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BELGAI SAKO, KAD 
VIENOS ĮVYKIUS

Vadinasi, Vokietijos naciai 
rengė skerdynes lietuviams

KAUNAS, (per paštą).—lyra 2.5 mil. gyventojų, “ne- 
Šiomis dienomis belgų laikra- skaitant Lenkijos okupuotos
Štiš "L’Etoile Belge” paskel- Vi,niaus teritorijos.”
, _ , . . . - ,x« Keldamas klausimą, ar Bel-be ilgą ekonominio pobūdžio ... , . .gija galėtų padidinti savo ek- 
straiPsnb pavadint* "Lietu- gporh> į LietnvQ> laikraStis 
vos reikalai.”, Straipsnyje Rtsako teigiamai.
pažymima, kad paskutiniu lai- ^Paskutiniu laiku lietuvių vo
ku Lietuva, kaipo viena iš ak 
tingųjų Pabaltos kraštų pak
to, neseniai pasirašyto Žene
voje, iniciatore, vėl. atkreipė 
į save tarptautinį dėmesį. To
liau laikraštis nurodo reikalą 
daugiau Belgijai kreipti dė
mesio į ekonominius santy
kius su Lietuva. Lietuva po 
karo atsistačiusi savo pačios 
priemonėmis ir patvariu sa
vo gyventojų darbu. Ji žymiai 
padidino savo žemės ūkio ga
mybą ir, kaip toliau pabrėžia 
laikraštis, "padare nuostabios 
pažangus visose socialinio ir 
ekonominio gyvenimo srity
se.“yy

Kalbėdamas apie Lietuvos 
gyventojų skaičių, laikraštis 
nurodo, kad dabar Lietuvoje

M CHiCAGOS 
MŪKIMAI

DU KUNIGAI PELNE š| 
TITULĄ

Du Chicagos kunigai pelno 
monsignoro titulus; Šv. Jero- 
mo par. kleb. kun. D. Frawley 
ir Švč. Vardo katedros rek
torius kun. J. Morrison. Jo 
Emin. Kardinolas Mnndelein, 
Chicagos Arkivyskupas, abiem 
asmeniškai suteikė šį paauk
štinimą.
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kiečių santykiai pasidarė taip 
įtempti, kad, ‘‘kaip nurodo 
prancūzų ir italų spauda, Hit
lerio vyriausybė rengė tokį 
pat žygį Lietuvoje, kaip Vie
noje.” Netrukus bus spren

5 SUŽEISTA ROOSEVELT 
GATVĖJE

VADAI VIS GI REIŠKIA 
NEPASITENKINIMĄ

PECS, Vengrija, spal. 16. 
— 1,200 angliakasių baigė ke
lių parų alkio streiką ir pa
galiau apleidot kasyklą. Ka
syklos savininkai sutiko duoti 
jiems daugiau darbo ir padi
dinti atlyginimą.

Keletas šimtų iš jų paimta 
į ligoninę, kad juos grąžinus 
normalin stovin, kad juos ap
švarinus ir leidus žmoniškai 
išsimiegoti.

Kasykloj alkusių angliaka
sių vadai išėję į viršų pra
nešė, kad jie nepatenkinti pa
duotomis kompanijos sąlvgo-

Roosevelt gatvėje vakar su 
džiama Klaipėdos krašto prieš sidaužė automobilis su gatvė- 
valstybinių organizacijų byla Į kariu. Susprogo automobilio mis. Sako, dauguma tas są-
ir, kaip laikraštis spėja, grei
čiausiai, nušvies smulkmenų, 
liečiančių Goebbelso panger- 
manistiHės propagandos meto 
dus užsieniuose, kas galės su
dominti ir Belgiją.

Pažymėjęs lietuvių vokiečių 
ekonominį karą, laikraštis nu
rodo, kad dėl visų tų priežas
čių Belgija galėtų padidinti 
savo eksportą į Lietuvą, juo 
labiau, kad Vokietija vis la
biau nustoja rinkų Lietuvoje.

gazolinas suskilus kubiliukui 
ir mašina panėrė liepsnose. 
Važiavę automobiliu 5 asme
nys sužeista. Ne mažai nu
kentėjo ir gatvėkario priešą- 
kis.

Gatvėkary tuo metu buvo 
apie 75 asmenų, kurių daugu
ma tik sutrenkta, bet nesužei
sta.

DARBININKU BUITIES I ISPANIJOJ JVESTA Žl-

VALSTYBINĖS LAIDOTU
VĖS POINGAREI

STANOARDAS
SAN FRAN CISCO, Cal., 

spal. 16. — Amerikos Darbo 
federacijos suvažiavimo 
naujo išrinktas šios organiza
cijos prezidentu W. Green 
šiandien paaiškino apie darbi
ninko buities (gyvenimo) stan 
dardą. Jis tai padarė prieš 
išvyksiant į Washingtoną. Su 
važiavimas užbaigtas pereitą 
šeštadienį.

NIU CENZŪRA

lygas pripažino nežinodami, 
ką darą.

Nė vienas angliakasių ne
mirė kasykloje, anot polici
jos. Apleidusįus kasyklą mai 
nierius džiaugsmingai pasiti
ko jų žmonos,-vaikai ir nami
škiai.

Mainieriams išėjus iš ka
syklos, tarp susirinkusiųjų 
juos pasitikti nepasireiškė ne
tvarka, arba riaušės. Tvarkai 
palaikyti buvo pastatyta ka
riuomenė su kulkasvaidžiais.

Prieš pat alkstančiųjų pasi
davimą, į kasyklą buvo įsilei
dęs parlamento narys gen. 
Janos Estergalyos. Jis no-

PALAIDOTA 700 
SUKILĖLIŲ

KAIP DAUG TARP JŲ 
SOCIALISTŲ?

MADRIDAS, Ispanija, spal. 
16. — Austrijos provincijoj 
kariuomenė sėkmingai naiki
na visus sukilėlių socialistų 
ir kitų radikalų lizdus.

Daugiau kaip 700 sukilėlių 
nukauta Oviedo apylinkėse. 
Kareiviai palaidojo apie 700 
žuvusiųjų, o kiti sukilėlių la
vonai laikomi identifikavimui. 
Vyriausybė paskelbė, kad ka
riuomenė turi mažne nuosto 
liūs.

Oviedo kalėjimai užkimšti 
sukilėliais. Apie 200 sukilė
lių paimta į karo laivą Liber- 
tad.

Iškeliama aikštėn, kad suki
lėliai apiplėšė Ispanijos val
stybės banko šaką Oviedo. 
Pagrobė ir pasidalijo apie 15 
milijonų pesetų.

RIMTI NESUSIPRATIMAI PASIREIŠKĖ 
PRANCŪZIJOS KABINETE |

Japonai neturi bijoti paneigti 
laivynų sutartį

TAIP PAREIŠKIA JŲ ADMIROLAS

PARYŽIUS, spal. 16. — 
Ispanijoj įvesta siunčiamoms 

13 į užsienį žinioms aštri cenzū-
ra.

Anot žinių, Ispanijos vy- j . 
riausybė aiškinasi tuo, kad, 
visam krašte dar nepanaikin
tas karo stovis ir už militan- 
rsę tvarką neturi būt kaltina
ma vyriausybė.

Militarinių vadų įsakymu,

PARYŽIUS, spal. 16. —
Mirusiam Raymondui Poinca- 
re rengiamos valstybinės lai
dotuvės. Tas įvyks šeštadiem. j tarpininkauti tarp jų ir 
Gedulo pamaldos bus Notre kompanijos. Mainieriai ta- 
Dame katedroje. 'Čiau neklausė jo pasiūlymu.

Sakoma, R. Poincare mirėiT«akė jam tuojau išsinešdinti 
7 jis gilaus susijaudinimo gavęs Pr daugiau nebegrįžti, jei 

žinią apie ministerio Barthou brangina savo gyvastį, 
nužudymą. Poincare ir Bar
thou sugyveno broliškai. '

TAIFŪNAS MANILOJE

Itairbininkas, sakė prez 
Green, yra reikalingas pado- u^arJrti su užsieniais 'telefo
nus ir patogaus gyvenimo. 
Tačiau tuo klausimu yra įvai 
rių nuomonių, koks turi būt 
patogaus ir padoraus gyveni
mo standardas.

Žemiausias stanuardas yra 
turėti namus, maistą ir dra
bužius. Tokiu standardu žmo 
gus vis gi negali gyventi. Gy
venimui reikalinga dar ir dva 
sios kultūra. Reikalinga vai
kams duoti apšvietimą. Pa
galiau darbininkui yra reika
linga rūpintis ię apie savo 
ateitį. O šiais laikais darbi
ninkas juk negali gyventi be 
automobilio ir radijo.

Kad tą buities standanlą 
atsiekti, darbininkas turi būt 
apmokamas žmoniškai, bet ne 
kokiu alkio atlyginimu.

nai ir radijai.

Svetimų kraštų spaudos at
stovai ir korespondentai deda 
pastangų už cenzūros atšau
kimą.

IŠPAŽINO POLICIJAI

PARYŽIUS, spal. 16. — 
Suimtas Mio K ra j, alias 8v|- 
vester Malny, alias Chalny, 
išpažino policijai, kad jis bu
vo' vienas tarp Rankalbininkų, 
kad nužudžius Jugoslavijos 
karalių. Anot jo sankalby du-4 s ■
lyvavo 8 asmenys, tarp ku
rių buvus ir viena; moteriškė.

Ryšium su bosų darbinin
kų streiku išduoti warantai 
areštuoti dar 6 asmenis.

MANILA, Filipinai, spal. 
16. — Taifūnas (viesulas) iš
tiko šį miestą šiandien rytą. 
Nepaprastai dideli nuostoliai 
padaryta mieste^ Labai nu
kentėjo ir uostas. Visi bul
varai užversti išlaužytais me
džiais ir kitais daiktais. Kai 
kurios gatvės pakeistos upė
mis.

Kiek sužeista, žuvo 10 as
menų.

MIRUSIO KUNIGO LAI
DOTUVES

Šiandien Šventosios Šeimy
nos bažnyčioje įvyksta gedu
lo pamaldos už mirusį kun. 
J. C. Reiner, S.J., buvusį Loy 
olos universiteto dekaną. Pa
maldose dalyvaus J. E. Vy
skupas B. J. SheiL Po pamal
dų įvyks laidotuvės.

SERBAI DAUŽO KROATU 
LANGUS '

ZAGREBAS, Kroatija, spal. 
16. — Mirusio kroatų vado 
Stepono Radičio našlės namų 
langai išdaužyti ir vienam jų 
įstatytas nužudyto Jugoslavi
jos karaliaus vaizdas.

Tai padarė serbai, kadangi 
Radičienė nenorėjo lange iš
statyti karaliaus vaizdo. Vie
toje šio vaizdo ji laikė savo 
vyro vaizdą.

VOKIEČIAI SUĖMĖ ELTOS 
KORESPONDENTĄ

RYGA. — Latvių telegra
mų agentūra praneša: Du po
licijos valdininkai suėmė Lie
tuvos telegramų agentūros ko 
respondentą dr. Kaupą, ne
žiūrint to, kad jis, kaipo pa
siuntinybės spaudos attache, 
turi diplomatinį pasą. Jis ke
lias valandas tardytas, po ko 
vėl paleistas.

Suėmimo metu jam buvo 
uždrausta susisiekti su TJetu- 
vos pasiuntinybe. Galų gale 
policijos valdininkai atsipra
šė dr. Kaupą — dėl jo diplo
matinio paso.

KRETINGA. — Respubli
kos prezidento Antano Sme
tonos 60 metų sukakties pro
ga Salantų kuopos šauliai, 
švęsdami sukaktį, buvusį šau
lių parką pavadino Preziden
to Smetonos parku.

ii
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KARALIUS IŠVYKO Į 
LAIDOTUVES

BUKAREŠTAS, spal. 16. 
— Rumunijos karalius Karo
lis vis gi išvyko Belgradan — 
į savo svainio, nužudyto Ju
goslavijos karaliaus Aleksan
dro, laidotuves, kas įvyks ke
tvirtadienį. /

Išpradžių karalius bijojo 
vykti. Paskiau planavo vyk
ti su lėktuvu. Ant galo Išvy
ko traukiniu su gausingu skai 
čium palydovų ir saugumo 
agentų-

TOKIJO, spal. 16. — Ja
poną admirolas Nobumas Su- 
etsugu pareiškia, kad Japoni
ja neturi reikalo bijoti karo 
laivynų didinimo lenktynių 
panaikinus Anglijos Ameri
kos Japonijos karo laivynų 
sutartį, kuri yra neteisinga 
japonams.

Anot admirolo, japonai po 
karo prisidėjo prie tos sutar
ties tik taikos užtikrinimo su
metimais ir manė, kad ateity
je gaus lygybę. Bet kas tau. 
Anglija su Amerika ir toliau 
nemano pakeisti 5-5-3 racijos. 
Vadinasi, jei Anglija ir Ame
rika turi po 5 laivus, tai ja
ponai tegali turėti tik 3 lai
vus. Jei Anglija ir Amerika 
gali turėti po 160 laivų, japo
nams -tenka tik 60 laivų.

Japonija, anot admirolo, 
yra lygi valstybė Anglijai ir 
Amerikai, tad ir karo laivyną 
privalo turėti lygų tų valsty
bių laivynams. Jei to nega
lima atsiekti, kitokios sutar
ties japonai nė nereikalingi. 
Šiandieninė sutartis turi būt 
panaikinta ir japonai nepri
valo būt varžomi, kad įsigijus 
tinkamą didelį karo laivyną.

Artimiausiomis dienomis 
šios trys valstybės turės kon
ferenciją Ijondone karo laivy
nų reikale. Japonų delegaci
ja rekalaus lygybės. Negavu
si to, sakoma, atsisakys nuo 
visokių naujų sutarčių.-

Admirolas Suetsugu ir pa
reiškia, kad kuomet nebus 
sutarties, nebus prievolės ir 
susirūpinimo.

PARYŽIUS, spal. 16. 
Patvarkytam Prancūzijos rni- 
nis-terių kabinete pasireiškė 
įimti nesusipratimai tokio ka 
rakterio, kad tas gali priver
sti atsistatydinti pati premje
rą Doumergue.

Teoretiniai imant Prancūzi 
ją valdo parlamento dauguma, 
kurią sudaro kairieji elemen
tai. Bet praktikaliai kraštą 
valdo tautininkų ministerių 
kabinetas, kurio narių daugu 
ma priklauso dešiniajam cen
trui. Tad ši dauguma ir nori 
sutriuškinti parlamento kairių 
jų daugumos galią. Tas no
rima padaryti pastovių ir 
stiprių finansų ir moralinių 
reformų vardu.

Premjeras Doumergue dir
ba už kabineto narių vienin
gumą.

NAUJA AUTOBUSŲ 
LINIJA

NEPILDO HITLERIO 
ĮSTATYMŲ

BERLYNAS, spal. 16. -- 
Vokietijos vyriausybės galvos 
patiria, kad kai kurios kra
što pramonės šakos stačiai 
ignoruoja Hitlerio paskelb
tus įvairius nuosprendžius.

Patirta, kad dalis malūni
ninkų ir toliau gamina vien 
tik baltus miltus duonai, nors 
tas daryti yra uždrausta.

Kai kurie pramonininkai 
atsisako pakeisti vienus dar
bininkus kitais — senesniuo
sius jaunesniais, arlia nevedė- 
lius vedusiais.

Vyriausybė galutinai nu
sprendė tuos visus nepaklus- 
nuosiug traukti (teisman, kad 
juos nubaudus.

KAUNAS Nuo penkta-j ApLANKYS MUSSOLINJ 
dienio pradėtas tiesioginis au1 
tobusų susisiekimas Kaunas - 
Šiauliai. Autobusai važiuoja

LIETUVIŠKAS TEATRAS 
KLAIPĖDOJE

Liet. kultūrinės draugijų* 
Aukuro dėtos pastangos nuo
latiniam teatrui Klaipėdojo 
steigti turėjo labai gerų pa 
šėkų. Per kelias dienas iš
pirktos visos abonentinės vie
tos šių metų. teatro sezono 
spektakliams.

šiuo ruožu: Kaunas — Jona
va — Kėdainiai — Baisoga
la — Radviliškis — Šiauliai. 
Važiuoja apie 6 valandas. Vie 
nam asmeniui važiuoti nuo 
Kauno iki kiaulių arba atgal 
kaštuoja (7 litai.

KAUNAS. — Švietimo mi
nisterijos stipendininkas Ka
rolis Mekas, buvęs Kauno 
miesto muziejaus konservato
rius, paskirtas studijuoti ar
cheologiją ir eitnografiją Šve
dijoje Upsaloje.

RYMAS, spal. 16. — Kal
bama, kad Austrijos kancle
ris Kurt Schuschnigg aplan
kys premjerą Mussolinį lap
kričio mėnesį.

Nįotre Dame bažnyčioje. 
Chicagoje, šiandien įvyksią 
pamaldos už nužudytą pran
cūzų mini8terį Barthou.

ORAS
CHICAOO IR APYLIN

KES. — Nepastovus oras; 
fiopiet daug vėsiau.



lietuviij; pakto pavyzdžiu ir ji laikoma 
entiškni žymiu patarnavimu Europos 
nuversti! taikai. Pasaulis turės skaity
me 1923 lis su Baltijos bloku, kaip su 
gių pa- vieninga valstybe, nes jos rei- 
uėjo ru- kšmė ypatingai pasireiškė už- 
valandų. sienio politikos klausiniuose, 
ėjo kas Dabar didžiosios valstybės ne- 
o du jų , galės kalbėti apie mažąsias 
sargybą. Į Baltijos valstybes. Dabar Bal 
> negalė t i jos jūros pakraštyje atsira- 
tada pa- do stiprus vieningas frontas, 
linius i kuris virs nepriklausoiniausiu 
jaunink-! faktorium Europos gyvenime, 
jo. Tuol Baltijos valstybės daugiau 
l’iktada- nenori būti žaidimo sviediniu 
asti, bet didžiųjų valstybių rankose, 
•iebė ar- Jos vis labiau ir labiau susi- 
npuošalų glaudžia, kad didelių politinių 
klo kry- įvykių atžvilgiu savo sauga
us gėles, nio ir ateities reikaluose virstu 
jie iška- pastoviu vienetu, 
liavą. Lietuvoje Baltijos valstybių
uis pasi- sutarties pasirašymas buvo 
>s visuo- labai gyvai ir su susidoinėji- 
Jaipėdos inu sutiktas. Nežiūrint įvairių 
elyje vie srovių, vienokių ar kitokių po 

susirin- litinių nusistatymų, visi Lie- 
niekšingi tuvos gyventojai pripažino, 
bai ir kad ši sutartis visoms trims 
ma aukš- Balti.įos valstybėms yra labai 
aiškinant naudinga ir šiuo momentu net 
saugumo būtina. Sutartis nežiūrint, kad 
ų ėjo vi- ji išėjo iš Lietuvos iniciatyvos,
, kuriais neskriaudžia nei vienos Balti- 
asti pik- j°s valstybės, bet visoms duo

da lygias teises tuose pučiuo- 
_ se jiolitikos klausimuose.
TVDIII Kai kuriuose šių trijų val- 
11 I Diy stybių sluoksniuose dabar sa- 

PA- j koma, kad politinės sutarties 
i yra per maža. Visoms šioms 
trims vaLstybėms reikia suda
ryti glaudžių iariškų, bendro 

s artime- apsigynimo ir ekonominę su- 
idarbiavi- .tartį. Juk iš tiesų politinis be- 
vos, Lat- ndradarbiavimas yra labai rei- 
valstybių kšmingas tik taikos metu. Ta- 
tautinėje čiau karo metu neturint ben- 
idėjo, nes droš apsigynimo sutarties, ma 
limi yra žoms valstybėms kiekvienai 
aktualios atskirai būtų labai sunku gi- 
vienu iiio ntis nuo didžiųjų kaimynų puo 
-ės junta- lirnų. 0 galimų atsitikimų at
ropos po- vėju, tiek Lietuvai, tiek Lat- 
iniui. Tai vijai ir Estijai, iš tų pačių 

i spaudos kaimynų yra lygūs pavojai, 
šiuo i v v- Tsb.
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TAIP IR BUVO

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ JAUNIMAS IR SPAUDA

» Nieks dar nėra bent kiek nuodugniau iš- 
tyręs, kiek mūsų jaunimas domisi lietuvių 

įleidžiamais laikraščiais ir knygomis. Klausi-
"jaae yra labai svarbus. 1

^Tiesa, mes, Amerikos lietuviai, negalime 
Lataigirti laikraščių gausumu, jų teknišku to- 
Idb^famu, tačiau jie gana seniai yra leidžiami, 
/Ir jų nuopelnai visais mūsų tautinio gyveni- 
>iuo žvilgsniais neabejotinai yra dideli. Ar 

mūsų spaudos nuopelnai šios jaunimo ka-
■ ttos yr* įvertinami, mūsų manymu, tik pats 
, - jaunimas į tai tegali duoti tinkamų atsaky-

I
Vis dėlto, mums rodos, kad jaunimui yra 

artimesnė ta spauda, kuri leidžiama jų tėvų 
’ Raiba, .kuri sielojasi tais dalykais, kurie yra 
s teangūs jų tėvams. Dėl to ir tenka spėti, kad 
; lietuvių jaunimas mėgsta lietuviškų raštų ir 

n* pasiryžęs jį ne tik skaityti, bet reikale 
ir paremti. Didžiuliai anglų kalba leidžiam?

■ dienraščiai mūsų jaunimo yra skaitomi tik 
| dM to, kad ten vienų kitų įdomesnę sensa- 
i “j* pasigauna, žinių pasiskaito. Tačiau re- 
i: t*> kurri iš jų seka tų die£ga$įių vedamų po- 
. Ittiltų, nės ji jiems svetimSa1r'*dažniausia ne- 
r atitinkanti jų dvasiai. Ar šiaip ar taip kal-

bteime, mūsų jaunimo opinijos formuotoja 
g . ddte|n'&r kitu gyvenimo klausimu tebėra lie- 
į-‘ taviŠkoji spauda. Dėl to, sakysime, mūsų 
K- dienraščio skaitytojų žymią dalį sudaro šia- 
k me krašte augęs jaunimas. Tai mus džiugina 
r ir duoda vilties, kad lietuviškoji spauda taip 
t/'pet svarbų- vaidmenį vaidins šioj jaunojoj

kartoj, kaip ji vaidino praeityje.
Mes norime pasidžiaugti ir tuo faktu, 

L knd pats mūsų jaunimas savo iniciatyva per R. tavo atstovus ir vadus prašė musų dienrnš- 
| čio vadovybės, kad duoti šiek tiek vietos spp- 
I daliam jaunimo skyriui, kuriame bus apra- 
C; iaėjamas mūsų jaunųjų skaitytojų ir rėmė- 
E jų veikimas. Mes tam ne tik nesipriešiname, 
r M kiek galėsime, padėsime tų skyrių iš- RįjUsŲ, padaryti jį gyvu, įdomiu, kad jis bara t* mėgiamas visų mūsų skaitytojų. Tat, jau
sttetoe, duodame tau žodį savo dienraščio sfcil-

dymas per okeanų. Planuojama įvesti nuoia- Didžiausio pasipiktinimo vi zai, tačiau jau iš seniau žino- 
tinis susisiekimas lėktuvais per Atlantu. Be goje Lietuvoje sukėlė tamsių mi priešvalstybine veikla ir 
to, du Lietuvos lakūnai planuoja skristi ^Klaipėdos gaivalų pasikėsini- turėję santykių su uždarytu 
Kauno Į Pietų Amerikų. Visų tautos dėmesį ^mag jgnįekinti tų karžygių ka-. priešvalstybinių partijų va- 
jiedu patrauks. Dėl to socialistai, žadėję įvy-|pUK> kurie savo krauju atpir-.dais. Pas išniekintojus rasta 
kdyti, bet neįvykdė antrojo transatlantinio jj0 Klaipėdos krašto laisvę ir, priešvalstybinio turinio atsi- 
skridimo šiemet, skaudžiai nusikalsta prieš įurįe kraštų ilgus šimtme- šaukimų, Hitlerio paveikslas 
mūsų visuomenę. ! gįug nešusi vokiečių vergijos ir Vokietijoje išleistos prieš

• • • jungų, sujungė su tikrąja sa- į Lietuvą literatūros, kuri dėl
Pasirodo, kad socialistai yra ‘*labai ge- vo motina Didžiąja Lietuva, jos priešvalstybinio turinio 

ri” knygvedžiai. Jie savo rengtosios dienos Dabar jau aiškėja to niekšin Į buvo draudžiama įvežti ir pla 
pasaulinėj parodoj apyskaitas taip gražiai go darbo aplinkybės ir aiš- tinti Lietuvoje. Be to, pas su
sivedė, kad tik stebėtis reikia. Jų komitetas kinami visi pasiruošimai, kaip imtuosius rasta slaptai laiko- 
turėjęs $1006.07 jeigu ir lygiai tiek Rat iš-'tamsūs gaivalai ruošėsi kar- mų ginklų.
laidų. Ir tu man pataikyk ligi vienam cen- žygių kapus išniekinti. Teroristiniams žygiams jie
tui tiek išleisti, kiek įplaukė. Tikrai sočiai- Šiam niekšų darbui įvykdy- buvo jau anksčiau pasiruošę, 
biznieriškai. ti ryžosi keli nesuaųgę vaikė- tačiau nerado tinkamos pro-

Štai, kaip giriasi nekurie 
visuomenininkai: šių dienų e- 
konominė kri2ė teigiamai pa
veikė j amerikiečių vedybas 
Girdi, nuo spalių mėnesio 1929 
metų divorsų skaičius žymiai 
sumažėjo. Nėr kuo girtis, kai, 
antra vertus, Amerika tuo 
klausimu maitina savo pilie
čius, ypač teatruose ant juda
mųjų paveikslų ekrano.

pasiekti komunistų partija visose šalyse 
Sovietų Rusijos pavyzdžiu.

IV. — Pirmieji rezultatai

Bezbožnik 1932 m. spalių 31 d. pa
darė kovojančių bedievių penkiolikos me
tų darbų Rusijoj apžvalgą. Paskui jis pa
skelbė, kad 1930 m. ateizmo istorijoj su
daro svarbią datų, nes tais metais Prole- 
tariškas laisvamanių internacijonalas pri
sijungęs prie bedievių 1925 m., išrinko 
visiškai komunistinį biurų ir nutarė “plė
sti visame pasauly antireliginę kova”. 
Nuo 1931 m. tos propagandos buvo pa
liesta 30 šalių ir buvo 23 sekcijos. Oficia
li kovojančių bedievių vadovybė specia
liai pasižymėjo Japonijos, Australijos, In
dijos, Meksikos, Peru ir Kubos sekcijų 
veikimą.

įios buvo padalintos j 12,313 grupių ir 
kurioms priklauso daug milijonų narių;( 
35 iš tų-sekcijų buvo visai nelegalios, še
šiasdešimts aštuntoji sekcija, arba, ge
riau pasakius, pirmoji, tai Rusijos sekci
ja tuo pačiu laiku turėjo 82,586 grnpes.

Izvestija 1932 m. spalių 19 d. Raudo
nosios Pagalbos Internacijonalo narių ta 
rpe Bezbožnik mini daugelio mokslinin
kų vardus, kurių tarpe, pav., Roman Ro- 
land, prof. Langevir, prof. Vinstein. Ta
čiau Raudonosios Pagalbos Internacijonalo 
kongresas, įvykęs Maskvoj 1932 rn. lap
kričio 10—'25 dd., konstatavo naujų pro
gresų kai kuriose šalyse, kaip, pav., Jung. 
Am. Valstybėse, tokį didelį, kad “bus 
galima privefsti pripažinti oficialiai so
vietų režimų ir laisvų bedievių propagan

žvalgos, įneš pasirinkome Sovietų propa- 
andos tipu Azijoj — Indiją, Pietų Ame
rikoj — Peru, Šiaurės Amerikoj — Ka
nadą. Paskui antireliginės propagandos 
Minėjimams pažymėti grįšime į Europą 
ir pirmiausia pasirinksime kraštą, kur 
daugumas gyventojui yra ortodoksai (Bul
garija), paskui eisime į kraštų su maišy
ta religija (Vokietija) ir galop į grynai 
katalikiškų kraštą (Belgija). Panašus ste
bėjimas galėtų būti padarytas kiekviena
me pasaulio krašte.

veninio (mirtis ar kalėjimas). Jųjų buvu
sieji mokiniai, suorganizuoti į ateizmo ly
gų, savo komunistams mokytojams turi 
parūpinti egzekucijos agentus. Vienok 
daugelis prancūzų mokytojų, nors patys 
išpažįsta ateizmą, saugoja šalies katali
kiškos koncepcijos pėdsakus ir mokslo 
bei socialinėj srity dūodasi įbauginami 
dvasininkijos, kuri Prancūzijoj turi dide
lės įtakos. Dvisav. žurnalas Antireligioe 
nik savo 1932 m. liepos ir rugp. numer. 
plačiai aprašo Prancūzijos Bažnyčios vei
kimą socialinėj srity. Gerai dokumentuo
tas autorius pripažįsta tuos rezultatus, 
kuriuos Prancūzijos katalikai, sekdami 
Ijeonn XIII ir Pijaus XI nurodymais so
cialinėj srity yra pasiekę pradedant Alb. 
Mun, baigiant katalikų darbo jauninto, re
kolekcijų rank. krikšč. sindikatų ir liau
dies akcijos organizatoriais.f ; ■ *

Ispanija ir Meksika rengia'rądikališ- 
ką žingsnį, komunistai mokytojai ten grei
tai laimi dominuojančią įtaką, tačiau jie 
dar hedrjstn įvesti Į visas mokyklas kas
dienines antireligines pamokas, ko turi

Parašė vysk. M. dHerbigny, 
Vontifikalinės Komisijos “Pro Russia 

pirmininkas
Vertė Jonas IzUjonauskas

(Tęsinys)
Prancūzija šituo a/žvilgiu yra stnto- 

. ana pavyzdžiu viso pasaulio komunistams.
Maskva labai daug tikisi iš komu- 

[jiPistų mokytojų — patys būdami m si?ta\ 
t ię prieš religiją, jie tokiais turi per savo 
į^tederaciją padaryti ir kitus. Be to,

būti pasirengę savo komunose paim- » ll valdžią tada, kada didžiausiuose mies- 
’ 4t»*e kils komunistų revoliucija. Tai die-

jie turi turėti parengtą sąrašą tų žino 
Kac^'teirie reikia tuojau pašalinti iš gy

Komunistų darbas Indijoj turi gal 
voje visas tas skirtingas šitos milžiniškos 
ir taip tirštai apgyventos teritorijos sųly 
gas, kurios ten susidaro dėl gyventojų pa 
siskirstymo į kastas ir dėl indusų ir mu 
zulinanų nesutikimų. Pirmuoju žvilgsniu 
atrodo, kad komunistų Indijoj kaip ir nė
ra, tačiau jiasislėpę jie dirba daug ir vai
singai.

Sovietų Rusijos Draugai ir Sąjunga 
kultūriniams santykiams su Sovietų Ru- 
ija palaikyti dirba tuo pačiu tikslu.

ANTROJI DALIS
Bedievių taktika už Europos ribų
Po šios trumpos bendrųjų metodų ap-

Raudonosios Pagalbos Internacijona- 
las, kuris ruošia dirvą kovojantiems be
dieviams (T), plečiasi dar greičiau. Šitas 
internacijonalas 1932 m. sausio 1 d. turė
jo už Rusijos sienų 67 tautines sekcijas, 
kurias valdė 39,549 aktyvus veikėjai, ku- (Daugiau bus)



Lietuvių Mokyklų Ateitis Amerikoje
(Kun. ,1. Simonaičio referatas, skaitytas 

Federacijos 24 kongrese)

(Tęsinys)
liavos bažnyčioje bus geresnėe, parapijinės 
mokyklos būtų paliuosuotos nuo mokesčių, ir 
mūsų mokinių skaičius, nežiūrint gimimų me 
trikacijos, dar Ui? anksti nekristų žemyn ir 
visos mokyklos būtų perpildytos. Lai kata
likų organizuota visuomenė priima pradžios 
mokyklų savo vpatingon globon, sužadina lai- 
kraštijų j talkų, išrenka komisijų, kuri rastų 
būdu kooperuoti su klebonais ir rastų ben
druose pasitarimuose priemones sudaryti fi
nansinę paramų vietinėms mokykloms.

Užmetimai kalbos mokslui 
Katalikas - lietuvis turi *kur kas dau

giau akstinų prie idealingo darbo savo jau
nimui. Kokia čia yra dirva mūsų laikrašti
jai! Vienok neteko pastebėti kada nors ir

Leno paraginimo redakciniame straipsnyje,

lietuvių mokyklas' palengvinimo dėlei, atsi
duria keblesniose aplinkybėse, vaikučiai la
bai nesimpatiškose ir nesuprantamose. Tokie 
tėvai išstato savo vaikų tikybos pavojuje ir 
priverčia jį draugauti, su visokių elementų 
vaikais, įvairiausių spalvų netik skūros, bet 
ir dvasinio nusiteikimo, fttai atsitikimas:
1934 m. rngpj. 10 d., N. Yorko legislatūra 
senate perlenlo įstatymų 38—3 balsais, t. v.
“įves Bill”, kuris reikalauja, kad valdžios 
apmokami mokytojai pareikštų raštu vald
žiai ištikimybę ir kad jie neieškos tai val
džiai pražūties! Tas parodo iki kokio laips
nio ne tik valdžios universitetai, kolegijos, 
ir liigli scliools yra komunizmu prikirmiję, bet 
net ir pradžios viešos mokyklos sistema mū
sų didmiesčiuose rodo neištikimybės ženklus 

, valstybei. Ir Paulistas James Gillis gali iro
niškai pastebėti, kad N. Yorko mieste vie-
nintėlė tvirtovė ištikimybės kraštui yra pa-ip^į PuSkinui. Netrukus po 
rapijiuū mokykla! Tėvai bėganti nuo savy, į mirS Petrapilyj 1881 m.
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ris ugdytų šį susipratimų visuomenės link j pateks į nelaimę per savo vaikus. Dieve,
ulinių mokyklų, ypač apylinkėse, kur mū- 
niokyklos randasi. Tiesa, nemažai rašoma 

apie mūsų akademijas ir kolegijų, bet ir šios 
nukentės jei jų šaltiniai, t. y. mokyklos, iš
džius.

Kas geriaus pajėgia atlikti tų darbų su
sipažinimo ir agitacijos parėmimo kaip Fe
deracija su savo skyriais, kurių nariai gali 
veikti savo apylinkėje, ypač- paremti vietinę 
mokyklų. Visi parapijonai turi būti šios pa
reigos dalininkai, kuri nebus sunki, jei visi 
prisidės, nes tai ne tik šeimynos ateitis yra j 
ruošiama per mokyklų, bet ir tos kolonijos 
ir visos išeivijos. Lai išsidirba viešas pas
merkimas tų, kurie gali o neišpildo savo pa
reigų šiame reikale. Jeigu nuodugniai supra
sime, kad mūsų mokyklų ateitis remiasi už
tikrintų finansų parėmimu, mokyklos rink-

Mūsų katalikiškos šeimynos pergyvena 
sunkius laikus. Medžiaginiai prispaustos, nors 
klebonai ir sutinka vaikelius priglausti, siu
nčia vaikelius į viešas mokyklas. Toliaus, šei-

duok, kad visi gerai suprastų tų pavojų, ku-1 
ris iškyla beskriaudžiant savas mokyklas! 

Anglų kalbos įtekmė 
Mokyklų darbų dažnai ardo pačios šei

mynos. Lietuvių šeimyna privalo užlaikyti 
savo kalbų bent už savo keturių sienų. Atsi
žvelgus į statistikos davinius, negalime leisti 
eiti į kompromisus, kadangi priešinga įtek
mė yra tokia galinga. Jei lietuvių kalba pra
ras savo žymes ir svarbų šeimynose, žus su 
ja ir lietuvių mokyklų reikalas.

Mokyklos Alumnų Organizavimo Reikalas 
Mokyklų ateitis taipgi remiasi savo alu- 

mnais. Jeigu alumnai palaikys savo lietuviš
kų žymę ir siųs savo vaikelius į tų pačių mo
kyklų, kuri juos auklėjo, lietuvių mokyklos 
dar ilgai palaikys savo lietuviškų žyrtię. Čia 
vėl glūdi rimtas pavojus ateičiai. Alumnų pa
laikymas yra per silpnas dėl to, kad mūsų 
pastangos per menkos, jei jos visai nededa
mos į šalį. Pasitikime perdaug ant jaunimo 
organizacijų^ kurios, patyrimas parodo, ne-

vasario 9 d., ir buvo iškilmin
gai palaidotas. Įdomu yra pa
žymėti, kad Dostojevskio duk- 
tės išleistuose užrašuose yra 
pažymėta, kad jos tėvas pa

kliudė būti didžiausiu žmogaus Į Dostojevskio kūrybai, kuri pa- Lietuvos profesorių, kunigų, 
mdkytojų. Knyga yra didelį 
eu stipriais kietais viršais, su

nes yra tokie ryškūs, jų vidų- daiktas, kad Dostojevskis bu- persiuntimu kaina $1.90, dar
jinis gyvenimas toks matomas | vo toks tik dėlto, kad jame 
ir atviras, kad ne vienas skai- buvo susipynusi lietuviškoji

dvasios gelmių tyrinėtoju ir liečia giliausius žmogaus dva- 
žinovu. Jo vaizduojami žmo-'sios pergyvenimus. Galimas

tytojas dažnai net pasibaisėja 
šakojęs kad Dostojevskių šei- 1 tokiu aiškumu. Todėl Dosto- 
moj buvęs padavimas, kad jie | jevskį skaityti gali tik sveikų, siškas. Lietuviams Dostojev- 
yra kilę iš Lietuvos. Tik at- stiprių nervų žmomės. Lietu-1 skis gal yra geriau supranta- 
sidūrė gyventi Rusijoj, suru- vių kalba ligšiol dar nėra iš-' mas, negu kurioms kitoms ne

leista nei vieno didesnio Dos-! slavų tautoms, 
tojevskio veikalo, nes tam ne
turima pakankamai lėšų. To
dėl Dostojevskio raštai yra 
prieinami tik tiems, kurie šu

dvasia su rusiška, nes jo gal
vojimo būdas nėra tikrai ru-

galima gauti.
“DRAUGAS”, 

2334 So Oakiey Avė.,

nį ynose jau gal negali būti mažiau vaikučių įstengia tų darbų apimti. Tiesa, turime dvi 
kaip kad šiandien: iš tos priežasties net dau- mergaičių akademijas ir vienų bernaičių ko- 
gelis viešųjų mokyklų užsidaro. Kai kur pa- i legijų, su stipria studentų organizacija Nau

sėję. Tuo būdu išeitų, kad šio 
didžio rašytojo gyslose tekė
jęs lietuviškas kraujas.

Dostojevskis didžiųjų pa
saulio rašytojų tarpe užima 
ypatingų vietų. Jo širdį ypač 
traukė žmonių skurdas, liūde
sys, kančios. Jis plačiai apra
šinėja žmogaus vidujinis dva
sios pergyvenimus, abejoji- 
«nus, kankinimusis. Bet visur 
kur, net ir didžiausiai doros 
atžvilgu kritusio žmogaus 
sieloj jis pastebi gražių, kil-

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 

.V1 . __ labiau auga pasitikėjimas šiuo
® šventu vyru, mūsų mylimu tau 

gilintis į žmogaus »iel», j, ty-; Nebetoli įr tj(,
rinėti, tas pas Dostojevskį ras , kai kada Dicvas ,eis i5vJ>.
neišsemiamų šaltinį medžią 
gos. Tik Dostojevskio rašymo 
būdas yra sunkus, nelygus, 
lyg kampuotas. Kalba sunki,

ti šventuoju paskelbtų. 
Kiekvienam įdomu pažinti

to garbingo Vilniaus vyskupu 
gyvenimas. Jį sužinosime iš

šiurkšti, nelygi. Šiuo atžvil- negenįaį išėjusios knygos:
giu kiti rusų rašytojai yra

nių jausmų. Būdamas kator- daug geresni ir lengvesni skai- 
goj, jis turėjo progos arčiau ■ tyti. Bet užtat tokia sunki,

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno

Praeities Patyrus
Atsiminimai iš 1905 —- 1914 

pergyventų laikų
I dalis pūsi. 95
II dalis pusi. 192

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c. 
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Diets Are Based 
on Calorie Count

sireiškia ir tautininkų agitacijos įtaka būk 
mūsų mokyklose perdaug apsunkintas prog
ramas su tikybos ir lietuvių kalbos dėstymu 
ir todėl yra geriaus siųsti vaikus į viešas mo
kyklas. Kaip klaidingai' įsivaizduoja padėtį, 
kurių lietuviai tikrai gali įkainuoti. Po rusų 
valdžia turėjo mokytis rusų kalbos įr buvo 
gerai: dabar jau ir sava kalba perdaug ap
sunkina! Kas sugalvojo tam elementui “tau 
tininkų” vardų? Viešoje mokykloje, jaunutis
pradedant mokslų sugaišina daug laiko ko! 1 
šiek-tiek supranta savo mokytojų: mokytoja- 
gi turi sunkų darbų kur, kaip kuriose vieto
se, turi įvairių tautų vaikus mokinti (Eliza- 
bethe, Benjamin Franklin Public School No. 
13 turėjo 29 skirtingų tautų vaikus pirmame 
skyriuje). Vos antro skyriaus pabaigoje pra
sideda tikras darbas! Tie, kurie apleidžia

joje Anglijoje, bet šie judėjimai pasilieka per ir giliau pažvelgti į žmonių (tamsi kalba kaip tik tinka žmogaus, bet daugelio mūsų 
daug kol kas lokaliais, ir visuomenė nededa sielas, jas geriau suprasti. Jis
gana pastangų jų reikale. Reikėtų šalę šio j pats, kęsdamas kartu su Žmog- 1 
viso stiprių alumniečių būrių prie kiekvieno? į žudžiais ir plėšikais, pasiryžo ! 
mokyklos, kuriuos visus vienytų centrinis
ryšys. Prie šio, kiekviena apylinkė turėtų su
daryti vasarinę “kempę”, kurių jaunimas la 

į bai myli, kur lietuviškos paskaitos būtų tei- palaužta dvasia, nors pats 
kiamos sąryšyje su sportu ir rekreacija. Ta j katorgų pavadino “negyvųjų 
da atneštas parapijinių mokyklų vaisius ne- namaįg”. Katorgoj jis matė 
žūtų ir grįštų atgal tolimesniam tų pačių kalinį žmogžudį, kurio širdy, Į 
mokyklų užlaikymui. Jei mes negalime kiek- rodog> nebuvo jokio gailesčio ' 
vienoje kolonijoje prie mokyklos įsteigti lie
tuviškų liigh school, turime rasti būdus pa
laikymui atsiekto darbo: kitaip veltui mūsų 
aukos, šventi pasiryžimai, vienuolynai ir se
selių kongregacijos! Mes gyvenam šiai die
nai: kitaip mums rvtojns apsiniaukęs!

19-tas Metinis Rudeninis

Teo< Joras Dostojevskis
V ienas iš didžiausių ne tik jų darbų kalėjimo, kariuos

rusų, bet ir viso pasaulio, ra
šytojų vFa Teodoras, Mykolo 
sūnus, Dostojevskis. Gimė jis

atliko katorgoj Sibire. Kator- 16 
goj Dostojevskis sunkiai ken- 

į te, bet ištesėjo. Atlikęs baus-
1 v_ • « •*

neprapulti, nežūti baisioj ka
torgos aplinkumoj. Todėl iš 
katorgos jis išėjo sveika ne

Peoples Rakandų Krautuvėse
• Didžiausių Bargenų dienos dėl visų f

KAM REIKIA NAMAM REIKMENŲ! / ' •..

Maskvoj 1821 m. lapkričio lljnię, jis buvo pažemintas iš 
d., gydytojo šeimynoj. 1843 karininko ir paskirtas eiliniu 
baigė karo inžinierių mokyk- Į kareiviu į vienų stovintį Sibi- 
lų, gavo karininko laipsnį,' pulkų. Tik mirus eartii Mi-
bet greitai metė tų profesijų 
ir pasidarė tiktai rašytoju. 
Jo pirmas veikalas “Vargšai 
žmonės” (1846 m.) iš karto 
atkreipė į jį visuomenės dė
mesį, kaipo į gabų rašytojų. 
Tuo pat laiku Dostojevskis 
susidėjo su revoliucinio judė
jimo šalininkais, kurie kovojo 
su caro valdžia, stengdamiesi 
jų nuversti. .lis buvo įtrauk
tas j komunisto l’etraševskio 
bylą, pakliuvo teisman, buvo 
pasmerktas mirti, bet caras 
pakeitė mirties bausmę ir jis 
gavo ketverius metus sunkių-

kalojui I, jam buvo vėl grą
žintas karininko laipsnis ir 
jis gavo teisę grįžti atgal į 
Rusiją. Čia jis pasišventė 
išimtinai laikraštininko ir ra
šytojo darbui. Drauge su sa
vo broliu leido kelis laikraš
čius, turėdamas sunkiai kovo
ti su cenzūra. Pirmas jo laik
raštis “Vremia” — “ Lai
kas ” jau buvo gerai išsiplė
tęs, kai prikibo cenzūra ir už
darė. 1861 m. pasirodė jo an
tras didelis romanas “Paže
mintieji ir nusktaustieji”,

gyvųjų namų”, kur Dostojev
skis vaizdžiai aprašė nuteistų
jų sunkiems darbams gyveni
mų. 1866 m. jis išleido vienų 

žymiausių savo veikalų
“Nusižengimas ir bausmė”. 
Dostojevskio materialinė pa
dėtis buvo bloga. Skolos jį 
nuolat spaudė. Gelbėdamasis 
nuo skolininkų, jis pabėgo j 
užsienius ir kelis metus gyve
no Vokietijoj ir Italijoj, Čia 
jis parašė dn žymius roma
nus: “Idiotų” ir “Kipšius”. 
Grįžęs iš užsienių, jis vėl ėmė
si leisti laikraštį. Jo vardas 
jau tiek buvo garsuR, kad jo 
veikalai buvo mielai perkami. 
Jo materialinė padėtis pasi-

ir meilės jausmo. Tačiau ir 
to žiauraus žmogaus sieloj su
žibėjo švelnesnis jausmas, kai 
kartų jis rado sužeistų į spar
nų jannų erelį. Kalinys paėmė 
jį auginti, globojo jį dalinos* 
su juo savo menku maistu. 
Kas būtų pamėginęs erelį 
nuskriausti, tas būtų susilau
kęs baisaus keršto. Tokių žmo
niškų būdo bruožų Dostojev- j 
skis pastebi ir parodo pas 
kiekvienų savo aprašomąjį 
didvyrį.

Dostojevskis sirgo nuoma
rio liga ir į galų gyvenimo 
lyg ir nebuvo visai psichiš
kai sveikas. Bet tas jam na-

Fre.iA Milk Holdt an Importam Ploct 
iš All Ditti.

O F LATE years Deme Fashlon 
seema qolte deflnltely on the 

aide of the alender woman and »p- 
parently she ls there to atay. ln 
such a caae there ls only one thinst 
to do . . . mold the Ilgu re to ron- 
tform vrlth present faahlons elther 
by malntalnlng present vrefght, 
bulldlng up to tbe deelred welght, 
er shavlng off erceaa poundage.

I If only a few ponnda dlfference ln 
welght la wanted, carefnl auper- 
vlalon of the dlet le a glmple way 
to solve the problem: hotrever, verv 
btont, very thtn, 6r III peraona shoold 
not undertake atremtoms gatnlng or 
rednclng dieta vrlthout Consulting 
thelr physlcians. Under no clr- 
eumstaneea ahonld any dhnga be 
taken srlthont the recmnmendatlon 
ef a rellable phyaldan.

Followlng la a almple «ay to de- 
termlne wbat ahonld be one'a daliy 
Intake of food for normai welgbt 
By conanhlDf any rellable age-sev- 
helght-weight chart flnd the r ormsl 
wdgbt and mnttlply that nnmber 
by tbe number of calorlea needed 
dally na ahotrn belovr:

14 to 15 calorleg per ponnd lf 
~ take no eierrlse.

1® to 18 calorlea per pound lf yra 
take llaght nerelee.

18 to 20 calorlea per pound lf yra 
take moderato ezerdae.

20 to 23 calorlea per ponnd lf ynu 
do tnuecular labor.

28 to 27 calorlea per ponnd lf you 
do very hard werk.

l.l<bt hooaawork or offlce deak 
nork may be coneldered llght or 
moderato ecerdae.

A ąoart of freek mllk, frulta and 
vegetablee and eg»a—the pretoctlve 
foeds—ahonld be the haala of all 
dieta, vrhetber galnlng or redurlng. 
Al approtlmate rednctlon ef l.OČU 

j calorlea per day vIU uanally reeak 
Ii a nreight reduetion of U poand 
per day. More «elght takaa iŠ 
beefc day la imui*.- reeag
ln aerb-'.a i'.lnry -n H

$135.00 Kombinacijos Pečiai po .... 
$75.00 Kombinacijos Pečiai po .... 
$70.00 Gesiniai Virtuvių Pečiai .... 
$55.00 Gesiniai Virtuvių Pečiai .... 
$85.00 Alyva -Kūrenami Šildytuvai 
$38.00 Gramafono Mados Šildytuvai 
$20.00 Cast Iron Kitchen Heaters ..

Didesnė Jėga Nervuotlems
Susitpnėjuslems Vyrams 

Ir Moterims
Nt'OA-TONE yra. turtingas Zlnku- 
Foafotdu. brangia audėtlml, parūpi- 
nanCla. fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiem*, galingiems nėr-, 
varne. Medlkall^ką fosforą paraiko 
daktarai, kad •utvelnlntl Ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 

u - , • - skaudančius nervua Jie yra branguntai8ė, 1880 m. jl8 pabaigė sa- | nervų aulrutCee, kurtos pagimdo 
4 "nniddAvėJImo" Jausmą.

Tas ftaunua receptas turi tam tik
rų formą gelefles. raudono krauto 

reikalingo bddavojumut tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąfinl- 
mųl spalvos Ir pilnumo Utbiyiku- 
slems, ploniems veidams. Be to. 
NUOA-TONE turi kelias kitas bran
gias gyduoles Pradėklt Ant NUGA- 
TONE llandleit Ir tltnyklte kaip 
stlprlslL Parduoda vlal aptiekorlal 
su garantija grąttntt pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trrttnentul.

Nuo alkletljlmo Imkit—VOA-BOT. 
— piealų Lluonuotoją vidurių 28o 
Ir 10c.

*80.75 
*48.50 
*39.95 
*28.50 
*49.50 
*19.95 
*12.95

Ir daugybės kitų panašių barganų 
Imame Senus Pečius j Mainus ant Naujų. Didelė Nuolaida

Visokių Pečių Vertybės Stebina Kiekvienų Pirkėją
LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

vo didžiausių darbų — roma
nų “Broliai Karamazovai”. 
Savo aukščiausios garbės vir
šūnės, gyvas būdamas, jis pa
siekė 3880 m., kai birželio 20 
d. laikė viešų kalbų, atiden-

o po to sekė “Užrašai iš ne-'giant Maskvoj paminklų rusų

T • •' ' < ■- fA V.t k, « • .i 1 ”■ 4 r.
£ v\ J,

MANUTACTUBII

4179-83 Archer Avė.
Tel. Lafayette 3171

CHICAGO

a c o m p anyU

2536-40 W. 63rd St.
Tel. Hemlock 8400 

ILLINOIS
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LABDARIŲ DIRVA
fc-Sg-žgSšgSį 

LAPKRIČIO KETVIRTOJI . gražių ir didelių darbų nuvei
kė. Taigi, aišku, kad bus la-

Ir buvo delko taip rįnktin. j ziųlaičiui pagalbon pribuvo 
Sv. Jurgio mokyklos seserų Šie a vočiai kunigai: kun. K
l’raneiškiečių puikiai, suma
niai ir skoningai gėlėmis ir 
žvakėmis išpuošti altoriai su 
įstatytu švenčiausiu Sakiame-I I

Petreikis, kun. A. Karužiškit 
ir keli svetimtaučiai vietos 
kuuigai. Kun. MaseviČius iš 
Šv. Petro parap., Detroit, Ali-

MEDŽIO PRAMONĖ 
LIETUVOJE

daus rinkos reikalavimų. Pa
reitais metais baldų iš užsie
nių įvežta daugiau, kai už

siais metais žymiai padidėja 
Esant Lietuvoje dideliai namų 
statylaii daug reikalinga laiv

; Netenku abejoti, kad kiek
viena* Lietuvių It. K. labda
rių sąjungos veikėjas ir net 
eilinis nurys žino, kus reiškia 
mūsų organizacijai lapkričio 
ketvirtoji diena. Bet to neuž
tenka, kad mes patys, labda
riai gerai žinom, jog tų dienų 
įvyks mūsų sąjungos jubilie
jinis seimas, apie tai turi ži
noti visos lietuvių draugijos.

bąi įdomi jų apžvalga.
Kitas dalykas: jau pakvie

sti keli žymūs asmenys su re
feratais. Jie seimo dalyviams 
įrodys, kokį vaidmenį vaidina 
labdarių organizacijos žmoni
jos gyvenime. Referentai nuro
dys ir tuos darbus, kuriuos 
netolimoje ateityje turėsime 
dirbti mes, lietuviai. Jų žodis 
bus reikšmingas, nes bus pa-

ntu darė majostutišką panom- ch., kun. V. Sadauskas iš Šv. 
mų dvasinio peno ieškančiam I Juozapo parap., Donorą, Pa,

organizacijos ir visa lietuvių) remta8 praeitic8 patyrimais, 
; katalikų visuomenė. Jei mes, Bažoyiiios ir mokB,o autorite.

nuvargusiam ir sielos prislėg
tam smogia, nntras, kų trau
kė clevelandiočius į šių šven
tyklų, tai graudūs ’t pamoki
nanti šiems laikama pritaiky
ti iškalbaus rėva Bonaventūro 
Dominikono Pauliuko pamoks
lai. Nuo jo balso, kartais net 
bažnyčia drebėjo. Jis, kaipo 
Dievo iškalbumu apdovanotas 
žmogus, per visas tris dienas 
buvo pilnas gražių minčių, ku
pinas neišsemiamos energijos

ir Tėvas Bonaventūras Domi
nikonas Pauliukas iš Raseinių 
kuris laikinai via apsistojus 
Amerikoj.

- Kaip Clcvelande yra bažny
čia, dar niekad nebuvo pres 
biterijoj tiek patarnautojų, 
kaip šįmet. Šiais metais 4G 
vai. atlaidai pavyko visai: 
žvilgsniais. Garbė Clevelando 
lietuviams katalikams. Rap

norime, kad labdarių jubilie- rpurgSiuie retą progų pasi-lir neapsakomos iškalbos. Mūs CHORO SUSIRINKIMAS
jųus seimas būtų gausingas 
dalyviais ir reikšmingas, da
bar yrą laikas sukrusti į dar
bą. Tuoj reikia užkviesti drau
gijas ir atskirus jų veikėjus. 

- Reikia gražiai paprašyti, kad 
į seimą atvyktų mūsų dvasios

klansyti referatų tais klausi
mais, kurie visais amžiais bu
vo aktualūs. Tokiu būdu be- 
seiniuodami daug ką patirsi
me, išmoksime.

Praėjusių metų seime pri-

gražiosios kalbos rinktiniais 
žodžiais, kaip gražiausiomis o- 
rarykštės varsomis piešė pa-

Spalių 12 <1. Šv. Jurgio ba
žnytinis choras laikė savo mė 

veikslus vieną po kitam ir ka- nes*ni susiiinkįmą- 1 ii m. A 
l bino juos kiekvieno klausyto-
jaus vaidintuvės galerijoj. Jis

Kunigiškiui atidarius susirin
kimą malda, sekė nutarimai.

/ vadai, profesijonalai ir biznie- *luta visa eilė gražių nutari- 
riąį. Kada juos matysime sa-jnnL suformuotų rezoliucijose.
vo tarpe, drąsiau bus dirbti 
ir greičiau galėsime atsiekti 
savo tikslo. Lapkričio 4 d. D i e 
Vo Apvaizdos parapijos gra
žioji bažnyčia ir salė turi pri
sirinkti pilnos labdarių veikė
jais, rėmėjais ir prieteliais. Ar 
taip bus, ar ne, tas daugiau
sia pareis nuo mūaų pačių.

Maloniam skaitytojui gal 
būt įdomu bus žinoti, ką veik
sime labdarių jubiliejiniame 
šeiniai
J Atsakant į šį klausimą vie
ną aiškiai žinome, kad seimo 
dalyviams darbo nepritruks. 
'Jei ir kelias dienas būt laiko 
■simųotij būt apip k^-kalbėti 
ir ąvRTsiyti. '<

Pirmiausia, seime išgirsim? 
bent trumpą 20 metų labdarių 
veikimo apžvalgą. Per šiuos 
du dešimęius sąjunga doųg

Kiekvienam veikėjui bus įdo
mu išgirsti, kiek iš tų nutari
mų įvykdinta į gyvenimą ir 
kiek dar ne. Be abejojimo, a- 
pie tai kalbės centro valdy
bos nariai, kurie stovi prie or
ganizacijos vairo.

Šiame seime ypatingu būdu 
reikės įsigilinti į sąjungos a- 
teities veikimą. Mat, atmokė
jus žymią skolos dalį ant la
bdarių ūkio, reikia galvoti, 
kaip greičiau užbaigti išmo
kėti visą skolą ir planuoti a- 
pie prieglaudų statymą. Dar-' 
bas yra didelis. Jis reikalau
ja, kad į jį įkibtų visa mūsų 
vksųųjmeųė. Del JįQ ,įr.. svarbu, 
kad į seimą BuvaŽiuotų gau
singai atstovų, kad tą darbą 
dirbantiems priduoti daugiau 
drąsos ir energijos.

Labdarys

vedžiojo žmones nuo vienos t i-j ^u^ar^a renK^I pasilinksmini 
kejimo galerijos į kitą. Nuo|nUi 'akaią lapkričio 21 d., pa 
Adomo ir levus daržo iki šių

bažnyčion.go UAL, ATLAIDAI LABAI v N;
-Vt MUKIAI PAVYKO

©evęl&nd, 0. — Spalių 9, 
10, 11 dd. buvo Šv. Jurgio pa
rap. bažnyčioj įspūdingos 40 
vai. pamaldos - atlaidai. Tai 
buvo iškilmingiausi ir įspūdi
ngiausi atlaidai, kokie kada 
— nors buvo šitoj parapijoj.

visas tris dienas rytme- 
čiaftį, vidurdieniais ir vaka
rais Sv. Jurgio bažnyčia, nors 
ir gana erdvi, kartais buvo 
perankšta. Ypač paskutinį va
karą žmonių buvo tiek, kad jie 
būtų pripildę dvi tokias Sv.

dienų rojaus, kurį mes, kata
likai, turime savo Bažnyčioje 
su Jėzum Eucharistijoj kaipo 
medžiu vaisių, o bažnyčia — 
vieta žinojimo. Keno siela ne
sudrebėjo girdint jo švelnius I 
širdingus, o kart trenksmin- 
gus žodžius mūsų jaunimui, 
kuris turi užimti vietas tų, ku 
riuos Dievas jau šaukia pas 
save?! Arba kuomet jisai pa 
lietė tą šių dienų smaką — 
girtybę! Girdėjęs jo širdingus 
žodžius ir žinodamas tos bai
senybės nuodėmes ir pasėkas, 
kas beišdrys nešti stiklą nuo
dų prie savo lūpų?!

TreČiąs dalykas, ką davė 
daug jaukumo ir žadino pra
kilnius maldingųjų sielose jau 
amus, — tai tų nekaltų vaike 
lių malonūs balseliai, kurie, 
tarsi, angelų pulkas, siunčia 
sąvo giesmes iš aukštybių, 
kad nors paviršutiniai duoti 
supratimą žmogui, kaip tep 
yra gražu aname gyvenime', 
kur nesiliaujančiai pulkai an
gelų ir šventųjų gieda mpsų 
Išganytojui “Šveųtas, Šven
tas, Šventas Dievas. Osana au
kštybėse”. Ypač paskutinį va
karą per iškilmingą procesiją,

rap. svetainėj. Tam -ikslui iš 
rinkta komisija iš penkių na 
rių. Taipgi choras nutarė su 
rengti Lietuvių Meno Vakarą 
sausio mėnesį, 1935 m. Išrink 
ta komisija iš penkių narių. 
Taipgi pakeltas klausimas ir 
palikta sniulkineniškiau apka 
Ibėti sekančiame susirinkime 
kaslink surengimo Lietuviu 
Dainos Šventės ateinančią va 
sąrą.

Prisirašė prie choro try^ 
nauji nariai, kuriuos chori.s 
tai maloniai priėmė.

Po susirinkimo broliai Uo! 
lišiai padovanojo didelę dėžę 
čokoladinių saldainių. Choris
tai yra labai dėkingi jiems uz 
tokį “surprise”.
• Po susirinkimo sekė prakti
ka. • Rap.

Medžio pramonės sritis Lie
tuvoje yra viena seniausių. Ji 
yra išaugusi natūraliu būdu, 
nes Lietuva yra turtinga miš
ko žaliava. Medžio pramonė 
Lietuvoje turi visas tos pra
monės augimo sąlygas. Darbo 
jėga taip pat nebrangi. Be to, 
medžio gaminiams rinkų yra 
visame pasaulyje. Kartu ir iš
vežimo galimybės dar yra ne
blogos. Šiuo laiku Lietuvoje 
medžio pramonėje iii rija dau 
giau, kaip 4000 darbininkų. Vi 
dutinė metinė medžio pramo
nės apyvarta siekia apie 3o 
milijonų litų. Žymiausios liū
džiu apdirbimo įmonės yra 
lentpiūvčs. Daugiausia jų yra 
Klaipėdos krašte. Be to, daug 
stambių lentpiūvių yra Kau
ne, Marijampolėje, Mažeikiuo
se ir kitur. Lentpiūvių skai 
čius Lietuvoje kasmet vis dar 
didėja, nes ūkininkai vis dau 
giau piauna medžius ne na 
mie, bet lentpiūvėse. Praeitais 
metais Lietuvoje buvo 346 le 
ntpiūvės.

Daug miško medžiagos yrr 
suvartojama faneros fabrikuo 
se, kurių Lietuvoje yra 3. Ta 
čiau kilus krizei, faneros ga- 

jniyba pradėjo mažėti. Nemaža 
lyra įmonių, kurios gamina ba- 
i Idus. Šių įmonių metinė apy
varta siekia apie 4 milijonus 
litų. Baldų pramonė Lietuve 
je dar keliama, nes dabartinė 
dar nepajėgia patenkinti vi-

800,000 litų. Naujos baldų į-lgų, durų ir kitų medžio dirbi- 
monės rengiamos moderniškai j nių. Smulkių medžio gaminių 
ir net stepgianiasi įrengti ge-|metinė gamyba sudaro apie 6 
riau, negu įrengtos užsieninės. < milijonus litų. Nemaža miško 
Gerai sutvarkius ir patobuli-(Lietuva kasmet eksportuoja ; 
nūs Lietuvos baldų gamybą, • užsienį. Seniau jis visas buvo 
būtų jiems geros sąlygos isve- eksportuojamas žaliavos pavi 
žti į užsienius. Smulkių med- dulu. Dabar didelė dalis jo
žio dirbinių, kaip dėžių, deg
tukams šiaudelių, kurpių vi
nelių ir kitų gamyba pastarai-

viduje updirbama ir jau 
vežama, kaip medžio gaminiai.

T a b.

įs-

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS VARIAI:

DR. P, ATK0C10MAS
DENTISTAS

1444 SO. 4»ih CT., Cicėno, ILL- 
UUr., Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai.

>147 SO. HALSTED ST., CMICAGO 
Puned. Sered. Ir Sub&L >—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayette 6798 
Naktimi* Tel. CANal 0409

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

Nedėliojo pagal eutarti

Office Tel. RERubllc 7«M 
' Re*. Tel. GROvehUl 0417

7017 S. FAJRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
9423 w. MARQi;ETTE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vah 9-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto
NedėlfoJ susitarus

Tel. CANal 4122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt Ht.J 

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

Sered o j pagal sutarti 
l

Tel. CANal 0257
lies. FROspect ««5»

DR. P. Z, Z ALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH UAIJS1DD STR1 
RezlilcucIJa 4S00 So. Artcaian

Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet' 
6 iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenuą 
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0409

Office Phone
PRUtepect 102M

Hes. and Office 
2359 So. LeavlU SU

CANAL 0704

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Ohicago
OFFICE HOUR8:

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

Dievas, rodos, tiksliai davė to- negavę pietos, priversti buvo 
kį gražų orą. šilta, skaisti, nia grįžti namo. Pilni pasieniai, 
lpni rudens saulė, it kokia ka-1 takai tarpsėdyntai ir prie va
ndenė, žmogų viliote vilioja rgonų kaip kalte prikalta.

Jurgio bažnyčias. jei juos l>Qt, reginį sudarė tie
Ruošiau fcuseamia. Daugybė, moi<y){ios vaikučiai ir mergai

tės, kurie sudarė didžiulį Kry
žių, kuomet prasidėjo eisena 
giedant “Garbė ir šlovė”. Tai

IAR! TIKRAS BAYER ASPIR5N 
i LABAI NUMA2JNT0M KAINOM!

UklcUs Kainų Sumažinimas ant Bayer Aspirln t
kišenines PEZuTča i: 

TABLETŲ DABAR '

NEMOKYKITE
DAIGIAU

Kad padarius ntsakotnlngutr.^ ir 
ItilM

pABA R—Mokėkite Mažiau už Tikrą B A YRR ASPTRIN!

airin'o kiekvb-nam prieinamų, 
kaina, kuri',) mokate buvo labai 
numažinta. Taip aumažlnta. kad 
netaikia daugiau Imti nežinomų 
eutftleymą vietoj tikro BAYER 
Ąapivtn:

18c Dabar ui 12 
13c Dabar ni 21

Pavyzdžiui, kiieni'nėa dėir.tde 12 
titru Bayer Aeplrln'ų buvo tu- 
nuUIntm Iki 15«.

1'oDUiia.ritki 24 tablctų hute. 
itai numažinti iki' 25c.

Ir taipgi, didis. Žeimy n Inta bu
teliu buvo eUBiąžtnrtaa dar kartų.

Tatai — Visuomet sakykite 
■**rrr» MtfcNa ttarifeta 

Alna naujos Žemos kainos padaro 
pirkimą nežinomu vardų, kad
sutaupyti kelta centus paikyste 

Talpi — kuomet perkate, nie
kuomet neprašykite dėl Bayer 
Aspirln vien "aspirln'' vardu, bet 
visuomet BAYER A8PIRIN Ir 
žlArėktte, kad gautumėte.

VISUOMET SAKYKITE BAYER ĄSPUUK'’ feVUUĘT ERūR^ATK

tiesiog dangiškas reginys! Va
rpeliai skamba, giesmė su va
rgonais gaudžia, vaikučiai ir 
kunigai lydi Aukščiausiąjį po 
priedanga duonos. Žodžiu, vai
dentuvės akimi žiūrint, rodos, 
dangus nusviro į Šv. Jurgio 
bažnyčią, kad sujungti šitą 
vąrgšų ašarų vietovę su anuo 
Amžinuoju gyvenimu, nors ant 
kelių minučių laiko.•v

Tokie tai įspūdžiai buvo per 
40 vai. atlaidus Šv. Jurgio ba
žnyčioj, kurie, be abejo, pali
ko labai gilaus ir neiktrinaiun 
įspūdžio daugejio vaklintuvė 
se.

Dieve, laimink ir stiprink 
tuos, kurie tą viską tvarko ir 
mums teikia. Juk be to mes 
būtumėm amžinai “pragaro ve
rgai ne tik po mirties, bet ir 
čia žemėje.
J

l>abai daug žmonių priėjo 
išpažintie? ir prie Šv. Komu
nijos. Gerb. klebonui kun. \.
Vilkutaieiui ir kun. J. Aad-

PADEKA
. - z

Labai širdingai ačiū visie
ms Šv. Jurgio parap. bažu. 
choro nariams už taip uolų la
nkymąsi į pamokas ir giedoji
mą per 40; vai. atlaidus. Ačiū 
taipgi moki vaikučiams ir me
rgaitėms už giedojimą mišių 
ir mišparųj per visas tris die
nas per 40' vai. iškilmes. Ačiū 
sesutėms Pranciškietėms už 
taip solidarų veikimą priren- 
gime vaikučiu prie minėtų pa 
maldų. Ač5ū broliams llolli- 
šiams iš Akron, O., kuriuodu 
nepatingėjo važinėti ant pra
ktikų ir sfckiąadieniais giedo
ti, o ypač laike 40 vai. iškil
mių. L»ai Dievas jums visiems 

1 s'uteikia dar daugiau energi-
jos darbuotis Dievo ir mūsų 
tautos naudai.

“Pašaukimas į Dvasinį
Luomę”

Partašė ir išleido
Kun. rr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpom 
ir gražiai dlįnstruotu šventųjų 
paveikslai*. Tyirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai, 
vieną imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimą 5c.; o gražiai?- 
audeklo viršeliais 50 centų.

Reikalaukite:

°DRAUGAS” PUB. OO, 
2334 go. Oakley Avė..

Arba pas patį Autorių 
Baginaw Avė.,

Ohicago, UI.

Tcl. LAFayette SO57

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI ,
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli KedzZe) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėtiomta pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Rez. Tel.: VIRg-lnla 0669

DR. V. E. SUSKIS
DENTI8TAS

GAS X - R A Y
4143 ARCHER A VENDE 

Kampas Franctaco Avė.

DB. VAITUĘH, OPT,
LIETUVIS

OPTOMETRICĄLLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Psfiengvlna akių įtempimų, kurta 
eetl prieiaatlml gaivos skaudėjimo, 
rvalffimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karStJ, atltatao 
trumparegyste Ir toilregyst«. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciali atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki • v. 
NedOi'oj nuo 10 Iki 19. Daugely at- 
siUklmu akys atitaisomos fce akiniu.
ksžnoA pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ.

Phone Boalevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

S'
i/

K

TeL CANal I1U

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir 7—S vak. 

Seredomls ir Nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Oalifomia Avė. 
Telefonas RKPublic 7SM

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Sm.: TeL HEMlock SSM

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 4-8 vai. vak- 

Rezidencijos Ofisas: 2454 W. 4tth Bt 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedaliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OYPYTOJAS IR CHIRURGAB
4157 ARCHER AVENUE

TeL VlHgtaia SSM
Ofiso v*l.: t—-J ir 4-—1 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 9o. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Narnų Tel. PROspcet 1930

TeL BOULevard 7044.

DR. C. Z. VEZE11S
DBNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
grtl 47th Street 

Vai; nuo i Uįl I vakare 
Bergdoj sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WSST 69th ST.
0f. ir Bei. Tel. HEMlook 6141

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

d

TeL Ofiso BOI LeunJ 5418—14 
Rez. VTCtory 9848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:84-8:84

756 W. 35th Street

Office Tel. Wentworth 4(84
Res. Tel. Hyde Perk Si

DR. SUSANA A. SIAUS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 ltl 4 po pietų. 7 iki | vak. 

Uekvroa

IVAIR0 8 DAKTARA

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRI8TA8

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone Ganai 0023

DR. CHARLES SE6AL
OFISAS

<729 8o. Ashland Avė.
9 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Wuo X4 MU }> V4l. ryte. nuo I Iki 4 
vai. po platų <r nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaru. Nedaliomis nuo 14 iki 18 

valandai diena.
MEDaay 1880

Ofb» Tel. (Al.nmct 4893
.Ros. Tel. DREael 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street 

Valandos: 2—4 popfet, 7—• vai. vak. 
Neddltomla ir Aventadlenlais 10—12

Res. Phone
EKG|ewoi>d 4441

Offfre Phone
TJUangta OOti

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street 
RQOM 314 .

Vat; 3-4 ir 7-1 vak takaro

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ. 
Tel- YAIKta 0994 

Rez.: T ei- PLAza 2400
Valandos:

Nuo 19-|3 v. ryto; 3-3 ly 7-1 v. 9k 
Naddldlenlata nuo 10 iki 12 dl9>ta

k
1
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

SVEIKIMAMS BKIDOE 
PORTO JAUNIMĄ

>

IŠGANYMAS PRIKLAUSO 
NUO JAUNYSTĖS

Dievas, kaip matėme, teik
damas malones, kaip ir baus- 
darns, ragina jaunintų darbuo
tis pradžioje savo gyvenimo 
ir tobulintis doroje. Dievas tai 
daro ne veltui, nes nuo jau
nystės pi įklauso žmogaus lai
mė ir jo išganymas. .Jeigu no
ri sužinoti, kų Šv. Raštas apie 
tai sako, tėmvk, kad neturė
tum net mažiausios apie tai 
abejonės.

Knygoj Kcel. XII skaitome: 
“Atmink Sutvertojų savo jau 
gatvėje, kol neateis laikas ke- 
fntėjimų”.

Patarlių knygoj XXII paša 
kyta: “Jaunikaitis prie kelio 
savo nors ir pasentų neatsi
trauks nuo jo niekados’’. Rei- 

j.škia, kaip nuo jaunų dienų
'' gyventi paprato, taip ir gy

vens.
Jeigu taip nebūtų,< tat kam 

pats Viešpats .Jeremijo lūpo
mis būtų taręs: “dera yra 
žmogui nešančiam jungų jau

nystės savo’’. Būtent, kada pa 
pranta dorai gyventi ir nešio
ti saldų jungų Dievo įsakymų.

Kodėl Ecelesiast’es, irgi Die 
vo įkvėptas, taip stipriai ir 
gražiai jaunimų ragina prie 
doros.

“Sūnau, sako, jis, nuo jau
natvės mokykis, o atrasi iš
mintį net iki senatvės. Eik 
prie jo, kaipo tas, kur sėja ir 
aria ir lauk gerų jo vaisių. 
Neperduug pavargsi prie jo, o 
netrukus jo vaisiais naudosies. 
Sunkus yr mokslas bemoks
liams, ir paikas nesilaikys jo’’. 
(VI) ir toliau ištisos eilės tos 
knygos pripildytos paragini
mais jaunuomenės prie doros.

Praėjusių savaitę galutinai 
baigta L. Vyčių kuopos, Bri 
dgeporte, organiaavimas.

Šiandien įvyksta pirmasis 
susirinkimas.

Naujoji kuopa gaus, miru
sios Bridgeporto L. Vyčių kuo 
pos — Nr. 16.

Šv. Jurgio parapija —. yra 
viena iš pavyzdingiausių, tu
ri klebonu jaunimo mylėtoją 
pral. M. Krušų, daug puikaus 
jaunimo — tad naujajai L. V. 
16 kuopai dirva ir ateitis pla
ti. X.

18 MŪSŲ ALBUMO 
Jonas Juodaitis

Jonas Juozaitis yra prieža 
stis, dėl ko Chicagos L. V y 
čiai žiūri su dėkingumu

Kodėl gi XX skyriuje per-l Westvillę, mažų lietuvių mie-

it

JUOZAPAS BUPRKCKAS
Persiskyrė su Šiuo pasauliui 

spalių 13 d.. 4.10 vai. popiet, 
1234 m., sulaukęs pusės am
žiaus, gimęs Kuuno rėd/boj. Er- 
žviiklo parap.. Rimšų kaime.

Amerikoj išgyveno 33 metus.
Paliko didelfame nuliūdime 

tnoterj Agotą. po tėvais Paah- 
kevicz, 2 dukteris Oną. Budrec- 
kaitę Ir Marijoną Normontlenę. 
žentą Dr. Aleksandrą Normanth 
ir 2 anūkus, 2 seseris Petronė
lę Burbienę ir švogerj Juozapą, 
Marijoną Brožlenę ir švogerj 
Izidorių, švogerj MateuSą Šer- 
vinską. švogerką Jadvygą fter- 
vinsklenę ir jų dukterys, sūnai. 
Žentai ir giminės; o Lietuvoje 
gimines.

Kūnas paSarvotas randasi 
1726 So. Halsted Str. Laidotu
vės Jvyks ketvirtadieni, spalių | 
18 d., 8 vai. ryto, iš namu į 
Dievo Apvaizdos parapijos ba
žnyčią, kurioje atsibus geduli
ngos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas Į 6v. 
Kazimiero kapines.

Vist a. a. Juozapo Budrecko 
giminės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutini patarnavčną ir 
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Moteris, Du

kterys, Seserys, Žentas, /Anūkai, 
Svogerlal, švogerką Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
bo rlus M. Skudas. Telefonas
MONroe 8377.

spėja: “Kad nerasi senatvėje 
to, ko jaunas būdams nesurin
kai’’.

Kodėl gi net visa Sv. Rašto 
prilyginimų knyga, specialei 
parašyta jaunuomenei tikslu 
jų pamokyti, paraginti prie 
doros? Tuomi Švenčiausioji 
Dvasia norėjo žmones pamo
kyti, kad šis gyvenimas ir 
amžinatvė priklauso nuo to. 
kaip žmogus praleidžia savo 
jaunas dienas. Tie, kų būda
mi jauni tobulinosi, stengiasi 
tapti dorais, laikysis doros ir 
visų savo gyveninių. Tie taps 
ir amžinai laimingi ir priešin
gai. Nedorėliai jaunystėj, taps 
nedorėliais rr suaugę. Ateity
je jų laukia amžinoji pražū
tis 1

. i*.
SEIMELIS

Lapkr. 25 d. (sekmadienį), 
Aušros Vartų parapijos salė
je, West Sidėj, įvyksta Lie
tuvos Vyčių Chicagos apskr. 
seimelis - suvažiavimas.

Tokio bendro suvažiavimo 
Chicagos L. Vyčiai neturėjo 
jau gana ilgas laikas ir, rei
kia manyti, kad jis prisidės 
prie L. Vyčių organizacijos 
sustiprinimo Chicagoje. X.

stelį, 100 mylių atstume nuo 
Chicagos.

Šis mažas miestelis davė 
Chicagos lietuvių jaunimui di
delį vadų ir nenuilstantį dar
bininkų L. Vyčių idėjos sklei
dimo darbe.

Kad jis yra toks, užtenka 
pažiūrėti į jo vadovaujamų Gi 
mimo Panelės Šv. parapijos 
L. V. 112 kuopų.

Trumpas laikas tam atgal 
ta kuopa nepajėgė net susiri
nkimų sušaukti. Prašyta J. 
Juozaičio pagalbos ir, štai, šia 
ndien 112 kuojia yra didžiau
sia L. Vyčių kuopa Ameriko 
je. Netik didžiausia bet it 
veikliausia.

Daug darbo J. Juozaitis į- 
dėjęs ir į L. Vyčių Chicagos 
apskr. sporto reikalus.

Iš J. Juozaičio privataus gy 
veninio nežinome daug. Vedęs 
(O. Juozaitienė yra viena

seaonų. Šiais metais žaidimai 
įvyks vietiniuose parkuose ar
ba parapijinėse svetainėse. Žui 
d imat žada būti labai įdomūs 
nes kiekviena kuopa pasiryžus 
pirmų vietų laimėti. Komisi- 
jon sutvarkyt žaidimus išrin
kta šie asmenys: A. Manstavi- 
čius, A. Plienis, J. Glebauskas, 
P. Žukauskas, J. Juozaitis. Ko 
misija neužilgo paskelbs žai
dimų tvaikų “Drauge’’.

Toliau, išklausyta raportas 
iš L. V. “Dainos’’ choro. Kaip 
jau žinome, choras smarkiai 
ruošias prie savo vakaro, ku
ris įvyks lĄ.pkr„ 11 d., Barau
sko svetainėj. Visos kuopos ža 
da dalyvaut šiame parengime 
“in corpore’’.

Pirmininkas pranešė, kad 
Liet. Vyčių Chic. apskr. sei
melis įvyks lapk. 25 d., Auš
ros Vartų parap. svetainėj.

I Seimelis bus labai įdomus, nes 
jame dalyvaus įžymūs katali
kiškos visuomenės veikėjai. 
Tadgi, tų dienų kiekvieno Vy- 
čio-tės pareiga dalyvaut šiame 
seimelyje ir pasidalinti minti
mis kaip stiprint organizaci
jos veikimų.

Jaukšaitei, šokių komisijos 
narei, pageidaujant šie asme
nys darinkti į komisijų: J. 
Poška, J. Hendrikas, A. Man- 
stavičius.

kurių atkalbėjo kun. J. Mačiu- pasitarimas, kuriame galimas 
lionis. | didesnio nedarbo klausimas a

Sekantis apskr. susirinkimas 
įvyks lapkričio 4 d., toj pačioj 
vietoj.

' M. Brazauskaite, koresp.

psvarstytas. Pasirodo, kad 
tarp sųžiningų ir reikalingų 
darbo darbininkų pasitaiko ne 
mažas nuošimtis tokių, kurie 
ir geromis sąlygomis pasilie
ka bedarbiais. Šitas elemento 
dažnai visai jokio darbo dirc 
ti nenori bei nesugeba. Jis 
dažniausiai trukdo durbų or-

Ttown of Lake. — Susirin
kimas Vyčių 13 kuopos įvyko 
spalių 4 d., parapijos salėj.

Nauji^ narių įsirašė: C. Va
znis, C. Kinčinas, S. Marti- 'ganizavimų, mažina pasitikę 
naitis, O. Bewon, E. Paukšta
J. Stankus, A. Vitkus, A. Do 
veika ir E. Dauskardas.

jimą darbininkais ir tuo pu
čiu siaurina <ir šiaip mažų da
rbų rinkų. Jais piktinasi ir 
geri ir sųžiningi darbininkai,Sutarta ruošti šokius kps sa-1

vaite, bet, iš priežasties misi-į Haliniam didesniam nedar- 
jų, ateinančių savaitę šokių bui pašalinti, Lietuvoje yra 
nebus; jie bus po misijų spa- sumanyta ateinančių žiemų
lių 28 d. Įžanga 25c. Šokiai 
bus J. J. Ežerskio salėj. Ko- 
misijon išrinkta Stroskevičius, 
A. Norkus, Z. Zudickis ir A. 
Juozapaitis.

neturinčius darbo paskirti: 
miškų eksploatacijai, plentų 
taisymui ir naujų statymui ir 
geležinkelių taisymui. Prie 
šių darbų, tikimųsi, kad gaus

Nutarta surengti vakarų su darbo visi dabar pas ūkiniu-
vaidinimu. Veikalų atvaidini- 
mui išrinkta komisija iš Z 
Zudicko ir B. Šalnos.

Kun. J. Statkus susirinki
mų uždarė malda. Po susirin
kimo pasilinksminta.

Korespondentė

kus dirbantieji miesto beda~- 
biai. Gi darbais neaprūpintie- 
jį gaus pragyvenimui pašal-

ĮDOMuS JUDAMIEJI 
‘ PAVEIKSLAI!

Pamatykite

SVC. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję į šiuos, j>aveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
Svenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per ' 
Svenč. Panelės užtarymų išgy
dymų.

Be to lar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietų — Sol
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (Worlds : 
Taia),

4) Komedijų, kur dalyvauja
Charlie Chaplin. JI

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Pėtnyčioje, Spalio-Oct. 19 d. 
Lietuvių svetainėje, Oleveland, 

; Nedėlioję ir Pan-edtlyie, Spa- 
pas. Tačiau pašalpos bus mo- (iįo_Oct. 21 ir 22 d., Kun. A.
kainos tik tiems, kurie išties.} 
niekur darbo negalės gauti.

Tsb.

KAIP LIETUVOJE RŪPI
NAMASI BEDARBIAIS

Nutarta, naujoji apskr. va
ldyba būtų renkama gruodžio 
mėnesį.

Apskritys viešai padėkojo 
“Jaunimo’’ skyriaus redakto
riui. ir dienraščiui “Draugui” 
už davimų vietos. Ištikrųjų, 
tai buvo labai geras sumany
mas įvesti “Jaunimo” skyrių 
kuriame telpa mūsų darbai.

Garbė redaktoriui už tokį 
1S, pasišventimų! Mums tiktai te

G ARSINKITĖS 
“DRAUGE”

Karužiškio parap. svetainėje, 
Clevehtnd, Ohio. 8'A j,
Įžanga 25c Vaikams 10c. 
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Užsisakant šiuos judamuo
sius paveikslus reikia adresuo 
ti: A. Peldž.us, 7036 S. Fair- 
field avė., Chicago, III.

žymiausių Chicagos lietuvių'n^a ren'ti šį skyrių ir rašyti 
dainininkių), gyvena Marque-'3arn aP*e -snvo darbuotę, 
tte Paike, iš profesijos inži-' Susirinkimas baigtas malda, 

technikas. Apart to

Dabartiniu laiku nedarbe 
klausimas Lietuvoje nėra vie 
nas pirmųjų dalykų. Ypač jis 
buvo neaktualus vasarų, kada 
daugelis miestų darbininkų di-į 
rbo viešuosius darbus arba ta-1 
rnavo pas ūkininkus. Artinan 
tis žiemai šis klausimas įgavo 
daugiau svarbesnės reikšmės 
ir todčl jo tinkamam išspren
dimui daromi atitinkami žy
giai. Šiuo klausimu ypatingai 
rūpinasi Lietuvos vidaus rei 
kalų ministerija.

Neseniai ministerijoje buvo

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DKBtJAI

Specialistai iškalime Ir išdirbl- 
me vboklų rūšių paminklų Ir gra- 
bnamių.

Mūsą šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai*.

- MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE -I

;R84fli

menus 
viso yra tikras lietuvis Akis

L. V. “DAINOS” CHORAS VENETIAN HONUMENT CO. INC.
Alfred RomIU,

Vienas blokas | rytus 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PKNSAOOLA BO11 
BELMONT 8485

, Office: HILLSIDE 8865 
Vinceli t Boseli!, secr.

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų Europų. 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, dęl 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. It&šykite arba atvažiuokite.

L. V. “Dainos” choras stro 
piai rengiasi prie rudeninio 
koncerto ir šokių, kuris bus 
lapkričio 11 d. (Armistico 
Day). Girdėjau, kad choristai' 
yra pasiryžę dirbti taip, kaip 
dar ikišiol nėra dirbę, pada
ryti šį koncertų geriausiu cho
ro gyvenime.

Dar vienų žinutę norėčiau 
patiekti. Tai apie vienų choro 
narę, kuri lietuvių tarpe gerai 
žinoma dainininkė Akvilė An- 
čifltė ir kurių užpereitų pirma
dienį patiko automobi liaus ne
laimė. Choristai, išgirdę apie 
šį nemalonų įvykį, pasiuntė 
Ančiūtci gėlių bukietų ir lau
kia sugrįžtančios. Ji randasi 
Sv. Kryžiaus ligoninėj.

GRABORIAl :

I\

IŠ L. VYČIŲ CHIC. APSK. 
SUSIRINKIMO

Didžiausia paminklų
ChJoagnj

Buvlri 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai i* dirbtuvės kr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui j 
alų Chicagos Lietuvių.

\ arti Graad Ava.

Telefonas SEEIey 6108
;o, Illinois

LAOHAWICH 
IR SONOS

UZTUVIAI OBABOBIU
Patarnauja laldotnv«M kuoptgiausla 
Rslkals meldžiu atsliaukU. o mano 

darbu būsit* ožganėdfntl 
TbL OANal MIK arba MIC

2314 W. 23rd PL, Ohicago 

1439 & 49th 0L Cicero, HL
Te L CICERO 5»87

Tol. LAFsyettc 8578

J. Lhilevičius

> x Mg y P*

‘Tfekago Ii

Liet. Vyčių Chic. apsk. ru- 
sirinkimas įvyko spalių 11 d.. 
Aušros Vartų parap. salėj. Su
sirinkimų atidarė pirm. J. Po 
Ška malda.

Susirinkime sekančios kuo
pos buvo atstovaujamos: 4 — 
5, 5 — 2, 13 — 2, 14 — 3, 24 
— 5, 112 — 2.

Užrašai praeito sus-mo bu
vo perskaityti ir priimti. Kal
bėta apie ateinantį basketbali

Visi Telefonai:

W7411M2
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Graborlna 
Ir -

Bslsami Kuojas
' • ‘••Y. • *»
Fu tarnauja Chlea 

goję Ir apylinkėje.
, Didelė Ir graži .

Koplyčia dykai 
4092 Archer Are.

Telefonai YARde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

— - ■ ■ l l ■ ■ , . M..-

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT

Cicero, Illinois J ’
Phone Cicero 2109

I.J. ZOLP
ORABORIU8 ir LAIDOTUVIŲ 

VBDAJA8
1646 West 46th Street 
TeL BOCIevard 5208—8418

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime eųryšių «n firma

tuo pačiu vardai

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BALHAlfUOTOJLa 

Patarnavimas garas Ir nsbranitus 
718 West 18th Street 

Telefonas MOMroe 8877

J. F. RADŽIUS
Ina.

LIETUVIŲ ORABORIUS 
Palaidoja ui |3B 00 Ir aukičlan

Modsmlžka koplyčia dykai 
l«N W. l»tb HL Tai. CAJfal 5174

__  Chk^go, IU. . .

S



PR.X?aA* Ti e>’utilicjiis, spalių 17 d., .1934

VIETINES ŽINIOS
GIRI 0 ŽMOGAUS 

■p^ DARBAS I
Spalių 13 d. “Naujienose” 

tilpo žinia, antgalviu “Kun. 
Vaičūnas nori išganyti Cicero 
Aludininkus”.

Tas, kuris rašė tų korespon
dencijų, tur būt, buvo girtas, 
arba visai iš proto išsikraus
tęs.

Šis melagis lieja krokodyliš- 
kas ašaras už salįūninkus, kad 
kun. Vaičūnas ir Improvement 
Klubo pirm. A. F. Pocius no
rįs priversfi karčemininkus už 
daryti karkiamas 11 vai. naktį, 
o sekmadieniais neleisti visai

j nei lietuvių geras vardas. Per 
naktis jie triukšmauja paleis- 
tuvingais bizniais. Vilioja jau
nimą, ypač jaunas mergaites 
į ištvirkimų. Nei* kun. Valū
nas, nei Pocius nereikalavo 
miesto valdžios, kad saliūnai 
būtų uždaryti 11 vaj. naktį ir 
per visų sekmadienio dienų. 
Tai yra grynas melas. Bet vi
si šios kolonijos gyventojai y- 

j ra nusistatę prieš triukšmada
rius ir reikalaujama, kad jie 
prašalintų paleistuvystę ir už
sidarytų laiku, taip kaip mie
sto teisės reikalauja. Nes, jei
gu jie nenorės to padaryti, 
vietos gyventojai su jais taip 
padarys, kaip LaG range, Ri- 
verside, Oak Park ir kitų mie 

Ne

čiū. Tokį biznierių privalome 
visi remti, nes nėra tos pra
mogos, kurios Bernadišius ne
būtų parėmęs Šiokiu ar tokiu 
būdu. Kitas tai jaunas ener
gingas biznierius daržovių pa
rdavėjas, kuris net pajėgė žy
dų subankrūtyti, Petras ftepu 
tis, aukojo bušelį obuolių. Bū
tų prasikaltimas, jei jo nere- 
mtumė. Netik vietiniai biznio 
riai, bet ir chicagiečiai buvo’ 
dovanų prisiuntę. Budrikas 
aukojo table lamp ir kvietki- 
ninkas Lovikis didelį paparti. 
Abiem širdingai ačiū

Parapijos bazare s-tės turi 
savo būdų. Jaukštienė rūpina
si, kad kuo daugiausiai pelno 

[būtų padaryta. Prašom atsila- 
nkusių neužmiršti pas s-tes 
pamėginti savo laimę. A. S.

ir vertas visų paramos. Kvie- — sąstate ir golo — labai gra 
čiame atsilankyti į vakarų ui- Žiai 'išpildė kitas programos
tikrintame good time. Bus lo 
šiama kortomis, žaidžiama bu- 
nko ir svečiai vaišinami. Pra
džia 8 vai. vak

DIDŽIAUSIAS LIETUVIU 
KLOBAS

‘daryti biznio. Priežodis sako:
‘ koks protas, toks ir darbas, i stuklJ «?ven“'jai Pa<lar5 

Jei korespondentas turėtų šva Kalininai, ne melagingos ko- 
rių sąžinę, jis būtų patyrinė
jęs dalykus ir parašęs teisin
gų korespondencijų. Bet, ma
tyt, jam rūpi tik teršti lietu-j 
vius ir jų gerų vardų. Aš pats 
žinau porų tokių lietuvių, ku
rie lietuviškuose susirinkimuo 
se sakosi dirbu 100 nuoš. už 
lietuvius, bet vaikščiodami 
po karčiamas ir politiškuose 
susirinkimuose šmeižia tuos 
lietuvius, kurie kovoja už lie
tuvius ir jų gerų vardų 

Čia reikia paminėti, kad 
kun. H. J. Vaičūnas yra per 
daug metų Sv. Antano parap. 
klebonu. Jis yra darbštus, ge
ro ir mandagaus būdo žmogus.
Jis visuomet kovoja už lietu
vių teises ir yra visų gerbia
mas ir mylimas. Ne tik kad 
kun. H. J. Vaičūnas ir Imp. 
klubo pirm. A. F. Pocius nė
ra priešingi geriems biznie
riams, bet visuomet stengiasi 
jiems pagelbėti.

Čia yra daug teisingų sa 
liūninkų, kurie užlaiko švarų 
biznį. Užsidaro visuomet ant 
laiko, kaip teisės reikalauja.
Šios rūšie* saliūninkai užsitar- 
nauja gerų žmonių paramos.
Bet daug yra naktinių padau
žų, kuriems nerūpi nei švara,

respondencijos, ne “political 
pull” neišgelbės jų.

A. F. Pocius

VAKARAS PAGERBIMUI 
SENATORIAUS RICHEY 

GRAHAM

16 3ĄCIŲ VEIKIMO

Moterų Sų-gos 2 k p. susi
rinkimas įvyko spalių 10 d. Į 
sus-mų atsilankė gražus būre
lis narių, žinoma, tos, kur vi
sur ir visada dirba.

Kp. pirm. M. Gerdžiūnienė 
gabiai moka -vesti sus-mus dėl 
to jie nėra nuobodūs ir grei
tai atlaikomi.

Bunko (rugsėjo 27 d.) sėk
mės džiuginančios. Pelno pa
daryta daugiau negu tikėtasi. 
Dėka komisijai, ypatingai K. 
Sriubienei, kurios namuose vii 
karas įvyko. Kaip viena kom. 
narė susirinkime išsitarė: kad 
kur randasi K. Sriubierė, ten

Grant Parkholme moterų de
mokračių klūbas spalių 18 d., 
Ciceros Community svetainėje 
rengia šaunų vakarų pagerbi
mui senatoriaus R. Graliam, 
kurio rinkiniai įvyksta lap. 6 
d.

Viršminėtas klūbas, pirmi
ninkaujant p. M. Walsh, gerai 
gyvuoja, narių skaitoma apie 
400; jų tarpe randasi nema
žas būrelis ir lietuvių mote 
rų. Žinoma, tos kurios įdomau 
ja politika. Mes, lietuvės, esa
me pasilikusios politiškame 
veikime. Taigi gera proga ra
šytis į klūbų ir pasimokinti 
iš svetimtaučių, o paskui ir 
vienos galėsime tvarkytis.

Susirinkimai būna įdomūs 
ir vaišingi. Štai, kad ir pas-! 
k utinis prisirengimo prie va-

Brighton Park. — Lietu
viams žinoiųas, didžiausia? 
Chicagoj klūbas suorganizuo 
tas prieš 23 metus, D. L. K. 
Kęstučio klūbas narių turi su- 
virš 1,300. Klubui priklauso 
vyrai ir moterys. Klūbas ge
rai gyvuoja.

Nutarta, kad jaunimas iki 
25 ip. abiejų lyčių būtų pri
imtas be įstojimo mokesčio iki 
sausio mėnesio, 1935 m. Mo
kestis 50c į mėnesį. Ligoje 
gauna $5.00 į savaitę pašal
pos, mirus pašelpgaviui išmo
kama $300.00 ir be to duoda 
grabnešius, vežimų, nuperka 
gėlių už 10 dol.

Metinis Kęstučio klubo ko
ncertas įvyksta spalių 21 d. 
Narių pareiga dalyvauti ba
liuje ir taipgi lankyti mėne
sinius susirinkimus. Tai mūs 
visų reikalas. Kų mes klubo 
susirinkime nutarsime,
valdybų išrinksim, tų ir turė 
sirn. Jei gerai, bus gerai, o 
jei blogai, turėsim blogai. Tat, 
nemiegok im.

Klubo koncertas bus Lietu
vių Auditorijoj. S. B.

dalis.
Sekanti Budriko radio pro

grama bus rytoj (ketvirtadie 
Pilietė nį), 7:30 — 8:30 vai. vakare, 

iš stoties W1IFC, 1420 k. Kaip 
ir visuomet, Budriko progra 
mose graži muzika ir dainos 
bus teikiama klausytojams, ku 
ri“ nepamirš pasiklausyti.

Klausęs

LAIKRAŠČIŲ LEIDĖJAI 
PATVIRTINA NAMŲ 

STATYMO PLANĄ

Keturiasdešimt penki reda
ktoriai ir užsieninių kalbų lai 
kraščių leidėjai Chicagoje su-

pasisekimas užtikrintas, nes, 
ištiesų, tai neišpasakytos ene-1 karo susirinkimas įvykęs pe
rsijos asmuo. Didžiuojamės K. 
Sriubiene it esame dėkingos 
už jos dųrbų Taipgi negaliu 
praleisti nepaminėjus nei mū
sų geradarius, kurie tų pra
mogų parėmė aukodami dova-

EDMUND K. JARECKI

(rodė veikimo. Būtų gera žino-
• ti neveiklumo priežastis. Cice- 
įro, Brigbton Park, Nortb Side, 
'Providence ir West Side kuo
• pos sukruskite’

mokėtojai jau seniai apturėjo 
beprotestuodam i.

Labai įdomi diskusija ir re-
atrinko Union League Klubo, llaktorį« klausimai inforuiaoi- 
por pietus spalių 6 d., pasi-1 Reka P° kalbų. Šioj diskų

nios Vaturnas namuose, buvo 
labai linksmas. Vaturnienė, 
kAipo bostesė, maloniai priė
mė nfcres k gardžiai vaišino. 
Buvo raginamos platinti bi
lietus, kad surengus vakarų

nas. Vietos anglių pardavėjas tikrai skaitlingų ir tinkamai 
A. Bernadišius aukojo tonų a-1 pagerbus kandidatų R. Gra- 
nglių. Tariame jam didelį a- ham, nes tų i tinkamas žmogus

_

BLIZGANTI
DOMANTAI

LAIKRODĖLIAI 
AUKSINES PLUNKSNOS , 
GINTARO KAROLIAI 
SILYERWARE

PIGIAU KAIP KITURl

BUBRIK BŪRY
3343'S. Halsted St.

W C F L. 970 K., nuolatinis Radio Programas 
Nedėliomis, nno 1 iki 2 vai. po piet.

-■-i

sijoj, Homer J. Buckley, Pe 
ter S. Lambros, Milės G. Ge 
ringer,- Ignacio Izsak, Harry 
A. Lipsky ir daugelis kitų 
dalyvavo.

8į vakarų, 8:30 vai., Sv. Ju
rgio parap. muzikos
kambary įvyiįs vargonininkų 
ir chorų atstoju. susirinkimas, 
pasitarimui ^Jiife bendrų cho
rų šokių vakarų. Visi prašomi 
skirtu laiku susirinkti. Rašt.

RADIOS
’ ' ’ t'9 * *

PHILCO, ZENITH, . 
ARCADIA RCA VICTOR 
VISOS 1935 MODELIAI 
KAINOS NUO

$Qb00 ikiMOO.00

Ii

ŽEMOS KAINOS.
Skalbiamos Mašinos, Refrigerato- 
riai, Rakandai, Pečiai, Lovos, Mat
rosai, Parlor Setai ir Aliejiniai pe
čiai. Lengvais išmokėjimais.

JOS. F. BUDRIU, Ik.
3417 S. Halsted St.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų į 
Chieagos apskričio svarbus 
susirinkimas įvyks trečiadie
nį, spalių 17 d. .Aušros Vartų 
parapijos svetainėj, 8 vai. vak. 
Kviečiami vilų skyrių atsto
vai ir valdybos atvykti į su
sirinkimų, nęs yra svarbių 
reikalų svarstymui, ypatingai 
artinanties M. K. R. seimui.

Valdyba.

tarti apie skelbimų ir garsini
mų liečiantį valdžios Bctter 
Housing programų.

Susirinkimui pirmininkavo 
'John R. Palandech. Kalbėto
jais buvo: Bemard J. Mulla- 
ney, vice-pirmininkas Peoples 
Gas Light ir Coke Kompani
jos; Cook Apskrities Teisėjas 
Edmund K. Jarecki, kuris ka 
lbėjo apie taksų problemų; 
Miss A. Emily Napieralski ii 
Clayton F. Smith, kuris at-

ar j' stovavo majorų Kelly.

Tarpe svečių buvo Postma- 
ster Emest J. Kruetgen ir 
Mr. Fred V. Maguire, Rinki 
mų Boardo pirmininkas.

Mur. Mullaney išaiškino gė
rusias ypatybes atitaisymo it 
atnaujinimo namų ir mažų na 
mėlių dabartiniu laiku, kuo
met šį darbų galima atlikti 
žemesnėmis kainomis negu bi 
le kada vėliau, ir kuomet pi
nigus šiam darbui galima le 
ngvai gauti.

Teisėjas Jarecki išpasakoję 
dabartinį nepermatytų reikalų 
dėl legislatflros akto legalizu; 
jant grąžinimų permokėtų t<i 
ksų, kad tūkstančiai mažų ta. 
ksų mokėtojų ir namų savi
ninkai pelnytų iš šių grąžini
mų, kuriuos didžiuliai taksų

Weat Side. — Moterų Sųjc 
ngos 55 kp. mėnesinis susirin 
Irimas įvyks šį vakarų spalių 
17 d. Visas nares kviečiame 
būtinai susirinkti. Yra svarbių 
reikalų, be to reikia pasiruo
šti žiemos sezono darbams 
Taipgi nepamirškite, kad da 
bar eina Moterų Sąjungos va 

1 jus. Mėginkite gauti kuopai 
’ naujų narių. Kp. valdyba
I

Rimo

• Budriko krautuvės radio 
programa praeitų sekmadieni

i buvo labai įspūdinga. Pildė 
jų M. ShuRz, soprano, ir P.

• Sadauskas, baritonas, taipgi
Budriko radio orkestrą. Liau
dies dainos — solo ir duetai 
— lyg perkėlė mus senon Lie-• 
tuvon, kur taip linksmai ir į- 
spūdingai tų valandų pralei
dom. Budriko radio orkestrą I

NOVENOS
Kų tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15c. 
• Novena Neperstojančios Pa
galbos ..............................  10c

Novena prie 8v. Teresėlės, 
Mažos Gėlelės antroji laida 10c 

Daugiau imant, duodame 
nuolaidų 

galima gauti

“DRAUGAS’ PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Redaktoriai vienbalsiai pa
tvirtino komiteto planus ir 
davė savo širdingų paramų ir 
kooperacijų, kuri iš tikro bus 
pelninga namų savininkams, 
samdytojams darbininkų, dar
bininkams ir laikraščių leidė
jams.

L. V. CHIC. APSKR. VAJUS

Praėjusių savaitę, kelios L. 
V. Chic. kuopos’ parodė gana 
gražų gyvumų vajaus fčonte 
Pirmųjų vietų tebelaiko Town 
of I^ake, 13 kuopa, su 500 b., 
antrųjų vietų Marąuette Park, 
112 kuopa, su 450 b.; trečių 
vietų, naujai susikūrusi Bri- 
dgeporto, 16 kuopa, su 225 b.

Kitos gi kuopos dar nepa-. r.'-' 'V?-' ,« i .

“DRAUGAS” 
Katalikiškas!

Lietuviškas 1 
Patriotiškas 1

Teisingas!
Naudingas I

Pamokinantis!

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas

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

(Metropolitan 8tate Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPuMIc 9000

PAJIESKO KAMBARIO

Pajieškau kambario West 
Sidėj arba Nortb Sidėj. Kas' 
turite tokį kambarį, rašykite 
laiškų arba pašaukite šį nu
merį _ Canal 7790. Box 7p., I 
Draugas Pub. Co., 2334 South j 
Oakley Avė.

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIįĮ
Nuošimtis tik už liku

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

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

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

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

kreipkitės į Draugijų.
2324 8. LEAVITT ST 

Tel. CANal 1678

’EDERALdAVINGS
JAND LOAN AISOCIATION 

OP CHICAOO

JUSTIN
MACKIEWIGH

RaAtlnlnkaa

<

i

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisiraiykita į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

y
ė

P. GONRAD
FOTOGRAFAS' 

Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studio su Hol- 
lywood Šviesomis.

420 WEST «3r<l ST. 
Englcwood .5840—5888

THE BRIDCEPORT 
KNITTINO SHOP

Neri* Plonus ir Stoniu Vilnonius 
Svcderlus dėl Vyrų. Moterų. 

Mergaičių ir V nikų 
NERIA VILNONES I’ANCIA- 

KAS DEL MOTERV IR 
VYRŲ-

Taiso senus svederlus

F. SELEMON AVIČIA
504 W. 33rd St.

(Netoli Normai Avė.)
Tel. V ir t ory 848«

Atdara dienomis, vakarais Ir 
sekmadieniais.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.
TEL. republic mm

Katrie perkate anglis 18 
dralvertų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anrtla ui 
plnfgų.

malimo

Naujoj Vietoj

Tmb Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

MINERAL WATER 
CRYSTALS

Ate kristalai yra pagaminti 18 
Išgaravimo Natūralaus Texaa Mi
neralinio Vandana Juoa gerai yra 
vartoti nuo ReumatlamA, Sąnarių 
Strėnų Skaudėjimo, Netinkamo Vi
durių Veikimo.

Parduodami per:

BESTOWAL SALES
1314 So. Cicero Avė. 

Cicero, UI
REIKAIjAI'JAMF. pardavėjų

VIKI’R.
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