Bi- 

(kienė. E. Ogintaitė raportavo 
iš bunco party, kuris įvyko

ir 100 svarų. Spalių 21 d. bus 
galima gauti šviežių miltų, kų 
tik gautų iš malūno.

Galima gauti bite kurių die-

Trečiadienis, spalių 18- 1933 

Lietuvoje dobilų centneriui 
mokama 80—90 litų.

atsiųsti manų adresų, o aš vi- nų, bet geriausiai šeštadieniais 
sados viskų teisingai padalin- ir sekmadieniais.

čia yra labai gera proga nu
sipirkti visokiausių namams 

Kalvaičių name. Pelno liko "-ikmeni. mažiausiomis kaino- 
$33.50. Pirm. M. Sudeikienė

Progress Furnįture krautu-

programų, žinb,’ kad šiomis į Gerb. lietuvių visuomenė- 
dienomis lietuvių krautuvėje (nereikia tikėti blogos valios 
Progresą Furniture Co., eina į žmonėms, kurie stengias pa 
didis rudeninis' išpardavimas, (kenkti vargšams prieglaudoj. 
Atsilankę žmonės randa, kad į Jau 0 metai, kai aš gyvenu

SVEIKA MARIJA!
Ar myli Marijų? Ar nori su 

pie Jų pasiskaityti graži t 
skaitymų? — Jei myli ir no

papasakojo seimo įspūdžius.
Seimų mūs skyrius sveikino su vė nors neseniai įsikūrė, .bet į 
$84.50 auka. J savo vedėjų darbštumu ir su-

X Labdarių Sąjungos 1 kp.'gabumo ‘iekti geresnių pre- 
platinti jos šv. vardų. Paskui • rengia du vakarus. Vienas busi^1^’ tei«ingoni kainom ir ma- 
po dvi ėjo prie altoriaus, kur | bunco party, spalių 22 d., 3tndagiu Patamąvimu pavijo ir 
ant kaklo užkabinta medaliai. ■ valandų popiet, Sudeikių na-
Visų laikų senesnės narės gie- 'nie> 163o W. 46th st. Kitas 
dojo “Sveika Marija’’. lapkr. 12 d., parap. salėj su

Labai gražų ir tam tinkamų programa ir šokiais, parapi- 
pamokslų pasakė dvasios va- > jOg naudai. Visi prašomi atsi- 
das kuų. S. Jonelis, kuris ir lankyti j tuos vakarus. Komi-

užeigų 2550 Rlue Island. jrę giesmę ir padarė priesaikų
X Sekmadienį, spalių 15 d., Marijai ištikimai tarnauti ir 

atidarant parap. bazarų ska
nių vakarienę užfundijo baza- 
ro darbininkams, talkininkams 
ir svečiams P. ir K. Šliogeriai..
Labai ačiū šeimininkėms už 
mandagi} patarnavimų.

X Parapijos talkininkai, sė
kmingai užbaigę darbus, pada
rė didelį rekordų. Visi liko 
Čempijonais. Kai kam net ne

gaiškit-• nežino kam atiduoti pi
rmenybę už darbus. Vieni sa
ko kad Broliui Vladui, kiti 
kad malioriui S. Norvaišai,
Treti, kad talkininkams.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

X &v. Kazimiero Akademi
jos rėmėjų jaunamečių 5 sky

apeigas visas atliko.
Sugrįžusios į mokyklos ka

mbarį pirm. O. Ivinskaitė dė
kojo visoms narėms ir paskui 
Onai Strupikaitei, kuri tų va- j 
karų apleido sodalicijų, už gra j 
žius jos darbus. Kun. Jonelis 
jai įteikė dovanų “Waffle i- 
ron”, kad ji įstojus moterys- 
tėn neužmirštų sodalicijos. Vi
sos lindėjo jai geriausio pasi
sekimo naujam gyvenime. 

Šokių vakaras
Komisija smarkiai rengiasi 

prie šokių vakaro, kuris bus

sijų sudaro: B. Kalvaitė, • E. 
Ogintaitė, J. Razbadauskaitė, 
M. Sudeikienė, Gedvilienė, O 
gintienė, Mažeikienė, 
nienė, Nasakaitienė.

W. C.

X Bunco party rengia La
bdarių Sųjungos 1 kuopa sek- 
mad., spalių 22 d., 3 vai. po
piet, kuopos pirm. pp. Sudei
kių namuose 1632 W. 46 St. 
Nepamirškite atsilankyti.

senesnes panašias krautuves. 
Pasikalbėjus su vedėjais, J. 
Kaledinsku ir J. Romanu, pa
tyriau, kad krautuvė daro gra 
žų biznį ir kad kostumerių 
skaičius sparčiai auga. Krau
tuvė ir prekės gražios, dide
lis pasirinkimas, mažos kainos, 
vedėjai ir visa eilė dirbančių 

Bagdo- darbininkų patyrę, mandagūs 
ir žvalgūs. Progress Furniture 

F* L. Co. krautuvė yra Bridgeporte 
adresu 3224 So. Halsted St.

Ma

PADĖKA

rius rengia šaunių bunco pa r-1 , ... V on J * • •, spalių 29 d., parapijos salėj,ty spalių 29 d., parap. svetai-

prieglaudoj ir per tų laikų vi
skas buvo įr yra tvarkoj tarp Įri^apie Jų daug — daug gra- 
vargšijt lietuvių: kų gaunam,'žiu dalykų išgirsti, tai būti 
teisingai pasidalinam. Tai ga-'nai pasiskaityk kų tik išėju- 
Ii paliudyti kiekvienas įnamis, j šių iŠ spaudos knygų, vardu 

Dar noriu padėkoti B. Mus-'' SVEIKA MARIJA! ”
teikiener, 8430 Kert'oot Avė. 
Spalių 11 d. gavau nuo jos lai
škų ir jame radau 1 dol pašte 
ženklams.

Jonas Rusteika, Inst. Ward 
52, Oak Tcrest, UI.

MARIJONŲ ŪKYJE
Galima gauti visokių pauk 

ščių, kaip tai ančių, žųsų, viš
tų, taipgi paršiukų, visokios 
mėsos, kaip tai lašinių, švie
žių lietuviškų dešrų, pieno. 
Smetonos ir sūrių, ir t.t.

Turime kvietinių miltų, ku-

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

Knyga turi 200 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražiom 
popieros Švč. Marijos ir Jė 
zaus paveikslus.

Knygos kaina, imant po vie 
nų, 35 centai. *

“DRAUGO” KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Avė.

WEST SIDE

PILIETYBĖS PAMOKOS
Pajnokoa dėl pilietybės po pi erų bus

-aikomos kas ketvlrtadlenfo (ketver- 
go) vakarais 7:80 valandą, per de- 
Mmt) savaičių pradedant Spalių (Oct- 
ober), 19-ta. 1933 -metais. Meldžiu
užsiregistruoti.

JOSEPH J. GRISH,
4631 8. Ashland Avė.,

Telephopo: Hon.RVARD 2800

. JOHNB.BORDEN "
ADVOKATAS

109 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonu HTAte 7««O

1 Valandos • ryto Iki 6 popiet
2201 W. Cermak Koad

. Panedėlto, Seredoa fr Pėtnyčloj 
vakarals 8 Iki •

Telefonu CAJTal 8182
Kamai: 6459 S. Rockvvell St.

Utaralnko, Ketverto Ir Sabatos
Vakarais 7 Iki 8 

Telefonas KEPob:tc

I

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus Ir pr* 
statau anglie už pigiausias kAtn?«: 
Black Band f 7.50; Hacklng JM.OO 
MII ers Cveek $9.75,

Pašaukit EAFayetle 898C.
J. OKSAS 

2649 West 43rd Street

t
šiandie po pamaldų para

pijos svetainėje bazaras. Ne 

riuos galima pirkti po 25, 50 pamirškite ateiti.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS GOAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

* Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLmau 8092

KJį “DRAUGAS” KIMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus; j

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
, klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje; i
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių; }
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas); 1
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”; I
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 1

apie sveikatų; x Į
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius; 1 vtao* kompanijos pakėlė an-

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotes;, uėm« «unku beipirkti. o lietuvių
11. Pagarsinimais patarnauja tiek garsintojams kiek skai CRANE COAE kompanija vietoj 

ty to jam s;
12. “Drauge” lietuviška visuomenė randa vienintelį tautinės

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

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

Oak Forest, III. — Spalių 
11 d. mus vargšus prieglaudoj 
aplankė ir apdovanojo grali. 
J. Bagdonas. Atlankęs įdavė 
man, Jonui Rusteikai, 11 dol. 
ir liepė pasidalinti tvargšais, 
kų aš ir padariau. Tuo syk aš'; 
negalėjau žinoti, kiek iš viso 
lietuvių randas-toje prieglau 
doj. Pradėjęs dalinti po 15c. 
išdalinau 73 lietuviam^ ir dar 
nedatekau kokiai 10-čiai, ar, 
gal, ir daugiau, Gal atsirastų 
koks geraširdiš biznierius ar 
profesijonalas,1 kuris pagelbė
tų man baigti padalinti liku
siems po 15c. Visi esam bied- 

Teko girdėti praeito ketvir n*' Niekas šiais metais neatva-

PRANEŠIMAI
Į komisijų'įeina: Karanauskai

nėj. Tikimos, kad žmonių at- .. * xt 1 ’atlankys daug, nes visas pel-K 6 z’ Norb,lte- 80(111 te!Ctiicagos. Apskričio susirinki-
Marijonų Kolegijos Rėmėjų

nas skiriamas vietinėms sese
lėms.
, Mergaitės skaitlingai renka 

si į siuvimo kursus- kuriuose 
jos ruošia dovanas tai bunco. 
Jaunanietės gražiai pasidarba
vo ir savo būdoje per bazarų

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

mas įvyks spalių 18 d., 8 vai. 
vakare, Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambary. Pra
šom atstovų skaitlingai suva
žiuoti. Valdyba

pakėlimo kalnų dar nupigino. Kam 
rdlklu anglių, telefonuoklt tuojaun. 
gausit daug pigiau negu kur kiTtur — 
Telefonas

REPBBIJC 84(12

Spalių 11 d. kun. F. Vaitu
kaitis sušaukė susirinkimų, ku

. ,rio tikslas buvo sudaryti ko-
ir nemažai dav? parap. pelno. (lonijo8 komitetą Dariaus 

X Spalių 22 d. Ražancavos Girėno paminklo statymo, rin-

RADIO
draugija rengia vakarienę, pa
rap. svųt. Ši draugija švenčia 
savo sidabrinį jibUiejų, todėl 
kviečiamos dalyvauti visos bu 
vnsios narės, arba persikėlu- 
sios į kitų kolonijų gyventi. 
Vakarienė bus gera, programa 
graži.

kliavai. Gražiai nušvietė sus
ino tikslų ir ragino visas mer
gaites ir moteris prisidėti prie 
to darbo, kuris padarys daug 
naudos mūsų tautai. Tag Day 
įvyks visoj Chicagoje spalių 

■28 d. Tat, visos merginos
i moterys į darbų! Kolonijos

X Šiomis dienomis Chica-!komitetas 8ud"7ta« * Ged- 
gaj viešėjo Valerija Kulbienč,-!vilienėa- B. Kai-
ir A. Bardavičiūtė iii Itnches- !va,tf’’ J'
ter, N. Y. Aplankė kataJikiS- j X Sv. Kazimiero Akademi
kas įstaigas: ftv. Kazimiero ,j°f’ Rėmėjų 1 skyr. bunco pa- 
Vienuolynų, Šv. Kryžiaus ii- Hy spalių 14 d. Laurinskų na- 
goninę, “Draugo”’red. kauku pavyko. Žmonių buvo
rias bažnyčias ir Pasaulinę 
Parodų. Labai dėkingos sese
rims Kazimierietėms už sutei
ktų dovanų, kuri bus ilga at-%
mintis. Viešnios buvo apsisto
jusios pas savo giminaitę O. 
Zdanavičiūtę.

Ašt. Balandėlis

daug. Liko gražaus pelno. M. 
Laurinskaitė su savo mamyte 
atsilankusius pavaišino. Vaka-

tadienio Progress Furniture 
Kompanijos radijo programa 
iš stoties WSBC, 1210 kilocy- 

kles. Labai mane džiugino, 
kad tarp lietuvių gali atsiras
ti tokie talentai, kaip L. Ten- 

,r zie, kuris turi tikrų įgimtų ba
ritonų ir kurio dainavimas 
man labai patiko. Programo 
vedėjas, Jonas Romanas, ku
rį aš esu daug kartų girdėjęs 
dainuojant, kų ir besakyti. 
Kas nesigeri jo išlavintu bal-! 
su.

Garbė įstaigai, kuri sugelia 
duoti tokias radijo programas- 
kurios negėda ir svetimtan- 
čiamp pasiklausyti.

žiavo; lietuviai neturi nei py
pkės, nei tabako.

BIZNIO PROGA
parsiduoda moderniškas 

SALIVNA8. Vtskag naujauiton tnn- 
(loR 4 kambariai prie vlrtne. prie- 
Marti oatlmlr apt vtetoe. Atsltauktte 
254* W. (Ui Rt. (arti Wr»tcm Avė.)

Lietuvių Gasolino 
Stotis

IŠVARDYTA 
63rd ir TiUman 
Service Station

I ržinlkom Phillips 86 Proucta grimuo
jame visokius automobilius

JUOZAS VILIMAS
Vedėjas

Tol. Republlc 1701
2336 We«t 63rd St.

. , . 1 'JI—-

Radway90 Pilis
Foa Constipation

wa«t Tkey Arei
A -iM -_____-0*. •’T**..*^'**

Wtort Tkey ©••

N. Y.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,\ • * /

Chicago, Illinois

INSURANCE
NOTARY
PURLIO

PERKAM 
Lietuviškus 
' BONUS

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko- 

' kybę ir teisingų voga.
Yardas ir ofisas:

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

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iš
Peoples Coal Co.

I, S, or 4 tona 
> tona or more

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAKOBCIŲ AO1MTCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
• TKIRIMODMD PAMATUOTAS BIZNIS

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

Porhy M. R. 
Kent. M. R. 
Iainųi .............

87.75
85.75
8*75

laimp .75

87.25
85.45
8«>5

*8.00
88.85

m otm oFFįce




