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KARDINOLO MUNDELEINO JUBILIEJUS
IŠKILMINGOS PAMALDOS VYKSTA ŠIANDIEN ŠVENČIAUSIOJO VARDO KATEDROJE

DALYVAUJA DAUGIAU KAIP VIENAS ŠIMTAS ARKIVYSKUPŲ !R VYSKUPŲ; JŲ PRIEŠAKYJE YRA NEW 
YORKO KARDINOLAS IR APAŠTALIŠKAS DELEGATAS

MINI 25 METŲ VYSKUPAVIMO JUBILIEJŲ
Šio krašto katalikai ir kitų kraštų milijonai tikinčiųjų 

šiandien savo širdis nukreipia į Chicagų, kur yra suvykę žy
miausieji mūsų šv. Bažnyčios vadovai — arkivyskupai ir 
vyskupai, kad susijungus maldose su Jo Eminencija Jur
giu Kardinolu Mundeleinu, kurs švenčia ir mini savo 25 
metų vyskupijos konsekracijos sukaktuves, — sidabrinį ju
biliejų. I į

Švč. Vardo katedroje šiandien vyksta didžiai įspūdin
gas reginys, koks. pasitaiko* labai retai. Šis reginys yra pa
našus 1926 m. buvusiam tarpt. Eukaristiniam kongresui, 
kada buvo suplūdę iš Amerikos ir viso pasaulio milijonai 
maldininkų, kad pagarbinus savo Atpirkėjų šv. Eucharisti
joje- Į t

Kaip iš Eukaristinio kongreso, taip Ir iš šiandieninių 
bažnytinių iškilmių įgyti įspūdžiai niekad neišdils iš tikin
čiųjų širdžių.

Kard. Hayes procesijos 
priešaky

Paskui eina įvairių kongre
gacijų ir ordenų broliai vie- 

Jo Emin. kardinolas Hay- nuoliai ir kunigai vienuoliai, 
es, New Yorko arkivyskupas, Toliau — sekuliariniai kuni- 
kurs su Chicagoa Kardinolu gai, paskui juos z-— šėnafcelio- 
kartu augo, kartu mokinosi nai, naminiai prelatai, kon- 
h- pagaliau kartu buvo paauk gregacijų ir ordenų TirSinin-
štinti kardinolais, Šiandien y- 
ra jubiliejaus procesijos prie 
šaky. O iškilmingoje procesi
joje į Švč. Vardo katedrų da
lyvauja 16 arkivyskupų, 85 
vyskupai, 20 abatų ir dau
giau kaip 100 Popiežiaus pre 
latų ir šambelionų.

Žymiųjų garbės vietų uži
ma Jo Eksc. arkivyskupas A. 
G. Cicognani, apaštališkas de 
legatas U. S., ir apaštališki 
delegatai iŠ Kanados ir Mek
sikos.

Apsistoję pas klebonus

Atvykę Chicagon į Kardino

kai generolai ir abatai.
Sekantieji yra vyskupai ir 

arkivyskupai, kiekvienas jų su 
dviem kapelionais kunigais. 
Po šių žengia apaštališkas de 
legatas U. S. ir kardinolas 
Hayes.

Ant galo procesijoje yra 
pats Kardinolas Mundelein 
su kunigais, kurie asistuoja
prie Mišių. >
į I

Kunigai asistuotojai

Šv. Mišių metu kardinolui 
jubiliatui asistuoja:

Asistuotojas kunigas — 
mons. F. A. Purcell.

.-JJ
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ffi’NGIAUSIAS ACIO MŪSŲ 
BENDRADARBIAMS

Tariame nuoširdžiausią ačiū mūsų bendradarbiams, 
kurie kokiu nors būdu prisidėjo prie dienraščio “Drau
go” 25 metų Jubiliejaus paminėjimo.

Visų pirma1 ačiū J. E. Vyskupui' Teofiliui Matulioniui 
už pontifikalines Šv. Mišias, kurias atnašavo Aušros 
Vartų bažnyčioje ir už brangius žodžius “Draugo” ju
biliejinėj programoj Lietuvių auditorijoje.

Ačiū visiems vargonininkams, ypač jų vadui komp. 
A. Pociui, taip pat visiems programos dalyviams už iš
pildymą gražaus programo.

Ačiū gausingai publikai, kuri užpildė erdvią Lietu
vių auditoriją. , I

Taip pat nuoširdžiai ačiū visiems mūsų bendradar
biams, kurie prisidėjo prie išleidimo 32 puslapių Jubilie
jinio (“Draugo” numerio.

Ačiū ‘Visiems biznieriams už skelbimus, kurię daug 
mums padėjo padidinti šią istorišką laidą.

Ačiū visiems už sveikinimus ir linkėjimus.
i. DIENRAŠČIO “DRAUGO” LEIDĖJAI.

t Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.
Administratorius.

“DRAUGO” JUBILIEJAUS KKHJfflNGA 
PRAŪŽIA

Vyskupas Matulionis pontifik t- 
vo šv. Mišias

JO EMIN. JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN, kurs šiandien 
mini savo vyskupiškos konsekracijos sidabrinį jubiliejų. Vyskupai, 
prelatai, kunigai ir visi tikintieji šiandien pagerbia mūsų Kardinolą 
Arkivyskupą savo maldomis.

lo Mundeleino iškilmes arki-** Asistuotojai dijakonai — 
vyskupai, vyskupai ir kiti pre mons. T. P. Bona, mons. D. 
latai apsistojo daugiausia pas (J. Dunne ir kun. T. F. Friel. 
Cbicagos parapijų klebonus.) Toliau trys subdjakonai ku 
Šimtai kunigų ir vyrų vienuo- nigai ir trys ceremonijų vedė
lių apsistojo įvairiuose vieš
bučiuose. Šių visų vizitorių 
vyriausioji būklė yra Drake 
viešbutyje.

KOMUNISTAI TRIUKŠ
MAUJA PRANCŪZIJOJE
PARYŽIUS, lapkr. 19. — 

jai kunigai. j Čia ir kai kuriuose kituose
Kardinęlui Hayes asistuo- ''Prancūzijos miestuose komu- 

ja trys monsignorai ir apašta ni«ta-i užvakar ir vakar- pra

K KARDINO 
US GASPARUI

SIEKIAM* CENIMUNĖS 
EUROPOS RAITO

Kaip 10:30 ryto Švč. Var-jnigai.
iliškam delegatui — trys ku-4' • • *

dėjo užpuldinėti tautininkus, ’

RYMAS, lapkr. 19. — Iš 
Austrijos kanclerio Sohusch- 

KARO METU BUVO PO- niggo pasitarimų su premje- 
PIEŽIAUS VALSTYBES ru Mussoliniu paaiškėjo, kad 

kancleris siekia centralinėsSEKRETORIUM

do katedroje prasideda iškil
mingos padėkonės pamaldos 
Te Deum himnu, o paskui se
ka iškilmingos pontifikalinės 
Mišios, kurias laiko pats gar 
bingasis j u) Hiatas — mūsų 
Ganytojas Kardinolas Munde 
lein.

Procesija į katedrą

Iškilminga procesija į ka
tedrų prasideda iš parapijos 
mokyklos namų. Pirmiausia

VOKIETIJA ORGANIZUO
JA DIDElĮKARIUOMENf

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Prancūzijos išlaidų sąmatos 
reporteris L. A rchimbaud pa
skelbė, kad Vokietija skubiai 
organizuoja kariuomenę ir 

1935 metais ji turės 5,500,000 
išlavintų kareivių.

Į tai atsižvelgus, Prancūzi
ja privalo neskupėti išlaidų 
krašto apsaugai — ginklavi
muisi. Minėtas sąmatos repo r 
teris sako, kad karo išlaidoms 
yra reikalinga 5,689,215,000 
'frankų išlaidų sąmata 1935 
metais. ,

“Draugo” jubiliejaus die
na praėjusį sekmadienį pra
sidėjo tikrai gražiai ir iškil
mingai. 10 vai. rytų prisirin
ko pilna Aušros Vartų par. 
bažnyčia, kad išklausyti pon- 
tifikalinių Mišių, kurias laikė 
J. E. Vysk. Matulionis. Jo 
Ekscelencijai asistavo; gerb. 
kunigai: J. Jakaitis, Ig. Alba 
vičius, V. Kulikauskas, A. An 
driušis, dr. P. Biskis, kun. J. 
Mačiulionis ir klierikai, 
mokslų apie “Draugo” nuo
pelnus ir bendrai katalikų 
spaudos reikšmę pasakė J. M. 
pral. M. Krušas.

ŽUVO AUTOMOBILIO 
KATASTROFOJE

ypač karo veteranus, kurie* RYMAS lapkr 19 — Vu- Europos valstybių ekonomi-
l I . i riirv ir noVfnatkakliai kovoja prieš raudo- vakarą nuo plaučių

, - propagandų. fligos Pietro kardinolas Gas-
Jydi orkestras ir vargonai, o J, lyko ir riaušių. Tas yra parrj, 82 m. amž. 
per surengtus vyskupams ir.,ryšium su premjero Doumer- , . ..
kunigams pietus — naujai sn^gnė atsistatydinimu. Karo ve j' Jo Eminencija prieš suvai- 
darytas iš jaunųjų kunigų ko ‘teranai rengė vaikštynes Dou-]aiko »«»’rgo gripu ir iš

Du dideli korai gieda pa
kaitomis per Mišias; jiems

ras.
Pietų metu toastų vedėju 

yra J. E. vyskupas pagelbi- 
ninkas W. D. O’Brieu. Skirti 
5 arkivyskupai, vyskupai ir 
monsignorai sako toastus te
momis: Mūsų Šventasis Tė-

eina daugiau kaip 5,000 vai-'vas, Jubiliatas, Misijų Kardi 
kų, kurie reprezentuoja visųj nolas, Mūsų Kardinolas Arki-
arkivyskupijos parapijų mo 
kyklas. Vaikai sudaro spe 
cialę garbės sargybų procesi 
joje. -

’lvyskupas ir Mūsų Vyskupas. 
Ant galo kalba pats jubi

liatas Kardinolas.
(Tųsa 6-jam puslapy).

to įsimetė plaučių liga.

Velionis per 15 metų buvo 
Popiežiaus valstybės sekreto
rium. Jo pastangomis Vatika 
nas padarė taikų su Italijos

----------- [valstybe. Atlikęs šį istorini
SPRINGlFIELD, III.,/ lap- ,’darbų, velionis 1929 m. pasi- 

kr. 19. — Susirinko Illinois traukė iš sekretoriaus vietos, 
legislatūra nepaprastan posė- ( Laidotuvės įvyks ketvirta- 
din. Gubernatorius sušaukė dienį. Pamaldos bus ftv. Ig- 
jų, kad pratęstų laikų pirki- natijaus bažnyčioje.
rao mokesčiams, kurie reika- | -----------------------------
lingi bedarbių šelpimui. PLATINKITE “DRAUGĄ"

mergue naudai.

SUSIRINKO 1LLINOISO 
LEGISLTŪRA

nio ir politinio pakto.
Ši n paktan norima įimti

Vokietijų, Jugoslaviją, Čeko
slovakiją, Rumuniją ir Aus
triją. Jau pasiųsti kvietimai.

NUŽUDĖ DU VAIKUS

ROANOKE, Va., lapkr. 19. 
— Areštuotas Ph- Jonės, 25 
m. amž. negras, kurs nužudė 
llice Hill, 13 m. amž., ir jos 
sesutę Eilėn, 8 metų amž.

ŽUVO 8 ASMENYS
SAN FRANCISCO, Cal., 

lapkr. 19. — 8 asmenys žuvo 
r siautusį viesulų žiemių

ifornijoj.

HITLERIS ŽADA NESIKIŠ
TI | SAARO REIKALUS
PARYŽIUS, lapkr. 19. — 

Laikraštis Matin padavė Vo
kietijos kanclerio Hitlerio au- 
tentinį pareiškimų. Pažymėta, 
kad Hitleris pasižada nieku 
būdu nesikišti į Saaro krašto 
klausimų.

Hitleris pareiškia, kad jisai 
pilnai pasiduos to krašto gy- 

'ventojų apsisprendimui.

Sekmadienio anksti rytų 52 
avė. ir Cermak road skers
gatvy automobilis susikūlė su 
gatvėkariu. Žuvo Miss Marie 
Karnauskaitė, 24 m- amž., 
1316 So. 49 avė.

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus; 
vidutinė temperatūra.



I
Antradienis, lapkr. 20 <t 1934

“DRAUGAS”
„ Itolna. kaajdhsn, «afcyru» sekmadieniu®

BATUS KAINA: J. Amerikos YkMyttac
Mm — Fff.oo. Pusei metų — $3.50; Trims mėoMtean 
*3*0: Vienam menuetui — 75c. Kitose valstybėje 

nereta: Metams — ,7.00; Puaet' metiy — $A0<•— .«ao.
_JMMOK kainas prlsaitmilemos pareikalavus. 

Jidnularblams Ir korespondentams raitų negrąžino. 
Beprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tlks-

ianklų.
priima — nuo 11:00 Ud 11:00 vai. 

'Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
3 vai. popiet.

“DRAUGAS”
UTHDAiOAN DAILY FBffiNK •

PtobBsbed Daily, Eicept Stamkay.
JPV10M3; Ona Y e ar — Ht* Sis Moatta 
Thsea Month® — 3X00; Ona Manta —- 79 c.

— Oae Year — *7.00; Six Montka —
. — .03c.

t 44vertUln< In 'DRAUGAS" brlnga bast raaulta. 
vA4vertleln< raina on sppllcatloa.
^DRAUGAS” 2334 S. Oakbey Avė., Chicago

5NOS KLAUSIMAI

JO EMIN. KARDINOLO MUNDELEIN 
DIENA

p* nuopelnas^ kad, mes turime pralotą asme
nyje J. M. gert. pinai. Mykolo Kroso.

Die n rastis “Draugas” nuoširdžiai svei
kina Garbingąjį p»l inkšdamas jam
sveikatos nr dar dbng. metų vadovauti €ki-
cagos arkiuiecezijai.

PIRMASIS “DRAUGO” 
REDAKTORIUS

LAIKRAŠČIAI SVEIKINA “DRAUGI’

Visi lietuvių katalikų laikraščiai nuošir
džiai pasveikino “ Draugą’* jubiliejaus proga.

“Darbininkas” Nr. 89t vąšo: “Sekmadie
nį lapkričio 48 d. mūsų išeivijos dienraštis 
“Draugas” mini savo 25 metų gyvavimo su
kaktuves. Tai be galo svarbus jubiliejus.
Laikraščiui išgyventi 25. metus,, tai ne juo
kas, ypač šiais sunkiais amerikonizaeijus ir 
depresijos laikais. Mūsų “Draugas” tą sun
kią naštą per 25 metus labai garbingai išne
šė ir nekariavo tūkstančius susipratusių lie
tuvių šeimynų.

Gerb. “Draugo” Leidėjus, Redakciją, A- nojau. Tik vieną dieną gaunu 
draimsteaeiją, Bendradarbius ir Skaitytojus, iš Ramygalos klebono ku-n. 
SMabriai© Jubiliejaus proga, sveikiname”. Nargelos laišką, kur prašė at-

Be to-, “Darb.” įdėjo gražų kun. Pr. Vai- siųsti laivakortę. Btet nebuvo 
tukaieio straipsni apie mūsų dienraštį. iminėta, kam ta laivakortė rei

Cliicagas “aid timeris,” 
bridgeportietis Juozas Gany
kla suteikė pluoštelį įdomių, 
savotišką žinių apie pirmąjį 
“ Draugo ” redaktorių u. a. 
kun. Antaną Kaupą Štai ką 
p. Garuckas papasakojo;

A .a. kun. Antanas Kaupas 
yra mūsą kaimynas iš Lietu
vos. Velionis yra kilęs iš Ra
mygalos par., Gudelių kaimo. 
Jisai ėjo į kunigus Lietuvoje 
ir Kauno kunigų seminarijoj 
išbuvo du metu.. Kuo ten nu
sidėjo caro valdžiai ir ten 
mokslų negalėjo tęsti. Aš tuo 
met jau buvau Amerikoje ir 
apie jo ten bėdas nieko neži-

feiamhenL virš miiijcsaas Ckicagae dbeeeai- 
Svenčia savo vado, Jo Eminen- 

Kardinolo Jurgio Moadeiein jubiliejinis 
tę, į kurią suvažiavo iš viso krašto kar
iai, arkivyskupAi, šimtas vyskupų, kurių 

yra ir iš Lietuvos atvykęs vyskupas
Mažationis. Šv. Varue katedra bos 
(tųjų dvasininkų, kunigų ir Stoki*

Drauge su katalikais šio žymaus Bažny- 
ktuūgaikščk) šventę švenčia, iv nekata- 

tikai, nes ir jie įvertina jo* milžiniškus dar
ia ne vien Bažnyčiai* bet visai ChieagaL 

t vadovaujant jsteigta visa eilė vidurinių, 
aukštųjų mokyklų, šaunį dvasinė seminari- 

a vaši 10 milijonų dolerių, keletas 14- 
ų, prieglaudų ir kitokių įstaigų, ku-

tarnauja visos Chicagos ir apylinkių- gy- 
n. Dėl to netenka stebėtis*. jei spane- 

Garbingąjį Vadą vadina “Kardinėtai Sta
tytoja”..

Jo Eminencija ne vienų ir lietuvių įstai- 
tgą pa&ventinn: &v. Antano bažnyčia ir nao- 
|£ykla, Dievo Apvaizdos bažnyčia, 6v. Pane-

Ginttmo bažnyčia rr mokykla, Seserų Ka
jų koplyčia rr 6v. Kryžiaus ligoninė, 

be to*, kad jis ir “Draugu” nebūtų rūpi- 
i-taasis. Kada mūsų dienraštis buvo- atsiradęs 

pražūties kranto, Kardinolo norą pildant
Marijonai ir paėmė “Draugą’* į savo

“Garsas” Nr. 46 rašo: “Draugas” mini 
savo gyvavimo ir darbuotės siatakvinį — 25- 
kių metų — jubiliejų.

“Draugas” įsteigtas 1908 metais Wyo- 
niing Klony, 1912 metais buvo perkeltas Chi- 
eagon, iki 1916 metų ėjo savaitraščiu, minė
tais 1916 metais virtęs dienraščiu tokiu iš
eina po šiai dienai.

‘*Per tų gyvavimo laikotarpį “Draugas” 
attiko neapsakomai didelį darbą keldamas 
Amerpfcos lietuvių kataliką religinę, tautinę,

kalinga. Aš spėjau, kad Ame
rikon. jis norėjo atsirieti savo 
švegerį. Nieko nelaukdamas 
laivakortę posiunčisanf. Ugi 
žiūriu su ta laivakorte atvyks
ta jaunutis Antanas Kaupas.

Antana Kaupe pirmi žings
niai Gkicagoj* negalėjo būt 
sėkmingi. Visi lietuviai buvo
me grinoriai. O juani pačiam 
nebuvo5 lengvinu susivokti, ko 
galėtų griebtis. Tai gi bandė 
duoną pelnyti darbininkiškai.ku-fitūriną sąmonę, kovodamas, sa visu, . kas 

to visuomenę stengėsi klaidtoti, skaldyti ir' įį jį, į,
deneniftimtv. ' įsitikinome, kad jo ateitis ne

Lnetuvių laikraščių gyvenime 25-kių
metų laikotarpis yra gražus amais. Tačiau 
mes dienraščiai “Draugui” iš širdies veii- 

4 sulaukt auksinių ir deimantinių jubi
liejų F”

Taip pat “Garse” randame 3gefcąftasi-
jnį apie LRKSA ir “Draugą”.

• • •
“Amerika” Nr. 46 įdėjo tokio tarinio 

vedamąjį straipsnį: “Kitonas tautoms yra le
mta turėti-šimtus metų einančią laikraščių 
Mūs tauta vos prieš keliolikai metą nusikra
tė svetimųjų vergijos ir jos spauda, bendrai 
yra jauna. Tačiau yra keletas ir senesnių lai
kraščių, kurie dešimtis metą žadfaoa lietuvio 
dvasią. Šių metų liepos 12 dL sokaka 25 mo
tai, kai lietuvių išeivijai Amerikoj ištikimai 
tarnauja “Draugas”. i

š&poje.
Tai buvo 1962 metais. Ta 

da jau buvo Chicagoje kun. 
Jurgis Ko lesi nekis. Antanas 
kreipei į tą kunigą, patarime 
klaonti. Kun. Koi<esinsfci» tai
pgi buvo nesenai iš anapus 
Atlantiko ir ne ką tegalėjo 
patarti. Pagalios sužinojome, 
kad Antanui praktiškiausia 

bus vykti į leidnj ‘šeminariją į 
Detroit, Mirt. Padarėme savo

tarpe rinkliavą ir išaiuatėrae 
Antaną į seminariją 

ketink us nuo naujo sena imi 
risto gavome pranešimų apie 
tai, kaip jam ten patinka ir 
kaip sekasi. Guodėsi, kad už 
laikymas labai blogas ir savo 
padėtim nesidžiaugia. Kad jo 
būvį palengvinti siuntėme mai 
sto ir taipgi drabužių. Vaka 
cijų praleisti atvyko Chica 
gon. Aš tada nevedęs buvau 
ir šiaip jau neatsirado tinka
mos šeimynos seminaristui 
vakacijas praleisti. Sužinojo
me apie vieną lietuvį laikro
dininką. Tadą Stankevičių, 
kuris ir sutiko savo šeimynoj 
apgyvendinti mūsų seminaris
tą. Vakaeijoms dar nepasibai 
gus, laikrodininko šeimyna 
padidėjo ir Antanas ten nega
lėjo ilgiau būti. Nutarėme, ..ta
da jį siųsti srtKftarijon. Lai 
ijis ten baigia vakacijas, sa
kėme. Netrukus Antatnas iŠ 
seminarijos atrašė, kadi be ga
lo nuobodžiai ir skurdžiai bai 
gia v ak avi jas.

Tuo tarpu apmgy
veno a. a. kun. Kraučiunas. 
Tada. dalykai pakitėjo. Jisai nHS 
mielai apsiėmė globoti mūsų 
jauną seminaristą Pūs jį jis 
leidi©, vakacijas, abu. darbavo
si ehieagiečių reikaluose, abu 
planavo ateities darbus.

Štai Antanas ėjo prie mok
slą užbaigos ir artinosi šven-Į 
tinimai. Primicijas nutarė lai
kyti Cbieagoj, Sv. Jhargio par. 
bažnyčioj, Apie tai buvo pa
skelbta laikraščiuose. Nepati
ko lenkams išMpoMHtavimas 
jauno- lietuvio veikėja Ir su
laikė jo- šventinimus. Susirū
pinimo buvo nemaža. Pagalios 
sužinojome, kad Antanas Kan 
pas įšventintais pora mėnesių 
vėliu, ir kad primicijų laikyti 
vyks į Pennsylvaniją. Ten at-

NSVEURMAS J. E. VYSKUPUI MMUUOMUI
Sveikinam Tave, mūsų iLklvyvi,
Vyskupe Kristaus, mūs Matulionį;
Mes Čia savajai tautai nemirę...
Lai čia Tau vaišės būna malonios.

Kristaus Kankini, mes čia, už jūrų 
Sveikinam Tave visi iškaito;
Sveikinam visi didžiausiu būriu,
Jeigu tik reikia, mokam sutarti.

Mūs dvasiški ja ir pasaulienys:
Eeee Sac eilios Magnus *> čia šaukia 
Tave išvydę, tikinti Žilienės 
Tavęs pasilgę, Tavęs čia laukia.

Nes pamylėjo Tavąją esmę,
Tartum dievaičio, mūs Matulionį!
Tavo pagarbui skamb’ jau ir giesmė —
Lai Tau čia vaišės būna malonios!

Pina pagarbos Tau čia vainiką 
Iš laurų lapų, iš rožių, rūtų;
Džiaugias sulaukę čia, Amerikoj,
Visi lietuviai, kur tik nebūtų.

Kazys VIdikauskaa
*) Ecce SaceSSS^Mag nūs — Ve Kunigas Didelis — Vys

kupas; Ecce tark ekce.

laikė primicijas, ten ir apsi- gerai klojosi. Bet štai gauni* 
gyveno. žinią, kad mūsų veikėjas sun-

1909 meUisr kun. Kraučlu- kiai werga- Nusiskubinau ap-
buvo Krykęs į kokį tai 

katalikų veikėjų suvažiavimą. 
Sugrįžęs jis buvo smagiai nu
siteikęs ir pasakojo, kad nu
tarta kurti naują katalikišką 
laikraštį. Kraučiunas pasako
jo, kad kai kilo klausimas, 
kuriuo vardu naująjį laikraš

lankyti. Graudžią valandą 
pergyvenau. Mirtinos ligos 
prislėgtas velionis guodėsi, 
kad jo gyvenimas baręs su
pintas visokiomis kliūtimis, o 
girdi, kada kliūtys jau išrodė 
pergalėtos ir kada galima bu 
vo pasidžiaugti gyvenimu-, t»r

tį pavadinti-, tai kum Kaupas, reikia skirtis su šiuo pasau- 
kyštelėjo visiems lapuką ir 
tarė: “štai naujojo laikraščio 
vardas.” O ant lapuko buvo 
parašyta “Draugas”. Tuo var 
du buvo- įsteigtas laikraštis ii 
jo redaktorium buvo kun.
Kaupas.

Neilgai ėjęs Pennsytvarijoje
“Drangas” persikėlė Chica- 

gom Kartu su juo atvyko ir 
kun. Kaupas. Rodos viskas

liu.

RĖMĖJU

Kaip žinoma, J. Em. KardratoUao Munde- 
Bin yra buvęs lietuvių parapijos klebonu 
Irookiyne. Kadangi tai buvo ja kunigavimo 

rarosTos dienos, dėl to jis jas matomai Ir
ikviena proga prisimena. Kad jis K* “Savaitraštis ‘Draugas’ įsteigtas 1909 
ių parapijos klebonu, rašo laikraščiai, ra3» Wifkee Barre, Pa. Jo tuJaikiniai steigėjai 
knygos apie Kardinafą autorius. jr leidėjai jautė spaudos reikšmę ir jps reis

Aiwt gerb. kun. J. Jakaičio, Marijonų 1 kaliirrgumą mūs išeivijai, todėl ir sunkiose 
eiijofo, mes galime didŽTUotiB, kad bu- lygose pradėję pirmuosius žingsnius, dėjo 

lietimų parapijos ktebomrs yra kardino- t p»stang» jį išlaikyti. Dėka ‘Draugo” rėmž- 
ir tiek daug pasižymėjo sav©

ir kraštui. Tarp pat Jo 
■na

jų ir leidėjų pasišventimai, savaitraštis išau
go,. sustiprėjo ir kiekvienos katalikiškos Sri

ubos tapo tikruoju draugu, nešančiu nesuterš
tą kenksmingomis idėjomis lietuvišką dvasių 
i > Pato*

“Iš Vilkes Barre,. Pa. “Draugas” per
keliamas į Cteieagą ir nuo 1916 m. jis eina 
kaūpo dienraštis. Nelengva yra išeivijos laik
raščiams išsilaikyti^ o ką bekalbėti apie dien
raščio išlaikymą. Tačiau “Draugas” nepai
so jokių sunkumų nei blogų laikų: jis eina 
.kaip ėjęs,, skelbia kaip skelbęs kilnias idėjas 
katalikiškos išeivijos tarpe. Užtai didelė gar
bė priklauso Tevaras Marijanams, kurių pa

sišventimu bei pastangomis ir yra leidžiamas 
tas vienintelis lietuvių katalikų dienraštis A- 
nierikoje. Jis šiemet apvaikščioja džiaugsmin
gą jubiliejų. Nes per 25 metus savo gyveni
mo jis daug lietuviškų šeimų sulaikė nuo iš- 
tautėjimo, nukrypimo nuo* ti-kėjirao; išmokė 
doro ir pavyzdingo gyvenimo.

“Apvaikščiojant “Draugo” Sidabrinį ju
biliejų sveikiname Tėvų Marijonų kilnų pa
sišventimą, o “Draugui” linkime dar daug 
.jubiliejų minėti ir nešti tikrąją!, šviesą į lie
tuvišką pastogę Amerikoj”.

Tročiadraų, lapkr. 21 <L, 9K& 
rijoaų ClmafM apskričio Bė- 
mėjų priešoeimsms saskinki- 
mas įvyksta Aušroa Vartų p»- 
rap. mokyklos kambary,. 7:39 
vai. vakare.

Maloniu kriaSSamo visos- 
skyrių - kuopę gorik atstovus, 
es ir ša
šiamo
cBMum—u mūum, Bona pvy&r 
graodMo 9 (L, ▲ačnoo Vaatop 
parap. svetaMpo yra visai ar
ti, todėl gi, jūsų pribuvūmos- 
ir pasitarimas seimo reikalais 
yra mums svarbus ir reikalin
gas.

Seimo Rengimo Vadovybė

Emai fiedler

Srirc ^ieUa Verši
Nieks neužn-nodiją taip greit ir taip 

pašaknių kitnravsių ir geriausių žmo- 
JpftturMų — meilės draugiškumo, 

gerumo ir gailestingumo-jaus- 
kaip maffloflo dvasia. įmonės, pri- 
šito dievaičio užburtos lazdos, pa

ra plėšriausieji žvėrys, kurių godu- 
irieko nepaisą. Kas nugalėtų šią na

iviausią visų dvasių, tas patarnautų« • • 
nujau
Kas yra turėjęs progos smarkiai kri- 

;•!* iearyn laimės laiptais,, tas žino, kari 
paaikelčimst laiką yra bloga tiesa 

jei kas atsidūręs ant pačio ŽetuutL 
laipto, pripuolamai dar nenutrūko 

a, bet išliko- su mažiau gyvybei pa

prasti laikyti nudėvėtus batus ir rūbus yra pasidaręs kreimw, auskuręs, lėkštas 
I kaip savaime suprantamą ir kasdienišką į i® apipelijęs kaip senas batas, kurį gat-

dalyką, o natūralius, sokd-iškus dalykuso
kaip nepasiekiamą prabangą. Bet tai dar 
nėra pats blogiausias dalykas. Visais lai
kais buvo žmonių su nudėvėtais batais 
ir rūbais. Bet visada tarp jų buvo ir to
kių, apie kurių išorę buvo greit pamiršta
ma, jeigu tik buvo progos pažinti jų ri
dų. Visai nežiūrima į nudėvėtus batus, 
jei tik pastebima, kad tas, kuris juos ne
šioja, yra kilnus žmogus; pamirštamos 
švark© i* liemenės nutrintos vietos, jei 
tik paaiškėjo, kad pa jomis plaka kilni, 

j garbinga širdis. Ne, apiplyšę batai ir rū
bai tai dar nėra blogiausias dalykas l

Mdttiroo, štai Ino yra 
kortų Mogioa!

15 tikrųjų, nereikia jaustis iš parei
gos pastatytu žmonių taisytoju ir nerei- 

jingars suari lojimais ir palengva alga- ' *»» užsidėti akinią, kad galėtum kausto- 
nustotą sąmonę, i»m mintis, kad lai- į tuoti, jog mūsų riešas mąstymas, jog mi- 

gp.li pasikeisti, yra paguoda, yra tas lijonų pažiūros yra pasidariusios kenfcs- 
rsi išganymo žibintas, nušviečiąs tam- mingos. žmogaus išorės nuskurimas yra 
kelio į ateitį. * blogas dalykas, bet vidaus nuskurimas y-

vės vaikas paspiria į griovį, tai rodo kiek
vienas žingsnis.

Prisižiūrėkime truputį arčiau tam 
keliui, kuris uiua nuvedė nae- aukštumos 
ir paliko bedejuojančius. Šis kelias iš tik
rųjų yra’ vertas įrašyti į perspėjančią lo, 
ntą, kuri turėtą būti tokio didumo, kad 
dvi ar trys kartos po mūsą galėtų ją ma
tyti.

Tas puolimo kelias buvo pradėtas ta
da, kada Dievas buvo pastatytos į kam
pą ir pasakyta: taip, dabar mes galime 
vieni! Dabar mes norime bent kartą pas ✓
rodyti, ką mes patys galime. Leiskite kvoi 
fiems į dangą žiopsoti ir laukti amžinos 

f Taimės! D mes tuo tarpu norime užka
riauti žemę ir čia įkurti rojų. — “Lauk 
su Bažnyčios dvasiai <— tai buvo laika 
šūkis. Visa tai, kas yra šventa ir išga
ninga, universitetuose buvo pradėta lai
kyti niekniekiais. Vieni griebėsi už E- 
vangeKjų. Jos, girdi, esančios apgavystė 
ir visai ne apaštalų parašytos. O ta Bib
lija — tai praskiesta Babilonijos sriuba.

publikai, kad žmogus neturįs jokios šie- r turčių. Pasaulėžiūra visiškai sirmaTnoniaė-- 
los, kad be, šio pasaulio daugiau nieko f jo. Vertės teturėjo tik tas, kas galėja būti 
nesą. fią, o .jei nėra sielos, tai kam be- , išreikštas skaičiais ir, pinigais. Religija
reikalinga religija? Kuo greičiausiai rei
kia ją palaidoti. Ji niekam nereikalinga. 
Ją išgalvoję patys žmonės, nes tada jie 

’ dar buvę per kvaili gamtą suprasti- Da^ 
bar visoe pasaulio paslaptys jau išaiškin*. 
tos, viskas išsirutulioję iŠ paprasčiausio 
gyvūno, kurį mes dar surasime. Žmogus' 
yra kjlęs iš orangutango. į

Vyrianaias šūkis?uždirbti pėrigųl Ir 
buvo išrasta mašina po mašinos, pasta
tytas fabrikas po fabriko. Ir kam visa 
tai! Ogi, žmogeli, pinigams įsigyti, pini- 

t gan,s įsigyti! Religija, siela, teisingumas, 
iieilė buvo visad nesvarbūs dalykai. Vi
sose knygose ir laikraščiuose buvo e*mo
kslo vyrų” rašoma, kad tai esą tik niek- 

, niekiai. Tad pinigai paliko vienintėlė prie
monė puikiam gyvenimui.

Tairp mamona patapo ricšpočini Pr 
<kevw iš pradžios visų turtuolių, o po ke
lių dešimtų metų blogb pavyzdžio ji taip

pasidarė tik kliūtis. Dėlto šalin ją! Kvap
ias materijai kanas buvo visų pasaulėžiū
ra. Net pagorrų filosofus, atvykstančius 
pas mus iš Kinijos ar Japonijos ir pa
mačiusius mūsų gyvenimą, stačiai šiur
pas apima, matant mūsų besiefiškurną.

Mamonizmas nepaprastai pražūtingai 
paveikė dviem kryptim ir kaip tik tuo 
būdu sugriovė stipriausius ir svarbiausius 

’ visuomenės rūmų pamatus.
Pirmiausia jie atėmė* vertę dvasios 

gėrybėms ir tuo atskyrė Žmogų nuo Die
vu. Antra — jis sunaikino bendruomenės
mntį ir tuo atekyi® žinogų mm Žmogaus.

Duok vehrrui mažąjį pirštuką, o jis 
griebia už visos rankos! Mamonos vel
nias paėmė ne tik už mažojo pirštuko ir 
visos rankos, bet, jis pagriebė abi rankas, 
abi kojas, pagriebė širdį ir smegenis, pa
griebė kiekvieną <fieną, kiekvieną vnlan
dų, kiekvieną mintį.

Bfdga yra, jei visa tauta turi prl- i ra daug blogesnis. Kad žmonių mąstymas Kiti vėl skelbė jauniiųui ir besistebinčiai 1 pat pasidaTė vienintėfiu dievaičiu ir be- į (Daugiau bus)



Antradienis, lapkr. 20 d. 1934
———»~ĮĮT-—

Šis atvaizdas yra istoriškas. Jis yra nuimtas 1914 
m., Darbininkų Dienoj, a. a. vargonininko Limonto 
ūkyje, Michigan valstybėj, “Draugo” darbininkų išva
žiavime. Žiūrint iš kairės į dešinę, sėdi: R. Prečinaus- 
kas, spaustuvės darbininkas, a. a. kun. Pr. Serafinas, 
“Draugo” bendrovės sekretorius, kun. F. Kemėšis, re
daktorius, Pr.- Šivickis, administratorius, A. Sutkus, 
spaustuvės darbininkas. Stovi; Jonas Karosas, redak
cijos narys, Julius Kaupas, redakcijos narys, p-lė Jo- 
kubauskaitė, knygyno vedėja, Juzė Toleikytė admi-j 
nistracijos darbininkė, Matas Zujus, redakcijos narys, 
p-lė Julė Mikalauskaitė spaustuvės darbininkė ir Žilin
skas, taip pat spaustuvės darbininkas. Šj atvaizdų nuė
mė A. Prečinauskas ilgų laikų dirbęs “Draugo” spau
stuvėj.

VILNIAUS LIETUVIŲ PERSEKIOJIMAI NE
SILIAUJA

Nuo pat Vilniaus pagrobi- dytų agentų, vadinamų 
mo ligi šių laikų to krašto lie- ciukais”.

«« ciu-

tuvius visokiais būdais perse
kioja okupantai lenkai. Tas 
persekiojimas juo toliau, juo 
darosi sunkesnis ir Vilniaus 
lietuvybei skaudesnis. Lenkai 
lietuvius persekioja ne tik tau 
tiniame, kultūriniame, bet ir 
ekonominiame darbe. Jau vi
sa eilė uždarytų Vilniaus kra
što lietuviškų mokyklų, truk
dymas veikti lietuviškoms or
ganizacijoms, ujimas lietuvių 
kalbos iš bažnyčiųIr 
do lenkų nuožmius darbus lie
tuvių atžvilgiu.

Tačiau Vilniaus krašto lie
tuviai nenusimena. Lietuvybė 
Vilniaus krašte, kaip ir kiek
vienas slopinamas pasireiški
mas, ne tik nemažėja, bet kas 
kart vis atsiranda daugiau sti
presnių lietuvių, kurie stoja 
žūtbūtinėn kovon su okupan
tais. Lietuviai tėvai, kurie sa
vo vaikus leidžia į lietuviškas 
mokyklas nuolatos kratomi, 
baudžiami ir net į kalėjimus 
sodinami- Bet jiems šios bau
smės nebaisios. Jie nevengia 

Vilniaus krašte lenkų pasam-

SUCH18 UFE—

TOT TOONOKft SBT
Jusfiea ©f tka Peaee—"It’a rtdlekllous, lira. Mnrphy. 

tiro mnntha ago I marrled them for batter or for 
by baok, ab«*a a leevla* htm for food.”

ja lietuvių draugijų susirinki
muose, arba tiems susirinki
mams užleidžia parapijos sa
lę, toks kunigas lenkams jau 
nepakenčiamas ir jį arba ku
rija perkelia į gudiškų para
pijų, arba stačiai ištremia sta- 
rostos įsakymu. Tuo bildu, jau 
nemaža buvo išsiųsta į gudų 
parapijas lietuvių kunigų.

Ir ekonomiškai Vilniaus kra 
što lietuviai visokiais būdais 
yra spaudžiami. Ūkininkams 
mokesčiai, paprastai, nustato
mi valsčių, pagal žemės rūšį. 
Ir visuomet atsitinka, kad lie
tuvių ūkininkų žemės priski
riamos prie geriausios rūšies
ir todėl jiems tenka mokėti di- ^'ai £ūztas < ia suka-

Kai lenkai uždarė “Ryto” 
draugijos laikomas lietuviškas 
mokyklas, toji draugija visa 
me krašte pradėjo steigti skai
tyklas, kurių vedėjais yra bu
vusieji lietuviškų mokyklų mo 
kytojai. Nors tose skaityklo
se knygos yra nekalto turinio, 
daugiausiai, iš žemės ūkio sri
ties, ir viena kita religinė, bet 
lenkams ir tai nepatinka: skai 
tykiose nuolatos daromos kra
tos, o skaityklų vedėjams ke
liamos bylos už tariamų prieš
valstybinį veikimų. Visų eilę 
skaityklų vedėjų lenkai suare
štavo ir įkišo į Švenčionių ka
lėjimų. Vadinasi, Vilniaus kra
što lietuviams negalimą;turė
ti nei savo mokyklų, nei skai
tyklų, nei lietiiviškų draugi- \ 1 ' . . 
jų, negalima lavintis ir kelti
žemės ūkio kultūrų. Lenkų•
supratimu, visoks kultūros da
rbas, kad ir nekalčiausias, jei
gu tik lietuvių varomas, yra 
jau priešvalstybinis veikimas.

Negeriau yra ir su lietuviais 
kunigais. Jeigu atsiranda vei- 
klesnis lietuvis kunigas, ku
ris bent retkarčiais dalyvau-

dėsnius mokesčius. 0 skirtu
mas susidaro nemažas, štai 
keletas pavyzdžių. Netoli Val
kininkų miestelio yra Pašalčių 
sodžius, su savo garsiais smil
tinais, kur vasaros metū sun
ku net pravažiuoti. Pašalčių 
smiltynus galima lyginti su 
žinomais Varėnos smiltynais. 
Dar rusų žemės tvarkomoji ko 
misija Pašalčių žemes įverti
no, kaip žemiausios rūšies ir 
todėl už jas buvo imami ne- 
dideli mokesčiai. Lietuvių fl- 
kio draugijos dėka, ir pačių 
ūkininkų pastangomis ir tuo
se smiltynuose ūkininkai gan 
na kiek derliaus. Tai matyda
mi lenkai šio kaimo žemę pri
skyrė prie geriausios rūšies, 
jų pavadindami kvietine žeme. 
Nors į smiltynus niekas kvie
čių nesėja, bet vis dėlto pašal- 
tiečiams tenka sumokėti žy
miai didesni mokesčiai. O tas 
šiais krizės laikais sudaro ne
mažų sunkenybę. Kai kas tvi
rtina, kad, tai esu dėl to, kad 
Pašalčių sodžius savo laiku 
nebalsavo už pilsudskininkų 
sųrašųi. Ne geriau su mokes
čiais yra ir pačiame Vilniuje. 
Ten taip pat lietuviams moke
sčiai užkraunami daug dides
ni, negu lenkams. Ir jeigu ū- 
kininkai nepajėgia didelių mo
kesčių sumokėti, tai jų ūkį ir 
inventorių lenkų valdžios age
ntai parduoda įvąiriems atei
viams iš Poznanės, Galicijos 
ir kitur. Tuo būdu, kad ir at
rodo šiais nekaltais žemės į- 
kainavimais, lenkai stengiasi 
užspausti lietuviškumų, atim
dami iš lietuvių ūkininkų jų 
valdytus ūkius.

Lietuviškas įmones lenkai 
taip pat apkrauna dideliais 
mokesčiais taip kad ir geriau 
šiai vedant įmonių reikalus 
joms bankrotas neišvengiamas. 
Žodžiu, lenkai Vilniaus ‘kraš
te ne lenkams visiškai neduo
da gyventi. Tas pat yra ir su 
gudais bei ukrainiečiais. Tsb.

OnlyI aov

NAUJI RAŠTAI.
“Pašaukimas į Dvasinį 

Luomę”
Kun.Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpom 
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais .popieri 
niais viršeliais tik 25 centai 
vienų imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimų 5c.; o gražiai! 
audeklo viršeliais 50 centų.

“DRAUOAP”
2334 So. Oakiey Avė.,

Arba pas patį Autorių 
8801 8aginaw Ava.,

»»*»**<

(Lietuviška taiga)
Meškų barsukų ir gyvačių [ — Neteka iš kitur pas mus. 
karalystė. — “Mintame no-1 Bijau, sako, į tų meškų laužų
gomis. — Policija — retas 
svečias, plėšikai nieko ne
ima, nėra ko. — Bravorėliai 
ir - Nagininė’'. — Antstolis, 
koris mėgo “Ubaginę”. — 
Žmonės be komplikuotų už
gaidų.
Yra Lietuvoje kraštas, kurį 

neapdainavo joki poetai, rašy
tojai neaprašė, o tik lokiai, 
barsukai veda Čia savo vaikus, 
pempės klykauja ir žali žal-

Ten Kur Lokys Koją Išsisuka
Henr. Vingėla ( S.”)

Nuo pat Jurbarko iki Tau
ragės, Vilkyškių ir nuo Smali
ninkų iki Eržvilko, Lauksar- 
gių guli didžiuliai buv. Jo 
Šviesybės Kunigaikščio Vasll- 
čiko miškai tūkstančiais hek- i

O dėl ko T — klausiu.

tekėti, su gyvatėmis maistų 
pusiau dalintis.

O karų ar nebus dabai T
— Sunku pasakyti, — aiš

kinu jam, — visur neramu
mai, — ginkluojasi, kų gali 
žinoti , z

— O caras, sako, dar gyvas, 
tik į vienuolynų esu įstojęs. 
Kad grįžtų tai dar rubliai im
tų geliuoti.' 1

— Turiu kelis šimtus. Ale 
ma juos šimtai. Mūsų valdžia 
geresnė. Susikalbėti galima, 
ne taip žiaurūs, savi žmonės. 
O gal ponas ubagienės nuo 
karščio imtumei f

Nežinojau kas tai per pa-

mėginti ir sutikau.
Atnešė man į molinį dube-

tarų ploto, myliomis ilgio ir Niekalas. Smalsumas spyrė iš
ploto.

Tai lietuviška taiga.
Ir štai viduryje šitų miškų, 

atskirti dešimtimis kilmtr. nuo 
civilizuoto pasaulio gyvena 
kali kaimai: Žimiškiai, Eičiai, 
Dvangauckė, Stolbokas ir Be
ržyne.

* * •
— Ar nenuostabu čia jums, 

toj Girinio karalijoj! — klau
siu vietinį, karnų vyžomis ap
siavusį žemaitį.

— Ko nuobodžiauti: uogų tu 
rime apščiai, — grybų visur 
pilna, rugiai užaugo, nagini-

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvę saviškiams.

šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun-

nės išsisunkiame, o kai nėr’ joj tik “Draugo” skaity-
giame tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugę 1935 m.

— Policija neužsuka! taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo-
— Retai kada. Nebent mo I fįaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir i

kesčių išieškoti, ar kokį nusi- i» ■ /' . / * . ’ ijkaltėlį gaudant. j Y.. • • i • •
Visi Draugo skaitytojai, kurie nori gauti, 

dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams kai
nuoja #6.00; pusei metų #3.50; trims mėnesiams 
#2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

— Taip jau užsuka pas jus 
toki!

— O kų gali pažinti: žmo
gus ir gana. Pavalgo, pernak- 
voja ir išeina, ba plėšikauti iš 
mūsų nėra kų: patys neturi
me.

Ir iš tiesų ne kas Čia ma
tyt: pirkelės žemos, be dūm
traukių, langai visai maži, o 
gryčioje stalas (kortuoti) keli 
suolai, viena lova šeimininka
ms (kiti guli ant krosnies), 
katilas ant retežiaus valgiui 
virti, mediniai ir moliniai in- 
dai, keli apskretę vaikai, 
štai ir viskas.

— Ar užtenkate duonos!
— Nevisada. Kai rugiai pra 

sti, maišome į juos grikių, ku
rių prisiperkame malkas par
davę. Taip ir stumietnės, aiš 
kiną girios būtybė.

♦ » •

Atgyja lietuviškai taiga tik 
žiemos metu. Toli, toli iš a- 
pylinkių suvažiuoja čia ūki
ninkai miškų vežti, šildosi pas 
juos, naujienų iš plataus pa
saulio papasakoja, 

i
Bet pamažu civilizacijos pra 

giedruliai ima skverbtis ir į 
šį Dievo pamirštų užkampį. 
Vyrai grįžta iš kariuomenės 
atsitarnavę, išprusę, žmonių 
pamatę. Vietinis mokytojas fa- 
dio įtaisė, tai tie miškų sūnūs 
oro bangomis ir pasaulio nau
jienas išgirsta. Savaitraščiai 
kai kurie jau pareina

— Mes čia visi giminės ap
linkiniai, pasakoja senis, — 
ba dėlto, kad mūsiškiai veda 
tik kaimynų dukteris.

1 ‘ • » • • ' ' ..M, ’
nį sutrintų mėlynių uogų, duo- mų jiems nesuteiks. Jie link- 
nos pritrupinta ir pieno už-Įsmi ir patenkinti tuo kų turi. 
pilta. Truputį saldi ta ubagie-
nė, bet karštyje gana gaivina, 
neblogiau*už kauniškius ga
zuotus vandenis ir oranžadus.

— Vasąrų jų ir maitinamės 
— pastebi senis, — antstolis 
buvo čia, tai tris blifluus iš
valgė, labai gyrė.

* * •
Pagyriau ir aš netik už ge

rų kokybę ar skonį, kiek už 
vaišingumų ir gerų širdį. At
sisveikinome.

Ir vis tiktai visi tie, kui 
vaikščioja L. Alėja, puošnūs 
ir išdidūs, amžinai susirūpinę, 
kaktas suraukę, nervingi ir 
nesukalbami, bent nuoširdumo 
galėtų čia išmokti.

Skurdi ir šykšti čia žemelė 
maitintoja, prabangų čia .nė
ra, bet jei gamta motina sa
vo sūnums mažai duoda, tai 
užtat ji nepasotinamų troški-

DRAUGO KALENDORIA11935 
METAMS GATAVI

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. BūČio, M. I. C. “KELIONt APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVC3E. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

TTI.
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 kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo’ aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siuskie mums.

Cta nuplėšti »

Gerbiamai "Draugo" Administracijai: •
Siunčiu su šiuo laišku ,............... už kurtuoa prašau kuogrefflausta

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas?
VTRK. P. P. BOCTO KELIONES — ,100 
KtTN. PR. J. VAITUKAIČIO — l.Rfl
KUN. 3. K. PAULIUKO — 1.0,

arba:
Siunčiu ,$.50 ui kurtuoa atsiųskit* man visas tris Kelionių knyga* 
Mano adresas:

Vardas, Pavardė ............... ..............,....................... ......................

.strset

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

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskup, 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos. 
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS”
Knyga parašyta ne vienu 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigu 
mokytojų. Knyga yra didelį 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90, dat 
galima gauti.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakiey Avė., 

Chicago, III.

Nuo Gėlimų ir 
\ Skausmų

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

PINIGAI DEL BIZNIO

KOMERCINES PASKOLAS 
DUODAME ĮSTAIGOMS 

HEMIANTIES JŲ RKKORDl

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
. Narys FEDERAL 

I NSt JK A NCE KORPORACIJOS

Nemalimas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-naa J. K. iš Montreal. Canada ra- 
fto.kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas llfldymas. jis buvo atsius
tas lluosa jo valia. Daug kitu pra
neša panašius rezultatus. , NIJOA- 
TONE vartojama meti/ metais kaip 
pageiba malimo sistemai. Tai yra 
daktard receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemallmu — pamė
ginkite NVGA-TONE. Paiuslte naudų 
} keletą dienų. Mes žinome, kad pa- 
tarslt Ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vienų Dolerj. Parduoda visi ap- 
tlekoriai su garantija gražinti pini
gus. jei bflslt nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOI, 
•— Idealų Liuosuotojų vidurių 26c 
ir sne.

10 PIECF. COSMETIC 
SĖT $1.97

, Thls ta a Pamaus Vivanl 9»t and ta- 
eludea Caro powd«r, $1.00; Raugą. 7 te. 
Ttaraa Craam $1.00, Oaptlatar, $1.00, 
kartai Aotrlngant $1.71. Bath Salt 100, 
Toliai VVatar $1.11. parfuma $$.7$. Brtl- 
llantlna 7Sr, Sktn Whltanar 7Ir. Totai 
Vaina $13.00. Spartai prlra, $1 07 for ell 
tau plocat to Introdaoa tbls llaa.

Vardas ....................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkinta*

Bea Vaa 58O-5th A New York

Nertruplnk niežėji
mu. pleiakanomta 
išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptikų Žeme— 
saugu* Aptlekoe* 55*, «•«.,d ee

žemo
KOR SKIIM iflftiTftTlON,
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
KUN. BŪBLIO JUBILIEJUS

Mariumųiolis. — Lapkričio 
14 d., vakare, Marianapolio 
studentai buvo suruošę prog
ramai, kuriuo pagerbė kun. 
A. Būblį, M. 1. C., ir tuo pa
minėjo jo 40 metų garbingo 
kunigavimo sukaktį. Progra
mas buvo įdomus ir gražus. 
Kolegijos orkestrą ir choras 
gražiai išpjldė muzikalę pro
gramų dalį. Toliau J. Stankus 

■ ir A. Miciūnas vaizdžiai pade
klamavo kun. K. Urbanavi
čiaus ta progk parašytas ei
les. Iš visų programe dalyva-

k y to jas brolis J. Banys, M. I. 
C.

Tų dienų į kolegijų atvažia
vo apie 25 kunigai iš visų 
Naujos Anglijos lietuvių pa
rapijų pagerbti kun. Būblį. 1 
vai. įvyko iškilmingi pietūs, 
per kuriuos įvairių parapijų 
klebonai ir vikarai pasveiki
no jubiliatų.

Svečių kunigų tarpe matėsi 
neseniai įšventintas ir iš Ro
mos atvykęs marijonas kun. J. 
Vosylius, M. I. C., kuris lap
kričio 18 šv. Petro bažny 
čioj, So. Boston, Mass., laikė 
pirmąsias iškilmingas Mišias. 

Blaivininkų Veikimas
Lapkričio 11 d., kolegijosvusių, gražiausį įspūdį jiada- 

rė studentus L. Šimutis, kuris Blaivininkų kuopa laikė susi- 
JBPft Pūkiai ir begalo j*BS-Į rjnkimų, kurį atidarė kun. J. 

minga, paskambino fortepija- VaSkeviiius, M. I. C., malda.
nu. Jame reiškiasi muziko ta
lentai, kuriuos su laiku galės 
išvystyti.

“ Gerbiamasis jubiliatas, kun. 
Būblys, tėviška širdimi ir žo
džiais prabilo į studentus. Pa
dėkojo1 už sveikinimus ir lin
kėjimus bei programų ir pa
pasakojo įdomių vaizdų iš i 
praėjusio savo gyvenimo. Kas 
svarbiausia, mokiniams pabrė
žė idealo svarbų, patarė kaip 
reikia tų idealų iš anksto pa
žinti ir t.t.

į-
o Kun. Būblys, nors visuomet 

primena, jog esąs visai arti-•į v *, *
karsto ir net vienų kojų ten 
jau įkėlęs, yra dar jaunos dva 
sios ir jausmų žmogus, mokus 
l$hai sugyventi sn jaunimu.

LIETUVIAI GRAŽIAI 
PASIRODĖ

OMAHA, Nebraaka. - Šiais 
metais ir vėl turėjome mies
to auditorium? visų tautų ka- 
rnivalų, kad sušelpus miesto 
pavargėlius. Lietuviai labai 
gražiai pasirodė. Apie lietu- 
vų* naktį vietinis laikraštis, 
"Omaha Bee News” taip ra
šo: ‘‘A real carnival spirit 
reigned as 2,500 people viat- 
ed the ehovt and took pert 
in the games at Lithuanian 
night of the Pageant of Na- 
tions VVednesday uigbt iu the 
City auditorium. The prog- 
ram of songg and dances in 
Lithuanian tongue and coe- 
tume gavę aa old world toueh 
to the otherwiae typieally A- 
merican caruival scene”.

“Tbe St. Anthouy giri’9 
thoir under the direution of 
Mrs Peter Gutoski and ac- 
compauied at the piano by 
Catherine Kansler aong three

ir uuotird&iai dėkojo žmonė
ms už balsus. a

“Oood Bye” prohibicija
Nors kai kuriose valstybė

se jau seniai prohibieijos nė
ra, bet pas raus dar buvo. Per 
paskutinius rinkimus ir pas 
mus prohibicija panaikinta. 
Tačiau svaiginančius gėrimus 
pradės pardavinėti tik po 
Naujų Metų, kai nauja legis- 
latūra susirinks ir nustatys 
būdų, kaip tuos dalykus par
davinėti. Kad prohibicija dar 
Ir yra, tačiau nėra tos vietos, 
kur nebūtų svaigalų.

Turėjome Prakalbus
Kun. G. Oesna, kuris ne-

, nsingtoniun” irgi platokai pa 
Įrašė apie sukaktuves; vietinis 
ĮKaipatų rusų laikraštis: “l’ra

IŠ ŠV. JURGIO PARA
PIJOS

----------- | vila” ne tik kad ;dėjo kun.
PH1LADELPHIA, PA. — Ziinblio atvaizdų, straipsneli 
Pas mus, Šv. Jurgio parap., ir eilutes apie jį, bet dar ad- 

dabar, vadovaujant K. 2adei- ministrutorius Danila Hume- 
kiui, visu smarkumu ruošia- okis davė dykai išdalinti 50 U 
mos apvaikščioti trigubas gu-lnumero egzempliorių, 
kaktuves kun. Igno Ziinblio,
jurgiečių klebono. Apvaikičio 
jimas įvyks 25 d. lapkričio,
Lietuvių Muzikalėje svetainė
je, prie Allegheny ir Tilton 
gatvių. Kaip smarkiai yra tus

spręsti iš to, kad, jiavyzdžiui. 
tik viena Natalija Moekeliū-
naitė išpardavė virš šimto į- 

MMai sugrįžo ii keliones po tkietų. Ku„ , zi.
Lietuvę ir Europą, buvo atsi
lankęs pas »uius su prakalbo

Vieti
niai ukrainiečių laikraščiai: 
"Amerika” ir “Misionar” 
taipgi įdėjo kun. Ziinblio at 
vaizdų ir aprašymų. Daug 
daug dar būtų kų rašyti apie 
tų dalykų, bet tas užimtų per 

darbas "pušinamas”, galima; daug vietos laikrašty. Pažy-

Pereitų metų raštininkas, J.
Liolių pasakė įžanginę kalbų 
ir vedė susirinkimų. Naujoji 
kuopos valdybon išrinkti: Juo 
zas Kamandulis pirm., An-, an(j danced. A Lithuani-
tanas Dranginis _ vice pirm. an foJk daace was glven 
ir Antanas Akstinas — rašti
ninkas.

Nutarta ir šiais metais ko
legijoj pastatyti veikalėlį pri
taikintų blaivybės reikalui ir 
tuomi pločiau paskleisti blai
vybės idėjų. Kun. Vaškevičius 
skaitė trumpų paskaitėlę, ku
rioj pažymėjo blaivybės sva
rbą, paskatino visus ištikimai 
laikytis savo padaryto pasi
žadėjimo iy kitų tarpe blai
vybę platinti. Naujieji nariai 
buvo tik laikinai priimti, kad 

Toks nuoširdumas priduoda gulėtų naudotis kuopos teisė-
džl&ugsino, kuris ne tik pasi
rodo žmogaus veide, bet ma
tomas ir giliai širdy.

Visagalis Dievas telaimina ir 
sveikų palaiko gerb. jubiliatą 
dar ilgus metus. Ad multos an
uos, Reverendissime Pater.

.Lapkričio 15 d. rytų kun. 
Būblys savo 40 metų kuniga
vimo proga Kolegijos koply
čioj atlaikė iškilmingas Šv. 
Mišias. Asistavo kun. Skruo- 
denis, M. I. C., — dijakonu ii 
klierikas E. Andrulionis, M. 
I. C., — subdijakonu. Pritai
kintų pamokslų pasakė kun. 
K. Urbanavičius. Per Offer- 
torium gražiai giedojo Marla- 
napolio Kolegijos muzikos mo

mis lapkričio 11 dienų. Labai 
‘daug žmonių buvo susirinkę 
pasiklausyti ir labai džiaugė
si, kad Lietuva daro pažan
gų. Kun. Česna pirmų kartų 
buvo Lietuvoje ir gavo labai 
daug malonių įspūdžių iš sa-

numbers. Betty Jean Bilunas Įtėvelių Tėvynės, tais įspū 
9 years old sang two songs Ežiais ir su mumis pasidali

no. Labai jam ačiū.
i

by Los veikalą
Kun. G. Česna žadėjo pa

mokyti savo jaunimų gražaus 
veikalo ir ateityje atvažiuoti 
pas mus ir sulošti. Laukiame 
visi su nekantrumu, ^atote, 
kun. Česna sako, kad turi la
bai gražių trumpų veikalėlių, 
kuriuos atsivežė iš Lietuvos. 
Pasimirė pavyzdinga moteris 

Pa.simjrė pavyzdinga mote 
ris Barbora Kanslerienė. Ji 
buvo labai tyki ir gera. Visa 
parapija jos apgailestauja. 
Bažnyčioje ir kapinėse visi 
žmonės negalėjo susilaikyti 
nuo ašarų. Jos dukrelė, Kot
ryna Kansleriūtė, vargoninin
kauja mūsų parapijoje.

Susituoki^faU porelė 
Jonas Gurkus susituokė su 

Anele Vaikelevičiūte. Vienas 
ir kitas priklauso Šv. Antano 
parapijai bei' įvairioms drau
gijoms, kurių naes čia turime. 
Laimink juos, Dieve,'naujose

St Anthony’s school children 
to an accomponiment by Ge
ne vieve Jesonis”.

Turime Savu State 
Representative”

Petras Gutoskis, kuris bu
vo nominuotas demokratų i 
State Representative, tapo iš
rinktas. Mums, lietuviams, y- 
ra didelis džiaugsmas, nes 
jis yra mūsų žmogus ir labai 
padorus jaunikaitis. Jau jau 
nystėje parodė, kad moka bū
ti populiarus žmogus. Jis y- 
ra pabaigęs advokato moks
lus, priklauso Šv. Antano pa
rapijai, kas sekmadienį daly
vauja bažnyčioje ir, turėda
mas gražų balsų, dažnai šok 
gieda bažnyčioje. Už jo gerus

mis; vėliau, progai pasitaikius, 
jie bus jau formaliai priimti.

Sportas
luapkričio 10 d., Marianapo- 

lio Kolegijos futbolo tymas 
vėl parodė savo jėgas sporto 
aikštėj nugalėdamas stipry Dievas’ jį ir pslaimi-
Templeton lBghSckool » no, doodamas galios laimėti 
Baidwihsvillo, Mass., tym». stato representatlvo Beiki. 
Mananapoheėiai pradėję savo • paras
“maršrutą” varo jį kaip rei- yra atvaiiavę8 is prieS
k.a. Joks oponentas nepajėgia Į k#k(į UpkrKio U d.
jų sulaikyti. »••■ • « ,7 jis dalyvavo musų parengime

Šiam žaidime geriančiai pa-l _ _ _________ ____

'mblio sukaktuvėmis yra suin
teresuoti ne tik lietuviai, bet 
ir kitataučidi; pavyzdžiui, le
nkai biznieriai mielu noru li
pdo savo languose plakatus, 
garisnančius tų apvaikščioji- 
mų. Žydas vertelga duona, py 
ragais, S. Kassnonas ne tik 
pirko du bankieto tikietus, 
bet žadėjo puikų tortų ban- 
kietui pagaminti. Vietinė spau 
da irgi nepamiršta. Philadel- 
phijos arkidecezijos organas: 
"The Catholic Standard and 
Times” Įdėjo kun. I. Ziinblio 
paveikslų ir gražų straipsne
lį apie sukaktuves; "The Ke

rei. LAFayelte 2057

DR.A.RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIKURGA8

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzt’o) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Berodo tols Ir nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 8660
Re* Tek; VIRglnla 0669

DR. Y. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S - X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclseo Avė.

mėsių tik tų, kad tūli pliila 
'delphiečiai niūniuoja jau ir 
dainelę tokio turinio:

"Ne tas didvyris, kuris už
kariavo

Daugybę tautų no valdžia 

savo
Bet tns, kur’s veikia dėl la

bo brolių...
Ir nepamiršta skurdžių — 

varguolių.
Tokiu yr’ Zimblys, klebu-' 

nas mūsų,
Kuriam reikėjo bėgti nuo 

rusų,
Kaip • persekiojo jie jį, kad 

gynė
Šventų tikybų ir mūs’ tė

vynę.
Dabar, viengenčiai, kuris 

kų gali,
Už tų, kad gynė jis mūsų 

šalį,
Ir mūs tikybų, dėl jo lauk

tuvių
Suteikim laike tų sukaktu

vių
Trigubų, nes jis užsiturnavo 

Labai naudinga darbuote
savo

Ten... Lietuvoje, ir tarp ju-d 
(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS MARIAI:

OfltMi Tek LAFayette 4617 
Bm: Tel. HEAUouk «3M

Tek CANal 0267
lies. PROspect 4050

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vale. 

Rcsldcut-ijos Ofisas: 2454 W. S»tlk Bk 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vale. 

Seredomis Ir Nedtllomls pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1821 SOUTH H.VDSTED STREET 

Rezkleneija 6400 So. Artcslan Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 3 popiet 

6 Iki 8 v. vakare

Res. Phone
ENGLcwood 0441

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. MČCRAD1E
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 216

i Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaro

DR. P. ATKOČMfN AS
DENTISTAS

1444 SO. 4MJtl CT., CICERO, UJU. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 16—• vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHIOAGO 
Paned. Sered. Ir Subat S—9 vai.

Dienoms TeL LAFayette 67VS 
Naktimis TaL CANal 0409

DR. A J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: > iki > popiet, T iki 9 vak.' 

Nedėliojo pasai sutarti

Office Tel. REPublic 7604 
Rea TcL GROvcblU 0417

7017 S. EA1RFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
942S W. MAIMJUKTTE ROAD 
GYDYTOJA8 ir CHIRURGAS 

VaL 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. P-ll ryto 
NedJlfej susitarus

Tel. LAEuyette 7660

DR.F.G.WWSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: 2—4 Ir 7—8 vai. vakare

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

Office Phone 
1O2«

Rea. and Office
So. IrfMtvIU S» : 

CANAL 07Wd*

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appointment

sižymėjo Stanionis, Jurgaitis, 
V. Kazlauskas, Versiackas, Di 
rsė ir keletas kitų. Mariana- 
polis dabar laukia progos at
silyginti su Nichols Junior 
Kolegija.

O SKAITYKITE
Ą {DOMIAU8IU8 LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
\ LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

z j ., ž-. z \
•‘DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun

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

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS**, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chieago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Br«dway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

•‘MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K.’Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Ava., Chicago, UI., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

, Brooklyn, N. V. _ __________ _________________

Mariflnapolis — 21
Stanionis re.
Pakais rt.
Augūaas rg.
Kaoevičius c.
Dranginis lg.
Jurgaitis lt.
Mažukna la.
Versiackas qb.
Dirsė rhb.
V. Kazlauskas Ibb.
T. Kazlauskas fb.

Tempfctoa — 6

Moore re.
Valeton rt.
Diomme rg.
Bigsby e.
La Farr lg.
Starky lt.
Batsesky la.
Focha qb.
Valerre rhb.
Miserick lhb.
Lendo fb.

Užuojauta

Reiškiame gilių užuojautų 
studentui Pranui Pranckevi- 
Čiui mirus jojo mylimai ir 
brangiai motinėlei.

M&ri&napolio Kolegijos Vy
resnybė ir Auklėtiniai

Antanas Bambalas (L. K.)

pareigove ir duok, kad jie ir 
toliau būtų geri bei pavyzdin
gi katalikai bei lietuviai pat
riotai. Tautietis

NOVENOS
Kų. tik išėjo iŠ spaudos _

Novena, prie Šv. Antano 15c 
No vena Neoerstojančios Pa> 

galbos ................................. .. l(k
Novena prie Šv. Teresėlės,

Mažos Gėlelės antroji laida 10c 1 ~Kr«iy«i''"aii‘yir»ti-
! _ . i , , taisomos. VaJandoa nuo 10 Iki I *.Daugiau imant, duodama nusuoj nuo 10 iki i>. Daugely «<-

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SrKCULlSTAS

Paengvlns akly Įtempimą, karto 
entl ariatoatlml calvaa nkaudįjlmo. 
nalgimo aklų aptemimo, nervuotu- 
»o. ekau4am» aklų kartų. atMatoo 
trumparegyste Ir tollregyete. Prlrea- 
gto tr4wlngąl akiniu* Vtouoee ataltl- 
klmuose ecmmlnavlmas daromas au 
elektra, parodančia maklaualae klai
da* gpeclalė atyda atkreipiama I

nuolaidų

ADVOKATAS 
J. P. WAIT6NES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos iioklos:

MARDUETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET

Kampas Westarn ir 63rd St.
Telafonas PROspect 1133

Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go Ir PGtnvčloa vakarais nuo 

7 iki ®

•įtikimų akys atltatoomDe be akinių. 
"InlnoM pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ.

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso* 

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

DR. G. 1.8L0ŽIS
Tel. CANal 4123

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt SL> 
Valandos; Nilo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

re*. OAHal 41M

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—-4 ir 7—* vak. 
Rsredomis Ir Neddllomto pa*al sutarti 

REZIDENCIJA
6631 S. Califomin Avė.

Kel. Ofiso BOCLeutodl M1 
Rea VICtory 134>

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutarti 

Ofiso Ulei. BOUIevard 7820 
Mamų Tel. PROspect 1930

TeL BOlJLevard 7042

DR. G. Z. VEZH’IS
DENTISTAS4640 So. Ashland Avė.

arti 47tb Street 
nuo 9 Iki 8 vakar* 

SeredoJ pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WB5T 69th 8T.
Of. ir Rea. Tel. HEMock 6141

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

Office Tel. Wentw*f«a <22d

Rea Tek Hyde Park 8X96

— DR. SUSANA A. SLAKIS
•■•••m

ROSELANDO OFISE:
2 B. l«3rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI. 
Telefonas FULlman 0950 

Seredomis iki 9 vak. 
Suhatomis visų diena iki 9 v.v. 

Kas popietę nuo 3 iki 6,

DR. JOHN SMETANA
OMOMITRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas

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

Phone Ganai 0523

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2: ano d:2d-t:2o 

706 W. 35th Street

MOTERŲ I* VAIKŲ LIGŲ 
RPECIAJLtSTa

0900 SOUTH HAUSTED ST.
Valandos: 1 Iki 4 popiet: 7 iki 8 vak. 

Idakyrųs Seredomg

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
otiias

4729 So. Ashland Avė.
B luboe

CHICAGO. IU.
OFISO VAI.ANUOH:

Mito 16 Iki 13 vai. ryte, nuo t Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėllomla nuo 14 Iki 12 

valandai dienų
MXDway |SM

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAltrH 0**4 

Rea. i Tet PLAaa 2400
Valandos:

Nuo 16-12 v. ryto; 2-2 Ir 7-1 v. v. 
Nedėldlenials nuo 10 Iki 12 dienų
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VIETINES ŽINIOS
AVTBM6BH.I8 MELAI- 

MČJE ŽUVO DfK.
| JONELIO SESW

Baisi, traginga mirtis suti
ko roseland'rvtę, kunigo Jone
lio seserį, J. Venckienę ir ki
tus penkis asmenis. Važiuo
jant jų automobilius pateko 
tarp dviejų gatvekarių, kur 
jis tapo taip suspaustas, kari 
nelaimingiesiems nebuvo gali
ma suteikti jokios pagalbos. 
Sužeistųjų aiuiaiiavimai bei 
šauksmai sutraukė tūkstaati-

yra ▼njmus laikau. J kuopų pri 
nurašė vioua uarrja narė Uvšu- 

I tė .UkiaukMičie*ėr q kitob pa-

tvTpETROMttĖS 8U

LIETUVIAI PRISIDEDA 
VISUKUD, VISUR IR 

PRIE VISŲ

meilės vedami perskrido plautuvių mekyktuK gėrisi, kad; sudaro žmonėms įspūdžio, jeg
tųjį vandenynų. Netoli savo) svetimtaučiai pa» juos moko- 
mylimos tėvynės paauk ojn sa-’si; klebonai su pasididžiavimu

¥AKARIENĖ SERAI 
PAVYKO

Brvdgepart — Vakarienė
pagerbimui narių, neėmusių 
patalpos per 10 ir 20 metų, 
įvyko II d. lapkričio. Atsilan
kė labai daug svečių.

Vakarienę prade j®* pralietas 
M. Krušas malda. Pavalgius 
dlr-jes pirm. K. Mazefiauskie- 
nės paprašytas gerb. pralotas 
pasakė gražių kalbų. Po kal
bos 6 metų mergaitė L, Zolv-

kuopa labai dėkinga But
kienei ir jos dukrelei, kurios 
ne tik kad užleido savo namų, 
bet dar ir darbavos visų va
karų.

Waukegan, III. — Lietuviai 
tebegyvendami varge, prieš- , 
paudoje savo galingojo pri
spaudėjo iš gilumos širdies 

Viena ik buvusių I £aukį;. <*Qų varge, varge, var-

vo gyvybes. Turime didžiuos 
tis, kad ir mes, lietuviai, tu
rėjome tokių kurie pasiaukojo 
žmonių gerovei. Pasišventi
mas ir aukos yra būtinai rei
kalinga, tautai ir žmonijai nau

pareiškia, kadi svetimtaučiai 
lietuvių bažnyčiai aukoja. Žo
džiui, svetimtaučiai, įsimaišę 
tarp mūsų, yra s La Lomi mums 
pavyzdžiu.

Niekas nepaklausia, kodėl

nę rainių, kurni jokiu būdu ne-j tė gražiui padainavo tris dai- 
galėjo prieiti prie sužeistųjų.; neles “Kur Nemunas ir Dau-
itvykusi policija ir ugnege* 
lai išpiovė automobiliuje sky

lę ir ištraukė sužeistuosius.
J. Venckienė, važiavusių ta

rpe, mirtinai sužeista. Vietos 
ugnegesių kapelionas Williani 
Gorman aprūpino nelaimingų
jų. paskutiniais Sakramentais.

guva’’, “šalto žiemužė’’ ir 
“Berneli mūsų, Bekraipyk tui 
ūsų*’"’. Publikai jaunoji uaini- 
ninkė labai pati k o k

Gražiai dainavo ir visi kiti 
dain-ininkai: Garuckaitė, Gri- 
caitė, Zembacevičius, Kom«u- 
nask Visiems dainininkams

Keturios lietuvaitės r Margari-, kompanavo jaunasis Bemanius, 
ta Krištopaitis, Elena Čiuže-' Kalbėjo šios kolonijos vei- 
lienė, Mrs. Jennie Heliger —^ėjas T. Januli-!?.
Margaritos Krištopaitis sesuo dovanas; įteikė pralotas, 
ir Mrs. Marie Martus sunkiai

BUNCO IR CARD P ARTY 
PAS AMBRASIEN?

Bridgeport. — Moterų Sų- 
gos 1 kuopa rengia bunco ir 
card ptuty šį trečiadienį, lap«- 
kričio 21 d, 1:30 vai. popiet, 
gražiame B, Ainfcrasienės na
me, 6800 So. Artesian St.

Turėsime gerų “refreshme- 
nts’r. Dovanos supirktos grai
žius — po vienų aut kiekvie
no staliuko. Komisijoj ePa-rbno- 
jasi mūsų energingiausios na
rės: K Ambrasienė, A. Kučkv- 
skienė, A. Alefcsiūnienė.

Į geli mano, kada aš tave išvar- 
gsiu”.

Žiaurūs valdininkai jo bal
so neklausė, jo nesigailėjo, nes 
lietuviai buvo neapsišvietę, be 
jėgiai. Jie terado
mų religijoj pas Visagalį Bie 
vų.

Religija iškelia žmonių ra
pse virš gyvūnijos ir juos pa
daro visus Dievo vaikais. Re
ligija yra svarbiausias įkvė
pėjas mokslo, literatūros, dai
lės. Religija ugdė senovės tau
tas, Religijos įtakoj jo- augo. 
bujojo^ o jos netekę sugriuvo-,

35 narėms

Įžangos bilietai po 35c. Pra- 
a_ šome sųjungietes ir iš kitų ko

lonijų praleisti minėtų popietį 
sykiu su mumis. Pradėsime pu 
nktualiai 1:30 vai. popiet. T.

Visi, smagiai laikų prateidlę. 
pasitenkinę skirstėsi namo. RADIO
IŠ SUMEČIU VEIKIMO

dingą, nes be to nieko negu- tas svetimtautis pas mus at
liula atsiekti. s i rado f Kas jis toksi Kokiais

sužeistos ir nuvežtos į Šv. Lu
ko ligoninę. Juozas Venckus 
tapo lengvai sužeistas. Jau 
grįžęs iš ligoninės.

MARIJONA 
KARNAUSKAITĖ

Mirė seRmad-., IbpRrlčto 18 
<£. 1934! m... 5:2X1 vai. ryto, su
laukus 24 metų ar.tžiaus. Gimė 
Henriu. IM*.

Paliko- dideliame- nuliūdime 
Tėvą Vincentu, tris brolius Juo
zą. Antaną. Bernardą; seserj 
Frances, dvi brolienes Marcelę 
ir Gsnavia, gimines ir draugus 
tr drauges.

Kūnas pašarvotas 1410 8o.
49tb Court,. Petkaus koplyčioj. 
I>»4db tumės vffllau bus- praneSOos. 
prausė tau

Nuožlrdžlaf kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Broliai, Se
serys, KioBenės, Giminės Ir 
Drangai. Z

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bon'us Ą. Petkus. Telefonas 
CICero S109.

Marąuette Park. — Lapkri
čio It d. vietinės sųjungietes 
surengė šeimyniškų vakarėlį 
Butkų name. Susirinko* nemar 
žas būrys sųjungiečių su saivo 
šeimynom, taip pat ir svečių.

Po skanios vakarienėj iš
reikšta gražių minčių apie 
Moterų Sųjungų ir kad dabar

Šiandie 7 valandų vakare iš 
stoties W GBS- pastangomis 
Peoples rakandų išdirbystė-s 
ko. krautuvių skambės kitas 
reguliaris antradienio radio 
gražus ir įdomus programas, 
kurį išpildys H. Bartush, A. 
Čiapas, Peoples radio duetas, 
trio ir kiti. Aišku, kad bus 
daug k© gražaus ir naudingo 
kiekvienam pasiklausyti.

Rap-. J. A.

I Vžuvo,
Mes, katalikai, lietuviai, re

ligijos vedami, toli pašokome. 
Rodosi, neįtikėtina! Lietuvių 
antojų sūnŪH savo tautos rei
kalais lankosi pas popiežių, 
Romoje; savo tautos reikalais 
Tautų Lygoje veda, gina savo 
tėvynės laisvę,, reikalus. Ne- 
naujiena girdėti žymiuose uni
versitetuose lietuviukus stu
dentus besimokinant, kur iš
simokslinę grįš urano dirbti 
savo šalelės gerovei. Per var
gus į garbę! Mums gerai ži
nomas prel. Šivųikis iš Ame
rikos nuvyko į Filipinų salas 
profesoriauti, o įš ten parvy
ko į tėvynę savo* numylėtam 
kraštui dirbti.

Religija įkvėpė* tėvynės mei
lę Dariai-

Ve, kita aviacijai mūsų, lie
tuvių, auka! Palaidojaine Jo
nų Švažų, Šv. Baltramiejaus 
parupijonų, Waukegan, III., 
žuvusį belekiant lėktuvu. Tė- 

nusiranum- vejįuį įvažai verkia savo drų- 
saus, gero sūnaus. Jaunikaitį 
laidojimo metu pagerbė vald
žios aviacijos atstovai. Mes, 
lietuviai, reiškiame Švažų Šei
mynai gilios užuojautos, tikė
dami, kad Visagalis jų. neap
leis. .

Netenka abejoti, kad trum
poj- ateityje išauš it mums, lie
tuviams, šviesi saule, kad nu
švies lietuvių tautui. Kur lie
tuvis bebūtų, tiktai kad jis 
vis lietuviu būtų, nežūtų-.

Dieve, mus, lietuvius, laikyk 
vienybėje ir laimink jų gyve
nimų, jų darbus. Bėglias

tikslais! Prie kokių aplinky
bių! Užtenka, kad jis svetim
tautis, tuo mes ir didžiuoja
mės.
. Jeigu užklysta vienas, kitas 
svetimtautis pas lietuvį gydy
tojų (dažniausią gal dėl to, 
kad ta gydytojo ofisas randa
si jam parankioje vietoje), ar
ba dėl panašių priežasčių, tai 
kuo čionai būtų didžiuotis?

Jeigu airis eina pas lietuvį 
biznierių todėl, kad prasisko
linus nuo lietuvio lengviau 
paspiukti, irgi*, rodos,, nėra ko 
didžiuotis.

Jeigu žydas aukoja liet avilį* 
parapijai vien tik kati savo 
biznį išgarsinus, koks gali iš 
jo būti mums pavyzdys!

fjrirra'inė^, kad- svetimtaučiai

viskas, kas svetinio, y» ge
resnis, nei savo. Nestebėtina, 
kad lietuviai vis daugiau pra
deda lankytis pas svetimtau- 
čius gydytojus, advokatus, bi
znierius, pagalios, net ir į 
svetimtaučių bužnyčias prade
da vaikščioti. O mūsų jaunuo
liai prie svetbnų,, kaip bitės 
prie medaus.

Paieškojus lengvai rastik 
niėin i>avyzdiių ir tarp savų
jų. Didžiuokimės lietuviais, u 
lietuviai didžiuosis mumis.

K. R. Vosilka

BALIUS
PhiladeĮpina, Pa. — Kas iš* 

pili ladel phįįieči ų išvakaryįe 
Padėkos Dienos, 28 lapkričio^ 
vakare, norės pasilinksminti, 
lai nepamiršta tų vakarų atei
ti į Lietuvių Muzikalų- svetai
nę, ties Allegheny ir Tilto’iM 
gatvėmis. Tų vakarų bus 43* 
metinis kulius paeeipinės Šv. 
Jurgio dr-jos.

Kiek man žinoma, baftm 
bus labai puikus. Ir įžanga su 

eina pas mus. Bet kiek nepa- Jrabužiij pasrdėjrniu bus tik-

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTIES PfflLADELPBIA, PA.

SKAfTYTOJy BALSAI
DIDŽIUOKIMĖS, TIK NE 

3VETIMTAUČIAIS

sįtenkinuno ir priekaištų kai 
mūsiškiai nueina pas svetim
taučius.

Aukštinimus svetimtaučių

tai 25c. Kas mėgsta šokti, bū
tinai turi dalyvauti bHliujB, 
nes orkestru lute pirmos kle- 
sos. K. V.

ONOS
GURINSKIENĖS

nUrusft»» lapkričio 20 d. 1932 
m., Chlcago, III. Pamaldos į- 
vyks trečiadieni, lapkričio ZT 
d. 1634. 8v. Jurgio parapijos
bažnyčioj 7:20 vai. ryto. Kitos 
pamaldos jvyks lapkr. 20 d. 
Vištyčio pn.rap. bažnyčioj. Ll»- 
tuw«Jte:

lMūožlrdžiali praėome gAnines, 
draugus, pažįstamus dalyvauti.

Nuliūdę: Vyras Juozapas Gu- 
rinskas ir duktė Monika.

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

A|ft
JONAS SIDLA

kuris persiskyrė su ftluo pasau
liu lapkričio 21. 19*38 m., su
laukęs 45 metų amMnus, gi
męs Panavėžlo apskričio, Bir
žų- parapijos, GranžeUų kaime. 
Liūdnai atminčiai bus atlaiky
tos gedulingos padnaUdos lap
kričio 22 dieną, 8 vai. ryto, 3v. 
Antano parapijos bažnyčioj. Ci
cero. III. Meldžiam vi'sus gimi
nes- Ir draugus atsllankytt1 Į 
pamaldas, o po pamaldų J na
mus 19 Str. HprlngfieM Avė.

Liūdnai praslinko vieni me
tai kaip ta žiauri (r negallės- 
ttfnga mirtis tftplėfiė man myll- 
ml&usj vyrą Ir dukrelę: Bran
giausia tėvelis, kuris mus taip 
Medingai mylėjo ir sunkiai Ir 
rfl-pesti-ngtvl dėl mflm| <U'rb»> IM' 
paskutinės savo valandos Mas 
nesurandant sau Jokios ramy
bės Ir niekados nesurasime be 
tarvęs mūsų brangia urIs vyre ir 
tėveli Ir gailios aAaros nuolat 
▼Ilgo mūsų blakstienas ta ne
laiminga mirtis atskyrė tave 
taip anksti nuo mūsų bet tavo 
patvyedivs nlehrvlos nuo- mūsų 
aklų nenueis Ir tavy taip tik
ra Ir Širdinga meilė dėl mūsų 
niekbdos nuo mūsų neittalnldra, 
o dabar brangiausias vyre ir tiė- 
velt Ilsėkis sau ramiai tegul 
tau būna lengva St Salta že
melė. O mes dar vargsime ke
liaudamos pas tave, o Irada 
mūsų kelias mums pasibaigs, 
neužmiršk mūsų mylim ta,tįsios 
vyre Ir tėveli* pasitikti mus.

Nullfkbę esame: MStifrls F.lk- 
bleta, Duktė CTeamn-ra lt- Bro
liai ir Giminės. 

DOMICĖLĖ
VENCKIENĖ

Mirė lapkričio 18 d.. 1934 m. 
12:4*3 vai. ryto, sulaukus 32 
mastu amžiaus. Gtmč CRtcagv,
m.

Paliko dideliame nuliūdimo 
▼yrą Juozapą, keturias dukte
ris: Joan 7 meti), Rita 6 me
tu, Doltores 3. mstųt Theresa 2 
meto): motiną Katariną, dvi 
seseris Mtarion Malinauskienę, 
Rvo<f.r} A titaną, vienuolę seserę 
ClarttA. 4 brolius: Antaną, bro
lienę Rese, Andrew, brolienę 
Irene, Mykolą, brolienę Mary, 
kunisą. Stanislovą JoneU, uoAvj 
Ir unftvlenę Joną ir Leokadiją. 
VencRus, 4 ffvogertus Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 10*940 8o. 
Mlcht'ąnn Avė laidotuvės įvyks 
ketvirtadieni, lapkričio 31 d., 
IS namij 8 vai. bus atlydėta į 
Visų Šventų parapijos bažny
čią. kurtoj ivyks ąntft-.llnson pa- 
mačdbs už velionės stelą. Po 
pamalihj bus nulydėta. J. gv. 
Katultiem kapines.

NuoMrdžfat kviečiamo visus 
ąlmlnes. dmuRtis-Kes ir požys- 
tamus-mas dalyvauti itose lai
dotuvės*.

Nr.Ufldę: Vvmm, BnlrDerys
Motina. Seserys. Broliai. 1’nlL 
vlsė k> Giminės.

Lstfdot.tisėmN patarnauja gra- 
borlus Stanley Mažeika. Tele
fonas YARda 1188.

(Tęsinys nuo 1- pusi.) 
rgiečių,

Kaip ir tarp kilnių kazi- 
mieriečių,

Kur, prie Kaulakio, būda
mas uoftir,

Veikė dėl spėčic savųjų 
brolių...

Ir rėmė vargšus savo ska
tiku...

Reik’ jį papuošti laurų vat- 
niku;

Reikia apšaukti tiesiog dic- 
vaiičiuv

Jį, sūnų kilnų tėvų - žemai
čių;

Reik’ net įkurti jam ir Šve
ntinę,

Kadi drųsi»i gynė jie mūs’ 
tėvynę

1f pastatyt reik’ joj jam 
aukurų,

Bei reik’ šaukt tiel j«: Va
li#! L irs U ra t L

Gyvuoki Zimbli! Ad multos 
■MnaCt. — (Ilgiausių Į 
nretųi !...)>

Lai šaukr krekvienasi dėl jo ] 
litvaaias — (lietuvis).

Ir tai taip garsini, kaip 
grimui ’ griaustinis,

Kari dėf Bnžnyčies, bei dėl 
gerovės ..

Mūsh| — lai nardos jis jū- 
rėj šlovės!”’'

Beje, girdėjau, kad tarp ka- 
Įzhmergeiiųi tam tikaCuo — pn- 
initnė.jimiif tų kunigo ZimhHo

I sukaktuvių nratenuinstiingai, tia- 
rbnojas Pranas Plikai rr Ka- 

, zyu IDkryžau '

Net svetimtaučiai pus mus! I 
Pakartotinu*; išsireiškimas niū 
sų spaudoje ir pasigyrimuose. 
Lietuviai gydytojai giriasi, 
kad jie svetimtaučius gydo; 
lietuviai advokatai, kad jie 
svetimtaučius teismuose gina; 
biznieriai didžiuojasi, kart sve

Girėtiai, kurie jos timtaučiai pas juos perka; lie

€3 .

Kada pasibaigia žmogaus 
kelione paveskite savo rūpes- 
čio»: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100 

2SO6 W. 63rd St.
PUL. 4151 

10734 S. Mrchigart
Dvi koplyčios, vargonai, ka
rai, ambulansas ir mūsų ma
lonus patarnavimas dienų ir 
naktį labai pigiai.

t .
Visi Telefonai:

Yardst741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J.F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

46054X7 So. Hermkage Aveuue

VENETIAN M8NUME UI CO., INC.
BdtoMfąl ankėteHoS*- esotlnaią

Ir GnHuiauilą

DkUteusto pamtnfchr dirbtu v* 
Cblcagoj

Buvlri 50 metų prityrimo
-------o*------

rirklte Mestai Ii dirbtuvės tr 
taupykite plnlpis

-.....  »------
Mea atlikome darbą daugeliui iym 

aAt Gblėagos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Chicago, Illinois
6~IO3

GRABORIAI
LACHAWrCH 

IR SOMOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvės* kuoplglauslą 
Reikale meldžiu atsmaukti. • mmao 

darbu būsit* udganėdOitl Trt. O4N*t MM arba Mld
2314 W. 23rd VU Ohioago 

1439 8. 49th Ct. Cicero, I1L

TelefraM YARda 1138

STANLEY P. MAŽEKA
GRABORIUS

Toriu automobilius visokiems 
reikalams*. Kaina prieinama 

3319 Lituanica A venų® 
Chicago, Dl.

T«8. LAFayette S679
J- Llule vlčlus

G ra bortus 
Ir

Baisamtibtojaa
Patarnauja Chlca 

goję Ir apylinkėje.

. Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4O»2 Arrher Are.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai
1410 80. 49th COURT 

Cicero, Illinois y
Yboae Cicero 2109

I.J. Z 0 L P
ORABORIU8 tr LAIDOTUVIŲ 

VEDRJA8
1646 West 4#th Street 
Tel. BOUlevard R9«»S—»M1»

JUOZAPAS EUDEIKiS 
m TĖVAS

Jeigu norite daHcuno 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pasaukite...

REPublvc 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(^Teturime sąryšių so firma

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanika Avė.
T«L Bonlevard 4139

SIMUN M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALHAMUOTOJAS

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 Wwt 18th Street

Telefonas MOVroe M77

J. F. BADŽIUS
* rne.

T.nc-nrvrv o kabo rhts
Palaidoja už J25.00 Ir aukAČIao 

Modernlžka koplyčia dykai W. lkth H*. Tai- GAjrta S4-1A 
7_ ebftmgo. ra. - J



6 P*XttOAS Antradienis, lapkr. 20 d. 1934

GAUSINGOS MINIOS “DRAUGO” 
JUBILIEJAUS IŠKILMĖJE

KARDINOLO JUBILIEJUS

l( Pabaiga nuo 1-jo pusi.) 
Tik religinės iškilmės 

j Mūsų Kardinolo jubiliejus
.BĖJO J. E. VYSKUPAS MATULIONIS: šiandien apribojamas vien ra- 

J J judinėtais tfMynimU, berakinu
pjžvakar buvo “Draugo” du. Jis kalbėjo, kad rėmimas'pašalinių iškilmių — bankie-
ęna pilna to žodžio prasme, 
ikstantinės žmonių minios 
usakimšiai pripildė didžiu- 
Lietuvių auditorijų. Pau

lis atvykusių svečių nebega 
jo įtilpti, dėlto buvo priver

ki grįžti atgal, apgailestau
jant, kad tokiai istoriškai ilt

inei nepaimta dar didesnė 
lė. Svečių suvažiavo ne tik 
Chieagos ir apylinkių, bet 

[r iš tolimesnių, miestų. 
Programa, kurią prirengė 

erb. vargonininkai, varg. A. 
ociui, muz. Daukšai ir muz. 
. Brazaičiui vadovaujant, bu 

ro graži ir įvairi. Nors pro- 
rama buvo ilgoka, tačiau ne- 
ubodo, nes dažnai mainėsi 
oš dalyvių veidai. Skambėjo

katalikiškos spaudos šiandien 
yra vienas iš reikalingiausių 
ir aktualiausių katalikų reika
lų. Priminė, kad Bažnyčia į
spaudos reikalą didžiausio dė kitados yra pareiškęs, kad ne 
mėsio kreipia. J. E. Vysk. įtinkama rengei koki nors po- 
Matulionis džiaugėsi dienraš- kyliai, kada ekonomiškas slė- 
čiu “Draugu” ir jo. darbiais rimas spaudžia žmones. Šiais 

kilnios dvasios i? aukšto* pro 
to sumetimais Kardinolas jo
kių iškilmių neturėjo nė Ry-

yedamajin Im Šalie institu* RllRYS VEIKĖJU PASIDAR dymU* Toliau, valstybės sau- ganizacijų narys. ši aplanky
tai, o paskiau Manhattan. maiZii ar ^uu’° organai tame krašte su ■ bė rodo, ko siekia Klaipėdoskokgtjon. Moruose ji. dar* i SAVO LABDARIŲ tlKYJE sekė kelias teroristines grupes, vokietininkai, juo labiau, kad 

kurios kėsinosi nužudyti jiems | sprogstamoji medžiaga \ ra to 
nepalankius asmenis. kios rūšies, kuri naudojama

Spalių 26 dieną valstybės tik karo reikalams. Iš kur ši 
saugumo policija padarė kra- medžiaga atsirado Klaipėdos

taip nepaprastą pažangą, kad I 
U. S. prezidentas Clevelandas I Praeitą šeštadienį labdariai 
pasiūlė jaunajam Mundelein-1 važiavo į labdarių <įkį dar- 
ui įstoti į kato laivyno aka-: buotis. Buvo visokių darbų di- 
deniiją Annapolyje. . ''rbtLa stogus dengti, kelius pa-

Bet jis nesutiko ir pasirin- Į taisyu ir mišk* ^genėti, ne
tinkamus medžius iškirsti. 
Taigi padaryta gana daug 
darbo ir pagražintas miškelis. 
Žmonėms, atvažiavusiems, bus 
daug linksmiau. Laiku bė
gant labdariai padarys tą mi
škelį vienu iš gražiausių. Dar
bavosi: 6 kp. — A. Rugienis, 
J. Bardauskas, A. Bacevičia, 
J. Šlauta, J. Valaitis; 3 kp. 
— Motekaitis, Bladikas, Vaiš
nora, Laugaudas, Vaišnora. 7 
kp. — Brazauskas, Bartkus, 
Baliauskas, Žalimas. Fabijo- 
naitis. Kontraktorius Jonas 
Bacevičius su savo darbinin
ku darbavosi prie stogo. Su

krašte, visiems aišku. Vokie
tija aprūpina netik Austriją, 
bet ir Klaipėdos krašto prieš 
valstybinius gaivalus visokia 
karo medžiaga ir ginklais, kad 
tik tie gaivalai čia keltų vi
sokius sukilimus ir triukšmą. 
Tačiau dabar laiku susigrieb
ta ir Klaipėdos krašte šiems 
gaivalams yra užkirstas ke
lias. Tsb.

tą Klaipėdos krašte pas Ka
rai iškių dvaro savininką Ma
ksą Hundsdorferį. Po kelių 
valandų ieškojimo dvaro dar
že buvo surastas maždaug vie
no metro gilumoje sprogsta
mosios medžiagos sandėlis. Vi
sa sprogstamoji medžiaga bn- 
vt> sukrauta į tam tikras dė
žes, kurių kelios jau buvo pra
imtos. Dėžėse rasta sprogsta
moji medžiaga yra geltonos 
spalvos ir cilindrinės formos.

Valstybės saugumo organai 
.štyrė sprogstamosios medžia
gos sudėtį. Pasirodo, kad tai 
yra inelinitas. Si medžiaga iš
rasta dar tik 1927 metais. Ir 
jos sprogimas yra labai Imi-

to, priėmimų ir kitų pagerbi- 
mų. Toksai yra paties KarHi-1ko hBni«0 P**"*™*- 
nolo noras ir prie to įsak- Vincento aaminarijon, La
miai prisitaikoma. Kardinolas 'rob*- p*> 0 «“ski,u i5vS'ko 

Ryman. Moksluose taip pasi
žymėjo, kad su Šventojo Sos 
to specialiu leidimu įšventin
tas kunigu 23 in. amžiaus.

Grįžo Brooklyno vyskupi
jom Už poros’metų paskirtas 
vyskupijos kancleriu, 30 me
tų amžiaus — monsignoru, 
1909 metais — vyskupu pa- 
gelhininku, 1916 m. — Chica 
gos arkivyskupu, pagaliau 
1924 m. — kardinolu.

.Jr
Jo Emin. Kardinolas Mun-

bei nuopelnais, padarytais bė 
gyje 25 metų. “Draugo” nuo 
pelnai Bažnyčiai ir tautai y- 
ra dideli” — kalbėjo Vysk.* me minėdamas ten savo jubi- 
Kankinys, kurio kalba paly-’jįejų. Atlaikė šv. Mišias šv.

Petro bazilikoje, padėkojodėta grausmingais aplodis
mentais.

Konsulo žodis
Gražiai ir nuoširdžiai “Dr 

augą” pasveikino p. Ant. Kai 
vaitis, Lietuvos konsulas. Pri

'dainos, muzika, trumpos kai-Į ^a<i spauda turi didelę
bos. Pasirodė, kad parapijų ji Saii skleisti dorą ir
choruose yra daug stiprių jė-, ®udorą, džiaugėsi, kad “Drau 

gas” per 25 metus savo skai
tytojus dorino, švietė, kėlė 
juose tautinę sąmonę ir dėl 
'to užsipelno pagarbos ir pa
ramos. Taip pat pareiškė pa
sitikėjimo, kad “Draugas” 
ir toliau skleis tas kilnias idė 
jas ir laikysis tos linijos, ku
ri veda mūsų tautą j laimin
gą ateitį.

Bendrai imant, visa

gų, daug talentų, apie ku
riuos daugau žinių rasite vie
tinėse žiniose.

Vyskupo atsilankymas ir 
kalba

Apie šeštą valandų į “Drau 
go” jubiliejines iškilmes at
vyko J. E. Vysk. T. Matulio 
į.is, lydimas J. M. gerb. pra
loto M. Krušo. Gausingoji 
publika Garbingąjį Svetį triuk 
stilingai pasitiko. Visi džiau
gėsi turėdami progą savo aki
mis pamatyti Vyskupą Kanki
nį ir išgirsti jį kalbant.

Jo Ekscelencija, pradėda
mas kalbą apie katalikiško
sios spaudos reikšmę, pasvei
kino dienraštį “Drangą” ir 
visus jo bendradarbius ir 
skaitytojus savo ir Lietuvos 
Katalikų Veikimo Centro var

Dievui už sveikatą ir už kitas 
malones ir grįžo Chicagon.

Tad šiandien po pamaldų 
įvyksta tik vyskupams ir ku- 
rigams pietūs Drake viešbu
tyje-

2,000 vietų katedroje

Apskaičiuota, kad daug 
tūkstančių žmonių dalyvauja 
jubiliejaus iškilmėse. Iš jų vi
lių vos 2,000 telpa katedroje.
Daugumą šių vietų katedroje 
užima suvykę kunigai ir vie
nuoliai, taip pat žymieji pa-
saulininkai, kuriems rezervuo žmonių gerovei, 
tos vietos..

P. CONRAD
FOTOGRAFAS’ 

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

420 WIXT «3r<l KT. 
Englvwood 5840—5883

delein yra ypatingai talentuo automobiliais atvežė ir parve- 8U8 Rasta sprogstamoji med 
tas statyme — Bažnyčios plėjžė: 6 kp. — Bardauskas; 3 kp. 
time. Valdydamas per 18 me- Vaišnora; 7 kp. J. Krotkus. 1
tų Chieagos arkivyskupiją, 
jis čia pastatė daugybę nau
jų bažnyčių, mokyklų, ligoni
nių ir kitų katalikiškų įstai
gų. Pastatyta kunigų semina
rija St. Mary of the Lake, 
Mundelein, III., amžinai liu
dys jo didelius ir garbingus 
nuopelnus Dievo garbei ir

Pasiliekanciųjų lauke minių 
naudai yra įtaisyti garsiakal
biai, pef kuriuos jie gali klau 

augo” jubiliejinė programa fy,is pama,dų eig08. 
paliko gražiausių atsiminimą

Kardinolas. statytojas

Kardinolas Mundelein yra 
62 m. amž. Gimęs New Yor- 
ke — Šv. Nikalojaua parapi

‘Dr-

KRITIMO PER LANGUS 
EPIDEMIJA '

Chicagoj pasireiškia kriti
mo per langus iš aukštų na
mų epidemija. Trys moterys 
tuo keliu pasidarė galą pas
taromis dienomis.

%

PETER WENGELEVSKIS
4500 SOUTH TALKAM AVENUE

T A V S R N
Užlaikom visokios rūšies gėrimus.

J

Seniausia lietuviškų valgių išdirbvstė sūrių, sviesto. 
Užlaikome grosernę. Taipgi sveikinam “DRAUGĄ” jo 
25 metu sėkminga darbuote ir būsiu skaitytojas ir jo 
lėmėjas. >

STANISLOVAS DAUGELAVICH
3251 South Emerald Avenue

CHICAGO, ILL.

Sveikinu dienraštį “DRAUGĄ” su 25 metų jubi
liejumi ir linkiu ilgiausių metų ir taipgi sveikinu savo 
kostumerius, kuriems visados širdingai patarnavau tai
sydamas ir gydydamas dantis.

DENTISTAS A. JUOZAITIS
3261 South Halsted Street

Phone VICtory 5048

kp. Town of Lake, labd. dar
buotoja P. Ogintienė atvežė į 
labd. mišką darbininkams ka
rštos kavos ir užkandžių. Tai
gi ačiū širdingai visiems už 
pasidarbavimą. ' Valdyba

Reikia melsti Dievo, kad 
Jis dar ilgiausius metus teik
tųsi užlaikyti Šveiku ir stip- i 
riu mūsų Ganytoją Kardino-1 
lą Arkivyskupą.

Mine policijos 
kapitonas

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • Iki 5 

Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos 
vakarute ( iki t 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RKPiihltc MOfl

žiaga nors šiek tiek sudrėku
si, bet nesugedusi. Todėl spė
jama, kad ji buvo užkasta vi
siškai neseniai.

Pats dvarininkas Hundsdor- 
feris policijos suimtas ir nu
gabentas į Klaipėdą. Dabar 
stropiai vedamas tardymas ir 
toliau tiriama rastoji sprogs
tamoji medžiaga. Hnndsdorfe- angliui Kam mokėti aukėtaa 

. , • v i , kainaa. kada galite pirkti geriau-
ris yra buvęs vokiečių kariuo- sius tiesiog iŠ mainų. Screenings,

. ... .. ... . | $4.75: Mine Kun, $5.75; I.ump or
menes artilerijos, karininkas ir egg. $e.oo.......................... . .s. ..

NORTHERN COAL CO.

SURASTAS SPROGSTA
MOSIOS MEDŽIAGOS

SANDĖLIS KLAIPĖ- 
DOSKRAŠTE

Klaipėdos krašto priešvals
tybiniai gaivalai visokiais bū
dais varydami savo išdavikiš- d*orferis suirntas ir nusiųstas 

į ką darbų neapseina ir be te- j Bajorų kalgjimą

touėl apie sprogstamąją med
žiagą gerai nusimano. Polici 
jos tardomas jis prisipažino 1 
kaltu laikęs be leidimo sprog
stamąją medžiagą, tačiau aiš
kino, kad ją laikęs kelmams 
sprogdinti. Po tardymo llunds

Lawn<lalc 73AG Merrimac 2524

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chlcago, III.
TEu. RKPCBlilC aso*

Katrta perkate anglie 14 
dralverlų. siųskite juos | 
CRANE COAL CO. Oausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pinfgų.

Mirti Chic^ii^im, p»rl7“.ak‘«- P^yal-

joje. Baigęs parapijos moky- k, pabojo, Trimakas kap.• kel(.tas
klą jstojo knksčiomų brolių tonas T. HovVard, 65 m. amz.

• - - 

Pažymėtina, kad šis dvari
ninkas buvo veiklus Klaipė
dos krašto priešvalstybinių or-

— Ką tu darai? Kam šis 
mazgas? .. . ...a > .

— Rosetando choro grupė 
su ponia Bartu&li taip-gražiai 
padainavof - Užrišau mazgą, 
kad neužmirščiau.

šeštoj, ar septintoj, eilėj nuo 
steidžiaus sėdi trijų žmonių 
grupė. Per programą vyras iš-

ŽIŪRINT PRO DELNĄ : Ir aš buvau “Draugo” ju- siima is kišenės bundulį, iš-
------------ billejiniam koncerte. Žmonių, vyn*°ja ~ senvičiai. Pradė-

Nenoriu, tavorščiai, insoltin-* žmonių nei alkūnėmis pra- ^us vajK7ti, poperai čežėti, ša- 
ti aukštų škulių (universite- i simušti. Tokioj minioj, žino- ,e buitis daro pastabą, 
tų), ale kad yra tokių, kur, ina, pasitaiko ir įvairių kuri-
kaip žmonės pasako, studen- jozų. >
tai su kitais mokslais, futbo-j Sėdi šalę manęs vyras su
lu, sykiu išeina ir mergųlo- moterim. Po vieno programo j > — Dovanok, tamsta, — at 

gijos “kursus”, tai patvirtina numerio, vyras išsitraukė iš sako moteris. — 6 valandą
ši rokunda. UžklauRti vieno 
universiteto studentai, su ko- 

I kiomis merginomis jie labiau
siai mėgsta “dates” daryti,

J

Į TETKR’S
Seniausia Čeverykų Išparduotuvė

Savininkas Ponas TETER’fl yra teisingas žmogus ir 
užlaiko geruR čevervkus. prieinamos ir žemos kainos.

3401 SOUTH HALSTED STREET

%

— Tamstele, ramiau. Dabar 
programas. Teks gražus, toks

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.
V I

Urmu — wholesale parduoda ir pristato į alines kom
panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

T ei. Yards 2084 ------------arba--------------Boulevard 7179

kišenės nosinę, ausukė ir už- pas mus būna vakarienė. O 
mezgė mazgą. Jo žmona tą mes atėjome anksti, kad ga 
pastebėjo ir klausia. viis sėdynę.

atsaką:
1. Su tomis, kurios yra gra

žios. (Bedūlės tos negražios,
' kur joms dėtis!)
' 2. Su tomis, kurios mažai
> valgo. (Suprantama už stude
nto pinigus).

3. Su tomis, kurios linksmos, 
(Surauktomis nosimis, lyg de
vynios pėtnvčios, nei aš ne-
laikinu).

4. Su tomis kurios mažai va- 
(Igo. (Ir vėl!)

5. Su tomis, kurios gražiai 
šoka.

6. Su tomis, kurios mažai 
valgo. (Suprantama, didžiau
sias studento galvoje rūpestis, 
kad čiapeui hauzės bila ne- 
būtų perdidelė).

PERKAM
LIETUVI8-

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC • KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET

L. .....
Tel. LAPayette 1083

SURYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

%
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