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KRIZIS AIPEDOJE
VOKIETININKAI NORI 

VALDYTI KRAŠTĄ

Gubernatorius Kurkauskas iš
vyko Kaunan su pranešimu

min. lozoraitiFpasidavė dimisi-
JON; TAS NEPRIIMTA

LIETUVOS MINISTERIŲ KABI
NETAS TARSIS DAR

IR ŠIANDIEN
KLAIPĖDA, lapkr. 14. — Klaipėdos krašto gubernato

rius Kurkauskas delegavo naujai išrinkto seimelio lietuvį 
atstovų Borchertą, kad jis sudarytų naujų direktorijų. Vo
kietininkų (nacių) partijos vadai atsisako turėti pasitarimų 
su deleguotu atstovu. Vokietininkai pareiškia, kadangi lie
tuviai seimelyje turi tik penkis atstovus, o vokiečiai dvide
šimts keturis, tai vienas vokiečių atstovų, turi būt deleguo
tas sudaryti direktorijų, žodžiu, vokietininkai nori patys 
vieni valdyti Klaipėdos kraštų.

Kadangi vokietininkai atsi- ,. . ATM A IMA IICTII
sako nuo visokių pasitarimų j IR VĖL AlMAINA LIETU"
šiuo klausimu, gubernatorius 
Kurkauskas išvyko Kaunan, 
kad asmeniškai pranešus vy 
riausybęi apie rimtų stovi 
Klaipėdos krašte.

VOS VYRIAUSYBĖJ
KAUNAS. — Pranešama, 

kad Lietuvos ministerių ka
binete vėl Įvyko pasikeitimu.Pasirodo, ikad su Klaipėdos ,,, , .• . • Buvęs krašto ministeris gen.

vokietininkais susitarimas ir ' - . ‘ , .
Šniukšta pasitraukęs, o jo 

sugyvenimas neįmanomas. Di- . , , „ .. ...................., • , . vietų nuo lapkr. 1 d. užėmęsrektonjos pirmininku nori bu _5A. . . .. . , ,. . pulk. St. Dirmantas.
ti vokietininkas Papendick.
Jis pareiškia, kad Klaipėdos 
vokiečiai labai norėtų koop
eruoti su Kaunu, tik, esu, 
reikalinga, kad Lietuvos vy
riausybė dar kartų giliau ap
svarstytų karo teismo spren
dimų, kuriuo apie 80 vokie
tininkų iš Klaipėdos — sau-

PAVOJINGOS BRITAMS 
EGIPTIEČIŲ RIAUŠĖS
CAIRO, Egiptas, lapkr. 14. 

— Čia įvyko toli pavojinges
nės egiptiečių riaušės prieš 

kalbininkų prieš Lietuvų, nu- į britus, negu kad iš pradžių
bausta kalėti įvairiems termi buvo paskelbta.
nams. Riaušininkai puolė britų

------------------ konsulatų. Kariuomenė nušo-
K AUNAS, lapkr. 14. — At vė du riaušininkus ir sužeidė 

vykus čia Klaipėdos krašto , apie 230. Paskiau dar du mi-
gubernatoriui Kurkauskui, rė iš sužeistųjų, 
neužilgo Maskvon išvyko sov.
Rusijos atstovas Lietuvai 
Karski. Jis, sakoma, išvyko, 
kad ten pranešus apie pasi
reiškiančių pavojingų situa
cijų. Klaipėdoje.

MEKSIKOS VYSKUPŲ VALSTYBĖS PRISIDEDA LEGISLATŪRA PRAVEDĖ! ETIOPIEČIAI IR TOLIAU
LAIŠKAS DĖL GDADA- PRIE KATALIKŲ SPAU- i SENATVĖS PENSIJŲ DT TrVIA ttat i ic 

LOPE ŠVENTĖS DOS PARODOS !' BILIU klizma n alus
MEXICO CITY, lapkr. 14. į VATIKANAS, lapkr. 14. Italai sakosi jie užėmę 5,875 

ketv. mylių plotus
SPRINiGFIELD, III., lap-

— Meksikos katalikų vvsku- j— 1936 metais nuo balandžio kr. 14. — Legislatūrns žemes 
pai išleido laišką tikintiesiem iki spalių mėn. Vatikane įvy- nieji rūmai šiandien pravedė 
ms ryšium su Guadalupe Šv. ks tarptautinė katalikų spau-' senatvės pensijų bilių. Sena-!
P. Marijos švente, įvyksian- dos paroda. tas svarstys šį bilių ateinan
čia gruodžio mėn. 12 d. Šie- į Ikišiol jau šios valstybės čių savaitę. .
met sukanka 40 metų šio ste pasisakė prisidėti prie šios1 Šis bilius nustato 30 dol. 
buklingo paveikslo iškilmingo parodos: mėnesinės pensijos visiems su
karūnavimo. Argentina, Austrija, Belgi- kakusiems 65 metus amžiaus .. . . , , x- •° .... , ... ..sostinių, visos valstybes sal- ironto, etiopiečiai puolė įta-

ja, Brazilija, Kanada, Čeko- ; paliečiams, kurie reikalingi I •. . : Y . „ ... , ..... ...° +oi nloinoJ’O -i MnonAMDiA ln Iro rmvin hnn rorvinm

VALSTYBES ŠALTAI ATSINEŠA Į 
MUSSOLINIO PROTESTUS

ŽENEVA, lapkr. 14. — Ži- į ADDIS (ABABA, lapkr. 14. 
niomis iš Europos valstybių( — Žiniomis iš žieminio karo

Vyskupai ragina katalikus,
kad prieš šių šventę visam ®I°,vakija» ^Įle, Kosta Rika,
krašte būtų laikoma novena Kuba, Dancigas, Salvadoras,
ir trijų dienų specialūs pa- Prancūzija, Vokieti
maldos (tridnum); ragina, '*a* Britanija, Haiti, Hon- 
kad Meksikos katalikai pa- duras- Irland'ja (Airija), 
kartotų pilno atsidavimo ižą- Jugoslavija, Latvija.
dus šiai lotyniškos Amerikos' Lie,ma’ I^anburgas, Mal- 

ta, Meksika, Nikaragua, Olan 
dija, Panama, Paragvajus,

Globėjai, kaip tas buvo pada 
ryta 1747 metais. Su vysku
pų laišku paduotas ir įžadų 
tekstas.

tai atsineša į Mussolinio pro lų kareivių būrį, ramiai žy- 
testų dėl sankcijų paskelbi- giuojantį vienu siauru taku 
mo. Valstybės stačiai neigia Makale link.ru imliu niifto liau P^68^ ’r prisegamus prie Italai užpulti netikėtai..Žv- 

rlLIrlNu vALUu " NAU“ 1 J° grasinimus. (Ateinantį pir- mi dalis jų nukauta, kiti gi 
IA VAICTVO- Įmadienį prasidės sankcijų išblaškyta. Etiopiečiams tekoJA VnLuI IDE griežtas vykdymas, vadovau- daug gabenamos provizijos,

—------- !jant T. Sųjungai, o pastaro- 81 mulas ir apie 100 šautu-

šelpimo. Įsigalios 1936 m. 
sausio 1 d.

WASHINGTON, lapkr. 14. je vyraujant Anglijai. vų.
_ T ... _ A — Prez. Rooseveltas šiandien . , , .. - šis įvykis liudija, kad tarpPeru, Lenkija, Portugalija, . .. . .. ,. . . Čia nurodoma, kad Musso-. 1 J •’ ht t» •• o pasirase atsišaukimų, kuriuoPuerto Riko, Rumunija, San „.,. . , , ... ..... . T • • a t Filipinų salas pakeičia atski-

Vyskupai pareiškia, tad |~ p8’
šiandien didesnis piktas smau Vengrija, Urugvajus ir Ve-i S’,lekanoa ‘ • 8lob°.le-

nezuela. * ' 1 B4 to prez. Rooseveltas pa
____________ 1 siuntė sveikinimų Filipinų

gia Meksiku, negu 1796 me
tais siautęs maras. Tais lai
kais kentėjo varomas į kapus 1 
žmogaus kūnas, o šiandieni
nės klaidos ir erezijos stu
mia sielų į amžinų pražūtį.

■Vyskupai sako, kad jie de 
da pastangas, kas tiik žmogui 
yra galima, kad tikinčiuosius 
apsaugojus nuo tų visų ne
laimių. Vyskupai daug dirba 
už laisvės atgavimų Bažr.y - 
čiai. Imasi tų ir kitų prie
monių. Ir šį kartų specialiai 
šaukiasi Dievo Motinos užta
rymo, kviečia visus krašto (ejRrnan
katalikus, kad jie su giliau
siu susikaupimu melstų Die
vo pasigailėjimo nukamuo
tam kraštui, kad Dievas pa-

. k • , Makale ir Adowa kalnuoselini buvo siekęs su savo pro-I . ....
testu atidėti sankcijų vvkdv- |UZS11 ° au£ etiopiečių ka
rnų, kad gavus daugiau laiko yiaato3lJ ir 81e a ar Prl° 
įsigalėti Etiopijoje. Bet jis, ^1™"™ I"?“
neatsiekė to, ko pageidavo.

Egiptas nori nusikratyti 
britų globa ir gyventi nepri
klausomai. Seniai buvo pasi
reiškę daug nesutikimų. Da
bar santykius paaštrino bri
tų konfliktas su Italija Etio-

Lietuvos ministerių kabinę- ■ pi.įroa reikalu. Neatsiklausus 
tas šiandien posėdyje nieko Egipto vyriausybės Anglija 
dar nenusprendė Klaipėdos savo karo laivyno bazę iš 
reikalu. Užsienių .reikalų Maltos atkėlė į Alexandria. 
min. Lozoraitis įdavė mini- Į Egiptiečiai pajuto, kad bri- 
sterių pirmininkui Tabeliui tai Egipte tvarkosi kaip sa- 
savo atsistatydinimo raštų, vo namuose.
Ministeris pirmininkas atsis
tatydinimo nepriėmė.

Nėra dar žinoma, ar Lietu 
vos vyriausybė sutiks, kad

KINIJOS KARIUOMENES 
KILNOJIMAS

TOKIJO, lapkr. 14. — Ži- 
vokietininkas sudarytų Klai- , niomis iš Peipingo, žieminėj
pėdos krašto direktorijų.

Ministerių kabinetas rytoj
turės kitų posėdį Klaipėdos 
klausimu.

Kinijoj imta kilnoti kiniečių 
kariuomenė, keičiami jos va
dai.

Nankingo vyriausybė už
draudė leisti apyvarton nau-

PLATINKITE ‘‘DRAUGĄ" jus banknotus.

! atskirus italų būrius, 
mai daromi dažniausia nak
timis.ADDIS ABABA, lapkr. 14.

— Etiopijos vyriausybė vis 
dar reiškia stipraus pasitikė
jimo, kad etiopiečiai galų ga ... .
, .... apskaičiuoja, kad italai, perle ne tik sulaikvs įsiveržusi r r

. ... kelių savaičių kampanijų jaupriešų, bet išgins jį atgal is . , .
... . ., '.. yra užėmę apie 5,8/5 ketvir-uzimtų teritorijų. • . . .. .. ..

jrius Murphy šiandien užėmė „.............. ... . . ... talnill mylių Etiopijos plotų.
vus apskrities iždininko ofi- ofigą ‘ Nuo §ian<lien jis Etiopiečiai tikisi tai atlik- Tiek užimtft žįeminiam karo

CUf[IT7CQIQ klHDI AT ' PrmaJiam prezidentui Manue- OntllLLnlO n Uiti Al’iįni L. Quezon, patvirtinda-
GAUTI IŽDININKO VIETA j mas jo teisėtų išrinkimų.

c Šiandien sudaryta nauja 
Filipinų valdžia. Rytoj įvyks 
prez. Quezono inauguracija. 

U. S. generalis gubernato-

MAKALE, Etiopija, lapkr. 
14. — Italų pajėgų vadovybė

Teismo- išteisintas R. M. j 
Sweitzer iš naujo kreipias1 
apygardos teisman, kari atga

sų, iš kurio jį pašalino aps
krities komisiouierių boar
das. Tuo reikalu jau pirmiau 
yra įneštas apeliacinis skun
das ir vyriausian valstybės

Sweitzeris pareiškia, kad 
jei jam nepavyks su teismų 
pagalba atgauti ofisų, atei
nančiais rinkimais jis ir vėl

lengvintų tautai jos kentėji- kandiduos į apskrities iždi 
mU8, ninko ofisų.

Vyskupai nurodo, kad ne
pakanka katalikams nieko ne
veikiant vien melsti Dievo 
pas-igailėjiimo. Šalia maldos 
yra reikalingi dar ir geri 
darbai. Šie darbai dažniau
sia turi eiti greta su malda.

NUŠOVĖ KINIETI 
MARŠALĄ

bus U. S. komisionierius Fi
lipinams.

SUDEGE LIGONINES 
DALIS

ti, kai įsigįsią pakankamai fronįe Gį rv^ pietiniam ka 
geresnių ginklų ir nmunici- ro fronte> anot ital„ vadovy. 
•f018, lės, užimta kiek mažiau.

BERLYNO MAJORAS NA- Ita1^ vadovybė pasisako, 
CIŲ TEISMAN kari svarbiausi italų laimėjd-

____  mai yra atsiekti su čiabuviais
IOWĄ CITY, Ia., lapkr. 14. BERbYNAS, lapkr. 14. — kareiviais. Į pavojingiau as 

— Sudegė Mercy ligoninės mj4»s|o majoras (burinis- v'etas statomi čiabuviai, ku 
vienas keturių aukštų spar- ,trftg) dp R frauktas riems vadovauja italai kari
nas, kurį apgyveno ligoninės RaJ ninkai. Italai karpiviai Uk
tarna jai. tinamas, kad jis daręs pirki- duo<la pagalbos, jei kur rei-

Ugniagesiai vos apgynė pa PripažintaR kia. Vadinasi, Italija veda
cių ligoninę, kurioj buvo 70 kalu paSalinta8 ig karų su kolonijų kareiviais.
ligonių ir kurie buvo parcngį ftukgtog Ir jų nesigailima,
ti, kad pavojingu momentu. vktog < ' -----------
juos išnešus.ŠANGHAJUS, lapkr. 14.

— 25 m. amž. kinietė nušovė 
maršalų Sun Čuan — f angų 

Meksikos katalikams šiandien budistų maldykloje Tientsi- 
ypač reikalinga plačiai vystv ne. Žmogžudė pasidavė poli-
ti katalikų akcijų, ncatsižvel- J‘ y™ ąnSaudyto kinie-1 ŽTe| • e(įpttefil) rian5eg
giant į jokias kliūtis. ; Kenerol° S“ Cu”’t ’ Plnduktė. Ji kaltina nu.šautųjį Vyskupai apgaili, kad dau, j08 nužudymų.
guma Meksikos katalikų ne- jgaus progos savo bažnyčiose Išrodo, kad nušautas 
is pamokslintų iSgirati jų žo- marSalas bnv0 bi{ia’.
džio. Tačiau tiki, kad per lia Japonai bo™ P“1™*? «
Guadalupe Šv. P. Marijps nuo Kinijos žieminių provin

cijų gubernatorium.

MUSSOLINI DAROSI 
KIETESNIS

ROMA, lapkr. 14. — Atsi-

ROMA, lapkr. 14. — IŠ
NACIAI TEISIA KATALI- karo lauko Etiopijoje paduo

dama žinių apie italų aktivu- 
mų tik vienam Somalijos fr-

KŲ VYSKUPĄ

• x v x j•, x x • m talikų vyskupas P. Leggen isprieš britus, diktatorius Mus ... , , ...1 . , . ,. , . . . Meisisen, kurs kaltinamas vasolini darosi kietesnis ir An' . . . u. . . . . būtos įstatymo peržengimuglijai stato griežtesnius rei
kalavimus, kad išlaikius tai
kų Viduržemio jūroje.

BERLYNAS, lapkr. 14. — onte ~ °Ka<loT> dykumose. 
Nacių teisman pašauktas ka- Kitur nieko nauja.

BOLŠEVIKŲ PROTESTAS 
ITALIJAI

Ties 95 gatve, arti So. \Ves ROMA, lapkr. 14. — Sov.
tem avė., negilioj vandens Rusijos ambasadorius įteikė

i--- , i-jų- mitdaiictžc It» z>vnv balaitėj rastas nužudytas, o Italija vyriausybei protestų,skirti planuojamų atplėšti, NUBAUSTAS UŽ GYDY-i .... L . «.«»
šventę visos krašto vyskupi
jos turės savo atstovus Guad 
alupe bažnyčioje. Šie gi vi
sų katalikų vardu per Mex- 
ioo City metropolito laikomas 
iškilmingas pontifikales Mi
šias pakartos atsidavimo įža
dus.

TniAV,UA į automobilio užmuštas,; *talij°je imt® užpuldinėti sov.
TOJAVIMĄ Hftnk TayR)r, m am4 jS Rusijos valdiniai.

Teismas nubauė vienerius Evergreen Parko.

GRAIKŲ KARALIUS AP
LEIDO LONDONĄ

LONDONAS, lapkr. 14. —. 
Graikų karalius Jurgis II iš 
vyko Graikijom užimti sostų.

metus kalėti ir 500 dol. bau
dos su teismo lėšomis K. W. 
Barron, kurs nebūdamas gy
dytoju gydytojavo savo už- 
laikomoj klinikoj, 2418 W. 
Madison gat.

DANCIGAS, lap. 14. — Vy 
riausiojo teismo sprendimu 
iš šio laisvojo miesto seimo

ORAS .
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota; numa-
pašalinta trys naciai atsto- tomas lietus, arba sniegas; 
vai. < 4!A šalčiau.
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nt vėl atmaina Lietuvos 
VYRIAUSYBĖJ

PENKIŲ VIENUOLIŲ TĖVAI , Tėvas J. Bružikas, S. J.

Praėjusį šeštadienį įspūdingomis bažny- j BRANGINKIME TIKĖJIMĄ
finomis iškilmėmis šventė auksinį sutuoktu-• < • »

DRAUGAVIMO SU KUN. SVIRSKU ATSIMINIMAI

vių jubiliejų penkių vienuolių tėvai — Ku-! 
rolis ir Elzbieta Mačiulioniai. Tos iškilmės 
buvo šv. Trejybės bažnyčioj, Wilkes Bar- 
re. Pa.

Man teko susitikti su Juo- skupų. Juozas Svirskas buvo 
zu Svirsku pirmu sykiu nio- pasidavęs jmi vyskupo iš Oma- 
kykloje, Valparaiso, lnd., 1901) ros, Neb. Pats jj kalbinau, 

į Chicagos
vome. Patėmijau, kad jis \ ra j vyskupystę. Jam aiškinau,

t) vunmėli. įkando į kojy1 ,n<’kslui P^'entys, kad ti- kad Clrieago bus lietuvių eeu- 
kis kuomet nors tapti rimtu tn, kad jausis kaip Lietuvo- 
darbininku lietuvių ateivių je. Patarpininkaujant kleb.

Kas turi gyvų tikėjimų, nie- dirvonuose. Krušni, klierikas Svirskas ta-
kada nedrįsta kritikuoti Baž- Tuometinis lietuvių studen- po priimtus į Chicagos vysku- 
nyčios sutvarkymo, nes^ jis mokslui pasišventimas bu- pystę.
žino, kad Bažnyčia yiaKris- vo neišsemiamas. Nors žodžio Išvažiuodamas Kalėdų va- 
taus įstaiga, tai nors nemato- ^jjool kilmė ženklina dyki- kacijotns įėjo į mano kam
inai, bet patsai Kristus jų n nėjimų, bet tai ne mūsų mok- barį nešinas penkinę ir at- 

so laikais. Su studentais šiaip kišo man. Aš sakiau, kad 
atsitikdavo: Silpnesni studen- man nereikia. Visuomet jis 

Bažnyčia sako, kati ten balta, ^aį nuo sunkaus prisispaudi- buvo begalo geros širdies, 
o žmogui rodytųsi juoda, tai1 U1O susirgdavo; kiti nepajėg- stiprios valios, kartu ii griež-

(Tęsinys) vo. Vėjas papūtė, ta skruzt;
Aš pasakiau: tikėjimas yra —žmogus nusirito ir pats ne-1metais. Bematant susidrauga kad persimainytų

Dievo malonė ir brangi dova- begali atsikelti., 
nes pagal Vatikano V i

ii- gulk į grabų.
Kaip anuo kart raštn.e ir atvaizdų į- ’ .

... .. . . ., ... ... • suotimo Bažnyčios buvažiavi-dejome, Mačiulioniai išaugino tris sūnūs ir 3
šesms dukteris. Vienas sūnus, kun. Juo
zapas Mačiuliams, “Draugo” administra-
torius, yra vienoulia marijonui, kitas »ūno»!ku,i* l,ievas lkvePla ,“ulu“ 
klierikas Pijus yra taip pat vienuolis, ku-1,,ialon'- ,'“'s tlku,le i vi‘ 
ri» kitais metais bus įSveutintas kunigu.if“’ ka« >*» »l»'»k««.
Trys dukterys yra vienuolėmis šv. Kaži-į,r ne',a.to “k,,,le’kad 
miero Seserų kongregacijoj. f būtų prigimtu piotu aišku,

bet ypač dėl to, kad tai pats
Maeiulionių auksines vestuves pastebė-, Į)įevftiS niums apreiškė, kuris 

jo ir aprašė anglų spauda. Jos įeligingu-- negttjį suklysti ir mus suklai- 
lnų aprašė ir “Cathoiic Daily Tribuue.” Į jįuti

mo paaiškinimų, tikėjimas e- 
sųs antgamtinė dorybė, per

tvarko, o Šv. Dvasia neleis 
Bažnyčiai suklysti. L’ž tat jei

Nuo lapkričio 1 d. Lietuva turi naujų 
krašto apsaugos ministerį. Buvęs ministe- 
ris gen. Šniukštų, kaip laikraščiai praneša, 
“dėl nesveikatos pasitraukė.” Jo vietų už
ėmė pulk. St. Pirmautas.

Tai jau bus antras pasikeitimas vy
riausybėje nuo ūkininkų sukilimo Suvalki
joj-

Vargu gen. Šniukšta pasitraukė dėl ne
sveikatos. Greičiausiai jis buvo privers
tas atsistatydinti, nes jis buvo platesnių pa
šiūrių žmogus, pa linkęs derinti visas sųino- 
nlngas tautines jėgas valstybės darbui. To
kiu savo nusistatymu jis pasirodė neištiki
mu tai tautininkų grupei, kuri su nieku ne
siskaito, kuriems partija ir asmens gerovė 
labiau rūpi, negu tautos ir valstybės reika
lai.

Naujasis krašto apsaugot* ministeris 
pulk. Stasys Dirmatttas gimęs Raseiniuose 
1887 m.„ lapkričio m. 2 d. Mokslus ė.įo* Že
maitijoje, Vilniuje, Varšuvoje ir Maskvoje. 
Yra senas vilnietis. Vilniuje baigė realinę 
mokyklų ir čia jo mokytoju 1908 metais bu
to dabartinis Valstybes Prezidentas Anta
nas Smetona. Atitarnavęs rusų kariuomenė
je A. Panemunėje, aukštųjį mokslų ėjo Ma
skvoje ir baigė iJižifiieriatis titulu. Daly
vavo Maskvos lietuvių studentų draugijoje; 
ruošėsi pedagoginiam darbui Rygoje; lai
kinai dirbo Tomsko technologijos institute.

Didžiojo karo imtu nuo pat pradžios 
jam teko kautis karininko laipsnyje pirmo
je ugnies linijoje Prūsų Lietuvoje, Alozūri- 
joje, Suvalkų krašte (ties Osoveo tvirtove 
teko pakelti vokiškų dujų atakų), Vilniaus, 
gudų ir lenkų žemėse, galop Rumunijoje 
artilerijos ir inžinierijos dalyse.

Lietuvoje dirbo nuo 1918 m. žemės ū- 
kio, susisiekimo bei švietimo ministerijose, 
bet daugiausia kariuomenės eilėse: ilgus 
metus karo mokykloje, vėliau sukūrė A. K. 
Technikos kursus, reorganizavo karo mok
slo skyrių, tai vėl porų metų vadovavo vi
soms karo technikos dalims; galop nito 
192$) m. jam teko būti sujungtų Vytauto Di 
džiojo Karininkų Kursų viršininku. Šiuos 
Kursus išskirsčiu.s, 1933 111. rudenį pasitran 
kė atsargom, pasiryžęs galutinai pasišvęsti 
pedagoginiam darbui.

Jau praėjo mūsų jaunulio konferenci
ja, praėjo labdarių metinis seimas, dabar 
jau laukiama Marijonų Rėmėjų Draugijos 
Seimo, būsiančio gruodžio mėn. pradžioj.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Balo L. Eimutis ■---------

PAS TAUTININKUS

Trylikų valandų per vienų dienų išbu
vęs konferencijose, arbatėlėse, pietuose ir 
vakarienėse, dar turėjau eiti į Tautininkų 
partijos surengtų rautų.

Jau buvo 10 vai. naktį kai apleidau 
katalikų veikėjų ir politikų parengtų vaka
rienę ir pasitarimų. Už penkių minutų bu
vau tautininkų partijos puošniuose rūmuo
se, kurie neseniai pastatyti miesto centre, 
Laisvės alėjoj. Jie vadinami “Pažangos” 
rūmais.

Iš lauko pažiūrėjus -į tuos' namus arba 
vidun įėjus, tuoj pajunti, kad čia yra val-

Iš to aišku, kad tikėjimas 
yra Dievo malonė ir jos rei
kia iš Dievo išsiprašyti, kaip 
apaštalai, kad prašė: “Vieš
patie stiprink m ft s ų tikėji
mų.” Nors žmogus ir dau
giausiai žinių turėtų apie ti
kėjimo dalykus, bet paties ti
kėjimo dar gal neturėti. Jo 
žinios tik tiek reikš, lyg ta 
krosnis prikrauta malkomis. 
Malkos gali ir šimtų metų sto
vėti tame pečiuje — krosny
je, bet jeigu jų niekas nepa
degs ,tai namas pasiliks šal
tas. Dėl to mokslas ir tikėji
mas yra du atskiri dalykai 
Kiekvienas žmogus vartoda
mas sveikų protų gali lengvai 
prieiti prie to dalyko, kad yra 
Dievas, kad žmogus turi sie
lų ir 1.1., bet įtikėti jau jis 
negali be Dievo malonės. O

... .. puikuoliams tos malonės kaip
d&ncioo^ partijos ,stogą. Opoztcųos,, partr-I jr

jie giriasi, kad jie viskų ži
lių, jiems nereikia bažnyčios, 
nes jie ir už kunigų daugiau 
išmanų. Tada jų žinojimas y-

giliai tikintysis pasakys: “Aš 
patsai sau netikiu, nes mano 
akys gali suklysti, bet tikiu 
Bažnyčiai, kuri negali nei pa
ti suklysti, nei manęs suklai
dinti, kadangi ji yra Kristaus 
įstaiga, o Jis pasakė, kad ir 
pragaro vartai jos (Bažny
čios) nepergalės.”

Žmogus dažnai įpuola į gin
čus, į abejojimus ir klaidas, 
o ypač, tikėjimo dalykuose.
Kas įstengs jį iš tokio nelai
mingo stovio išvesti? Tikinty
sis tuojau klaus, kų Bažnyčia 
tuo klausimu sako? Roma lo- 
euta, causa rinitą, t. y. Roma 
prakalbėjo, — ir ginčas baig
tas!

Ar Jūs buvote, Brangieji, 
kada girioje? Ar nepasitaikė 
paklysti? Man tai dažnai pa
sitaikė. Kaip tuomet viskas 
atrodoi? Nagi visai priešingai.
Kur pirma buvo pietūs, tai
dabai- žiemiai, o kur rytai, tai. met išanksto savo studentams 
— vakarai. Vadinasi viskas patardavo, kad pasirinktų vy-
išrodo atžagariai. Tada, jei1 ■ . ....... ..
nori išeiti iš girios, tai eik į’ 
priešingų pusę, o jeigu eisi, 
kaip atrodo, tai dar labiau pa 
klysi. Arba jeigu pasitaiko 
koks vadas, tai jo klausyk, 
nors jis vestų į priešingų pu
sę. Panašiai ir tikėjimo daly-1 
kuose. Kai kas giriasi, kad, : 
girdi, jau jo akys atsidarė, jis j 
dabar žino, ’ jog nėra Die
vo ar sielos, nes jam taip ro
dosi. O jis nežinos vargšas, 
kad jo galva apsisuko ir jis 
tikėjimo dalykuose klysta. Ta
da jis turi klausyti Kristaus 
įslaigtos Bažnyčios ir tik to
kiu būdu išsisaugos klaidos.

darni išmokti pamokų iš 1110- tas.
kyklos išeidavo; o kiti palik- Svirsku išventino i kunigu:- 
davo mokyklų dėl pinigų sto- vienais metais už mane anls 
kos. Delei tų priežasčių ne- ’ sčiau, 1918. Kunigas Svirsku J 
mažai lietuvių studentų tu-: savo 17 metų kunigavime be- 
rėdavo namo išvažiuoti. Mū-' galo sėkmingai tarnavo savo
sų giminės buvo biednos, jie 
visi skurdžiai gyveno.

Po trejato metų Svirskas

Tautai ir Bažnyčiai. Savo už
daviniams buvo ištikimas ir 
šventas. Tai buvo nepamaino-

apleido Valparaisų. Mat jis mas garbingas kunigas, išti- 
buvo gyvenęs rytinėse valsty- i kimas Lietuvos geriausias so
jose. Ten ir išvyko. Mudviejų nūs.
ryšiai buvo nutrūkę. 1913 me 1 Praeitais metais nuvažiavau 
tais aš nuvažiavęs į St. Bona- pas jį į North Side pakalbinti

AR “ATEIS Į PROTĄ

Voki+tijos žmonės kenčia skaudžius 
ekonominius sunkumus. Jiems trūksta mai 
sto ir kitokių gyvenimui reikmenų. Ar tik 
toji sąlyga neprivers narius bent šiek tiek 
švelninti savo politikų su kaimynais, ypač 
su Lietuva?

Jau esanti viena nacionalistų grupė 
Vokietijoj, kuri pradedanti dvejoti apie tai, 
ar tik nereiktų keisti santykius su Lietu
va. Kita jų grupė, deja, didesnė tebestovi 
Už aštrių politikų.

Tikimųsi, kad netrukus paaiškės, 
rios grupės nusistatymas iins viršų.

Nežiūrint ka« atsitiks Vokietijos 
tikoj, mūsų tauta vokiečiais negalės 
pasitikėti, kiek praeityje. Santykiai
Lietuvos ir Vokietijos gali sušvelnėti, ta
čiau lietuvių tauta visuomet turės budėti, 
kad vokiečiai neužsiniotų vykinti gyveni- 
itinn snvr obalsio — užkariaut Rytų kraš-

ku-

poli-
tiek
tarp

ja ar šiaip jau visuomenine organizacija 
šiais krizio laikais nepajėgtų tokių rūiųų pa
statysi ir taip puošniai įrengti. Jonis pri
trūktų ištekliaus. Tautininkams, žinoma, 
pinigų netrūksta, nes jie vieni kraštų val
do. , ,

Net paskiri tautininkų šulai gražių 
namų yra prisistatę ir dvarų prisipirkę. 
Sakysim, jų buvęs pirmininkas Lapenas 
per keletu metų išaugo milijonierium, tur
tingiausiu žmogum Lietuvoje. Kaune jis 
pasistatė gražiausius ir aukščiausius na' 
mus.

Dėl to šiandien ūkininkai ir šiaip jau 
piliečiai ir reikalauja tautos atstovybės, 
kontrolės ir to, kad eikvotojai valstybės 
turto ir kyšininkai tuojau būtų patraukti 
atsakomybėn ir tinkamai nubausti.

Rautas buvo surengtas “Pažangos” 11 a 
1110 viršuje, ant stogo. Susirinkę daug auk
štų valddininkų ir partijos vadų. Man te
ko garbė atsisėsti tarp M misterio Pirmi
ninko p. A. Tūbelio ir prof. V. Jurguėio, bu 
vusio Valstybės Banko direktoriaus.

Susirinkusieji jau buvo gerokai įkaitę 
nuo “valstybinės,” krupniko ir juodos ka
vos su citrina. Tokiose apystovose nuotai
ka, žinoma, būva linksma. Tuštėjo stiklai 
ir stikleliai, garsiai skambėjo dainos, kilo 
padangėn dūmai nuo ponų, ponių ir pane
lių cigariečių, buvo pasakojami linksmus 
anekdotai. Va<linas, išvakarėse viso pa
saulio lietuvių kongreso puotaujama.

Man tų puotų norėjosi kuogreieiausia 
upleisti, nes buvau gerokai pavargęs ir rū
pėjo ryt diena. Bet negalėjau išti-nkti li
gi vidurnakčio.

“Išsilaisvinęs” iš tos “vergijos,” ei
damas Laisvės alėja namo, galvojau, kad 
gera yra valdininkams puotauti, kad jiems 
nieko netrūksta: algos nemažos, o žemės 
'produktus Is’veik nždvkų gauna. Bet kaip 
sū ūkininkais, kurie netari iš ko mokesčių 
užsimokėti ir reikalingiausių dalykų nusi- 
jrirktif Galvojau ir apie tai, kad tos puo
tos, tai yra viena iš priežasčių, dėlko tau
tininkai vra užsispyrę laikyti valdžios vai
rų savo rankose. .Jiems gera, smagu ir 
linksma. Dauguma krašto gyventojų tesi
žino. Jiems jie negalvoj.

ra jų pačių pražūčiai, nes ii 
velnias daug ko žino ir daug 
daugiau negu žmogus, liet kas 
iš to žinojimo, kad velnias de
ga neapykanta prieš Dievų. 
O Kristus kartų taip meldė
si: “Aš dėkoju tau, Tėve, 
dangaus ir žemės Viešpatie, 
kad tai paslėpei nuo išmintin
gųjų ir gudriųjų ir tai apreiš
kei mažutėliams” (Luk. 10, 
21).

žmogus pilnas gyvo tikėji
mo į visa žiūri antgamtišku 
žvilgsniu. Jis ir vabalėlyje 
mato gražių Dievo išmintį, o 
iš gėlelės kaip iš knygos, skai
to Aukščiausiojo sumanumų 
ir gražumų, naktyje žvaigždė** 
jam skelbia Dievo galybę, die
nų saulė primena Dievų, e- 
santį šviesos šaltiniu; net 
traukinyj toks žmogus jaučia 
si lyg Dangaus Tėvo vežime, 
nes jeigu Dievas nebūtų da 
vęs žmogui proto, argi būtų 
tas traukinys, ar kiti dalykai 
kaip radio telefonai, telegra
fai ir kitos priemonės atsi
rado. Net už duonos kųsnelį 
toks žmogus pilnas dėkingu
mo Sutvėrėjui, kadangi duo 
11a negali atsirasti be saulė* 
be žemės, be lietaus, be šilu
mos ir be žmogaus proto, o 
visus tuos dalykus ne Žmogus 
padarė, bet dangaus ir žemės 
Sutvėrėjas suteikė.

O netikėlis į tai visa žiūri 
su puikybe ir mano, kad nuC 

•jo viskas priklauso. Lyg ta 
skruzdė — užsilipus ant ša 
kėlės šaukia, rėkauja, kad j; 
nieko nebijo, net paties Die-

venture College ir vėl sutikau 
savo senų pažįstamų, Juozų 
Svirsku. Radau jį bestudijuo
jant pirmų metų filosofijų, lo
gikų. Jis buvo uolus ir punk
tualus studentas. Kolegijos 
fakultetas už punktualumų 
Svirsku atžymėjo aukso me
deliu. Jis filosofijos mokslus 
baigė su laipsniu B. A. 

Seminarijos vedėjai visuo-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Balšavikai turėtų džiaugtis, 
kad gyvena buožių karalys
tėj, ba sovietų “rojuj” kai 
kur draugams trūksta net lo
vų, šaukštų, peilių, šakučių.

, ..... | Ne aš tai pramislijau, ale
Pavydui, j«gu kas nę.Į,aip raio gta|ino

leidžia »vo vaiky į katalike :(a ..IzTi<.etija 
kas mokyklas, tasai daro di
džiausių savo gyvenime klai
dų, kurių amžiais kartų kar
tos negalės atitaisyti. Jam at
rodo gerai, bet Bažnyčia, ku
ri jau tūkstančiais metų gy
vuoja ir turi daug patyrimo 
jam sako .kitaip, tai ko dau
giau klausyti! Valstybinės 
mokyklos neša į jaunimų di
džiausių indiferentizmų ir kas 
bus Amerikoj, ar kituose kraš
tuose po 40 metų? Šv. Tėvas 
labai susirūpinęs ir griežtai 
reikalauja, kad katalikų vai
kai eitų tik į katalikiškas 
mokyklas. Tikintis žmogus ta
me ir kituose klausimuose ne
gali būti indiferentas.

n

Sovietų “rojaus” gosuda- 
lui nuvykus į Azijų, rašo 
“izvieetija,” Uzbeko “res
publika” pasiuntė delegacijų, 
kuri prašė Kalinino atsiųsti 
“respublikai” lovų, šaukštų 
ir k. Esu, žmonės nenori gu
lėti ant grynos aslos ir pirš
tais valgyti.

Lietuviški balšavikai Ame- 
rikc, užuot kolektavę aukas 
politiniams draugams buožių 
šalyse “vaduoti,” turėtų pa
daryti rinkliavų, kad ir senų, 
lovų, šaukštų, peilių, šaku
čių ir pasiųsti į sovietų “ro
jų” — “laimingiesiems.”

Kai kurie žmonės būna lw* 
darbo dėl to« pačios prieža 
sties, dėl kurios automobil- 
liai lieka be gazo: jie pralen 
kia dešimts stočių kol suran 
da specialę rūšį.

Ona Bulbienė užsimanė iš
mokti pati automobiliu va
žiuoti. Nuūjius į garadžių Bul 
bis sako patarnautojui:

— Kiek kainuos mano žmo 
nos išmokinimas automobiliu 
važiuoti!

važiuoti į World’s Fair. Įei
nant nejučiomis mudu nufoto
grafavo. Prisiartinęs fotogra
fas man padavė plakatų; aš 
nepažiūrėjęs, Įkišau į savo ki
šenę. Visų popietį World’s 
Fair žiūrinėjome, dyvijomės 
20-tojo amžiaus žmonijos pro
gresu, išradimais. Bevaikščio
dami, gerokai pavargome. 
Temstant susėdome paežeryje 
pasisnekučioti, pasilsėti. Kun. 

(Tęsinys b pusi.)

— Nei cento! — atsako pa 
tarnautojas. — Tik prižadėk 
mūsų garadžiui pavesti visus 
automobilio pataisymus.

— Kokį tu čia keikų iške
pei l — klausia žmonos Jo
nas Meškutis.

— Devils keikų, brangusij
— Aš maniau, kad tu kt 

si Angels keikų.
— Taip, iš pradžių aš ir 

dariau Angels, bet jis nupuo
lė.

Sykį Petras Koaeris su 
žmona eina pro gėlių krautu
vę. Traukdama kvapų savim 
žmona sako:

— Ach, kaip skaniai tos gė 
lės kvėpia ir visai nebran
gios. Ar nenupirktum man 
kokį bukietų?

— Ir kam tau reikalinga, 
— atsako vyras. — Prieikiin 
kiek arčiau, įtrauk gerai jų 
kvapo ir užteks. Be to, ryt 
galėsime ir vėl pro tų pačių 
krautuvę praeiti.

— Kam sutvertu bulvė!
— Kad ir vargšai turėtų

kam kailį lupti.
Be plano 

nepadarysi.
nieko svarbaus
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Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

(Tęsinys) gai kalbės su princu. Tačiau
Princas neturėjo jokio su- kad ir kažin kaip jis stengė-J

pratimo apio grožį apylinkių,' si, negalėjo suprasti duslios
kurias dabar taip puikiai nu-'svečiu kalbos.
dažė besileidžianti saulė. Ne, _ lh.akeiktos t0K lllūn0 all
tverdamas pykčiu, jis sunkiais ,|i(.ni, i5 (li(.nOK eina
žingsniais vaikščiojo po kam- kl„.lvn kurtvn> _ nlunn-
bario vidų. Kartais žvilgio-i jo ?au wn|s Na ir „i(,kai
redavo pro langą. Čia kara- noga|i|1 sllpraati> o ,..ia> ka}
liaus pilis, ten šalies sostinė, i • i » i .h , -auvr : laueni, vra kaz kas svarbaus.
.Jam visa tai primindavo, kaip ,; ’ / Galėčiau duoti savo galva nu-
jis buvo arti prie sosto, ir;,- .. . . v. ... •» i, - ■, . įkirsti, jei siu trijų pasikalbė-1
kaip netikėtai jis buvo nuo . ... .. , . , ... v . nėra vertas tūkstančiu Ijo atplėštas. Labai įtūžęs ir . Z1 . *.1 .. . . kvanu tkvanas — 600 sapeku,nuvargęs jis krito ant grin- „ ,, . , v.. • , • rapekas — 86 pfenigai) ir jeidii ir keikė krikscioms, kurie, ... , .................. ' . į..... tik mano dešinioji ausis taijo manymu, pastojo jam kelią 

sostą. ; •,
— Padėkite man jūs visos 
alio valdovų dvasios, o y- 

pač jūs, Minmangai ir Tijotri, 
kurie savo rankas nusiplovė
te krikščionių kraujuje. Pa
tiek ir tu Tydikai kuris keik
damas krikščionis atsiskyrei 
su šiuo pasauliu. Ir visi jūs 
dievai, kurių tik stabai yra 
mūsų šventyklose ir kuriems 
yra aukojamos aukos. Kad ir 
kažin kur jūs bebūtumėte: ar 
danguj ar pragare, padėkite

pagautų.

O gal pasišaukti vieną 
mano tarnų ? Ne. .Tie yra per
daug nerangūs ir žiūri tik sa
vo naudos. Bet ką daryti? — 
Aa. Juk dar yra berniukas, 
kuri šiandien gavau globoti! 
Jis dabar tai k mano rankose.

Paskutinius žodžius sakyda
mas senis, sugrįžo lenta, ku
ri jam atstojo tiltelį, ant py- 
lymo ir nusileido akmeniniais 
laiptais žemyn. Po dviejų mi
nučių jis jau su fakelu ran-
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Hans Gronnes, vokietis, penkių vaikų tėvas, išlydi 
du sūnų į Vokietiją. Vaikai vienu du keliaus į miestą 
Bonu. (Tribūne Photo)

man užsidėti karališką karu- j kojp nusi,pido j kalėjimo apa- 
ną! Juk jūs visos esate mir-
tini priešai to svetimo Dievo. 
Jis kenkia ne tik mano kara
lystei, bet ir jūsų, tad padė
kite, padėkite man paimti so
stą! Krikščionių kraujo upe
liais ir jų kaimų degėsiais aš 
jums atsilyginsiu.

Taip plūdo aukštame bokš
te princas, ligi neapdengė ka
raliaus pilį ir visą miestą ta
msioji naktis. Tačiau ir tada 
dar ilgai jis vaikščiojo nera
mus po kambarį. Nusikama
vęs ir pavargęs jau norėjo 
kristi į savo guolį, bet tuo 
tarpu už durų pasigirdo žings
niai. Durys atsidarė ir į kam
barį įėjo du vyrai. Silpnai le
mpelei šviečiant, princas iš jų 
pažino tik vieną, tai buvo di
dysis karo mandarinas. Prin
cas išbalo ir suriko:

— Jūs ateinate jau su įsa
kymu Hyphoa mane nužudy
ti!

— Prince, mes tau atneša
me ne mirtį, bet karaliaus vai
niką, tik žinoma, jei sutiksi 
su mūsų sąlygomis.

— Kokiom?!
— Santarvė su juodvėlia-

DADVflIlIC DACTI QCD I ir artimą “Ramvbei” jūrą su Į sezoną vienas apie 5,000 ha. rAnTZIUJt MAČU ’ j Turint galvoje, kad kitais
Atvežtuosius paveikslus Va-1 nieiais dirbs toks pat žemėsTYNI M, K. ČIURLIO

NIES PAVEIKSLAI
Penki jų atgabenti į Kauną

Aiomis dienomis atvykęs iš veikslus 
užsienio dailiu. M. Arbitbla-

leras yra įgaliojęs M.\ Arbit-
I blatą parduoti M. K. Č. ga- 
' lerijai. Galerijos direktorius 
P. Galaunė jau juos apžiurė
ją Principe nusistatyta pa-

pirkti. Paveikslai kininkų,

tyrėjų skaičius, kaip ir šiais 
metais, o lieka rūšiuoti apie 
110,000 ba, tai jiems darbo 
užteks tik pusei vasaros.

Tačiau, esant masiniams ū-
vienkie-įsejusių

siužetiniu atžvilgiu nėra ypa-1 miais, nusiskundimams, kad 
tas atvežė iš Paryžiaus pen-jtingi, bet kai kurie (ypač e-ijų žemės, jau išrūšiuotos kaip 
kis iki šiol nežinomus -Ml K. tiudai) labai vertingi ir svar-1 vienoje juridinėje vienetoje 

būs tiriant visą M. K. Č. kū- kaime, būtų perrūšiuojamos
rybos eigą. Nors paveikslai, atskirais vienetais, vvriausy- 
matyti, nelabai buvo globoja- bė sutiko jų prašymus paten- 
mi (tik trys iš jų po stiklu, kinti ir leido tokias žemės 
kiti du be rėmų), vis dėlto jie'perrūšiuoti. Tuo būdu, bai- 
gerai išsilaikė. 1 gus eilinį žemės rūšiąvinią, ki-

Jų autentiškumas neabe-' tais, 1936 melais, bus perrū- 
jotinas. Paveikslus Paryžiuje šluojami kaimai, kurie yra iš
žiūrėjo ministeris P. Klimas. | siskirstę viensėdžiais. Tokių 
Jis taip pat pripažino juos e- perrūšiuotinų žemės yra apie 

500,000 ha, kas sudarys darir, nebeturėdama sant vartingus ir patarė vežti1 ~

— Taigi, tu mažasis vyre, 
įtenik gerai savo ausis. O kai 
jie eis įauk, tu pasislėpk po 
tos arnmlos lafetu. O aš eisiu 
sargybą prie tiltelio.

Tai pasakęs senis atsitoli-

sukyla visa sostinė, tai ir pro 
vincijos jos pavyzdžiu pasek-

Čiurlionies paveikslus, tris 
tempera ir du aliejiniais da
žais pieštus. Tie paveikslai 
seniau priklausė gyvenusiai 
Varšuvoje Volmanienei, prieš 
karą ir kartkartėmis padėju

siai mūsų genialiam dailinin- 
.kui kovoti su medžiaginiais 
J sunkumais.

Volmanienė dabar gyvena 
Paryžiuje
medžiaginių išteklių, buvo pri 
versta už skolas tuos penkis 
ir dar du M. K. Č. kūrinius 
perleisti žinomam prancūzų 
kolekcionieriui Valerui. Spre
ndžiant iš B. A. Lemano mo
nografijoje esamo sąrašo, Vol- 
manienės nuosavybe yra buvę 
dar kiti M. K. Č. paveikslai, 
tarp jų “Ramybė”, “Pasau
lio sutvėrimas” (13-os pavei
kslų ciklas), “Himnas” (“Vy-

į Lietuvą. “L. A.” V. B-nas.

KAIP VYKSTA ŽEMĖS 
RŪŠIAVIMAS

Viso žemės išrūšiuota jau 
4,329,301 ha

Žemės rūšiavimo darbai 
pradėti vykdyti nuo 1926 me
tų. 1926—1935 metų laikotar
pyje viso žemės išrūšiuota jau

čią - rūsį ir pažadino iš mie
go berniuką. Vaikas iš karto 
nežinojo kur esąs ir ko iš jo 
norima. Bet senis nelaukė, kol 
jis dasipr.itės. Vos suspėjo jo 
motina paženklinti jį kryžiaus,
ženklu ir tarti keletą atsisvei- ten'^ vi^ jo dė,nesi- Buvo 
kinimo ir paguodos žodžių ir kalbajna aPie krikščionių iš- 
bemiukds slidžiais laiptais bu- na*kinLną

apie pusantros vasaros darbo.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas 
Gali Paliuosuoti Jus

( "Turiu padėkoti už Trlner's Bitter 
Vyną. Suvirš metų laiko turėjau bė
dos su nemalimu — ką tik valgiau 
gasai darydavos viduriuose. Tris sa
vaites atgal pamačiau jūsų skelbimą, 
nusipirkau butelj, lr nuo paties pir
mo paėmimo nemalimas dingo. Bu
vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas-tų. Nes beveik be išimties vi- Prietelystė . Da- ~

si mandarinai yra patriotai, bar Volmanienė perleido 4 329 301 , vasa. kikrkkaip ZiaikJ^msD^ravargaurlktvteik
sakė jis. - Deganti misijono lftrni dflr spntvnis M K <’’■ 
rių įstaiga Hujė, būtų ženk-

no. Mažasis berniukas vis dar Jas deginti visoj šalyje krikš- 
gerai negalėjo suprasti, ko iš'čionią namus, 
jo norima tokiose aplinkybėse. į O tų misijonorių mirtis, bū- 1110 atžvilgiu.

Tie penki, kurie dabar yraBet tuo momentu keli žodžiai' tų tarsi įsakymas žudyti vi- 
pasiekę, jo ausį nejučiomis į sus jų pasekėjus.

Su prancūzais, kurie taip 
lenda į mūsų kraštą, reiktų 
taip pat pirmiau apsidirbti ne-

L i^ešūš Ž kalŠiimVDsr ~ reikia eiti I>l!V «» ’ie susPės 8aTO didžiulisi!i
plieno laivais įsibrauti į ša-keletas akimirksni, ir vaikas mn,;al’ ~ fakė Tienas W8as- 

buvo priešais bokSų. Švelnus |— V™'"1™'.( ma-
nakties oras, po tokio baisaus 
dvokimo kalėjime, kaip ko
kia gaivinanti vonia, sustipri
no berniuką.

Senis keliais žodžiais atpa
sakojo jam savo pasielgimo 
tikslą.

Dalykas eina apie išver.

lerui dar septynis M. K. Ci 
kūrinius, neturinčius pavadi
nimų, bet įsidėmėtinus savo, _ v. ,, . . . , , -v, • . Imenesio išrūšiavo 284,609 ha!'T11?UK_nįturinio ir techniškojo atliki-' x__ . TT. I LVh.ZgLi

rili
rūšiuoti 109.309 ha.

Kiekvienas žemės tyrėjas
per vieną mėnesį išrūšiuoja a- 
pie 2,000 ha, o per vasaros'

Wallace A.noriu. Su pagarba,
rą žeme tyrė apie '60 žemės | combs." , . ,,r v c j Jet Jūs kenčiate nuo nemallmo,
tyrėjų, kurie per du SU puse prasto apetito nevirškinimo, gaso, r r cnlvnsi Mkaudiumo. nervntumo. nėra-galvos skaudėjimo, nervotumo. nera- 

mlego. didelio nuovargio, plr- 
ner's Bitter Vyną; imkite re- 

žemes. Viso dar lieka žemės' sruiiariai. p'ln» šaukštą prieš valgi.
Vi.“ose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago

Kaune, dailininko sukurti a- 
pie 1905-9 m. Du iš jų savo 
turiniu ir spalvomis atrodo Į 
lyg būtų iš “Miesto” ciklo, 
esančio M. K. Čiurlionies Ga
lerijoje. Vienas — jūros nak
ties peizažas atrodo artimas i 
“Žaibams”, lyg jis būtų to 
paveikslo paruošiamasis etiu
das; vienas — ankstyvo lai
kotarpio — parko motyvas 
(aliejinė tapyba) ir vienas — 
taip pat aliejinis — tarsi etiu
das garsiam M. K. Č. “Ro- j 
jui”. Į

Du kiti neatvežtieji į Kau
ną M. K. Č. paveikslai vaiz- 

jis kreipėsi į vieną iš draugų Į duoja simbolinį nuolų peiza-

lies gilumą.
Jo planas turėsiąs būti įvy-ndarinai) galėtų įsakyti vi

siems žemesniems mandarina-! kdintas Dujės mieste ne vė
lus, kad jie duotu sąrašus vi- ian 8 dienų, — kai bus mė
sų krikščionių ar bent įtaria-' nulio pilnatis.
nių, gyvenančių jų valdomuo
se kraštuose. O jei pasitaiky
tų, kad ir kuris mandarinas

O ligi to laiko jis galėsiąs 
surinkti saviškių būrius išsi
sklaidžiusius šiaurės provinci-

priklausytų tai svetimai reli-jose jr jų vadams pranešti
girną, galbūt didelio, kraujo i ' ai tuoĮau }egul buna| laiką, kada turi būti pradėta
praliejimo, — kalbėjo senis Įpabaan,as lr J” vieton pasta-, plėšimai ir skerdynės. Toliau 
berniukui, kai šis nekurį lai
ką tylėjo, nežinodamas, kadl^* ™ Inenesi° iaiKO Jau lu’ sakydamas:

iečiais prieš gyvybę ir tu- g0(ų panorėsi paslėpti iš to 
rtą krikščionių. k}J girdėsij tai savo rankomis

— Ištikrųjų dievai mane iš- aš tave pasmaugsiu.

reikia tuojau pritarti. - H- i3‘
tikr,j,j tui bua paaikėsiniruas !!*???• 
prieš karaliaus gyvybę, nes 
jo vardą aš girdėjau minint, 
nors kitų žodžių ir nesupra
tau. O dabar sakau trumpai 
ir aiškiai, jei tu mano valios 
neišpildysi arba bent vieną

žą — tariamą autoportretą —

liojant, reiktų įsakyti pradėti
skerdynes.

Vyras, kuris iki šiol kalbė- 1 
jo, buvo didysis karo manda
rinas. Berniukas jį pažino iš 
jo duslaus balso. Pabaigęs sa
vo kalią, jis paklausė savo 
draugų, ką jie maną apie jo 
pasiūlymą. Vienas iš jų tuo- i

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

klausė ir atsiuntė pagalbos J Pranas greitai suprato, ką i jau pritarė. Gi kitas, kiek,
Sutinku. Aš jūsų su kūnu ir; turi daryti. Užtat Mingė nie- 
dūšia! ne^auk(^ama'q nuvedė jį ant

Sąmokslas. ' Saleri«i°s ir Pristūniė prie lan-
„ . . ... 'go, kurio žemutinė dalis bukai senis Minge Didįjį ma- ., . , ,., . . , - . , vo pridengta is vidaus divo-ndanną ir kitus jo draugus

su didele pagarba priėmė ir j ’ 
užvedė akmeniniais laiptais 
ant pvlymo, tai didysis man
darinas įsakė jam saugoti ma
žą! tiltelį čia pat esantį, kurio 
pagalba nuo pylymo huvo ga
lima patekti ant galerijos su

pagalvojęs, sakė, kad tas pla
nas esąs per sunkus ir reika
laująs daug laiko. Jis siūlė 
nelaukti kol praeis mėnuo, bet 
tuoj pradėti skerdynes.

— Jei lik būtų matyti, kad

J. E. VYSK. T. MATULIONIS VIZITUOS ŠIAS 
LIETUVIŲ PARAPIJAS

pančios abu bokšto išsikiši- kol<>nijas Jo Ekscelencija 
mus. O pats gi su draugais (vy^upas T. Matulionis baigs 
perėjęs ant galerijos, atsar-1 lankyti iki lapkričio 15 d. 
gumo dėliai, tiltelį pakėlė.

Bet vos tik lankytojai per

Chicagos ir apylinkės lietu- Gruodžio 15 d. Kulpont, Pa. •;
Per Kalėdas — Mt. Carinei, j 

Pa.

I.
Vyskupo P. P. Bučio, M. L C. “KELIOM: APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “EUKAKISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

H.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE 

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo- 
• mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap

taisais $1.50.
ra.

Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

Ola nuplčMtl

PINIGAI NIEKIS 
KUOMET YRA SVEIKATOS KLAUSIMAS
Nuo 1799 m. tfk-tančlai žmonių atgavo savo normalę sveikatą 
po ilgų m»tų l;<nti?ilmo nm, visokių vidurių skausmų, kaip tai, 
užkietėjimo, vevirrUr'iro, gano Ir per daug rūksties, kurie vra 

priežastys tokių ligų kaip. aukšto kraujo spaudimo, reumatizmo, 
dažnaus galvos skaudėjimo, spuogų ant veido ir kūno. skausmų 

nugaroj, kepenų, inkstų lr pūslės sugedimo, nuvargkno, nemie
gojimo Ir apetito praradimo. Kentėtojai nuo šių ligų nevartojo
jokius žmonių - padarytus blėdingus chemikalus ar kokius 
nuodus; jie vartojo Gamtos pagamintą vaistų. Šis stebėtinas 
produktas auga. ant aukščiausių kalnų viršūnių, kur prisisemta 
savyje visus gydymo elementus ir vitaminus iš saulės pagelbėti 
ŽMONIJAI Josios skausmuose.

Yra sudaryta Iš 19 rūšių naturallškų lapų, grūdų, uogų ir žiedų 
moksliškai ir proporellonališkal sumaišytų ir yra žinoma kaipo 
LION CROSS HERB TEA.
LTON CROSS HERB ARBATA yra skani, stebėtinai paveikia i 
Jūsų sistemą ir yra net lr vaikučiams saugi. Sutaisykite ją 
šviežią kaip bile paprastą arbatą lr išgerkit pilną stiklinę vieną 
kartą j dieną, karštą ar šaltą.

Vieno dolerio gydymas atlieką stebuklus: lšrodote lr Jaučiatės 
kaip naujagimis. Jei dar nepaslžjstate su naudingomis pasek
mėmis šios naturallškos gyduolės L.ION CROSS HERB TEA 
tuojaus pamėginkite Ir persitikrinkite. Jei nepatenkins pinigai 
bus jums sugrąžinami.

Pamėginkite ir Įsitikinkite su mūsų pinigų grąžinimo garanclja.

Vienai savaitei gydymas $1.00. šešiom savaitėm 
gydymas $5.00.

Kad išvengus klaidų norint gauti tikrą LION CRO8S HERB 
TEA, prašome išpildyti kuponą apačioj.

IJo - Pharmacy, • Dept. 3656
1180 Second Avė.,
N. Y. City, N. Y.

Gentlemen;
Enclosed find 3...............for whlch please sen d me.......................
treatments of the famous 1.1ON CROSS HERB TEA.

NAME ........................................................................................................................

ADDRE8S ....... .. ....................................................................................................

CITY ............................................. STATE .............................................

Millions prefer it to 

mayonnaise-

Nuolatinis J. E. vyskupo T.

žengė princo kambario slenk
stį, senis kalėjimo sargas len
tos pagalba prišliaužė prie da
rų norėdamas išgirsti, ką di
dysis mandarinas ir jo drau-

GruodŽTo 1 d. pas kun. Ig. Matulionio antrašas: The Holv 
Boreišj, Vernon Highway ir, Cross Rectory, Mt. Carinei, Pa. 
25th St.. Detroit, Mich.

Gerbiamai “Drauro” Admlnlatracljal:
Siunčiu su Aluo lai Ak u $............... ui kuriuos praiau kuogrelčlauria

atsiųsti man sekančias Kelionių knyras;
VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — 11.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60ILIUKC

arba:
KUN. J. A. PAUI CO — 2.00

Siunčiu 12.60 ui kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knyraa. 
Mano adresas;

Gruodžio S d. pas kun. F. 
Garmų, 114 Spring Gardon 
St., Easton, Pa.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. J. Kon
čius, Holv Cross Rectory, Mt. 
Carmel, Pa.

Vardas, Pavard*

.Street

• Mirscle Whip is differtnt—deli- 
cioust The time-honored ingredi- 
cnta of mayonnaise and old-fash- 
ioncd boiled dreaaing are combined 
in a new, skillful way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefe recommrnd for ideal ftavor 

and smoothness — in 
the Mirscle Whip

*5/ *>ee w'th Kraft.
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Ardo gatvę, kad padaryti darbo bedarbiams. Taip darosi ant Avenue t J prie 107 g-vės. Apylinkės žmonės 
susirinkot ir stebėjosi, kas čia darosi, nes gatvė buvo tvarkoj. Tiek ir tiek yra Chieagoj taisytinų gatvių, bet pa
sirenkama tokios, kurios dar tvarkoj. Tai rodo netvarkų \\’PA administracijoj.

LABDARIU SĄJUNGOS 
DARBAI

gerai

gi nenaudinga tos ligoninės sų Viešpačiui daro gerų, e 
įsteigimas patiems aukotoju- tuo pačiu gera ir nauda pa
lus ir darbuotojams f Argi čia čiai Labdaringai Sųjungai ir 
ne geras artimo meilės dar- uukotojains.
bas f Argi ne už tokius dar-1 Šv. Kryžiaus Liet. ligoni- 
bus Kristus žada pasakyti: nė yra gailestingas, naudin- 
“ Ateikite j mano Tėvo kara- gas ir šventas monumentas, 
lystę.... nes jūs darydami kurį pastatė LaĮhdaringoji 
pagalbų nelaimingiems, pada
lėte gerų man.”

Pasiklausykite! “Esant Jė
zui Betanijoje, Simono Raup
suoto namuose (ligonio na
muose) prie Jo priėjo mote-

Ar naudinga* Ar 
labdaringoji Sųjunga pada
rė įsteigdama Šv. Kryžiaus 
Lietuvių ligoninę Chicago
je t

Jokioje temoje Liet. lt

Labdarių Sujungus seimo 
rengėjai mane prašė pakal
bėti. Mat yra
pačių lalnlarių, 
darni vis dar 
skundžiasi, kad 
aukoti pinigai ir

žinomų, net 
kurie rūgo- 

išmetinėja ir 
labdarių nu
sunkus dar

bas nenaudingai išaikvota: 
vadų padaryta klaida.

Lalrdarybė yra artimo mei
lė, apie kurių Kristus taip 
daug prisimena ir ragina 
mus, kad darytume gailestin
gus artimo meilės darbus-

Kiekvienas 
mūsų artimas, 
prietelius ar 
Taip Kristus

žmogus yra 
ar jis būtų 
neprietelius, 

mus mokina:
“Tas yra mano įsakymas,
kad mylėtumet vienas kitų, 
kaip aš jus numylėjau.’’ Jon. 
15.

Gailestingas darbas yra' 
artimo meilė. Gailestingus 
darbus Kristus laimina: 
‘‘Palaiminti gailestingieji, 
nes jie ras pasigailėjimų.” 
Alat. 5. Gailestingumo darbai

GERAI JAUČIU
MOTINOMS PASISKAITYTI:

Vaikini.1, «ižki«-l*"• juMinia viduriais 
yra taip lengvai Išgydomas, 

kad gaila, kad daugiau molinų 
nežino apie tai.

Motinos. atsakymu* yra skys
tas ltiioHiioloJaa. Atsakymus vi
siems Jūsų rūpesėlunis apie ne- 
vtrAkintnii). Skystimų galiniu mlr- 
riMitl. Dožų galima priluikintt Ilt
ie amžiui ar reikalui. Tik sutnu- 
žinklt dožų kas kart, kol vidu
riai veika normaliai, ba Jokios 
pagalbos.

Sis gydymas bus sėkmingas vi
siems vaikučiams Ir visiems su
augusiems.
, Gydytojai vartoja skystus lluo- 
suotojus. Ligoninės vartoja skys
tu formą. Jei geriausias Jų tik
slams, geriausias vartojimui na
muose. Ir Šiandien, yra pilnai mi
lijonas Šeimynų, kurios nelaiko 
kitokio namuose.

Dažniausiai vartojamas skystas 
lluosuotojas yra Dr. Caldwell's 
Syrup Fepsln. Tai gydytojo re
ceptas. dabar tulp žinomas, kad 
galite Jo gauti gatavų vartojimui 
bile valstluSJ.

> ru šie: ligonį aplankyk, ai-j 
kanų pavalgidink, trokštantį , 
pagirdyk, kalinį išvaduok, 
nuogų apdenk, keleivį į na
mus priimk, numirėlį palai
dok. Kiti yra sielos gailes
tingieji darbai k. t.: nusidė
jėlį perspėk, nemokantį pa-, 
mokink, abejojantį patark,

K i nuliūdusį paguosk, kuris ta
ve užgauna ar įžeidžia do- 

i vanok, melskis už gyvus ir 
numirusius.

Ligoninė kaip tik daro 
daug tų Kristaus pažymėtų 
gailestingų darbų kūno ir 
sielos.

Jėzus, mokindamas žmones 
gerų darbų, taip kalbėjo: 
“Tuomet karalius tars tie
ms, kurie bus dešinėje: Atei 
kitę mano Tėvo palaimintie
ji, paveldėkite jums nuo pa
saulio įkūrimo prirengtų ka
ralystę, nes aš 'buvau išal
kęs, ir jūs mane pavalgydi 
uote, buvau ištroškęs, ir jus 
mane pagirdėte, buvau sve
čias ir jūs mane priėmėte, 
buvau plikas, ir jūs mane 
apdengėte, buvau ligonis, ir 

i jūs mane aplankėte, buvau 
kalėjime, ir jūs atėjote pas 
mane.
atsakys
kuomet mes tave matėme al
kanų ir tave valgydinome.... į 
Ir atsakydamas karalius tars: 
Ištisų sakau jums, kiek 
kartų jūs tai padarėte vie
nąją šitų mano mažiausių 
brolių, man padarėte.” Mat. 
25, 37.

Šv. Kryžiauas ligoninė ne 
lik aplanko, paguodžia ligo
nį. bet priima ir teikia reika
lingiausių pagalbų jo kūnui 
ir sielai, rūpinasi jo išgydy
mu ir sveikata. Ir tai ne vie
nam, ne vien tik prietikiams, 
bet šimtams tūkstančių nelai
mingiems ligoniams padarys 
pagaliu}, palengvins skaus
mus, pailgins šį gyvenimų, 
suramina nusiminusiu*. JukI
tuomi yra daroma geras ir 
gailestingas darbas, o tai da
roma pačiam V’. .Jėzui, už kų 
Jis žada tiems geradariams 
dangaus karalystės užmokes
tį. Argi būtų išmintinga ma
nyti, kad ši ligoninė nedaro 
gerų darbui Argi Labdarių 
Sųjunga padarė negerai, kad 
žmonių sudėtus pinigus gera
darystės reikalams paaukojo, 
šios ligoninės jsteiguuuif Ar

Sų-ga ir aukotojai. ĮArgi reik* 
tų gailėtis, kad padaryta ge
rai mūsų tautai ir Kristaus 
BažnyčiaiI Juk tuomi reiktų 
visiems lietuviams džiaugtis 
ir didžiuotis. Ligoninės įstei
gimas yra vienas iš didžiųjųriškė su alebastrinių indu 

i brangaus tepalo ir išpylė jam , Amerikos lietuvių katalikų 
'ant galvos, kuomet Jis sėdė- nuveiktų darbų, kuris garbiu 
įjo už stalo. .Matydami gi tai i gai ir brangintinai pasiliks ir 

bus minimas lietuviu išeivi-mokytiniai (Jo paties moky
tiniai) buvo nepasitenkinę ir 
sakė: kam tas aikvojinias! 

I Nes tai buvo galima brangiai 
'parduoti ir duoti beturčiams. 
Tai gi žinodamas Jėzus jiems 

j tarė: kam esate įkyrūs šitai 
moteriškei? Ji juk padarė

Jis tarno turi daug pi-aktiš- 
ko prityrimo, dėlto jo pata
rimo ir paklausyta, statyti 
ligoninę. Jis patarė pirma 
statyti ligoninę, kad ateity
je turėjus nuolatinį pajamų 
šaltinį, kuris padėtų išlaikyti 
našlaičių - senelių prieglau
dų. Ligoninė pati išsilaiko ir 
dar daro pelno, o našlaičių 
prieglauda nuolatos reikalin
ga šelpti ir šelpti.

Taigi, įsteigta toki garbin
ga ir naudinga įstaiga pati 
išsilaiko, jau (langiaus su ja 
vargo nė rūpesčio nebereikia.
Štai per patį bloginėti, kuo
met kitos įstaigos bankruta- 
\o arba vos tik išsilaikė, Šv.
Kryžiaus ligoninė vertėsi ge
rai, viskų apsimokėdama, da
rydama pagerinimus, naujus 
įrengimus ligoninėje ir dar 
tuo laiku atmokėjo skolos 
$125,000.00.

Reikia tikėtis, kad ateity
je, kuomet bus įsteigta naš- 
laičių-senelių prieglauda, tai 
ligoninė nuolatos bus pagal
ba ir paramos šaltinis tai 
prieglaudai.

Kud pavesta ligoninė pri
žiūrėti ir tvarkyti mūsų Šv. Į 

1 Kazimiero Seselėms, juk nie- Į 
ko nėra tame blogo. Juk įs j 
teigus ir našlaičių prieglaudų ’ 
vis tiek reikės pavesti kuriai i 
nors Seselių kongregacijai,1 
patys aukotojai nė labdariai 
negi galės vesti ir prižiūrėti 
tos įstaigos. Nors Seselėms 
pavesta ligoninė prižiūrėti ir 
tvarkvti, tačiaus Šv. Kryžiaus 
Liet. ligoninė yra įsteigta
Labdaringosios Sų-gos, ir tas (jįravOK valsčiuje, Ožpūtės ap- 
gražus, geras, gailestingas įciu. neseniai buvo suras-

“CALL FOR MR. BINGO”
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LATVIJOJE UŽTIKTA 
BALTĮI UGNIAVIETĖ

Joje buvo deginami miru
siųjų kūnai

Kristų. Tai pirmoji Latvijoje 
j užtikta ugniavietė. Iki šiol 
tokiu senovės laidojimų vietų 

į buvo surasta tik Rytų Prūsi
joje.
i

jos istorijoje. Toks durims 
aukština lietuvių tautų ir gar
bina Dievų, o tiems darbinin
kams yra didelė garbė ir Die- .
vo užmokestis. Dėlto Šv. Kry darbas Pnklauso Lalxiariaills’ ta senovės daiktų, dabar pa
šiaus ligoninė yra didelė mo- Reikia pasakyti ir pripa- Imiiiklų apsaugos draugijos 
ralė nauda pačiai Labdarybės ! žinti, kad įsteigimas Šv. Kry [ekspertai surado senų baltų' 

man gerų darbų. Nes betur- į Sų-gai ir darbuotojams. , žiaus Liet. ligoninės Cbiea- i ugniavietę, kur buvo degina- j 
čių jūs visuomet turite su i J{(.jkia žinoti kad šis dar- 6°je .vra geras ir naudingas mi mirusiųjų kūnai. Ta ug- , 
savim, mane gi ne. visuomet I tviiniiii .Labdaringosios Sųjungos pa- niavietė, kaip manoma, yra
turite.” " £ ^.'daryt-u dariau. Nesigailėki- ■ ii tūkstantini,, „,et„ prieš

Vieno naujakurio ūkyje
Išmintingas yra tas žmo

gus, kuris kepa duonų savo 
gyveninio ryte, kad pasenęs 
turėtų kų valgyti.

Pinigas 
protas jo

yra metalas, 
nevaldo.

je:

LIETUVIAI DAKTARAI:

1 Tai. LAFayette 7650

. , Gerbiami labdariai ir visi klausimo. Daugiausia paklau-:te gerų padarę. Padaryta ge-1---- _.
lietuviai, ar gi nepanašus y-1 svta Jo Emin. Jurgio Kardi- ra mus^ tautai> padaryta ge- “IStie

I1S i * A? •! • .... -1______ A._ ira šis Kristaus pamokinimas ’ noio Mundelein, kuris glolio- ra artiino meilei, padaryta 
subarimas, tiems, kurie vis[ja daug našlaičių - senelių gera Paclai Kristaus Bažny

čiai ir
n

‘Ištiesų, sakau 
padarėme 
mažiausių

kiek
mano
man

dar išmetinėdami rūgoja, kad į prieglaudų ir daug ligoninių.

jums, 
vienam tų 
brolių, tiek 

nauda Labdariams, padarėte.” Mat. 25-40.
Kristaus žodžiais:, Kun. A. Linkus

DR, F. G. WINSKUNAS
GTDYTOJA8 ir CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

Tuomet teisieji jam 
i r tars: Viešpatie,

įsteigiant Šv. Kryžiaus Lie
tuvių Katalikų ligoninę yra i 
išaikvoti Labdarybės surink
ti pinigai ? Pats Kristus pir- j 
ma rūpinosi ligonių pagydi- j 
niu, o paskum vargšų pagilo- Į 
dilini. Vargšas ar našlaitis, j 
jei sveikas, vis dar gali pa- > 
laukti, bet ligonis negali i 
laukti, jam neatidėliojant rei
kalinga pagalba. Ligoninės 
įsteigimu, aišku yra padary
ta geras, gailestingumo ii 
labdarybės darbas. Tas daro 
gerų visiems žmonėms, arti
mo meilę pildo, mūsų tautos 
vardų garsina, ir pačiam mū-

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu įau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupo 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 

! neseniai išėjusios knygos.
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS”
Knyga parašyta ne vieno 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė Valandos nuo 9:30 ryto iki 
su stipriais kietais viršais, su!^ Popiet nuo 1:30 iki 8Ū0 
persiuntimu kaina $1.90.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKIUALLY AKIU 
SPECIALISTAS 

Palengvins aklų įtempimų, kuris Į 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 1 
mo, skaudamą akių karšt), atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. 
Phone

ASHLAND AVĖ. 
Boulevard 7859

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

t?

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

-2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

“DRAUGO” KNYGYNE

vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8,

Phone CANai 0523

Baigiu

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Tel. CANal 0257Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2 358 S. Leavitt St. 
CANul 0706

Res. PROspect 6659

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago 
OFFICE HOURS 

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS 

1321 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
6 iki 8 v. vakaro

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rea: Tel. HEMIock 4284

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Rezideniijos Ofisus: 2656 W. 69th St.
Valandos; 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pajai sutartį

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 193o

Ofiso Tek. PROspect 4376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezid.; 2616 W. 6 9th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 iki 4 ir 6:30 Iki 8:30
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4045 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vak: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutart)

Tel CANul 6122

DR. S. BIEŽIS .
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W Cermak Road

Valandos 1—3 lr 7—8 
Seredomls lr Nedėliotais pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. Califomia Avė. 

Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tek VIRglnla 0036 

Ofiso vak: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagui sutart)

DR. P, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, 11 
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 val|

3147 SO. HALSTED ST., CHICAC 
Paned., Sered. ir Subat X—9 vak

Tel. Ofiso BOUIevard 
Res. VICtory 2343

6913—14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 3:30-3:30 
756 VVEJST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAOO, ILL.
Telefonas MIDvvay 2180 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, tuo i liu < 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 13 
▼ai. po pietų lr nuo 7 Iki 1:10 vai

valandai dlang

I Offlct Tel. HEMIock 4848 
Res. lel. GROvehill 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ItOAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tei. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 

Vak: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėliotais pagal sutartį

Plione Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Wefffcern Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

GYDYTOJAS Ir CH1HUKGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tai. YAitds 0994 

Raa; Tai. PLAaa 2400 

Vaiandoe:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7.8 v. v. 

Nadei tomis nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 VVest 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytala __
Iki popiet — 3 iki |:80 vaJt. 

Nedėliomis nuo 11 ryto Ud I pp
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DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
kortų Iohūihj ir šokių” vaka
rų, šv. Jurgio par. svei., pra 
džia 7 vai. vakare.

, . . ... , Į Visas pelnas skiriamas pa-Lapkr. 9 d., 9 vai. rvte, .. .... : . ’ ... . . I lapijai. \ įsi nuoširdžiai kv-Kv. Jurgio bažnyčioj įvyko . ___
gražios vestuvės. Kleb. kun.
J. č’ižauskas surišo moterys
tės ryšiu Kaz. J augų su Ele
na Karnagaite.

Jaunasis, J auga, liutenan-

EAST SIDE

ieeianii dalyvauti.

WEST SIDE
Lapkr. 17 d. Šv.

BlFF pA VTER’S ^ADVENTURES
(Es A RESCUE LAUNCH
APPROACHES “THE PIRATE 
SHIP, THE PIRATES BEGI N 

PIR ING AT IT/Z
K I DON'T KNOW WHO
THE5E MUGGS ARE AND
VVE'RE NOT TAKING ANY 
CHANCES/ SO GI VE

Antano
tas armijoj, ir jo palydovai bažnyčioj, prasideda Misijos, 
buvo kareivių uiiitorinuose. Misijonierius katik atvažia- 
Rodos pirmas toks pasirody- vęs iš Lietuvos pamoksliniii- 
mas mūsų bažnyčioj. kas Tėvas Žvirblis, domini-

Jaunoji, Jaugienė (Karna- konas. Misijos tęsis visų sa- 
gaitė) laivo dora, pavyadin- įvaitę, baigsis lapkr. 24 d. 
ga mergaitė, ilgų laikų pirmi- Kleb. kun. 1. F. Boreišis kv- 
ninkavo Sodalicijai, buvo vi- iečia pasinaudoti proga, 
sų narių mylima. I ----------

kitus apkalbinėti, ar žino kų 
ar ne. Liežuvis nesulaikomas.

iš detroitTkataliku
SPAUDOS RĖMĖjy

AIuz. B. Nekrašui netikėtai Parapijos susirinkimas nu- 
išvažiavus, vestuvėms vargo- tarė rengti paukščių bazarė- 
navo S. Bukšaitė. Per šliuba lį prieš padėkavonės 
giedojo “Mano Rožančius” Bus mokykloje. Nutarė, kad
ir “Avė Maria.’ visos dr-jos susitartų iškil-

THE MEN IN THE LAUNCH 
RETURN THE FIRE VVITH 

MACHINE GUNS/
THEY

P fi A N £ Š i r u
DIEVO APVAIZDOS PAR. 

— Senas yra mūsų priežodis: 
1 Kur vienybė, ten galybė. Prį-

D. K. S. R. Draugija, nors 
dienų n^,a skaitlinga nariais, (drau

gijų atstovais), bet laikas nuo 
laiko gražiai darbuojasi: Ra
šinėja žinutes “Draugui” — 
Detroito Žinių skyriun, rengia

Vestuvių puota įvyko pas 'mingai sutikti J. E. vyskupų 
jaunosios tėvelius. Dalyvavo Matulionį. Lietuvių svetainė- 
kleb. kun. J. Č’ižauskas, kun. i j,e J. E. Vyskupas sakys pra 'akarus> turi knygynėlį ir t. t.
Piua ir artimesni giminės bei kalbų, 
pažystami.

Linkėtina uaugams kuolink- 
smiausio ir laimi ilgiausio gy
venimo.

Pereitų sekmadienį Liet.
Dukterų ■ Draūgij^'šuTėfigė ’J-Įžanguoja 
domų vakarų, parapijos nau
dai. Žmonių buvo atsilankę 
daug. Suvaidinta du veikalu

Kun. L. Draugelis, M.I.C., 
Pijaus Grybo pusbrolis, rašo 
iš Romos, kad atydžiai seka 
Detroito žinių skyrių ir vis
kų matus kaip katalikai pa- 

Tai girtinas toks
veikimas.

“Nedora Motina” ir “Ma
mos Nedasupta.” Veikalai 
publikai patiko, lošėjai savo 
roles atliko pagirtinai. Vai
dinimo tarpe kalbėjo p. S. 
Atkočiūnas, neseniai grįžęs 
iš Lietuvos, ten praleidęs ke

Toliau pabrėžia, kad šiais 
laikais turėtų tėvai kreipti 
domesį į savo vaikus, ypatin 
gai turėtų leisti vaikučius į 
katalikiškas mokyklas, kaip į 
pradines, taip ir aukštesnes. 
Kon. L. Draugelis trys metai 
atgal buvo “Draugo” admi
nistratorium, kuomet Detroi-

turis mėnesius. Jisai labai į-,^ ^inių skyrius susiorgani
domiai kalbėjo.

Į šį vakarų atsilankė 
mūsų biznieriai; Jazbučiai, 
Kulikauskai, grab. Bražis, 
A’arneckienė, Kairienė, Šir- 
vaitienė ir kiti.

I zavo. Todėl gi ir džiaugiasi, 
šie kad katalikai kiek galėdami 

remia savo spaudų ir kelia ko
lonijos vardų.

Vakaras
pelno.

atnešė gražaus

BLAST/ VVILL THE 
LAUNCH BE ABLE TO 

COME TO THE RESCUE /X

— Šv. Kazimiero Vienuolynas 
ir mergaičių akademija. Ten 
kas rengiama, rengiama su ’š-’ 
lavintu skoniu, su inteligen
tiškumu ir daile.

Išleistuvėms J. E. vysk. T.

ę>HE BATTLE IS ON FULL

By Bob Dart1
”COOD GOSH/

VVE'RE IN THE . 
mDDLE OF A WAR / 

KEEP DOVYN SO YOU 
VVON'

SO. CHICAGOS ŽINIOS
Šv. Juozapo jiarapijos baž

nyčia lapkričio 9 d. moterys
tės ryšiu klebonas kun. Vaitu-

silaikytlami šios teisybės, dvi Matulionio rengiama atsisvei- kaitis surig° Kazimierų Pili-

Lapkričio 5 d. susirinkime 
galutinai apkalbėtas kauliukų 
ir kortų lošimo bei šokių va
karas, kuris įvyks lapkričio 
17 d. pradedant 7 vai. Vaka
re. Rengimo komisija ir pirm. 
kun. J. B. č’ižauskas darbuo
jasi, kad vakarų kuo daugiau 
paįvairinti.

Be aukotų pereitame susi
rinkime dovanų, dar pasiža
dėjo aukoti: susi rinkimai! at- Į 
silankusios viešnios — P. 
Bandžienė ir K. Dailydienė.

I Ir narės — A. Juosnukaitė ir 
B. Dapkienė. Visus kviečiame 
atsilankyti.

M. Aukščiunienė, rašt.

didelės seniausios draugijos 
šios kolonijos Šv. Antano iš 
Padvos ir Ražancavos panų 
ir moterų sudarė vienų dide- 
lę dr'ją- i/jį

Kviečia senus ir jaunus i 
tų iškilmingų sutuoktuvių va
karų, kuris įvyks lapkričio 17 
d. Pradžia 7-vai. vak. Užtik
rinant jog kiekvienas atsilan-

kinimo programa, kurių pama 
tyti verta būtų išleisti kelius 
dolerius. *

Rengiama lr •/uosni vaka
rienė. O jau mūsų sesutės 
virėjos lai ir didžiausius epi-

Dabar geriausias laikas sp
audų platinti. Pageidautina, 
kad užsirašytų katalikiškų 
laikraštį į namus, kur netik 
tėvai galės semti apšvietę,

Parapijos bazaras prasidės bet ir vaikučiai pradės lie- 
lapkr. 23 d. Kaip kasmet! tuviškai skaityti.
taip ir šįmet didesnės drau
gijos išrinko darbininkus. Ba Parapijos vakaras, 
zarui jau gauta daug gražių buvo rengiamas lapkr. 
ir naudingų dalykų. 'atidėtas iki gruod. 31

Šį sekmadienį D.K.S. Keiti. 
Draugija rengia “bunco —

FLORENCE
JAKUBAUSKAS

Mirė lapkričio 12 d., 1935 m. 
2 vai. popiet, sulaukus S me
lų amžiaus. A. a. Florine* gi
mė Chicago, III.

Paliko dideliame nuliūdimo 
motinų Holon, |>o tėvais Svi
riu kis, brolj Raymond, tetų ir 
dėdę Jnsephtno tr Paul l^eas- s. 
dėdę Frunk ZvinakĮ, dėdę Ir 
tetų Anton ir Theresa Jaku
bauskus lr gimines.

Kūnas pašarvotas 6749 Mo. 
Oaklej- Avė. Laidotuvės Įvyks 
Aoėtadienl, lapkričio lt d., IS 
nitrnų x vai. ryto bus atlydėta 
| Gimimo Panelės Sv. Marijos 
parapijos bažnyčių, kurioj |- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta Į av. Kazimiero ka
pines.

NuoSIrdtlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr puzys- 
tanius-mas dalyvauti ftlose lai
dotuvėse.

midę:
los. Dėdes ir Giminės.

laidotuvių direktorius H. P. 
Mažeika. Telef. YAItds 1138.

Nuliūdę Motina, (trolis, Te

jų darbuotės. Rodė ir aiškino 
kun. A. Drazdys. Žmonėms la
bai patiko ir visi kalba, kad 
dar karta būtų parodyta šie 
paveikslai, nes yra labai pa
mokinanti

pauską su Virginija Jannu- 
šaite. Linkime jaunai porelei 
laimės naujame luome.

Parapijos svetainėje šio mė
nesio Š d. buvo rodoma kru- 

kurus mokėtų patenkinti. Vi-’l tamieji paveikslai — Šv. Jo
sa kas čia rengiama, daroma 
gražiausioj tvarkoj, punktua
liai ir su didele precisija. Iš
leistuvių bankietas prasidės 6

no Bosko kanonizacija ir iš 
Įvairių kraštų katalikų misi-

kioje apylinkėje darbai tru
putį pagerėjo, nes vis daugiau 
darbininkų yra priimama prie 
įvairių darbų. Žmonės prade
da nudžiugai. Raporteris

BIZMhPUi, GARSINKITE 
“DRAUGE”

■ kęs neapsivilti. Tij vakari} no- L.al vak |apkr ]7 d 
rintieji galės įstoti dykai am- ir visas sirdingai kvie, j

į zmje mm 18 m. iki 45 metų.! e ,on dal ti ir
Korespondentą. | sakyfl „Su Diev„ j E j 

Matulioniui. Rengėjos
VISOS IR VISI IATSI- 

SVEIKINIMO IŠKILMES

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

KRIKŠTYNOS
Lapkričio mėn., 3 d., pa 

krikštyta Marijonos ir An- 
'driejaus Bylų dukrelė. Vardas 
duotas Florencija Marijona. 
Florencija turėjo jaunus ir. 
smagius krikštų tėvus. Tai 
buvo Buobinas ir A. Pucetai- 
fcė. Buvo daug svečių, tarpe^ 
jų ir rašytoja Ona Pucetaitė. 
Svečiai skaniai pavaišinti.

Visos ir visi atsisveikinsi
me su J. E. vysk. T. Matulio
niu lapkr. 17 d. sekmadienį,
6 vai. vak. Šv. Kazimiero A 
kadeinijos auditorijoj.

Yra žmonių, dalykų, pramo
gų ir įstaigų, kuries viršiau 
visų komplimentų. Tokia įstai 
ga ir josios vedėjos randasi' 
prie 2601 W. Marųuette Rd. i

m*. r— o*
rSiausmų Pečiuota ar Sustirusių1 

Muskulų Prasalinimui 
reikalaukit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių 

------------o------------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj
-------- o-------- -

Suvirš 50 metų prityrimo
------------ o-----------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus
-------- o--------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

kuris 
24 <1. 

d. Te-

EAST SIDE
Antradienį, lapkričio 19 d., 

Sodalicija rengia pirmų rude-
atras ir koncertas bus Nau- ninį šokį, šv. Jurgio moky- 
jų Metų išvakarėse. Bilietai klos svetainėj. Bus įvairių gė- 
tie patys bus naudojami. Iš- rimų ir užkandžių. Visus kvie-
anksto įsigykite. čiame kuoskaitlingiausiai at

silankyti ir užtikrinam vi-

GAY

LAIDO TUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Gceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Kajp visur taip ir pas mus j siems “Good Time”, nes grieš 
yra žmonių, kurie nieko dau-! gera orkestrą, “The Rhytlim 
giau negali nuveikti, kaip tik Kings”.

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Draugo” sie
niniai kalendoriai jau atspausdinti ir galima gauti pas visus 
agentus. Kalendoriai labai tinkama dovana pasiųsti į Lietu
vų saviškiams.

• šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “ Draugo” skuitytojanis. Naujai užsisakiusieji “Drau
gų” 1936 m. taip jiat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Drangas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c.

I Pavienis numeris 3c, ~ .. -- - . —______

C1MBOL
Schoolgirl, house- 
wifc, athlete and stu- 
dent, conservati»e 
and ultra-modern — 
all ūse Clairol Shaot- 
poo Oil Tint.

This remarkable treatment i* 
tha only ahampoo oil tint that 
cleanses, reconditions and tinta 
the hair in one short operation. 
Whether you simply want to 
reatore the natūrai color, or 
radically change the color of 
your hair — CLAIROL will do 
it easily, naturally and so per- 
feetly your elosest friend cai»- 
not detect it. Arrangt J«r aa 

tr
Mail this coapen with ■ threr.indt 
«rand of ro«r hair and we wlll irai u 
aod return it, posiptid, with our r«co* 
Modaliom for CLAIROL irmt

»vrai Y KING. Comuluat •aia BEAUTY GUILD 
taa-«*2 V. 4«th Su Ne» York O.

-••••••••••

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE auatipiina nervus, pa

taiso apetitų, stimuliuoja pilė nornia- 
ližko veikimo vlrėklnlino organus, už
tikrina ramų miegų, ir pataiso abelnų
sveikatų.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 46 metus, per tų laikotarpi )!s 
(rodė esųs labai pagelblngas Kilpinėms 
ir liguistiems vyrams Ir moterims. Ne 
praielKklt ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose valstinyčlose. Gan- 
kitę tikrų NUGA-TONE. nes Joks ki
tas vaistas ne atneA tokių po sėkmių

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL, 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 26c Ir 
60c.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave ia 

24 Houra
Happy Daya Ahead for Yoa
Tblnk nt lt—hov this old world 

does make progrese—now rome. a 
prescrlptlon whlch Is known to phar- 
maclsts as AUenru and sri thln 4Ž 
b mirs after you start to take this 
urtft artina formuta paln. agony and 
Inflammatlon causcd by eacess urto 
acld has started to depart.

AUenru does Just what thts nuties 
■ays lt will do—lt Is guaranteed. You 
can get ene generous bottle at lead- 
ing drugstorea everyvehefe for M 
cents and If lt doesn’t brlng the Joy- 
oua results you espect—your aonsy yrbole beartedly returned.

I. F. Rariziis 
S. M. Skirias

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

I. J. Zolp
I. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARda 1741—1742

beknriez ir Simus 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

J. Liuleviciis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS
MISIJOS AUŠROS 

VARTUOSE
Seredos vakaro pamokslai 

buvo tik vieniems vyrams. 
Visgi moterų vakaro vyrai

ŠV. MYKOLO BAŽNYČIA GEDULOJE (SVARBUS PRANEŠIMAS
KLEBONO LAIDOTUVES. MIŠIAS LAIKYS J. E. VYSKUPAS 

TEOFILIUS MATULIONIS

SUSIVIENYMO KUOPOMS
ŠEIMININKIŲ KERTELĖ

Kaip pagaminti skanius 
valgius

Burokėlių sriuba be mėsos
4 išvirti ir plonai supiaus-

Šiuo laiku a. a. kun. Juo
zapo Svirsko kūnas ilsisi šv. 
Mykolo parapijos bažnyčioj, 
kur velionis yra išklebonavęs 
arti devynių metų. Velionies

neperviršijo. .lie teisinasi karstas yra apstatytas žaliu- 
tuomi, kad, girdi, moterys bu mynaL ir degančiomis žvakė- 
vo susirinkusios iš visų pa- nijfl
rapijų, o vyrai esu tik iš vie- 1i Karstas atdaras ištisų die
nos Aušros A artų paiapijos. jj<a(j |ankytojai galėtų žvi- 
Girdi, į tai atsižvelgus, v\ rai |o(Pntį j velionį paskutinį sy- 
“subytinę” moteris. .Jeigu K* • <
tai tiesa, tada bravo vyrair.s,1
Bet kai kurie tvirtina, būk I

Prie karsto pakaitomis bu
di sekančios šv. Mykolo pa- 

matę ir nepažįstamų veidų, |rapj jo„ dr joK ir
tai esu kitų parapijų vyrai- lpijos ko,„itet(ts s„ Ce. 

Kaip ten nebūtų, bet vyrai 
silpniau pasirodė, kas per 1

ei Ii jos, Šv. Rožančiaus, Mote- j 
; n; Sąjungos 4 kp., mokyklos

Tėvo Brnžiko misijas reten, lvajknfiaii Sv. Pranciskaus tr6
bė. Praėjusią savaitę per m: 
sijas šv. Kryžiaus parapijoj, 
vyrai žymia dalimi viršijo ;. 
moteris, kad net kleb. A.
Skripka neiškentė nepagyręs 
vyrų ir nepavadinęs “mū
rais.” Tas komplimentas taip 
jiems patikęs, kad tie “mū
rai” net sujudėję ir apsidai
rę aplinkui. , . .J ją velionio intencija.

Vienok ir Aušros Vartų pa
rupijoj darosi didelis sujudi , . ,. . •, .r ’’ •’ ‘ kos ir velionio pageidavimo
mas ir pastebimas nepapras 
tas susidomėjimas ruisijomis 
Diena iš dienos bažnyčia pil
nėja ir, manoma, kad pasku
tinėmis dienomis vargiai be-

seserų vienuolyno kapelionas 
ki.n. B. Urba, Tėvų Marijonų 
Kongregacijos provincijolas

Šį vakarą, lapkr. 13 d., 8 
vai. vakare, Gimimo P. Š. pa Į 
rapijos salėj, prie 68 ir So. tyti burokėliai, 3 puodukai 
\Vashtenaw avė. šaukiamas P*en(>, - puodukai vandens, 3 
svarbus Susivienynio Chicago' kotelitii saleros (smulkiai su

pilk sriubos skystimo pusę 
puoduko ir uždengus puodą 
šutyk per pusę valandos. Duo
dant į .stalą apdėk keptomis 
arba virtomis bulvėmis ir už
pilk dažalų, kuriame šuto z ra
žai.

PARDAVIMUI TAVERNA

, , , T 1 A.rrv - - . . a.. - - z i Pardavimui visa arba pusėkun. Jonas J. Jakaitis, M.T.C.,; apskričio susirinkimas, kuria ,Piaustytl), 1 svogūnas (smul- tavernos biznio. Gerai išdirb- 
kun. Juozapas Šaulinskas. Po! nie Centro pirm. L. šimutis kiai supiaustytas ar sutarkuo- ta biznis, gera proga. Pasi-
mišparų pamokslą pasakė kun. 
J J. .Jakaitis, M.I.C. Viešu 
ražančiaus sukalbėjimu ir Vie
špaties Angelo sugiedojimu, 
baigėsi viešosios pamaldos, po

darys eilę pranešimų: apii. tas), truputis žaliųjų petruš- Įskuhinkjte., 
busimąjį vajų, seimą, kuopą kų, druskos ir pipirų pagal 
skundus ir t. t. Visos kuopos. skonio. Pavirink tą viską pe- 
turi būtinai atsiųsti atsto-1 n*{*as minutes, ir leiskie pra-

644 No. State Street
PARDAVIAU I BIZNIS

Pardavimui Shoemaker šapa
vus. Gera būtų, kad j šį su-|uu*t*- Suplak du kiaušinius ir 1445 So. 50th Avė. Kreipkitės 

kurių žmonės rikiavosi ir ėjo surinkimą atsilankytų ir kiek vieną puoduką rūgščios sme- savininką, 140? 
pro karstą, kad metus žvilgs- vienos kuopos valdyba. Sus- tonos, įpilk į barščius ir ’ ant ant-J ubų.
n, į savo buvusį dvasios va- nio Cbicagos apskričio mote-

tininkai, L. Vyčių kp., Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šve. 
ir Apaštalystės Maldos.

Vakar ir šiandie buvo at
laikytos giedotinės mišios 5:30 j
ir 8:30 vai. ryto. Per abejas'ir Kazimieras Rerpetys, para-f ei jai asistuos kun. Juozapas 
mišias buvo apsčiai prisirin- • pijos komitetas ir seselės Ka- Šaulinskas ir kun. Juozapas 

į kę jaunimo ir suaugusių. Jų i zimierietės - mokytojos.
; daugelis priėmė šv. Komuni-

dą. rų sekcijos valdyba taip pat
šiandie viešosios pamaldos prašoma dalyvauti sus-me.

už a. a. kun. Juozapo sielą i- 
vvks 7:30 vai. vak. Laidotu
vės įvyks šeštadieni 9:30 vai. 
į-yto. Paskutines Mišias atlai
kys Jo Ekscelencija vyskupas 
Teofilius Matulionis. Sykiu 
prie šoninių altorių laikys mi
šias kun. Jurgis Paškauskas 
ir kun. B. Urba. Jo Ekseelen-

ką gerai išplak. Laikyk šilta 
iki valgant. I)r. S. šlakis sa

iko, kad ši sriuba vra labai ge- I . .ra dėl ligonių.

1408 So. 48th 
įbų.

MR. MEŠKAUSKAS
PARDAVIMUI NAMAI

Laikantis bažnytinės tvar-

ATSIMINIMAI APIE 
KUN. J. SVIRSKĄ

Nemeskite pinigus veltui mo
kėdami rendą, nusipirkite sau 
namą. 2 fletų po- 5 kambarius 
mūro namas, 2136 W. 23rd PI.,

. . Iparsiduos už pirmą teisingą.
Paimk vieną svarą stambiai pasiūlymą. Kreipkitės pas:

Jautienos zrazai su krienais

I
užteks sėdynių.

Misionierius Bružikas yra 
atvežęs iš Lietuvos gražiui t i 
kybinių knygelių, o “Drau

jokių gėlių, nei prie karsto, 
nei prie altoriaus nesama. To 
vieton yra užprašomos jo in
tencija šv. Mišios. Ligi šiol 
už a. a. kun. Juozapo Svirs
ko sielą užprašė šv. Mišias 
mokyklos vaikučiai, mokyklos 
vedėjos seselės Kazimierietės, 
parapijos komitetas, Šv. Ro-

gas” irgi nemažą skaičių Į žančiaus dr-ja, šv. Vardo dr-
pristafė. Dėl to yra iš ko pa 
sirinkti. Tikimasi, kad mi-

ja, Šv. Pranciškaus tretinin 
kai, Moterų Sąjungos 4 kp.,

sijos išjudins visus ir prie bažnytinis choras, L. Vyčių 
laikraščių užsirašvmo

KONCERTAS
BRIDGEPORT. — Lapkr.

kp., Nek. Prasidėjimo dr-ja, 
Maldos Apaštalystės dr-ja, Te
odoras Žabaras ir keletas sa
vo vardų nepadavusių. 

Bažnyčia iš lauko ir iš vi-
24 d. įvyks Šv. Jurgio parap;- ,^aus parėdyta juodais ir mė
jos metinis koncertus.

Dainos - muzika - komedi 
ja ir juokai sudarys progra
mą. Šimtai artistų dalyvaus 
šiame nepaprastame koncerte 
Mišrusis choras, mergaičių 
chorai, duetai, solistai ir 'žy
musis alumnų orkestras, po 
vadovyste prof. Antano Po
ciaus išpildys programą.

Be to dar bus pirmą sykį 
HBscenoje statoma juokinga ko 
^■mediją, “Per Jauns Protelis”. 
V Visais atžvilgiais koncertas 
■ nurodo būsiąs smagus ir pa

sekmingas.
Užsibaigus koncertui, pra

sidės linksmus šokiai prie ge
ros muzikos.

Ar tamsta pasiliksi negir-ri

k

lynais gedulo papuošalais.

Laidojimo tvarką nustatė Jo 
Malonybė pralotas M. L. Kru
šas, Šv. Jurgio parap. klebo
nas, prie kurio velionis tris 
metus vikaravo ir kuris vra 
vienas iš velionio testamento 
vykintojų.

Parapijos komitetas, kurs 
įnešė velionio kūną į bažny
čią ir kurs daug rūpinasi ir 
daug darbuojasi laidotuvių 
reikaluose, susideda iš sekan
čių asmenų: Antanas Šeky>, 
Vincas Gergužis, Mykolas Ka- 
rėčkas, Vladas Kavaliauskas, 
Kazimieras Rauskinas, Vincą* 
Rėkus, Mykolas Rugienius, 
Pranas Vaškūnas, Jonas Dra 
zdauskas, Vincas Mačiukonis 
ir Ben. Kizelevičius.

Čužauskas. Pamokslą bažny
čioj sakys kun. J. Paškaus- 
kasy Visų Šventų par. klebo
nas, o Šv. Kazimiero kapinė
se kun. Juozapas Čužauskas, 
Waukegano lietuvių klebonas. 
Garbės diakonai bus kun. J. 
J. Jakaitis, M.I.C., ir klebo
nas kun. A. Skrypko. Kun. 
Valančius ir kun. Lukošius 
bus a kol i štai. Tvarkos vedėjas 
kun. Petrauskas.

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
Juozas Svirskas pasiūlė suval
gyti vakarienę, kati atsilan
kymą parodoj padaryti labai 
atmintiną.

Traukinyje atsiminiau savo 
gautąjį plakatą. Skaitau, kad 
esame nufotografuoti įeinant 
į World’s Fair paveikslus. 
Kai gi čia gali būti? Ką jis 
čia šneka? Skaitau, kad foto
grafas gali susekti po nume
riu. Bala, ir kaip pigu-už 25 
centus 3 fotografijos. Tai bus 
puikiausia daiktas. Tai bus 
man ir kun. Svirskui atmin
čiai.

sumaltos jautienos mėsos, į- 
dėk išplakus vieną kiaušini, 
įdėk druskos ir pipirų sulig 
skonio. Padaryk paplokšeius 
apskritus zrazėlius. Iškepk vis 
nam šaukšte sviesto, šaukštą 
ir pusę šviežių tarkuotų krie
nų, ir pusę šaukšto tarkuotos 
baltos duonos. Šiuo mišiniu 
aptepk mėsos zrazėlius. Ištir
pink puode du šaukštus svie
sto, pabarstvk truputį miltų, 
sudėk mėsąi apibarstyk smul
kiai supiaustvtų svogūnų, už-

J. STANKOWICZ 
4559 S. Paulina

arba telefonuokite
YARds 0145

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Bažnyčioje visą tvarką pri lonybė pralotas M. L. Krušas, 
žiūri kun. Adomas Jeskevi- Pamaldose dalyvavo šie dva- 
čins, M.T.C., kurs buvo pasių- siškiai: klebonas kun. A. Skry- 
stas pavaduoti velionį laikejpko, kleb. kun. Jurgis Paš- 
jo ligos. Jam gelbsti vargoni-. kauskas, kleb. kun. Antanas 
ninkas Nikodemas Kulys, du Biiška, kun. Adomas Jeske- 
zakristijonai Vladas Striogų vičius, M.T.C., Šv. Kazimiero

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 lkl 5 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais 6 tkl 9 
Telefonas CANai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J.Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telepbone: REPublic 9723
Rez. 1460 No. Paulina St.

Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svede.riu8 dėl vyrų, Moterų, 

Mergaičių ir Valkų.
NERIA VILNONES PANf’IA- 
KAS DEL MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia 
504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.)

Tel. Vlctnry 8486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

Kasmet važinėdavome į 40 1 
A. a. kun. Juozapą Svirską valandų atlaidus su dvasiška 

talka. Tr šįmet aš kun. J. 
Svirską buvau pakvietęs su 
pamokslu. Kun. J. Svirskas 
susijaudinęs mokino mano pa
rapijomis ištvermės.

Anais metais kun. J. Svir
skas lankydamas savo gimtinę 
rado savo tėvelį sergantį. Jis

kad sukalbėti poterėlį už dar svk> “'o sūnų
gyvą pamatęs. Bet jis neturė
jo tos laimės savo tėvelį pa
likti sveiką ir gyvą. Žinoma,

mirtis ištiko netikėtai ir stai
giai. Jo mirtis sujaudino ne 
vien North Sidės lietuvius, ku- 
riems jisai buvo dvasios va
du, bet ir visos Chicagos lie
tuvius katalikus. Kai velionis 
ilsėjosi 24 valandas Šv. Jur
gio bažnyčioj, tai minių mi-

įnešus a. a. kun. Juozapo 1 nios žmonių lankėsi ištisą die- 
Svirsko kūną į bažnyčią, bu- na, 
vo atlaikyti gedulingi mišpa
rai, kuriuos celebravo Jo Ma-

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE 

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naują 1936 

Buick, karas, kuris turi viską. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, v L vien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK 5 Sedan 57, garant. kaip naujas..............
BUICK ’35, 5 Sedan 47, daug ekstras, garant...............
BUICK '34, 5 Sedan 57. labai puikiam stovy.................
BUICK '34, 5 Coupe 5S. kaip naujas, garant.......................... 745.
BUICK '33, 5 Coupe 58. tobulam stovy....................................... 495.
BUICK '33, 2-4 Sporl Coupe, geram stovy,.............................. 4»r>.
BUICK '33, 5 Club Sedan 91, gražus karas.......................... 595.
BUICK '33. 5 Coupe 68. tobuloj tvarkoj...................................... 545.
RUTCK '32. 5 Coupe 96, labai pulkus karas........................... 450.
BUICK '32. 5 Sedan 87, gerai bėga............................................. 450.
BUICK *32, 5 Sedan 57, Idealus Šeimynai..................................... 395.
BUICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina............. 295.

CADILLAC '32. 5 Town Sedan, labai puikus karas............. 995.
CADILLAC '32. 5 Sedan, tobulam stovy....................................  S95.
CADILLAC '31, 5 Town Sedan, gražus karas........................... 445.
CADILLAC '29, 5 Town Sedan. geroj tvarkoj........................... 195.

CHRYSLER '35, 5 Sedan. trunk, kaip naujas, garant......... 795.
DODOE '34, 5 Sedan 2 durų, labai Svarus........................... 445.
LA SALI.E '31, 5 Sedan, labai puikiam stovy......................  375.
LINCOLN '30. 5 Sedan. gražus karas........................................... 295.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy.................. 775.
PACKARD '30. 7 Sedan, geroj tvarkoj......................................... 295.
PONTIAC 8 '35, 5 Tourlng Sedan, naujo karo garant., RPECIAL 
PONTIAC 8 '34, 5 Sedan, tobulam stovy.................................. 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawfov*d 4100

velionio sielą. Antradienio va
kare įlydint velionį į Šv. Ju
rgio bažnyčią buvo susirinkę 
daugybės smonią, o treeiadic-1kad tėvas Kav«s i5vypti MT0 
nio vakare, išlydint į Šv. My-; sanb kunl«u ram,an laukS 
kolo parap. bažnyčią, žmonių mirtios- Kun- J"028* Svirekaa 
prisirinko tiek, kiek renkasi i “udfld«s T®'*"’"*’ Ser?- 
per didžiąsias šventes arba -d ^vą, taip dar neseniai. Sku- 

biai grįžo namo prie savo 
kasdieninio darbo, o gyveni
mo likimas, mat, kitaip pa
rėdė. Ar-gi pats gyvenimas, 
tat, nėra tiktai sapnas, Sian- 

I die esi, ryt jau tavęs nėra.
“DRAUGĄ I Kun. Juozas J. čužauskas.

per misijas.

dėjęs šio koncerto? Žinoma, krič.io 16 d., McBnery Rali — kiai prie geros muzikos. Pro- 
kad ne. Visi dalyvaukime ko- 4039 W. Madison St. Šokiai1 ga įstoti į klubą tą pat vaka-
ncerte, lapkr. 24 d. Šv. Jur
gio svetainėje. Žinutė

Pranešimas

Garfield Park Lietuvių vy
rų ir moterų pašelpinio klūbo 
vakarienė ir šokiai įvyks lap-

prasidės 7:30 vai. vak., vaka-.jrą. 
rienė 9 vai. vak. Tikietą per- ’ 
kant išanksto 55c, o prie durų j PLATINKITE 

65c. Malonėkite atsilankyti, o 
mes užtikriname, kad visi li
nksmai laiką praleisit, nes bus 
skani kalakutų vakarienė, gra 
žus programas ir smagus šo-

Komitetas

LIET. KEISTUČIO PAŠELPOS KLŪBO

24 METŲ SUKAKTUVIŲ PARENGIMAS
Stato Scenoj 2 Aktų Operetę “NASTUTė”
SEKMADIENĮ, LAPKRIČIO (NOVEMBER) 1 7 D., 1935 

Sokol Svetainėj - 2343 South Kedzie Avenue
Durys atsidarys 3 vai. popiet. — Veikalas prasidės lygiai 4 vai.

Operetę vaidins Naujos Gadynė' choras, po vadovyste G. Steponavičiaus. Dalyvaus geriausios meno jė
gos, k. t.: R. RaAln.sklene, R. Jaklcnč. J. Virbickas. JI. Valantas, S. Mockapctrls. Kaimiečiai. Kaimietės Ir 
kiti. Didžiojoj svet. Kokiams gros Stephens Revelera. dlnlng room gros Jakučių orkestrą. Bus gerų gėrimų, 
kalto niaus, lietu vi Akos valstyblnčs. Kaa myli gerų muziką Ir vaidinimą, atsilankykite Į AĮ parengimą. 
Operetė paimta IS Ųkraintečtų kaimiečių gyvenimo. Komitetas nori patenkinti visus atsilankiusius, Ketatu- 
ttečlus ir visus Atsilankykite Ir paremkite Šios draugijos naudingus darbus. Bus progos Įstoti Į Keistučio 
klabą, kaip vyrams taip ir moterims; nuo 15 tkl 30 metų amžtaua Įstojimas dykai. Taigi, lapkričio 17 
vlal rengkltėa dalyvauti Slapi parengime. Tik lėtas IS anksto 4Oc — Prie durų 50c.

SUKYS - DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam IJetuvISkna Bonus Dėl Atnaujinimo arba ISmokamc Cash 
Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsulos, Automobilių,

Stiklų Ir t L

d.

JOI IN P. EWALD 
LOANSand INSURANCE

Teigti reikalauji pinigu ant Pirmo, Mortgičio. arba 
apdraudos auo ugnies, vėjo, ete , atsišauk:

840 \X ėst $3rd Street
TELEFONAS YARds 2790 arba 2^1

KEISI Učlū SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
U \> I l\Ė.IE

CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run J


