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LIETUVA RAGINAMA MOKĖTI SKOLAS
POPIEŽIUS LAIMINA CHICAGOS 
KARDINOLĄ, KUNIGI jį, IR VISUS 

TIKINČIUOSIUS

PRAMONININKAI 12-ai VALSTYBIŲ 
ĮSPĖJAMI PASĖSTI

TURI PARŪPINTI DAU- RAGINIMAI
GIAU DARBO BEDAR- i _______

BIAMS

KOKIO LAIVYNO 
NORI JAPONAI

DAUGIAU “DRAUGUI” 
SVEIKINIMŲ

Kardinolo jubiliejuje dalyvavo 
1 7 arkivyskupų, 78 vyskupai 

ir 9 abatai

ATLANTA, Ga., lapkr. 2(1. 
— Prez. Roosevelto ekonomių 
ko atstatymo viršininkas D. 
R. Riehberg, kalbėdamas j 
pramonės ir biznio vadus įs
pėjo juos, kad jie imtųsi 
priemonių surasti darbo 4 ar 
5 milijonams darbininkų. Jei 
jie trumpu laiku to nepada-

BUVO IR J. E. VYSK. T. MATULIONIS
.Jo Eminencijos Kardinolo j ». ...... , ,,, ... . Šiose iškilmėse tarp daug'

Mundeleino, Clncagos Arkivy
skapo, 25 metų vyskupiškos vyskupų buvo ir mū Įyyg, krašto vyriausybė vis

konsekracijos jubiliejus va
kar įvyko taip brilijantiškai
ir tokia tvarka, kaip buvo ap 
rašyta vakarykščiam “Drau
ge.’’ Procesija j Hvc. Vardo 
katedrų ir iškilmingos pamal
dos — pontifikalinės votivi- 
nės šv. Mišios ir su tuo susi-
jusios ceremonijos padarė di
delio įspūdžio.

Pamaldų eiga buvo girdi
ma per garsiakalbius aplink 
katedrų, taip pat per radijų 
buvo transliuojama nuo 10:30 
iki 12.15. Per radijų ko aiš
kiausia buvo girdimas korų 
žavus giedojimas, šv. Mišių 
»iga ir Jo-Emin. kardinolo 
lfayes kailiu katedroje. New 
Yorko kardinolas sveikino 
mūsų Kardinolų jubiliatų.

sų vyskupas kankinys, 3° | daugiau ims plėsti savo veiki
ose. vyskupas T. Matulionis, jmų, kadangi milijonai žmonių 
Pietų metu I)rake viešbu-yra reikalingi dariai ir duo- 

tyje Jo Emin. Kardinolas Įnos. Kada vyriausybė ims

Mundelein išvardino ir mūsų 
vyskupų, kurs pasveikintas 
karščiausiais aplodismentais.

Iškilmėse dalyvavo ir visi 
lietuvių parapijų gerb. klebo
nai.

GRUODŽIO MEN. 15 D.
1 YRA LAIKAS MOKĖTI 

SKOLAS
WASHINGTON, lapkr. 20. 

— J. Valstybių iždo departa 
rpentas pasiuntė paraginimus 
dvylikai valstybių, kad gruo
džio- 15 d. jos privalo mokėti 
skolų dalis. Iš jų visų iždo 
departamentas reikalauja 
154,729,976 dol.

Skolininkų skaičiuje yra ir

NORI LYGAUS J. VALSTY
BIŲ KARO LAIVYNUI
LONDONAS, lapkr. 20. —------------------------------------------

Ja,,.,,,,, <1,1,.^ i,a karo laivy BORAH pg|[J
nų konferencijoje atmete An
glijos kompromiso pasiūlymų 
ir pareiškė, kad japonai pa
geidauja, kad jų karo laivy
nas būtų lygus Amerikos ka
ro laivynui, o Anglija gali 
turėti kad ir didesnį laivynų.

Anglijos užsienio reikalų»
sekretorius Simon pranešė 
apie šį japonų nusistatymų

Kunigų vienybes pirmininko 
laiškas ir 50 dol. dovana

Dienraštis “Draugas” yra 
gavęs šimtus sveikinimų si
dabrinio jubiliejaus proga, 

j Tie nuoširdūs sveikinimai 
WASETNGTON, lapkr 20. ir dabar tebeplaukia. Jų tar-

Dy EIKVOJIMĄ

Eksc. vyskupas T. Matulionis. Imą, kadangi milijonai žmonių Lietuva. Iš jos reikalaujama' laikraštininkams. Jis pareiš-

mu Kristaus karalystės ir 
garbės skleidimui.

Šventasis Tėvas savo svei
kinimu suteikia apaštališką 
laiminimų Kardinolui jubalia- 

įtui, vyskupams pagelbinin- 
karns, visai arkivyskupijos kn 
nigijai ir tikintiesiems. Šven
tasis Tėvas nepaprastai daug

veikti pramonės dirvoje, pri
vačiam bizniui bus daug ne
smagumo.

Kad suturėjus vyriausybės 
veikimų įvairiose pramonės 
šakose ir biznyje, pramoninin 
kai ir biznieriai privalo patys 
rasti būdų, kad ko didesniamI
bedarbių skaičiui parūpinus 
darbo.

121,467 dol. Pereitų birželio 
mėnesį Lietuva neišmokėjo 
savo dalies. Nežinia, kaip bus . 
gruodžio mėnesį.

kė, kad jajMinai tuo keliu no
rėtu įsprausti kylį tarp An
glijos ir Amerikos ir Anglija 
žiūrės, kad tas neįvyktų.

NAIKINAMI DARBO LAI
KRODŽIAI VOKIETIJOJE

Aiškėja, kad japonai daugDIITICDIC Blivn D apima!1’1*0 Arnerlk<* išgalėjimo Ra Du I Ltnlu DU f U KAU,NA I miajam vandenyne (Pasiti
kę). Jie tik tada būtų kiek 

Į nurimę, jei Amerikos laivy- 
,-nas nebūtų galingesnis už jų 
laivynų.

Sekr. Simon pažymi, kad 
Anglija atmes šį naujų japo
nų pasiūlymų. O jei japonai

MAS BŪT DIKTATORIUM
NEW YORK, lapkr. 20. — 

Kongreso žemesniųjų rūmų 
komitetas, kurs tyrinėja “ne- 
amerikoniškus” aktyvumus 
šiame krašte, vakar per dvi

— Šen. Borah iš Idalio atnau 
jina atakas prieš krašt-o šel
pimo (federal emergeney re- 
lief) administracijų dėl vie
šųjų fondų aikvojimo. Sena
torius nurodo, kad kai ku
riais atvejais tų fondų pada
linimas brangiau atsieina, ne
gu patsai žmonių sušelpimas. 
Vadinasi, yra lio galo brtm- 
gi pati administracija, per 
didis skaičius tarnautojų už
laikoma.

Šen. Borah pavyzdžiu pa
duoda vienų vidurinių vaka
rų valstybių miestų, kuriam 
yra ne daugiau kaip 200,000 
gyventojų. Mieste veikia vy
riausybės šelpimo centralinis 
ofisas, kurs turi 806 valdinin 
kus ir tarnautojus. Per me-

. ....... . .apibrangina Kardinolo Mun-
laip pat aiškiai girdėtas skali. , . ... ,, ..... . .... . deleino didelius nuopelnus ne
tomas Ritmiškai ir angliškai . . .. , •• •. ... vien Chieagos arkivyskupijai,
Šventojo levo Popiežiaus It,, . . . ... r. ..... bet visai Katalikų Bažnyčiai.
jaus XI sveikinimas 
Kardinolui.

musu

BERLYNAS, lapkr. 20. pastaruosius metus nevyku- 
Nacių vyriausybė įsakė visuo : siai kižasi , krftgto poHtikų. 
se Vokietijos fabrikuose ir

, i - i,r toliau stovės prie savo sų tus išmokama jiems agonnsvalandas išklausinėjo įseiusi , , . , „ .... •' *i bT3b taria konferencija turės
i« tarnybos marvnų korpuso', ... . . ...J j t- baigtis ir Anglija sutars su
gen. Smedlev Butler, kurs per , . , .■ ’ 1 Amerika, kokius laivynus jos

visose kitose darini įstaigose 1
panaikinti darbo laikrodžius,

Pasibaigus pamaldama Jo Pa«alba 'liniukai

Komitetas nugirdo, kad tur

gali turėti. Japonai gi tesi
žino. ' '

pe randame tokį nuoširdų 
sveikinimo laišką, gautą iš 
kun. J. Karaliaus, Kunigų 
Vienybės pirmininko. Laiš
ko turinys toks:

“Šiuo nuoširdžiai svei
kinu “Draugo” leidėjus ir 
visą štabą dvidešimts pen
kių metų jubiliejaus sukak
tuvių proga. Telaimina Vi
sagalis Dievas jūsų sunkų 
laikraščio leidimo darbą. 
Duok, Dieve, kad “Drau
gas” sulauktų ir auksinio 
jubiliejaus.

“Kartu prisiunčiu “Drau
go” leidimo reikalams pen
kiasdešimts ($50) dolerių 
auką.

“Dar kartą nuoširdžiai 
sveikindamas “Draugo” lei
dėjus ir reikšdamas pagar
bą, pasilieku,

Jūsų,
Kun. J. A. Karalius.”

ir kitomis išlaidomis apie pus 
antro milijono dolerių. Dauge 
lis to ofiso valdininkų per 
mėnesį gauna 200 dol. iki 300 
dol. algomis.

Kitam mieste administraci
jos centre turima 1,506 valdi
ninkai ir tarnautojai. Apie du 
milijonai dol. per vienerius
metus išleidžiama jų užlaiky- 1. * « 
mui.

Vienoje valstybėje, anot 
oficialaus raporto, šelpimui 
išleista 5 dol. 47c., o admini
stracijai — 2 dol. 68c.

Senatorius reikalauja, kad 1 Didžiausios mūsų organi- 
kongresas įsikištų į šį šelpi-, zacijos — LRKSA sekr. p. 
mo klausimų ir atliktų tyri- J. B. Šaliunas telegrafuoja:

Pažymėtinas yra sveikini
mas Marianapolio kolegijos 
vadovybės ir studentų. Jie 
savo telegramoje reiškia 
tokius linkėjimus: “Tegyvuo 
ja ‘Draugas’ ilgiausius me
tus, skleisdamas katalikų ti
kėjimo ir tautos meilės gai
vinančius spindulius mūsų 
išeivijoje.”

tingųjų New Yorko brokerių 
grupė, sakoma, kvietusi gen.
Butlerj, kad jis imtų vadovan 
ti šio krašto fašistams, kurie 
siekia čia diktatūros, ir paga-’ LONDONAS, lapkr. 20. — 
liau pasiskelbtų krašto dikta-1 Anglijos karalius šiandien 
torium. I atidarė parlamento sesijų.

Tyrinėjimai vyko už uždą- į Atidarymo iškilmės J3usiau- 
rytų durų, tad apie tai be- Į rintos dėl tirštų rūki/, kurie 
vik nieko nė nežinoma. Rv- slegia Londonu ir kitas An- 
toj, sakoma, bus išklausinėta gij jO8 dalis, 
kiti stambieji asmenys. [ Iškilmingas vykimas iŠ rū-

Pasirodo, kad šiame krašte ,rul i parlamentų buvo. Ta- 
plinta fašistų veikimas. Fa- ie*au karalius paneigė auksi- 
šizmo judėjimo rėmėjai pla- ..n? karietų. Nuvyko su užda- 
nuoja sudaryti gausingų fa- j r-v^u automobiliu, kad nepa- 
šistų armijų iš karo veteranų, Kavus gripo

KARALIUS PANEIGĖ AUK 
SUOTĄ KARIETĄpažymi laikų, kada jie prade 

da ir kada baigia darbų.
Emin. Kardinolas Mundelein 
padėkojo garbingiems sve- 

kad per šias iškilmes daugičiams — vyskupams, kuni-. Pareiškiama, kad ši siste- 
i-uosiniaus džiaugsmo rciškia'ganis ir kitiems už dalyvavi-lma priklauso marksizmui ir

Kardinolas Hayes pareiškė,

ne tik Chicago, bet ir didysis 
Ncw Yorko miestas, kadangi 
Kardinolas Mundelein yra

mų šiose iškilmėse, o už pa-į pirmiausia įgyvendinta Ame- 
čių iškilmių surengimų — ar-irikoje darbininkų paniekai, 
kivyskupijos kunigams, kurie’IŠ Amerikos ta sistema atkel- 

N« w Yorko sūnus, o šiandien itaip daug uoliai ir nuošir- ta Europon.
Kristaus tarnas ir gerasis ti- džiai dirbo ir šiandien apvai- 
kinčiuįų ganytojas. New Yor’nikuoti to jų darl»o vaisiai.

Darbo pradžiai ir pabaigai
/pakanka fabrikų švilpynių, 

1 tur. illdžmotis savo, Po pamaldų buvo surengi,,^ skamba||J

....... . kur,s >ro vyskupams ir kuni- |)arWninkai visadoa ,„ri ja„,
dovanotas pranašišku maty- gams. , . . . ,1 tis laisvi ir todėl neturi būt

SIRIJOS GYVENTOJAI 
KYLA PRIEŠ PRAN

CŪZUS

. , , ... . . vietos Vokietijoje šiai kapi-kad butų atidarytas parla- «

BEIRPTAS, Sirija, lapkr. 
20. — Tarp Sirijos gyvento-

mentas.
Ilgiau kaip du metai siri- 

jiečiai reikalauja savo kraš
tui nepriklausomyliėR. J šį 
reikalavimų neigiamai atsako 
ne tik prancūzai, bet ir pati 
T. Sųjunga. Priede dar ir

talistiškai laikrodžių sistemai. Šiandien ir sųlygos yra šiam Karaliaus kalinis ,(iš rašto)

Iš BANKO REIKALAUJA 
14 MILIJONŲ DOL.

žygiui gana palankios. M iii- svarbiausias posmas buvo, 
kad Anglija ir toliau dirbs 
už pasaulio taikų, kaip dir
busi ir sir visu pasiaukojimu

porac.ija pašaukė teisman Cen
į„ tautininkų „asimiSkė ritu- ‘uMaromas’ tik!*ral R*'wWic T™‘ C°.” C,,li'

Ina rt-voliiicnis s,.„„lis prie* kai| ;i, ,oli kitain j;,-,.'cagoj. apie 4,fl00 Hnninkų,
kad jie grąžintų šiai korpora
cijai 14 milijonų dolerių, kas 
buvo paskolinta 1932 m.

Tais metais korporacija pa 
skolino 80 milijonų dolerių 
gen. Dawesui. Iš tos paskolos 
dar neišmokėta daugiau kaip 
60 milijonų dol., o šioj sumoj

jonai jaunų vyrų neturi dar
bo ir jie negali ramiai seilėti 
ir lankti, kad kas duotu/ a • 7 *Reconstruction Finance kor jjPms duonos.'

dėl to, kad jis toli kitaip žiū 
ri į krašto ekonomiškus reika 
lūs, negu prancūzai.

REIKALAUJA LYGYBES

prancūzus, kurie su mandatu 
valdo Sirijų. Protestai siun
čiami prancūzų komisionie- 
riui de Martel, kurs paleido 
sirijiečių jmrlarncntų ir tuo
būdu pasiskcllč diktatorium. ZRNRVA, lapkr. 20. -

Studentai streikuoja, o arai Austrijos vyriausybė reika- 
bai tautininkai greta su mo-llauja, kad nusiginklavimo 
terimiR kelia demonstracijas [ konferencijoje būtų suteikta J yra ir tie 14 milijonų dole- 
Darnasco mieste. Reikalauja, jai lygybė. rių.

! stovės prie T. Sųjungos ir• »
rems jos visus žygius.

VAIKŲ ŽAIDIMAS

Per “indijonų” žaidimų F. 
Ferrarn, ll metų amž., su 
šautuvu nušovė savo brolį 
Edvardų, 12 m. amž.

13 MILIJONU DOL.
ŠELPIMUI

Illinois valstybės bedarbių 
šelpimo komisija paskelbė, 
kad per gruodžio mėnesį šel
pimui bus reikalingas 13,475,-
897 dolerių fondas. Tš tos šiemet į Vilniaus un-to mc-I
sumos 12 milijonų dol. nori-idivinos fakultetų norėjo įstoti 
ma gauti iš federalinio Šelpi-1 ir keturi abiturijentai Retu
mo fondo. viai, tačiau nebuvo priimti.

nėjimus, kadangi šiuo šelpi
mu, kaip atrodo, naudojasi 
demokratų partijos proteguo
jami dykaduoniai.

Šelpimo administratorius 
llarry Ifopkins nuginčija se
natoriaus priekaištus. Jis sa
ko, kad fondus paskirstant 
administracijai tenka nuo 11 
iki 12 nuošimčių iš fondų. 
Tad Hopkins nė nesipriešina 
kongreso įsikišimui.

“Švenčiant 25 metų sukak
tuves, leidėjams, redakcijos 
štabui linkiu geriausio seki
mosi ir ilgiausių metų!”

BRIUSELIS, Belgija, lap-'— Anstrijon.

SCHUSCHNIGG APLEIDO 
RYMĄ

RYMAS, lapkr. 20. — Po 
kelių dienų viešėjimo ir pasi
tarimų su premjeru Mussoli- 
niu Austrijoj* kancleris Sektis 

Įehnigg šiandien išvyko namo

kr. 20. — O. Theumis paga- Nieko nežinoma, kas jų yra
linu smlar.'. ,.niw Itik žinoma, kad Ita-
nisterių kabinetų.

ORAS
lijos vyriausybė atnaujino sa 
vo pasižadėjimų ir toliau sau 
goti ir ginti Austrijos nepri- 

rklauaomybę.
CHICAGO IR APYLTN- šiandien Austrijos kancle- 

KES. — Šiandien rytų gali ris buvo priimtas Šventojo 
būt lietaus; daug šalčiau. Tėvo audiencijom

i
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kaus darbo, galvosūkių ir rūpesčių. Jo gilua 
protae, aukštais mokslas, diplomato gabumai 
per didžiųjų ir pavojingų krizių laikotarpį 
Bažnyčion reikalus puikiai išvedė, daug kur 
bažnyčia laimėjo ir prie palaikymo taikos 
pasaulyje labai daug prisidėjo. Taika tarp 
Vatikano ir Italijos valdžios (Kvirinalo), at
statymas Bažnytinės Valstybės yra didelis 
velionies kardinolo nuopelnas. Žodžiu sakant, 
Kardinolo Gasparri asmenyje Bažnyčia nete
ko vieno žymiausio vyro.

TEBB4 VENCIAM!

Morkus

K PO MANO BALANOS
Dienos jau trunivn einu. Pa

dangės vis dažniau ir dažniau 
susiraukia. Vėjai nerimsta. La 
pai gelsta ir žemėn krinta. Me
džių viršūnės ir šako-s jau

sena, kaip ir žmogaus širdis, i 
Tai ne padaras kokio tai tau- i 
tos vado. -Net ir ne įsakymas 
šventojo Rašto. Pirm neg! 
Kristus atsirado, malda už ini

HITLERININKŲBYLĄ 
NAGRINĖS KAUNE 

GRUODŽIO 14 D.

DIENOS KLAUSIMAI

KARDINOLAS GASPARRI

Praėjusį sekmadienį Romoje mirė Jo E 
encija Kardinolas Petras Gasparri.
Velionis buvo vienas iš garbingiausių ir 

ibiausių Vatikano diplomatų, juristų ir mo-

Petras Gasparri gimė 1852 m. gegužės 
t 5 d. Ussita kaime, Norcia diecezijoj. 
kJo dėdė kunigas gyvenęs netoli Romos, 

•Pi mieste, jį pakvietė stoti į dvasinę semi- 
Pakvietiinų priėmęs, pastojo į Ponti- 

linę Romoje seminarijų, kurių ir baigė, 
pasižymėjo filosofijos, teologuos, civilinių 

Kiniškų teisių moksle. Netrukus pakvie- 
tos pačios seminarijos teologijos profe- 

o Propaganda Fide seminarijos tei-
profesorium. Trumpu laiku jaunas kuni-
Gasparri taip pasižymėjo, kad buvo pa- 

(1878 m.) į Katalikų Institutų Ra
itija dėstyti bažnytines teises. Toje švar
oje vietoje jis darbavosi 20 mėtį.

1896 m. popiežius Leonas XIII pakvietė 
rof. Petrų Gasparri diplomatinėn tar- 

Pakėlė jį tituliariu arkivyskupu ir 
atstovu į Peru. Ten išbuvęs tris me- 

SUgrįžo Romon ir užėmė Vatikano pa
lauš vietų prie popiežiaus Leono

Ark. Gasparri užėmus tų svarbių vietų, 
logėjo santykiai tarp Vatikano ir Pran- 

kuri sulaužė konkordatų ir atskyrė 
lyčių nuo valstybės. Tas atskyrimas Baž- 

buvo labai skaudus, nes prasidėjo jos
Bkiojiraai. Tas atskyrimas įvyko 1905 me- 
Popiežius Pijus X dar atsakomingesnes 

eigas uždėjo arkiv. Gasparri. 1907 m. jis 
lUkatintas kardinolu. 1914 m. rudenį po- 

Bąnediktas XV Kard. Gasparri pa- 
Votikano sekretorium, kurioj vietoj
15 metų. 7

Pasaulinis Karas, revoliucijos, naujų vai- 
atsiradimas, diktatūros ir valdovų ten- 

varžyti katalikų veikimų, siaurinti 
tyčios teises, kardinolui Gasparri, kaipo

)jo Tėvo sekretoriui, davė daug sun-

Emil Fiedler

Šokis Apie Aukso Verši
(Pabaiga)

turėčiau daryti ir kam nei j
pati neišmanau. Ko prašinu i ... ,i ko, jog uz mirusius nesunel-pas Dievą, jau turiu. \ įenin- ... ,.yxl. _ _ 1 dzia, savos širdies nepažįsta.

Paprastai jie meldžias už satėtis mano noras ir geismas 
buvo, tai — pamatyti tave

veik pusgrynės nusiskundimo ' geru žmogumi ir ištikimu ka-
taliku. Ačiū Jam! Tu dabar 
esi net ir kur kas tobulesnis 
vyrukas, negu aš įsivaizdžiau. 

—• Ir kogi daugiau da man trū-
ftio ypatingo vaizdo akyvai- Iktų!..

rusins jau buvo. Ir tie, kų sa-1

dantimi grikši. Kalnai ir pa
kalnės jau ne tos, kų iki šiol 
buvo.

zdoje plačiausi vaidintuvė, mi- 
kliausis supratimas bejėgiu Mirtinai Monikai sunegalė- 
jaučias įr tik mikčiodamas, ne- jus, ir kadangi tui būta labai

Plačiai išgarsėjusių Klaipė
dos krašto priešvalstybinių 
gaivalų bylų Lietuvos kariuo
menės teismas nagrinės šių me 
tų gruodžio 14 dienų. Patrau
kti tieson ligi šiol 126 kulti- 

___  i namieji. Jie kaltinami tuo,
Katalikui uline,m savo tai'1“1" PriOauuė slaptumą iš Vo-

ruuiua veik aut kiekvieno «. :klel'Jos vadovaujamos nacio- 
nalsoeialistinėms organizaci
joms, kurių tikslas buvo gink
luotu sukilimu atplėšti Klai- 
jiėdos kraštų nuo Lietuvos, ir

vo mirusius daugiau ir sųži 
ningiau už tuos, kų šios parei 
gos neužsigina.

ngsnio. Kiek kartų paprastų

drųsiai užklausimų stato,: 
Kas tai daro ir kam!

Praėjusį šeštadienį išleidome j pasaulį 
rekordinį 32 puslapių jubiliejinį “Draugo” 
numerį, sekmadienį turėjome gražias iškil
mes bažnyčioj ir šaunų jubiliejinį programų 
vakare salėj, kur dalyvavo gausingos mūsų 
bičiulių ir rėmėjų minios. Su mumis dalyva
vo Garbingasis Svečias, J. E. Vyskupas T.
Matulionis. Mūsų parapijų chorai gražiai iš- ..... * Kai mažas vaikas pirmu
pi ė programų. ... . kart miestų pamatęs, taip mų-

Tai buvo jubiliejine švente pilna to zo- , ., . , . ... ............... stantis žmogus ši reginj susi-džio prasme. Jos įspūdžius negreit užmirši- . A., ....? , . r ,, dūręs ne tik nepraplesia lupų,me. Bet dar šventė neuzsibaige. “Draugo ... .. . , ... . , , . , . . bet ir supratimui daug valiosdraugai prašo, kad dar bent vienų kokių nors t .° . į neduoda. Žiuri ir nemato, gal
jubiliejinę pramogų surengti. Dėl to, rodos, 
kad kurių nors kitos savaitės dienų įvyks 
bankietas, kuriame mūsų rėmėjai turės pro
gos plačiau pasidalinti įspūdžiais ir pasi
džiaugti “Draugo” nuopelnais. Žodžiu, dar 
1 ebešvenčiame.

Didelis “Draugo” jubiliejinis numeris, 
daugybė jame skelbimų, tūkstantinės minios j kedenu tįk vieįą posmelį 
jubiliejinėse iškilmėse, šimtai sveikinimų iriįrpObiskį
tebesanti šventės nuotaika aiškiai pasako,

labai toli nuo savo tėviškės ir 
krašto, parūpo Augustinui, 
kur priseitų įnarnytėlės kūnų 
priglausti, jei netikėta mirtis 
jų iš jo paveržtų f

poterėlį kalba, tiek kartų sa
ko: “tikiu į šventųjų draugy
stę”.

voja ir nesupranta. Berišda
ma*, da tandžiau nesuprati
mo mazgų suveržia.

Kai matai pasijunta bejė
giu. Ir, vietoje su visu užklau
simu galynėtiesi, pradeda jį

kad lietuvių visuomenė giliai ir nuoširdžiai 
įvertina “Draugo” padarytus nuopelnus pra-, 
ei'tyje ir kad jo vaidmuo ir šiandien yra sva
rbus, įtaka visuomenėje didelė.

Po visų iškilmių galėsime sušukti: Ke
lio! — “Draugas” eina! Jis eina į ateitį, 
išgyvenęs 25 metus, patyręs, išaugęs, sustip 
įėjęs. Kaip praeityje jo kelias nebuvo gėlė
mis išklotas, buvo ir vargo ir didelių sun
kumų, reikėjo intensyviai dirbti ir energin
gai kovoti, taip ir ateityje teks visko patirti 
ir daug kliūčių nugalėti. Tačiau tai nebaisu 
Šiandien “Draugui” drąsiau dirbti ir kovo
ti, nes jis labiau, negu kuomet nors pirmiau 
pajuto savo milžiniškų reikšmę šio krašto 
lietuvių gyvenime, gilų visuomenės įvertink 
mų ir paramų. 25 metų bėgyje jis stambių 
darbų įrašė į išeivijos ir visos tautos gyve
nimų. Šimtai parapijų, mokyklų, akademijos, 
kolegija ir net seminarija; bankai, prieglau
dos ir net ligoninė; organizacijos, draugijos 
ir bizniai juto, jaučia ir jaus stiprių “Drau
go” rankų' ir ne vien draugiškų, bet tiesiog 
tėviškų paramų. Lietuvai mūsų dienraštis 
praeity yra daug nusipelnęs. Apie tai buvo 
daug rašyta jubiliejiniame numery. Ir atei
ty “Draugas” pasiliks jai ištikimas, rems 
jos reikalus, kels lietuvių tautinę sųmonę.

llent tris kart kasdien Baž 
nvčios varpas skamba primin-
damas maldų už mirusius. Šia
me atsitikime visi kalba “An
gelas Dievo“. Gi baigiasi la 

Apie tai kalbėta ir galvota | baį jautriaų _ “Amžinų atil- 
gana ilgai. Ne tiek iš to su- sį Juok jų dūšioms, Viešpa-
sirūpino Monika, kiek patsai 
Augustinas. Jštikrųjų. Palai
doti tokios geros ir ištikimos 
motinos kūnų visai svetima- i

Taip. Ir kamgį reikėtų pa
norėti praryt visų šaltinį, jei 
tik kelių gurkšnių užtenka. 
Kam jau taip reikalinga visas 
Apvaizdos paslaptis apžioti, 
jei ik kelių užtenka. Antraip 
vertus. Vienas cukraus trupi
nėlis yra tik tiek ir taip sal
dus, kaip ir čiela cukraus gal
va. Vienas Dievo veiksnias, ku 
rį neva supranti, visiškai ly
gus yra visiems kitiems, kurių 
nei iš toli neprieini.

tie!’

Kiek kunigų! Kiek mišių 
kasdien atnašaujama! O kiek-

jį prijungti prie Vokietijos, ir 
tuo tikslu rengiamasis gink
luotam sukilimui. Be šių kalti
nimų, dalis patrauktųjų tieson 
dar kaltinami teroristinių ak
tų vykdymu, kaip tai: Jasu- 
čio nužudymas politiniais tik
slais ir taip pat politiniais ti
kslais pasikėsinimas nužudyti 
Loopsų.

Šioje byloje be gausios kal
tinamųjų kaltę įrodančios mė

mė krašte ir j>askui nei kapo j vįenose Mišiose prieš ar iki pi’.džiagos (dokumeDtų, susiraši-
jos neatrasti, nepakenčiama i l<<s|ii»iUi meldžiamasi už.gyvus, nėjimų, ginklų), dar šaukiami
žaizda. I po pakėlimui už mirusius. Ki-! 29b liudytojai pagal kaltina-

taip sakant, pas katalikus ma mųjį aktų. Be to, 142 liudyto 
Ida už mirusius neturi nei pra
džios nei galo.

Augustinui apie tui galvų 
belaužant, ve kaip netikėtai ir 
maloniai jį jo motinėlė sura
mina.

Kur mano kūnų priglausi,
Ne tik tiek. Katalikų mal

dos už mirusius visiems miru-

jai šaukiami kaltinamiesiems 
paprašius. Taip pat kaltina
miesiems leista patiems iš su
sitarimo atsivesti dar 59 liu
dytojus. Kartu su ekspertais

tai mažas dalykas; kur kas siems lyginai teikiamos. Šiose vertėjais byloje dalyvaus a- 
svarbiau yra, jei tu mano dū- maldose tik tiek turi reikšmės Į žmonių. Tarp liudy-
šios savo maldose neužsimirši. I popiežius, kiek ir tamsiausi* tojų, kuriuos teismas leido

Monikai jau veik mirti pra
dėjus, susirinkę artimesni kai
mynai ir da kartų tų pačią

darbo ir vargo skurdžius, ku
rio kūnas supuvo kur ten kal
no uolos prislėgtas, ar lauko

kaltinamiesiems atsivesti, yra 
ir Vokietijoje gyvenančių.

Kai kurie kaltinamieji aukš-
gyvulių sudraskytas. Jei kur,! (^au prašė teismo, kau jie sa- 

mintį pakartoja, reiškia, ap- tai čia aukštas kataliko būdas! v° liudininkais galėtų pašau-
gali tai, kad jai priseis atgul
ti nepažįstamų ir svetimų tar
pe. Ve kaip ir juos paguosta.

aiškiausiai pasirodo.

Matai! Tik žiūrėk, kai ir Dievuį nieko tolįm<) nara 
sunkiausi ir neperkandami da Jam viskas arti Nemanykite? 
lykai o lengri ir minkštutėliai kad pasaulio pabaigoje, kada 
kaikada patampa... jus jr vjsus prįkeiti ateis, o

manęs neatras!

Vadinasi, kas rūpi Monikai, 
tai ne brangus karstas, ar 
šilko apdaras; ne puikus ka
pas, ar akmens paminklas, o

Sūneli mano brangus! Jau i tik malda už jos dūšių.
nieko daugiau gero šiame pa- -----------
šaulyje nematau. Kų daugiau Malda už mirusius yra taip

Šventoji Monika besikalbė
dama su savo sūnumi Augus
tinu, ve, kaip gražiai ir die
votai išsireiškia.

Tiesa, protestantai savo ka 
pus brangesniais paminklais 
apstato, žalesne žolele apsėja, 
stropiau prižiūrinėja. Bet, ar
gi vien tik kapuose mirusiųjų 
kūnai ilsisi! O kuo prasikal
to tie, kų jūrių dugne atsikliu- 
vo!

kti Vokietijos ministerius Goe- 
belsą ir Ilessų. Tačiau girdė
ti, kad paskutiniuoju laiku 
nuo šių savo prašymų jie y ta 
atsisakę. Visiems šios bylos 
kaltinamiesiems ir liudyto
jams sutalpinti Kaune nėra 
tokios salės. Todėl bylų. mano- 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

Bet žmonija turi dėl to tik'nuostolių. Ka- to nenoriu čia minėti jo vardo. Bet tai
į da išbraukiamos Dievo teisės iš žmogaus yra tiesa, kad tūkstančiai, tikriau mili-

! ųžinės, tai tada joje nedaug kas belieka, jonai, elgiasi pagal šį principų.. Tie žtno-
o pati sąžinė atbunda ir miršta. Jos vie
tų užima pinigas! “Galinta” ir “negali
mu” vietas užima “ rentabili ilgas” ir “ne

štai pirmasis mamonos asymas: lai- I rentabilingas“. Vieton “geras”

Ve dėl ko Bažnyčia stato 
savo įnirusiems paminklus ne 
tik iš kieto akmens ir žaliuo- 

j jančio dirvopo užuolankoje, 
kiek iŠ tikros maldos ir tikin
čiųjų širdyse. Gražiausius, braįnori...

ngiausius paminklus viena ci
vilizacija pastato, kita atėju
si šalin nužeria. Betgi tikybos 
paminklas tik taip atrodo šia
ndien, kaip atrodė tūkstančiai 
metų ir tik taip atrodys už 
milijonų metų. Pasirink, kurį

Užėjo pasaulinis karas. Ar yra šian- tie milijonai jaunų, pilnų gyvenimo džiau-

—• pinigai, ir kas neteikia pinigų, yra 
tfk laiko gaišinimas. Pagal įstatymų bu
vo dirbta jr gyventa. Mašinos ūžė be per- 
fttojimo. Net ir sekmadienį. Nes kitaip 
juk būtų nuostolį nešnsios. Bet kad žmo
gus ir jc siela kentė mostelį, tai buvo

ir “blo
gas” įžengia “pelnas” ir “nuostolis”.

Mamona veikė pavyzdingai! Tarp 
Dievo ir modeminio kasdieninio žmogaus 
gyvenimo ji pastatė “aukso veršį”. Tūk
stančiai, kurie jaučiasi esu. perdaug kil
nūs ir išmokslinti, kad galėtų atsiklaupti

visai nėavarbu. Iš viso nebebuvo Į prieš Dievų, tuo tarpu klūpo prieš tų nu
laiką pamąstyti apie tokius dalykus, kaip į kso veršį ir jam meldžiasi. Mamona. yra 
T.ievaa, malonė, siela, teisingumas... Kas- Į paiki vargų dresiruotoja! Ko šitie Žmonės 
i mniniazne gyvenime buvo skaitomasi su į nenorėjo daryti Dievui, tų jie su malo- 
visai kitokiais žodžiais ir sąvokomis. Ska- numu daro mamonai!

nės, kurių viešpačiu ir dievu patapo ma
mona, padarė milžiniškų bedugnę tarp tur
tingųjų ir vargšų. Jie brutaliai padalijo 
žmoniją į ponus ir vergus; ūkiškai silp
nųjų teises savo negailestingais batais su
trypė į košę; iš didelio sveikų, patenkin
tų ir savarankiškų žmonių sluogsnio pa
darė jie nešvarių, apiplyšusių proletarų 
mases; jų darbo jėgų išspaudų kaip citri
nų; už jų sunkų varginantį darbų mokėjo, 
palyginti, ubagiškų atlyginimą; patys tur-

dien dar kas toks naivus, kuris manytų, 
kad šito karo metu buvo kovojama dėl 
“šventų tautos gerybių”, dėl “garbės, 
laisvės ir šventųjų tautų teisių”? Nedary
kit pasakų! Tos “šventos gerybės” buvo 
prakeikta piniginė .konkurencija pasauli
nėje rinkoje, mamona ir tik ji viena!

Ar prisimenat, kaip jums pereidavo 
jx*r visą kūnų šiurpas, kada, skaitydami 
istorijos knygas, rasdavote tokių pago
niškų tautų, kurios aukodavo žmones sa
vo geležiniams ar bronziniams dievai
čiams! Tėvai aukodavo savo vaikus; val-

tuoliai, gyvendami rūmuose ir kraudami į stybės reikalaudavo, kad šeimos trauktų

^mbčjo tikini vienas varpas, kurio visi 
klAUflėtd ir kuris skambino: pinigai, pini- 

ki, pinigai! įmonėje nebeliko Dievui jo-
;Įuob vietos. Pirmiausias dalykas, kuris 

lyko iš žmogaus sielos, buvo tai nu- 
jiinas pareigos jausmo iš atžvilgio į 

ievą. Žmonės, kurie per savaitę kasdien 
Ulbėdavo, kad lniku nuvyktų į įmonę 
Bepatektų į šefo nemalonę, sekmadienį

ramiai pasilikdavo lovoje... 
pievos jau nebeturi daugiau teisių.

Mamona teikia savo garbintojams kie
tas širdis ir nieko nepaisančias kumštis. 
Dvasinė atmosfera, kurioje tarnyba ma
monai labiausiai tarpsta, yra tai gobšu
mas, egoizmas, neatsižvelgimas į kitus; 
negailestingumas, paniekinimas kitų tei
sių. Mamona, kartų patapusi viešpačiu, 
diktuoja jau antrų savo įsakymų: kiek 
vienas dėl savęs, o velnias dėl artimo! 
Taip kartų pasakė vienas Amerikos mili
jardierius. Ar tai tiesa, aš nežinau ir dėl

milijonus ant milijonų, leido darbininkų 
masėms gyventi varginguose butuose ir 
skursti kūniškai ir morališkai. Tai jau 
nebebuvo krikščionių bendruomenė! Jei 
turtuolius, persisotinusius, kurie galėjo 
daryti, kų tik jie norėjo, ir vargšus, la
biausiai nuskurusius, norėtume dar va
dinti brolius ir seseris Kristuje, tai tas 
būtų stačiai tikra pašaipa! Tai buvo tik
ra vergija, kaip ir pagonybės laikais. Sky
rėsi tik savo forma. Žmonės, kurie turė
jo būti draugais meilės, jmeinančios iš 
Kristaus, pasidarė priešais dėl neapykan
tos, kilusios iš mamonos.

burtus, kuri jų turi tapti auka; karo va
dai žudydavo lieginklius belaisvius. Bai
su! Šiurpulinga! Gerai, kad tie laikai jau 
praėjo! Bet argi jie praėjo?

Jokiam senovės dievaičiui nėra tiek 
daug žmonių paaukota, kiek kad jų yra 
paaukojęs tas vadinamas šviesus,- civili
zuotasis pasaulis. Pasaulinis karas buvo 
ta didžioji, kruvinoji mamonai aukojimo 
šventė. Pragaras tada nusikvatojo tokiu 
pašaipos juoku, kaip kad dar niekada ne
buvo kvatojęs, ir pasigirdo didžiausias 
džiaugsmas dėl šio velniško šedevro. Že
mėje gi pasigirdo didelis verksmas. Visi

gsmo, stiprių vyrų buvo paaukoti ant ma
monos altorių. Dėl mamonos draskė vieni 
kitus. Ir kurie tai darė, nežinojo, kad dėl 
mamonos visa tai daroma, — o tie, kurie 
tai žinojo, sėdėjo namie ir pildė aukso 
maišus. Ar juos jaudino tas kraujas Ir tos 
ašaros, kuriomis tie maišai buvo apšlak
styti!

Žmonės, atmerkite pagaliau akisl Kad 
mes dėl mamonos turėjome nuostolių savo 
sielai ir meilei, tai štai čia yra mūsų ne- 

I laimė, vargas ir kelias j pražūtį. Kol ma
mona stovės ant žmonijos altorių Vietoje 
Dievo, tol kelias bus vis tas pats: užmir
šus Dievo teises, bus paniekintos ir arti
mo teisės, prasidės kova visų prieš visus.

Yra tik vienas kelias j gražesnę atei
tį, būtent: kad Dievo įstatymas pataptų 
mūsų įstatymu!

Po šiai dienai dar glūdi visas įstaty 
mas, visa išmintis, gerovė ir ateitis šiuose 
dviejuose sakiniuose-:

Dievą tu turi mylėti visa savo širdi
mi ir artimą kaip pats save!

Išvertė J. Istouuuutou
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PABALTIJO STUDENTAI PLEČIA SAVO BEN
DRADARBIAVIMU

Pabaltijo valstybių Lietu- stybių studentai aptaria glau- 
vos, Latvijos, Estijos ir Šuo-1 dėsnio savo bendradarbiavimo 
mijos aukštuosius mokslus ei- gaires, keičiasi universitetų 
nančioji jaunuomenė pati pir-t leidiniais, vieni kviečia kitus 
moji pradėjo tarpusavį arti- pus save praleisti atostogas /

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

VYČIŲ SEIMELIS

mų bendradarbiavimą. Šių va- Pabaltijų valstybių studen-
lstybių universitetai yra įsi- tų sąjungų pirmiausiai norėjo 
steigę, daugiausiai, tik po di- išardyti lenkai. Jie pradėjo 
džiojo karo. Tik Taline uni- visomis jėgomis briautis į 
versitetas jau buvo rusų lai- SELLį Tapiau griežtas lietu
kais. Šiame universitete išėjo vid pasipriešinimas sulaužė 
aukštuosius mokslus ne vie- lenkų studentų norus ir SELL 
nas, dabar žymus lietuvių vei- Hko nesuskaldyta. Šiame pa- 
kėjas. Ligi 1923 metų Pabal- sipriešinime lietuvius energi- 
tijo valstybių studentija ne- nSai parėmė ir latvių studen- 
benuradarbiaudavo tarp savęs, tai
Tik tais metais, kai buvo iš- Dabar kai jau pasirašytas

Ar šaukiamas Lietuvos Vy
čių Chicagos apskričio seime
lis bus naudingesnis už buvu
sius seimelius! Ar taip pat nit 
kais nueis kai kurie nutari
mai, kaip ir pereitų metų! Vit 
nas iš svarbiausių praeito sei
melio nutarimų buvo — priė
mimas apskričio statuto. Bet 
tas svarbus nutarimas liko 
neįvykdytas.

Šiandie prieš mus stovi klau 
simas, kaip galima suorgani
zuoti jaunimą šioje šalyje. Jei-įeitas šių valstybių bendra- 

Fdarbiavimo klausimas, kuris 
jau dabar įgyvendintas, tai 
ir studentija pradėjo plačiau 
galvoti apie tarpusavį bendra 
darbiavimą. Tais pačiais me
tais buvo įsteigta Pabaltijo 
valstybių studentų sąjunga, 
šiandie visiems žinoma, SELL 
vardu. Tai yra Suomijos, Es
tijos, Lietuvos ir Latvijos stn
dentų sąjunga.

Šios sąjungos nariais yra
visų keturių Pabaltijo valsty
bių studentai. Kiekvieni me
tai iš eilės šių valstybių sos
tinėse įvyksta SELL sąjungos 
metinės konferencijos. Kaune 
jau buvo trys tokios konfere
ncijos. Per jas Pabaltijo val-

ir pradedamas įgyvendinti Pa 
baltijo valstybių politinis be-Įgu norime, kad mūsų tautos]

HITLERININKŲ BYLĄ 
NAGRINĖS KAUNE 
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ndradarbiavimas, tai ir tų va
lstybių studentija pradeda ga
lvoti apie savo sąjungos pra
plėtimą. Pirmiausiai norima, 
kad SELL nariu pasidarytų 
Švedija, o j>askiau ir Norve
gija bei Danija. Su švedais 
Pabaltijo studentai jau seniai 
turi tam tikrus santykius. Šie
met Švedijoje viešėjo Lietuvos 
studentų didelė ekskursija, ku 
ri visiems švedams padarė ge
ro įspūdžio. Apie ją ir apie 
Lietuvą, ekskursijos proga, 
plačiai rašė visa švedų spau
da.

Su Norvegų ir Danų stude
ntija Pabaltijo studentų sąju
nga glaudžių santykių beveik 
neturi. Šiuo metu tik prade
damas šių kraštų studentų be
ndradarbiavimas.

šaknys nedingtų šioje šalyje,] 
turime atkreipti dėmesio į čia 
augusį jaunimą. Šis apskr.-sei
melis turėtų išrišti šį klausi
mą, kokiu būdu būtų galima 
suorganizuoti jaunimą Ameri
koje. Nors per praeitus du 
metus kelios Vyčių kuopos at 
gijo ir keli šimtai narių įsi
rašė, bet darbas, galima sa
kyti, tiktai prasidėjo. Kaip 
mes galime visą liet. jaunimą 
supažindinti su Vyčių tikslais 
ir idealais!

Kun. A. Valančius

ninko, kvietimą dalyvauti L? 
Vyčių Chicagos apskr. suva
žiavime, Šios kuopos nariai at- 

Į siliepė labai entuziastiškai ir 
i priėmė nutarimą dalyvauti vi
suotinai. Atkeliaus visa kuo
pa autobusu. Pasibaigus su
važiavimui svečiai kartu su 
chicagiečiais vyks McCormica 
salėn — L. Vyčių Chic. apskr. 
met. šokių vakaran. X.

L. V. DAINOS” CHORAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)
ma svarstyti teisingupio mi
nisterijos rūmų salėje. Jau 
dabar manoma, kad šioje by 
loję teismui pirmininkas pats 
kariuomenės teismo pirminin
kas pulk. Leonas, o kaltinimą 
palaikys pats kariuomenės 
teismo prokuroras gen. Vime- 
ris.

Lietuvoje ši byla kelia di
džiausio susidomėjimo. Mano
ma, kad per ją bus išaiškinta 
ir tokių dalykų, dėl kurių teks 
rimtai susirūpinti netik Lieto 
vai, bet ir kitoms valstybėms. 
Lietuvos teismų istorijoje ši 
byla yra viena pirmųjų ir, 
galima sakyti, lig šiol buvo-

Universitetų vadovybės pa
našiam studentų bendradarbiu 
vime netik netrukdo, bet jį 
vispusiškai remia. Supranta
ma, kad iš studentų ateityje 
bus vadovaujantieji žmonės ir 
valstybių vyrai. Todėl jų susi
draugavimas ir pažinimas vie
ni kitų iš pat mažens yra la
bai svarbu.

Lietuvos studentai dabar 
pradeda daugiau rūpintis už- 
megsti artimiausius ryšius su 
Amerikos lietuvių studentija. 
Ištiesų, ligi šiol tarp Lietuvos 
ir Amerikos lietuvių artimų 
santykių nebuvo. Vieni apie 
kitus kuo mažiausiai žinojo. 
Gi tokių ryšių užmezgimas tu
rėtų netolimoje ateityje lemia

šių pati didžiausia. Tsb. mos reikšmės.

SUCH IS LIFE—

i!

BU! ATS ON TO P OTU.T, UADT?

L. V. CHIC. APSKR. 
SUVAŽIAVIMAS

Chicagos L. Vyčių suvažia
vimas, prie kurio tuip rengė
mės jau čia pat.

lonijoje lietuviškus veikimas 
niekados nėra užsnūdęs. Įvai
rios draugijos ir klubai gerai 
gyvuoja.

Įdomiausiai mums tai ka
talikiško jaunimo veikimas, y- 
patingai to jaunimo, kuris rei-Nors tai bus pirmasis ban

dymas tokį visuotiną suvažia-į kalingas pakėlimui lietuvių va
vimą laikyti, bet visos aplinJ rdo ir palaikymui ražių lietu-
kybės leidžiu manyti, kati jis 
bus sėkmingas. Tuo tikslu bu
vo aplankyta beveik visos kuo 
pos Chicagoje (Chic. apskr.) 
ir vistą* jos priėmė nutarimus

L. V. “Dainos” choro kori dalyvauti suvažiavime pilna- 
certas, po vadovyste Juozo 1 nie sąstate.
Saurio, šauniai pavyko. Salė Į Suvažiavimas prasidės 2 v.

[buvo pilna publikos, kuriai 
I labai patiko žavėjančios choro 
(dainos. Visiems atsilankusie- 
] ins į choro koncertą, /choro 
i rėmėjams ir biznieriams pasi- 
garsinusiems programoj širdi
ngai dėkoja L. V. “Dainos”
choras.

vynainis ir kaipo kunigas, Ine

Taigi, lapkričio 25 d. visi 
jaunimo prieteliai prašomi at
silankyti į Dievo Apvaizdos 
parap. salę. Kviečiami dvasios 
vadai, profesijonalai, veikėjai 
ir mūs jaunimas. Mes, Vyčiai, 
prašome visų patiekti minčių 
mūsų gerovei. Mes nenorim pa
mesti lietuvybę! Mes ja did
žiuojamės, tiktai padėkite 
mums žodžiu ir patarimais.

Liet. Vyčių organizacija y- 
ra vienintelė organizacija, ku
ri rūpinasi vienyti Amerikos 
lietuvių jaunimą į stiprią or
ganizuotą jėgą, einant sekan
čiais darbuotės pradais:

1. Liet. Vyčiai vaduojasi ka
talikų pasaulėžiūros bei doros 
dėsniais, pratina savo narius 
giliau pažinti ir uoliau prak
tikuoti katalikų tikėjimą ir 
saugoja jų dorą atatinkamomis 
priemonėmis.

2. Lietuvos Vyčiai auklėja 
savo narius gerais Amerikos 
piliečiais, ragindami juos im
ti dalyvumo viešame šalies gy
venime, naudojantis savo pi
lietybės teisėmis, ypatingai 
valstybinių rinkimų metu.

3. Lietuvos Vyčiai žadina

p. p., Dievo Apvaizdos parap 
salėj. Kalbėtojais bus: “Drau
go” red. L. Šimutis, Am. L. 
K. F. pinu. ur. A. Rakauskas, 
adv. K. Savickas ir kun. A. 
Valančius. X.

LAIŠKAS VYČIAMS

Brangieji Vyčiai-Vytės: 
Ateinantį sekni., lapkr 9Lapkričio 14 d. įvyko cho

ro susirinkimas Jasnauskų sa
lėj, West Sidėj. Apsvarstyta |
daug svarbi't reikalų, iš kurių1 . v. ., . . e ' . . , i cagos apskr. suvažiavimas.svarbiausias — paminėti cho- • v . ..... . .. , . .1 Prašau, ir pasitikiu, kadro'dvidešimts metų gyvavimo . . . . , .. , . , , . t . .kiekvienas iš jūsų dalyvausi-sukakti. Vedėjas J. Sauns . ~ v. . ...... . i te. Suvažiavime turėsimo protam paminėjimui yra parinkęs1 . ..... , .J 1 x gos apkalbėti savo darbuotę

j.)
d., Dievo Apvaizdos parapijoj 
salėje įvyksta L. Vyčių Chi-

didelį ir gražų veikalą, kokio,. , , .. . . ...x i___ _ ir nustatyti gaires ateities vei
kimui.

tuvos Vyčių Centro dvasios va iįetuvjų publika dar nėra ma
das, yra gerbiamas ir myli- £įusį Veikalas bus atvaidin- 
mas visų, senų ii jaunų, kurie per atVelykį Lietuvių Au

ditorijoj.jį pažįsta
Nuo 20 L. Vyčių seimo, kun. 

Valančius yra Centro dvasios 
vadas ir iki šiai dienai orga-

Pamokos prasidės šiandien, 
lapkr. 21 d., Lietuvių Audito
rijoj. Nariai prašomi būtinai

nizacijos nariai nenori jj pa- atsilankyti ir nesivėluoti 
leisti nuo pareigų, kurių nie- ( 
kuomet neatsisako eiti. Jau į J- Poška, L. V. apskričio pi- 
antri metai kai redaguoja lie-I1™- pakvietė chorą dalyvauti 
tuvių kalbos sekciją “Vyties” 1 apskričio seimelio programoj, 
laikrašty be jokio atlyginimo. koias kvietimą priėmė. Cho- 
Tai tikras pasišventimas jau- ras Taipgi gavo kvietimą da

lyvauti Dariaus ir Girėno pos
to programoj Naujų Metų va
kare, St. Agnės Auditorium 

Į chorą įsirašė trys nariai: 
prieš kelias savaites grįžęs iš 
Lietuvos studentas Aleliūnas, 
veikėjos Aleliūnienės sūnus, 
seniau buvęs narys K. Zarom- 
skis ir gražiabalsis tenoras L. 
Zurlys.

jaunuomeneje prisirisimą j sai 
vo tėvų žemę — Lietuvą ir 
meilę savo gimtosios kalbos 
bei mūsų tautos papročių.

4. Lietuvos Vyčiai rūpinasi 
kaip savo organizacijos narių,

nimui!
Nuo įsišventimo, jis yra 

daug nuveikęs jaunimo labui. 
Jis visados jį užstoja ir su juo 
dirba, duodamas nurodymus. 
Kiek valandėlių ir dienų yra 
praleidęs rūpindamasis Vy
čiais ar tai dainoje, sporte, 
dramoje, literatūroje ar jų dva 
siniais reikalais.

Chicagoje augęs, bet lietu
vių kalbą vartoja kaip iš Lie
tuvos atvažiavęs. Jo raštai, 
pamokslai ir kalbos visus su
žavi.

Tikimės, kad jis ir visados 
paliks naudingas tėvynei ir 
jaunimui.

Kame pasiryžimas, kame pa 
sišventimas, ten ir laimėjimas!

LIET. JAUNIMO KALEN
DORIUS

Lapkr. 25 <1., Dievo Apvai-
. . . ................. zdos parap. salėje L. Vyčių

V80,8 ,7?^. Chicagos apskr. suvažiavimas
2 p. p. Vakare šokiai McCor- 
mick Club Honse.

Gruodžio 16 d., Nekalto Pra 
aidėjimo P- Šv. salėje Liet. 
Vyčių Centro, perstatymas — 
“Tėtės Apšvietimas”.

Gruod. 30 d. — Dinner Pa 
nce minint 10 metų sukaktį 
L. V. 112 kuopos.

Nuo sausio 1 iki kovo 4 d. 
Lietuvos Vyčių Centro naujų 
narių vajus.

švietimu ir kultūrinimu.

5. Lietuvos Vyčiai kūria ir 
palaiko visose kuopose šva
raus sporto ratelius ir riša 
juos į apskričius.

— Jaunimas —- ateities vil
tis!

Taip visi sako, taip ir yra.
Bronė

PAŽINKIME LIETUVOS 
VYČIŲ VADUS

Jaunas, bet jau visos Ame
rikos lietuvių katalikų žymu? 
ir uolus darbuotojas, yra as
menyje kun. A. Valančio. Kai 
po žmogus, kaipo lietuvis tė

Sutik ra pagarba
Juozas Poška

L. Vyčių Chic. apskr. pirm.

Vajus!
Kreipiame kuopų domę — 

sutvarkyti vajaus reikalus.
Vajus baigiamas sek m. 25 

d. lapkr. L. Vyčių suvažiavi
me.

Nauji nariai Brauti laike va
jaus bus skaitomi pagal Cent
ro Valdybos rekordus. Gerb. 
kuopų vadai prašomi sumokė
ti naujųjų narių duokles cent-

viškų idealų. Toks jaunimas 
yra susibūręs po L. Vyčių or
ganizacijos vėliava.

L. Vyčių 112 kuopa yra vie
na didžiausių Chicagoj. Ji ir 
viduje tvarkosi kitaip negu 
kitos kuopos, dėl to, gal, taip 
gerai ir gyvuoja. Susirinkimai 
vedami lietuvių kalba. Visi jų 
darbai sutampa su lietuvybės 
ir katalikybės idealais.

Gruodžio 9 d. kuopa rengia 
lietuvišką komedijų vakarą. 
Bus vaidinami du juokingi 
veikalui ir, be to, Klaipėdos 
žemaičių kvartetas, sykiu su 
“Arkunsas Jlilly Billies” gru
pe padainuos senų ir įdomių 
dainelių. Tikietai jau platina 
mi. Įsigykite iš anksto-

Gruodžio 30 d. bus kuopos 
10 metų sukakties paminėji
mas. Paminėjimas bus istori
nis. Be to, tame vakare bus 
pagerbti visi buvusieji Vyčių 

'veikėjai. Vakaras . puota bus 
Plast End Park I lutei, puikioj 
salėj, su įdomia programa. 
Bus suteikta atžymėjiniai vi
siems žymiausiems Vyčių or
ganizacijos veikėjams. Bus riet 
išrinktas Vyčių oldtimerių 
“karalius”.

Tikietus reikia iš anksto Į- 
sigyti, nes visos vietos rezer
vuotos. Senas Veikėjas

m

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susllpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TONE vra turtingas Zlnku- 
Fosfoidu. brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforu, t y. elementu labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikališką fosforą parašo

rui, jei nori gauti UŽ juos ba- d^tarai. kad sušvelninti Ir nnra- ’ ” ® J minti sujaudintus, svyruojančius,
skaudančius nervus. Jis yra brangūs 
nervų' miirutPse, kurios pagimdo 
"nusld^vSjimo'-’ Jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių
Ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku- 
siems, ploniems veidams. Be- to, 
NUGA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduoles. Pradėkit Ant NUGA- 
TONE šiandien ir tčmyklte kaip 
stlprčslt. Parduoda visi aptlekorial 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas 'Doleris mėnesio trytmėtitui.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-ROL. 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c 
Ir BOc. ,.s»- '

Įsus. X.

PAMINĖS KUOPOS SU
KAKTĮ. RINKO OLD 
TIMERIŲ KARALIŲ

Marąuette Park. — Šioje ko

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

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

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

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
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 priruoštą laiš
kutį tuojaus siuskie mums.

Ola nuplėšti

__ ______  -tu/urmerf*,
•net/usuj bui,

7ibw«LtĄ....CofvUoUe£lbt/
&tpMtGhe/nt£U

for \EOONOMY and 
SATISFACTION ūse

T)ouble lėstedfDoubleActionf
BAKING UlV povvder

SMnf Price Today m 44Years Aqo 
25 ounces for 254 

Full Pack ••• No Slack Fillind
MIIUONS OP POUNDS HAVE BECN 

USED BY OUR GOVERNMENT

DON’T W
NEGLECT ■ 
A COLD Jį

Praėjusio pirmadienio vaka 
re, L. Vyčių Chicagos apskr. 
vadai aplankė Indiana Har- 
bor, Ind. 55 kuopą.

Į J. PoSkoe, apskr. pirmi-

Gerhlamal ‘•Draugo" Administracijai:
Siunčiu su šiuo Inlšku t..........  u* kuriuos prašau k u ngr erčiausia

atsiųsti man sekančios Kelionių knvgas:
VYSK. P. P. BPČ1O KBblONRR — |1 00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1 50
KUN. J. A. PAIII.IUKO — 2 00

arba:
Siunčiu ,3 60 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas 

Mano adresas:

Vardaa, Pavardė . .. ...............................................................................

............................................................... -...................atreet

šaltis krūtinė) g-itl pavirsti | su-- 
nklą ligą /Tankiausiai malonus, 
šildantis Musterole greit atb^džla. 
Salt). Musterole NftRA tiktai 
m ošti s. Jis vra •cvHinter-lrrltanC, 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo Vartojamus milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugelė) gydytojų ir slau
gių Visose vaistinėse.
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ERSSI įKiff

VISCONŠIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7,th Avė., Kenosha, Wis.

{♦ts

&

LABDARIŲ DIRVA

Trečiadienis, lapkr. 21 d., 1934

Naumiesčio, Kalvarijos, Retur-Į kati penkiuose dvaruose ir 10 Joni). Burdulį, kuris pirmasis 
valakių ir Marijampolė^ maži kaimų buvo likę vos 24 žino- pradėjo sakyti lietuviškus pn- 
kaimeliai priklausė Bal tiniu-1 nes, o Vyžainio valsčiuje tik 1 | mokslus ir mokino žmones lie
kų ponams. Juu italo Zanoni' žmogus. Vėliau badmetis vėl tuviškai skaity ti. Tai antrasis 
1772 m. išleistame žemėlapyje buvo išnaikinęs gyventojus. I Strazdelis, mužikų užtarėjas

ATVAŽIUOJA CENTRO 
VALDYBA

k ūbo svet. buvo sušauktas vi
sų parapijų vyrų susirinki
mas. Susirinkime dalyvavo vy 
skapo Stritcli atstovas, kuris

Vietiniai Vyčiai ruošiasi pri I išaiškino vyskupo įsakymą
. • / 1 1 III I 1 • 1

MŪSŲ DIDYSIS VAKARAS programoj dainuos koletus mū 
sų žymių solistų. Galo bus »o-

Nepumirškit, kad lygiai už 
savaitės, būtent trečiadieni,

kiai ir balius.
Atsižvelgiant j tų šaunių re-

lapkričio 28 d., Lietuvių au- ngiamų programų, į kilnų lub- 
ditorijoj, įvyks didysis labda
rybės vakaras, kuris rengia-

_ nias sąryšyje su Chieago Dai-

ėminiui Centro valdybos, kuri ii rinkti aukas įstaigoms, kurius 
atvažiuos ateinantį penktadie-, vyskupija palaiko. Iš mūsų pa- 
nį. Tikimos, kud vietinis jau-j rupijos išrinkti komitetai ru-
nimas skuitliugai susirinks į 
klebonijų penktadienio vaka
rų pasiklausyti apie Vyčių or-

p ganizaeijos darbuotę.
Mokinių Teatras

Mąkyklos vaikučiai mokina 
si teatrų ir drilių Padėkos die
nai.

Choras čiužinės

pintis tuo reikalu.

P. Mikutis ir F. Kleviekas 
serga miesto ligoninėse.

Seserų rengta “bunco par 
ty” gražiai pavyko. Su vieti
niu klebonu buvo atvykęs ir

ly News tautų karnivalu. Sva
rbiausia, kad visas to vakaro 
pelnas eis lietuvių vargšams 
ir našlaičiams sušelpti.

6į mūsų labdarybės vakarų 
garsina ne vien mūsų dienra
štis, bet ir Daily News. Dėl to 
ta pačia proga gražiai garsi
nasi mūsų tautos vurdas.

Šio vakaro programa rūpi
nasi gerb. A. Kalvaitis, Lie
tuvos konsulas, komp. A. Po-

Choro mokytojus Janik su-C1'"' J’ K M“r''S “ cius ir k SimuU“- 1’eko suž‘- k<
toė iateiL-ti “roller akatinit” žemučių Juzė not i, kud programa bue tikrai irmanė įsteigti ‘‘roller skuting 

ratelį. Svetainė samdoma 
“Moose” Name. Choras auga 

“įtariais. Jau turima apie 35 
ius.

į-̂hVivvZ
i Federacijos skyrius, Išgirdęs 
kas J. F. vysk. Matulionis at
vyksta j Cliieagų, tuojau už

rietė jį į Kenosha, bet gau- 
atsakymas, kad šiuo sykiu 

egalės mūsų kolonijos apla-
tyti.

Pavargusias Aukos
Užpraeitų savaue, Gv. Jo-

NOVENOS
Ką tik išėjo iŠ spaudos

Novena, prie šv. Antano 15c 
Novena Neuerstojančios Pa

gal bos.................................. 10c
Novena prie Sv. Teresėlės,

Mažos Gėleles antroji laida 10c 
Daugiau imant, duodame 

nuolaidą

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

:>?•

TIKTAI 15c DABAR
ANT TIKRŲ

BAYER ASPIRIN!
Kaino- Didžiai Numažintos Ant Tikrų llaycr Tablctų

KtAcnlni-M Dėžutei) 12 
Tablutij Dabar

(DĖŽUTĖS 12)

Nemokėkite Dau
giau

Dabar — Mokėkite Mažiau ir Gaukite Tikrų BAYER 
Aspirin!

graži ir jvairi, kokių nedaug 
mūsų tarpe tepasitaiko.

Sv. Kazimiero Akademijos 
mokinės, seserei Onai Marijai 
ir seserei Bernardai vadovau
jant, ruošiasi prie naujų tau
tiškų šokių ir rengiama gausi
ngoji akademikių orkestrą. 
Tai bus puiki programos da
lis. Jau visi g<rai žinome, kad 
kų sesutės prirengia, publikų 
žavėte sužavi.

Garsusis Sasnausko vyrų 
choras, vadovaujant komp. A. 
Pociui, maloniai pažadėjo lab
darių programoj išpildyti žy 
mių dalį. Tai mus džiugina, 
nes žinome, kad tas choras y- 
ra geriausias lietuvių choras 
Amerikoje. Taip pat malonu 
yra pranešti, kad Sv. Panelės 
Gimimo parap. choras iš Mar- 
quette parko, taip pat sutiko 
dalyvauti programoj. Jam va
dovauja muz. B. Janušauskas. 
Chopfts yra vienas gausingiau
sių ir geriausių Chicagoje. Ne 
seniai turėjo savo koncertų ir 
savo dainavimu publikų žavė
jo.

Apart akademikių ir chorų,
Kiekviena diena "Bargeno Die

na” ant ti’krt, Bayer Aspirin. 
Tadgl nereikalinga priimti kitus 
tabletus vieton Greito - Veiklaus 
Bayer produkto.

Milijonai žmonių, šonini pasi- 
tonkfnc mokėdami aukfitas kai
nas, kaip jns žinoti', kad pa>l- 
naudojus tikro Bayer Aspirin ste
bėtino greito veikimo. Žmonės 
kari e ieškojo greito palengvint- 
tno nuo galvos skaudėjmo; neu- 
ralgla Ir rhcumutfkoH skausmų. 
Nes Tikri Bayer Aspirin pradeda 
“sulaikyti" net kankinantį skaus
mų kelias minutes po paėmimo.

Dabar — visi ga I pasinaudoti 
Jų naudinguimu be nuuiyLno apie 
kabiui

Tiktai 15c Dabar Už DėiuUę 
1? T a Metų

25c Už B * elius 24 Tabletę
Atminkit tai kitą karta kada 

pirksi!e kokioj nors vaistinėj, bl- 
Ic kur Jungtinėse Valstybėse. 
BAYER kainos numažintos ant 
vi’sokio didumo dėžučių, taip pat 
šeimyninius butelius 100 tabletu.

Taigi — niekados nepražykito 
vien vardu ‘'aspirin” kada perka
li'. Bet visados sakykite, ‘B\- 
YER ASPIRIN”, ir žiūrėkite kad 
gautumėte.

\ VISUOMET SAKYKITE "BAYER ASPIIUN” KUOMET PERKATE

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

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

pažymėtas Bartininkų vardas, Nauji baudžiauninkai buvo at- 
o Folino 1770 m. žemėlapis ro-Į vežti iš gudijos ir Lenkijos, 
do Bartininkus svarbia vieto- 1835 m. Bartininkus caras pa 
ve. I dovanojo generolui Nosticui,

1540 m. čia buvo pastatytu į kuris buvęs mažai kų geresnis 
pirmoji bažnyčia, vėliau, 164(1. už Tizenbauzenų. N ostini s iš 

iš kailio nL buv° pastatyta kita, dide- j Bartininkų ir jiems priklauso-■ 
snė, kurių 1720 m. atnaujino imu palivarkų bei kaimų gau- 
garsusis Ariunapolio vyskupus davo 19,096 auksinus }ier me- 
Zienkavičius. Bartininkus val-jtus gryno pelno. Žiauriausias 
dė Radvilai, Upytės seniūnas j Nostico akamonas buvęs tūlas 
Puzinas, karalius Stanislovai! Mieškovskis, kuris ne tik pla- 
Augustas ir žiaurusis Tizen- i kdavęs kaimiečius, bet ir iš- 
hauzenas, Lenkijos iždo mini-Į naudodavęs kuobaisiausiui, o 

,eteris. Jo viešpatavimo laikais gražesnes mergeles, veždavo 
savo ponui į Peterburgu.

darybėa vakaro tikslų, labda 
rių kuopų veikėjai 
turėtų nertis” bepardavinėda- 
mi tikietus, kurie sulyginamai 
yra pigus, tik 35 centai. Tai
gi ir pasirūpinkime, kad lap
kričio 28 d. auditorija būtų 
pilna, kad padaryti našlai
čiams gražaus pelno ir gerai
pasirodyti prieš kitataučius ir... ,
j, apaudou atstovus. |Bartin.rikliose kas,,,™,, užpla-

Centro au.innktmaa |“avo ,l’° kdis buu'
.. s z *1 . . i t- džiauninkus, o jo vergaiis priežasties labdarybės va1 d °

karo, Liet. R. K. labdarių Sų- j * °
jungos Centro susirinkimas at-, 
keltas į šį vakarų. Jis, kaip Į 

paprastai, įvyks Aušros Va
rtų parap. salėj. Tik nepamirš
kit, kad šį vakarų. Visi kuo
pų atstovai prašomi suvažiuo-
ti, kad išklausyti raportų iš 
seimo ir gerai pasiruošti prie 
labdarybės vakaro. Labd.

APIE LABDARIŲ SĄ
JUNGĄ

Kaip tai yra mums brangi 
ir naudinga labdarių sųjunga, 
kuri per 20 metų gyvavimo 
daug gero nuveikė, jos paga
lba daug ligonių pasveiko. Per 
visų laikų ji daug vargšų šel
pė, ligoninę pastatė, rengiasi 
prie statymo prieglaudų. Bu
vęs seimas dar daugiau orga
nizacijų išjudino.

, Dabar visose labu. kuopose 
yra svarbūs susirinkimai. De
legatai išduos raportus. Daly
vaukite visi lietuviai ir visi•r
svarstykite labdarybės reika
lus. Visi kelkime labdarybės 
klausimą. Remkime gerus dar
bus dėl savo tautos ir vargšų 
gerovei.

J. Lapinskas, 1417 S. 49 Ct.
Cicero, III.

Daug gražių padavimų Ba-
v z'! rtininkuose yra užsilikę apie 

grūdus ir medų net į! ‘ ,w ■ didį lietuvvbes apaštalų, kun.
Karaliaučių. Tas valdovas Į
1768 m. Bartininkuose buvo 

| pastatęs didelį geležies fabri
kų ir gelumbių audyklų, ku
rias vėliau sudegino jo paties 
vergai. 1785 m. buvo įsteigęs 
čia vielos ir aksomo fabrikus, 
bet netekęs savo galybės, jų 
neišnaudojo. Dubai- jau ir vie
tos nežymu, kur tie fabrikai 
stovėjo.

1676 m. maras išnaikino vi 
sų Bartininkų apylinkę, taip

ir globėjas. Neturtingiems vi
sus patarnavimus jis atlikda
vo veltui, sakydamas: “Nebi- 
jokite, po mirties jums nebus 
blogiau; pašpartų į dangų aš 
jums duosiu už dykų...” Savo 
pinigais jis ištnūryjo naujus 
bažnyčios bokštus, o miniu 
mus jialiko originalų testamen 
tų — visų jo turtų parduoti iš 
varžytinių ir pinigus atiduoti 
bažnyčiai. Nors jo turtas bu
vo vertas apie 50 rublių, bet 
žmonės, norėdami įsigyti tau
raus kunigo daiktus atminčiai, 
įvaržė už juos 500 rublių. Į 
kunigo laiootuves buvo susi
rinkę ne tik katalikai, bet ir

(Tęsinys ant 6 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI; 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

O r Įso: Tel. LAFayette 40 H 
Re*.: Tel. HEMlock 8286

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYOYTOJA8 Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 285® W. 69tli St, 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vale. 

Seredomis Ir Nudiltomis pagal sutarti

Burtininkų Didybės Griuvėsiai
Medaus karalystė. — Krūvi-, išimtinai bitininkyste ir me

nasi* Tizenhauzenas. — Fa- • dumi mokėjo mokesčius. Kur 
brikų miestas. — Valsčiuje dabar nėra nė menko krūme-

TcL LAFayette 3057

DR. A. RAČUOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzfc) 
Valapdoa: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėliotais pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 36BO
Itez. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclsco Avė.

Bes. Pilone 
ENGIA‘W<Kid GO11

Office Pliene
Titlanglc 0011

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

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

DR. VAITUSH, OPT.
lietuvis

OFTOMETKICAUUY AKIU 
SPECIALISTAS

Palenrrlna aktų įtempimą, kurta 
••tl priežastį m i (aivos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, uervuotu-

Peterburgą. — Mužikų ui- čiai (aviliai). Bartininkų mc- ™°- "kaudama akių kantį, atitaiso

tik 1 žmogus. — Caro dova
na. Bartininkų gražuolės į

tarėjas. — Pasas į dangų. 
— Klebono testamentas.

Derlingose Sudavijos lygu
mose dunkso Bartininkų mie
stelis. Paprastas, nuobodus ka- 
psijos bažnytkieniis, niekuo 
nūnai neviliojus praeivio žvil
gsnio. Bet užtat praeityje jis 
buvo garsesnis už visus did
žiuosius Suvalkijos miestus.•‘DARBININKAS”, Lietuvių ftv. Juozapo Darbininkų Sųjun-

gos organas iScina dukart į savaitę, 366 W. nroad- Negarsūs ir neįd'omūs nūnai
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. xBartininkai, užtat turtingi

‘GARSAS”, L. It. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
streot, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
lcy Avė., Chieago, Illinois. Metams $2.00.

^‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. llroadwuy, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. lt. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakiey Avė., Chieago, Ilk, Me
tams $2.00.

TTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chieago, 111. Metams $1.80.

[AMLltlKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
Brooklyių N. Y. __ ____ . .. _ ______

Derlingos žemės, stambūs ri
kiai, turtingi ūkininkai. Bar
tininkų parapija laikoma tur
tingiausia, o jų klebonus apy
linkės kunigai vadina viešpa
čiais. Bet senovėje nė viena 
vietovė tiek nenukentėjo nuo 
maro, bado ir kitokių ne lai 
mių, kaip tie patys Bartinin
kai.

Vytauto laikais Bartininkai 
priklausė kunigaikščio iždui 
ir mokėjo jam duoklę. Tais 
laikais bartininkiečiai vertėsi

lio, ošė amžinos girios, o me
džiuose glūdėjo sūduvių bar-

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1448 SO. 49Lh CT., CICERO, ILL.
Utar., Kotv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

SI47 SO. IIALSTED BT., CBIOAGO 
Paned. Sersd. Ir SubaL 1—9 vai.

Dienoms TeL LAFayette 57M 
Naktimis TeL CANal 0402

DR. A. J. JAVOiš
Office; 2643 W. 47th Street 
Vai.: I Iki B popiet, 7 Iki I vak. 

Nedėlioja pagal sutartį

Office Tel. REPublie 78M 
Ree. Tek GROvefaUl 0817

7017 K. PA1REIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2433 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

YaL 1-4 Ir 7-9 vak. Ketr. I-II ryto 
Nedėljoj susitarus

Tel. CANal 0257
Res. PROspcct 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rczklenclja 6600 So. Artreian Avė. 

Valandos; 11 ryto Iki 3 popiet 

6 Iki 8 v. vakaro

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
TcL CANal 0402

Office Phone 
PROspcct 1028

Res. and Office 
2350 So. Leavltt St

CANAL 0708

DR. G. I. DLOŽIS
Tel. CANal 8122

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
CKampas Leavltt St.) 

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

Bertdoj pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS:

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDO8:

Nuo > iki 4 Ir nuo 6 Iki I vak. 
Nedėllomta pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 

Namų Tel. PROapect 1V3O

TeL CANal 8122

DR. S. BIEŽIS

TeL BOULevord 7049

DR. C. Z. VEIEL'IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.; nuo 9 Iki 8 vakar*
8*r*d«j pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WBST 69th BT.
Of. ir Rez. Tel. HEMlook 6141

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

Offtcs T*l. Wentwortk 6>M

Res. T*l. Hyds Park 8(91

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

■PcciAi.irra
6900 SOUTH H AUSTEI) ST.

Valandos: 1 Iki 4 popiet: 7 Iki 8 vak. 
Itokyrus Horedoms

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- ,

. . dss. Speclalė atyda atkreipiama 1
Vokietijos imperatoriai. Sim- mokyklos valkus, kaitos akys atl- [ (aredomig lr NedSilomta pagal sutarti 

. . . . ... | talsomoa Valandos nuo 10 Iki 8 v.
tai aplinkinių kaimų priklau-1 Nedsifoj nuo įo iki u. Daugely at- 

. . , . Blukimų akys atitaisomos be akinių.'
sė Bartininkų valdžiai. Net Kainos pigiau kaip plrniUd.

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

dų žinojo Lenkijos karaliai, 
kryžiuočių ordino mistrai iri Val&ūdos 1—3 Ir 7—8 vak.

REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.

ADVOKATAS 
J. P. WAIICHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios ;

MARQUETTE PK, OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas Western ir 63rd St.

Telefonas FROspect 1133 
Panedėlio, Utarninko, Kctver- 
go ir Pėtnvčioa vakarais nuo

7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PULlman 5950 

Seredomis iki 9 vak; 
Snhatomm visų diena iki 9 v.v. 

Kas popietų nuo 3 iki 6,

Phone Boulevard 7589 Telefonas RKPublta 7888

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGUS

4157 ARCHER AVENUE 
TaL VDRgtota SOM

Ofiso volu 1—4 Ir 8—• p. m.
Nedaliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUUevartf MII 
Rea. VICtory 2248

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo X-li nao <:I9-Iil6 

756 W. 30th Btraet

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
t lubos

CHICAGO. II.I. 
OFISO VALANDOS:

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 ___  _______
vai. vakaro. Nodėliomis nėra, w»o io iki it vai. ryt*, nuo t imi 4 

▼ai. po pistų fr nuo 7 Iki l:*0 vaL 
vakaro. Nedėllomls nuo 16 iki 12 

valandai 4i«n*
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523 MED**! ism

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI Ir CHIRUROAN

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAHd.a 0991 

Re*.: Tel. PLAsa 2400
Valandos:

Nuo 10 12 v ryto. 2 3 Ir 7-8 v. v.
Nsdėldlenlals nuo JO iki 12 dlang

H.



Trečiadienis, lapkr. 21 d., 1934

Klausimas 1. Y ienas žmogus 
turėjo sena Fordų, modelį 
1933. Jis jį vartojo visą laikų. 
Praeita vasarų jis piknike lai
mėjo naujų Ponių. Man kas 
pasakė, kati jisį nori jį par
duoti už $600.1 MJį. Afe jam pa
siūliau $600.00 ir jis sutiko 
parduoti. Kaip jii atvežė man 
tų P ordų, tai nebuvo naujas, 
bet senas. Aš tuĮrėjau minty 

_tų Fordų, kurį jnA laimėjo pi- 
nike, o jis gal turėjo' minty 
’nų Pordų, tokiu ęūiiu aš ne

priėmiau. Tas žinotus atsiun
tė man laiškų sakydlamas, kad 
“Aš padėjau tų Fondų į gara- 
džių, ir tu turėsi užiiiokėt man 
$5(X).0tF’. Ar jis gali įmanė pri
verst priimti senąjį (Fordų ir 
iškolektuoti $500.00r

Atsakymas: Ne. Inįtbis ease 
there is no meetingl of the 
mind. The Ford could liave 
included any of the yPords.

Nereikia nieko bijoti. Tik
tai gali padaryti specialių iš
laidų.

VIETINES ŽINIOS
RYTOJ PASKAITOS VI
SUOMENĖS KURSUOSE

KALBAS VISA EILĖ ŽY
MIŲ KALBĖTOJŲ

Į kursus prašoma gausingai 
| lankytis, nes jos įdomios, pa- 
I mokinančios. Įėjimas nemoka
mas. ftį pranešimų perskaiėiu- 
sieji prašomi apie paskaitas 
pranešti savo draugams ir vi
siems, su kuo tik susitiksite.

Rytoj vakare Visuomenės I ederaeijos skyl ių \ lūkėjai y- 
Kursų vedėjai skelbia paskai- lja^n^ul Pra^t>ni* pasidarbuoti, 
tas Sv. Mykolo parap. salėj, ^'dvaikyti sales ii viskų tin
Sv. Antano i«irap., Šv. Jurgio 

i ir Aušros Vartų parap.
Sv. Mykolo parap. salėj ka

lbės: komp. A. Pocius, dr. A. 
Rakauskas ir ark. M. Žaldo- 
kas.

S v. Antano parap. salėj, Ci

kliniai sutvarkyti.

APGAILESTAUJU
1933 m. man teko garliė bū

ti išrinktu į A. L. lt. K. Fe
deracijos centro valdybų ir ci

cero: kun. A. Valančius, adv.Jti tos kiinios organizacijos 11 
J. Grisius ir A. Valonls.

šv. Jurgio parap. salėj — 
Pr. Gudas, dr. P. Atkočiūnas, 
adv. K. Savickas.

Aušros Vartų parap. salėj 
— dr. A. Jovaišas, dr. Paukš
tis,, ir Ignas Sakalas.

Taigi, šios visos paskaitos 
įvyks rytoj vakare, 7:30 vai.

33rd Plaee, S vai. vak. Visos 
Chieagos lietuvės kviečiamos 
įsirašyti į šių organizacijų. La 
bai reikalinga, ypač mums, lie
tuvėms, stipriai susiorganizuo
ti, kad galima būtų daug pa 
siekti pagerinimui gyvenimo 
sųlvgų dabartiniame laike. 
Stengkimės turėti stiprių or
ganizacijų, kurioj nėra pažiū
rų ir įsitikinimų skirtumo. Mo 
kestis tik 10c į mėnesį. Po 
susirinkimo bus kalbėtoja.

Pirm., M. Zolpienė

vice pirm. pareigas.
1934 metų Federacijos me

tinio kongreso protokolų skai
tydamas randu pažymėta, būk.:

MOTERIMS ŽINOTINA
Moterys, kurios dar nėra pi

lietės, turėtų stengtis tapti pi
lietėmis. O kurios pilietės, ste
ngtis organizuotis, nes pavie
niai nieko negalima atsiekti. 
Dirbant organizuotai, daug ka 
galima pravesti, daug paleng-

“antras vice pirm. A. J. Žvir- Pav., kad daugiau lietuvaičių 
blis į kongresų neatsilankė ir Į taptų vaikų prižiūrėtojomis 
raporto neprisiuntė’’. I (Juvenile Case Worker) arba

Aš, būdamas Federacijos co- 
intro 11 vice pirm. ir Chieagos

vo rakandų $250.00 (Cbattel 
Mortgage). Nei aš, nei mort- 
gageman negaunam atmokėt iš 
apdraudos kompanijos. Kame 
čia neteisybėj

Atsakymas. It is very im- 
portant tliat the Fire Insura
nce company bave n mortgage 
clause in t be policy. Otber- 
wise the Insurance is void. 
Apdraudos kompanijos pusėj 

tiesa. Tamistai, ir visiems ki- 
pranešu, kad jei kas

CICEROS ŽINIOS
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

9 SKYR. DĖKOJA

Raknuskiiiič. Niekam nenuo-
' bodu klausyti šios dainininkės 
laiijų ir liaudies dainelių.

1 Del Budriko radio orkestrus,
turiu pasakyti, kad ji man vi- W11FC.

Bunco party, kuri įvyko la 
pkričio 16 d., parapijos šulėje 
vietinių seselių namo taisymo į 
naudai, buvo visais atžvilgiais 
sėkminga. Žinoma, nebūtų bu
vę tokių sekinių, jei nebūtų 
guuta iš šalies parama. Taigi, 
malonėkite priimti padėkos žo
dį visi, kurie prisidėjote prie 
to parengimo.

, Ačiū gerb. klebonui už pa
raginimų, seselėms už padėji
mų parduoti bilietus, “Drau
gui” už skelbimus, Peoplcs 
Furniture Co. už paskelbimų 
dykai per radio, biznieriams 
Miliauskams už gausių pura- 
mn, Skirienei už dykai pada-

vininių tautiečiams reikalauti, rymų bilietų, Jaunametėnis rė
mėjoms už gražius rankų dar-

moterų teisme (Donicstic Ra- 
lation C’ourt) ir kitur. Jei ki- 

apskričio pirmininku, taip sa- tų tautų moterų organizacijos
kant, daug gyvenau tos garbi- turi savo atstovus, delko mes

bus dovanoms, A. Vaišvilienei, 
visoms rėmėjoms ir publikai 
už atsilankymų.

dengimo Komisija

saiki patinka ir juo 
eina geryn, gražyn.

Pasiklausykite Budriki 
tuvės programo ketvirj 
7:30 — 8:30 vai. iš

Klausimas 2. Mano slęsuo d i 
rbo pas vienų turtingų Smogų; 
jie taip pat laikė taip vadi
namų “foieman’’. Savininkė 
liepė mano seseriai painjiti šu
nį, kad “formonas” jį ' pava
žinėtų, o mano sesuo, kajd pri
žiūrėtų tų šunį. Bevažiuojant, tiems 
šoleris įvažiavo į gatvėkįarĮ ir turi paėmęs apdraudę, ir vė- 
sužeidė mano seserį. Ar ji ga- liauv užtraukęs Cbattle Mort- 
Ii skusti tų ponių ir kiųk jai gage, visados reikia pranešti 
kainuotų į į 'apdraudos kompanijai, kati

ngos visuomenės organizacijos negalim turėti? .Jeigu tik no- 
labui. Visi Federacijos darbai, i lesini, tai ir turėsim, lik rei

kia susiorganizuot. Dirbkime 
vieningai, o iš to bus nauda 
visiems lietuviams. Tapkite

užmanymai ir rūpesčiai man 
buvo žinomi ir, sulig išgalės, 
lankydamasis į visus centro 
valdybos susirinkimus, prie Jų J narėmis vieninteles tokios or-
išrišimo prisidėuavau.

Po taip malonaus per visu?
metus pareigų ėjimo, nebūčiau 
galėjęs ant tiek apsileisti, kad 
nei kongrese dalyvauti nei ra- 
l>orto iš savo darbuotės prisių
sti. Kongrese dalyvauti gyve
nimo aplinkybės neleido, bet 
raportų taipgi Chieagos "aps
kričio ir savo vardu kongre-

ganizacijos, t. y. Moterų Pį-

Atsakymas: Sesuo niekto ne- užtrauktas mortgičius ir kiek. su* pasveikinimų surašiau
11 9 . .. rf-v . I ...i, ■ .9 > . • .9.1,9)1. 1 * > 9 .9 \ « I

gali gauti. She was injįured 
because of the negligenctj of
the Cbauffer, and wbile your , . . . .. ., . 4 , rų kaimynų ir kostumerį. Jis
sister vvas m the automobile, J X_ . . . _,___ ._ .K.
she was a fellovv servani 
the cbauffeut and cannot

Klausimas 4. Esu smuklės 
savininkas. Turėjau vienų gc-

. dažnai įsigerdavo ir užinokė- 
lt\ Of . D x • », \ uavo. Bet prieš pora menesių 
1 Irę-į , . ..... ... T., ... Į daugiausiai eme kreditan. Is-

cover tor injunes caused »* a’ . s-. , *> i eme uz $150.00. Žinoma, ve-fellovv servant. į
________ ' Bau “užmiršo uzeidinet pas

Klausimas 3. Turėjau mane. Aš jį sutikau ant gat- 
draudų ant rakandų. RakartJvės ir paprašiau kad užmokė- 
dai sudegė. Apdraudos komyiai- tų. Jis mane iškeikė ir pasa- 
nija užgina man išmokėt apJ “skųsk mane”. Kaip aš 
draudę. Bet taip pat aš turė-;( ji galiu paimti?
jau užtraukus paskolų ant sa-l- Atsakymas: Tamista negali

—.......... - ■. ■ Į skųsti ir nieko iš jo negali
'gauti. Įstatymai sako: “It is 

{unlawful to sėli liquor on 
fęredit, and no suit ean be 

rougbt to enforce payment”.

DOMICĖLĖ 
VENCKIENĖ

(Po tėvais .Jonelaltėl
Mirė lapkrtčto 18 <J.. 1934 m. 

12:45 viii ryto. sulaukus 32 
įmetu amžiaus. Gimė Chicago, 
III.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą. keturias dukte
ris; Joan 7 metų. Rita 6 me
tų, r>olo.r<'s 3 melų. Theresa 2 
melų moliną Katariną, dvi 
seseris M.irion Malinauskienę, 
Ivogrr) Antaną, vienuolę seserę 
Clarlta. 1 brolius Antaną, bro
lienę Rose. Andre*, brolienę 
Irene, Mykolą, brolienę MaTy, 
kiminą Stanislovą Jooel|, uolvį

, _ Ir uošvienę Joną ir beokadU*
Venckus, 4 *vog>rkae 1r gtml-

■ neg.
Kūnas pašarvotas 10340 8o. 

Mlchėfran Avė laidotuvCs įvyks 
ketvirtadienį, lapkričio 22 d..
W namiį g vai bus atlydėta į 
Visų Šventų parapijos batny- 
člą. kurioj įvyks <«ddingos pa
maldos ui velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta J iv. 
KarJoilero kapln«a

Nuofttrdiėal kviečiams visus 
■iminės, druusus-ses Ir paiys- 
tamus-mas dalyvauti ilose lai- 
dotuvėse.

Nuliūdę: V »rea, IRiktcrys
Molina, Hennrya. Broliai Fnį. 
vla4 Ir <4m4n#».

L^ZJotuvėms patarnauju g ra 
boriua l»tanlt,y Malelka. Tele- 
lonas YAKds 1133.

AR
MARIJONA

KARNAUSKAITĖ
i 1 3Mirė sekinad , lapkričio 

d.,/ 1234 m.. 5:20 vai. ryto, su
laukus 2 4 metų amžiaus. Gimė
Hėrrln. III

Paliko dMelIame nuliūdime 
Tėvą Vincentą, tris brolius Juo- 
są, Antaną. Bernardu seserj 
Francas, dvi brolienes Marcelę 
Ir Oenevie. gimines Ir draugus 
Ir drauste.

Kūnas pniarvotus 1410 Ro. 
4Jth Ceurt. Petkaus koplyčioj. 
1-aldotuvės įvyks ketvirtadienį. 
taakr.4 lt d.. IA namų * vai. 
ryto bite atlydėta į Av Antano 
parėplios bainyėią. kurtoj J- 
vyks BedtlUngoa pamaldos ui 
vellotlėd stelą. Po pamaldų bus 
nulydėta | iv Kasim įero kapt'- 
uea

MuailSįUtat kviečiame visus 
Sltnlnss. drausus-ges ir paiys- 
tsmus.mąs dalyvauti ilose lai
dotuvėse.

NnlIŪdę: 
»«‘rys.Draugai.

Tėsaa. Broliai. Re- 
Oimiitėe Ir

1 jtldotavMne patarimuje gre- 
horėue A. P-dkue. Telefone* 
CICero !!••.

RADIO
BUDRIKO RADIO PROG

RAMAS

"DRAUGO KALENDORIA119: 
METAMS GATAVI

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, 
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ii 
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai 
tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiai 

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdint 
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir 
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” si 
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 19: 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kak 
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taij 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti at 
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” ag< 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Nal 
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo k< 
meriais. Kaip žinoma “Draugas” metams 
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims menesi 
$2.00; 1 mėnesiui .75c. Pavienis numeris 3|

Visų laukiamu Makalų šei-
Iiečių Lygos, kurios susirinki-1 m yna ir vėl su mumis — bu 

ši vakarų, Fcllovv- vo Budriko radio programe,mas j vyks 
sbip House, 831 W. 33 PI.

M. Zolpienė.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

praeitų sekmadienj. Kadangi 
Makalų šeimynos vargai yra 
panašūs į mūsų vargus, tai 
lietuviai dideliu nekantrumu 
tų Makalų laukė. Jie gražiai 
klausytojus pavaišino. Be to, 
dainavo populiari dain. Elena

VENHIAN MONUMENT COJNC.

t -? ~ ‘ ils

ItdlrMlal fcnk Fantl
Ir f •raUMiAuti'i

užadresavęs gerb. kun. Vilku- 
taičio vardu, Special Delivery 
pasiunčiau. (Reikale, su U. S 
Post office pagalba galėčiau 
įrodyt).

1922-34 metų Federacijos da 
rbo dienotvarkėj turėjome ir 
antro transatlantinio skridimo 
klausimų. Antrų skridimų pra
dėjo organizuoti Chieagos so
cialistų dienraštis dėlei savo 
biznio. Kadangi net šeši Fe
deracijos centro valdybos na
riai buvome Chieagos apskri
ty tai matydami kame daly
kas laikėme sau už pareigų per 
spaudų pareikšti, kad partivi- 
škai organizuojamo biznio lie
tuviai katalikai neremtų. Ta
čiau, nežiūrint Federacijos ce
ntro pareiškimo tūlose rytinių 
valstybių kolonijose lietuviai 
katalikai susiorganizavo ir 
pradėjo remti. Tokis lietuvių 
katalikų pasielgimas ir stoka 
vieningo nusistatymo man la
kai nepatiko. Rašydamas savo 
raportų, pažymėjau ir apie šį 
nemalonų apsireiškimų, turė
damas viltį, kad tas sukels ko
ngrese diskusijų ir bns pamo
kinimas ateičiai.

Jei laiškas dingo ir tasai ra
porto neišdavimas į kongreso 
atstovus darė blogų įspūdį, la
bai apgailestauju.

. A. J. Žvirblis

MOTERŲ LYGOS VEIKLA
Moterų Piliečių Lygos narė? 

ir suinteresuotos kviečiamos 
atsilankyti į susirinkimų, ku
ris įvyks šiandie, lapkričio 21 
d., Fellowship House, 831 W.

6/*

Kada pasibaigia žmogaus 
kelionė paveskite savo rūpes
čius: Pašaukite!

J. J. BAGDONAS
REP. 3100 

2506 W. 63nei St.
PUL. 4151 

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

. Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

L? i.

it 1^4,®j; nprtj* *■

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
. y C'liicagnJ
------- 0-------

■uvlri 60 meti) prityrimo
------- o-------

Pirkite tiesiai Ii dirbtuvės Ir 
taupykite plukus

------- o-------
Mes atlikome darbą daugeliui žyra 

nlti (Jliicagofl Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti G r and Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I :
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI 0BAB0KIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplglaueta 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėd/ntl 
Trt. OANal >815 arba MU 

2314 W. 23rd PU Chioago 

1439 8. 49th Ct. Cicero, m.
TeL CICTOO IH7

Tol. LAFayctto 3572

J. Liulevičlus
G ra bortas 

ir
RalsamtftiLoJtM

Patarnauja Chlca 
goję ir apylinkėje.
. Ditlclė Ir graži _ 

Koplyčia dykai 
4092 Archer Avė.

u. zolT
ORABORIUR Ir LAIDOTUVIŲ

VKDftJAH
1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard 6202—8412

JUOZAPAS EUDE1KIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų 

tuo Dačiu vardai z_

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽI
GRABORIUS

Tariu automobilius visokie 
reikalams. Kaina prieii 

8319 Litnanica Avenue | 
Chicago, IR.

ANTANAS PETKUS,
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th 00URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Av<
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDASl
GRABORTU8 Ir BADHAMUOTOJ 

Patarnavimas goraa Ir nebrang
718 West 18th Street

Telefon MONroe 8877

J, F. RADžiUS
Ino.

RIETUVIŲ GRAE«1ilTri 
tėpja už $25 00 Ir auk* 
.•T&erniaka koplyčia dykai.

18Oi KL Tel. G
Gbtaaae. UI.
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Trečiadienis, lapkr. 21 d., 1934

lugo” Jubiliejaus Finalas t I .DALIS 1 choras iš Cicero. Vadovavo A. į I shall be most happy to be
1. Jžangos žodis -— L. Ši- Mondeika. i present on thiš occasion.

2. a) “Kaip raiba paukšte-' With kindest good wishes, I 
lė” (Šimkaus), b) “Imk tą am
rožę” (Geehl’io), M. Janušau-į

mutis.
2. a) Vytauto maršas (Po

ciaus) ir b) Kanonas ir due-Programa Buvo Daugiau Negu Žavė-
Lietuvių Auditorija Negalėjo Šutai- tas iš kantatos “Broliai” (Sa-! skienė Gim. Pan. ftv. parap 

snausko) Šv. Jurgio parap. solistė. E. Prosevičiūtė akom-i Publikos

’ 25 m. jubilie- Daukšaite; solistai-ės: H. Ra
do koncertas lap rtušienė, K. Maliackas, M. Ja- 

Lictuvių Auditori-1 nušauskienė, G. Klevickaitė iš 
|o nepaprastu pasi- Kenosha, Wis., K. Sabonis, pi-

choras; M. Dulevičiūtė, E. Ze-1 panavo. Ved. B. Janušauskas.
mbacevičius. Vadovavo A. S. 
Pocius.

3. a) “Prapuoliau močiutė” 
(Pociaus), b) “Užmig, užmig

kio koncerto Chi-'anistė virtuoze S. Sabonytė, saldžiai” (Brahmso), c)' “Ką
tuviui dar nėra tu-

Sincerely your,
Edward J. Kelly.

Mayor
Kadangi paskutinėmis dieno

(McElroy), parodė, kad mūsų 
liek pul likos Lietu- tarpe yra didelių muzikalių 
Įtori.jo.j nuo pat jos jėgų, kad yra gabių, galinčių 

dar nėra buvę.' ir norinčių dirbti lietuviškos 
sėdynių, pritruko | dainos ir muzikos meno dir- 

luo estrados iki pat į voje. Kiekvienas vedėjas su 
Isieniais stovėjo po savo grupe, ypatingai Visi) 

stačių. Atidaryti vi- Šventųjų parap. varg. S. Ra
itijos langai ir tai sa- kausko dvigubas sekstetas, su Kenosha, Wis. Akomp. A. Po 
dušnu. I’er pertrau- įžymia Chicagos lietuvių dai- cius.
iš pirmutinių vietų Į nininke 11. Bartush, priekyje Į 5. a) “Pasveikinimo daina” 

parūkyti, atvėsti solo dalim, publikai davė tiek (Daukšos), b) “Lakštingalė”

močiute, padarei” (Pociaus) 
Šv. Juozapo parap. choro dvi
gubas mergaičių trio. Vado
vavo Kastas Gaubis.

4'. a) “Mano sieloj šiandie 
šventė” (Kelpšos), b) “Caro 
nome” (Verdi’o), Genovaitė 
Klevickaitė, iš Šv. Petro par.,

3. Vaizdelis “Mamytė” Au- mis netikėtai sunkiai susirgo 
šros Vartų parap. mergaičių majoro senutė motina, dėl tos 
choras. Vadovavo J. Brazaitis, priežasties negalėjo atsilanky-

4. a) “Kad karalius karan ti ir prabilti į arti poros tūk- 
jojo” (Koeneman’o), b) “Už- stančių lietuvių minią, 
miršai tėvų kapus” (Verdi’o),' Programa baigta Lietuvos 
Kastas Sabonis; c) Pirmoji C himnu.
minore pianui koncerto dalis Programo direktorium buvo 
(Raebmaninoff’o), Sylvia Sa- komp. A. Pocius; programo ko 
bonis - McElrov, Aletta Ten- misijoj A. Pocius, V. Daukša, 
aid palydi pianu. ’ ir J. Brazaitis; vakaro vedė-

5. Vyskupo žodis — J. E.!jum kun. J. Mačiulionis, ‘Dr.’
T. Matulionis. adm.

6. “Jaunimo daina” (Nau- Šokiams griežė At Metricks
jalio), b) “Laisvės daina” į orkestrą. S as

Kolegijoj Thompson, Conn./B 
gi Katrytė lanko šv. Kazimie Į 
ro seserų akademiją.

Beje, Klikunienė, visų susi
rinkusiųjų vardu, su sveikini
mais, įteikė p. Balčiūnienei 
ir brangių dovanų.

Ta Pati

SUSITUOKĖ GRAŽI PORA

kų Didybės Griuvėsiai

(Tęsinys nuo 4 pusi.)
žydai. Deja, per 48 pietų- 
rtininkieėiai jau paįniršo .-a 
vo geradarį ir jo kapas visų 
apleistas, tuip pat, kaip pa
miršta ir garsinga Bartininkn 
praeitis.

Džekas Reportjeris (" S. ’ )

1 »a-

PAJIESKOtfIMAS

įmanoma. “Rasime- pasigerėjimo, tiek malonumo, 
žmona, su mergele, kad ir po trijų valandų sėdė- 

augu, sunku buvo su- jimo nesijautei pavargęs. Ti-
| krai, daugelis mūsų iki šiol

1 • 1: „ 'nei nežinojo, kad mūsų para-aina... Jai galima pri d ’ .
. v - 1 pijiniuose choruose yra tiekPetro \ aiciuno zo- r J . •

dainos meno gerybių ir kad 
yra žmonių, kurie jas, lig jau
namartė savo gražų kraitį, pa
sididžiuodami gali iškelti pa
rodyti skaitlingos audijencijos 
pasigerėjimui, pasigrožėjimui. 
Vienos, kitos grupės, kad ir 
sykį, kitą jau girdėta viena, 
kita daina šiame koncerte iš

eit, daines, Vyčių gan

; tautą karžygiauti: 
garbe sau suranda,

t vyksta laurų piauti. 
programa, kokia iš- 
“ Draugo” jubilieji-

incerte tikrai vyksta tų 
iauti. Aukštam tobulu- 
snv pastatytas šv. Ju- 
irap. choras, vedamas 
A. Pociaus, didžiulis, 
įlavintas Šv. Grigaliaus 

Įjinis choras, iš Cicero, 
gabaus chorvedžio A. 

!kos; kitų parapijų (iš- 
įv. Mykolo ir ŠŠ. Pet- 
*auliaus) chorų grupės, 
J. Kudirka ir O. Pie- 

A. Pieržinskienė ir L.

(Daukšos), c) ‘Lietuva’ (Dau
kšos), A. Pieržinskienė, L. 
Daukšaitė ir Šv. Kryžiaus pa
rap. choro nariai. Vadovavo 
V. Daukša.

6. a) “Nesek sau rožės” 
(Paulausko), b) Duetas iš o- 
peros “Traviata” (Verdi’o), 
Justas Kudirka, Ona Piežienė 
iš Nekalto Prasidėjimo parap.

7. Lietuvos konsulo A. Kal
vaičio žodis.

8. a) “Plaukia sau laivelis” 
(Šimkaus), b) Serenada (Ro-

(Žilevičiaus), Šv. Jurgio ir 
Šv. Grigaliaus chorai. Diriga
vo A. S. Pocius.

Į jubiliejinį “Draugo” kon
certą buvo pakviestas ir Cbi- 
cago miesto šeimininkas, 111a-1 
joras E. J. Kelly. Savo sutiki-1 Chicagos apskričio Re
inų dalyvauti buvo davęs šiuo pneSseimrius susirinki

MARIJONĮI RĖMĖJU 
SUSIRINKIMAS'

Trečiadienį, lapkr. 21 d., Me

IVcsl Sid 
kr. 18 d., Aušros Vartų baž
nyčioje kun. A. Ješkevičius 
moterystės ryšiu surišo jauną 
porą, ilgamečius choristus J. 
Labanauską ir S. Bagdonai
tę. Per šliubą giedojo Auš
ros Vartų parap. choras ir Į 
solo (“Avė Maria”) A. Šiau-Į 
liūtė, taippit svečias K. Sa-Į 
bonis solo (“Tėve Mūsų.”) I 
Pastarajam vargonais pritarė’ 
rnuz. J. Sau ris.

Vestuvių puota buvo jauno } 
,8> tčvų
Brignton Parke, kurioj daly
vavo daug svečių iš visų ko
lonijų. Svečius linksmino vest 
sid iečių Ša r kaus k ų .'(brolio ir 
sesers) muzika.

Ant rytojaus, kadangi pri 
puolė p. Elzbietos LabanaiF-i 
kienės vardadienis, vestuvių; 
puota atnaujinta; į ją taip-'

Sekmad., lap i Reikalinga mergina prie namų 
’ 'darbo; turi tenai ir gyventi

6601 So. Richmond Str., 
Chicalgo, III.

Praeities! Pabyros
Parašė ilr išleido

Kun. A. Petrausko, M. I. C. 
Atsiminimai 1905 — 1911 

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

U2 ABIDVI DALTS 25c.
Prisiųmtimui 5c. 

“DRAUGAS” pur. co.
gražioj rezidencijoj, | No. Oakllfį/ Are. ('•’icayo, IU

laišku:

ėjo daug gražiau, labiau žavė- nibergo) Elena Bartush ir Vi- 
jančiai. Tas rodė, kad gerb. 
vargonininkų ėmusių dalvvu- 
rną “Draugo” jubiliejinio ko
ncerto programoj buvo stro
piai ruoštasi ir kuogražiausiai 
prisiruošta. Nei vienas publi
kos neužvylė. Garbė mūsų va
rgonininkams! Garbė chorams, 
grupėms ir solistams-ėms!

Programa (su mažais pakei
timais) ėjo šia tvarka:

sų Šventų parap. choro dvigu
bas sekstetas. Vadovavo S. Ra
kauskas.

II DALIS
' La) “Vėjužėlis” (Vana
gaičio), b) “Kūr bakūžė sa
manota” (Šimkaus), c) “Suk-

OFFICE OF THE MAYOR 
City of Cliicago 

November 16, 1934 
Mr. Al. G. Kumskis, 
Lithuanian Democratic 
League of Cook County 
142 Eaat 107tl^ Street 
chieago, nu.
Dear Mr. Kumskis:

Tbank you very much for 
your invitation to be present 
at tbe concert sponsored by 
Daily Friend) honoring tbe 
“Draugas” — (Lithuanian į 
arrival of this ExceĮlency Bi-
shop Matulionis of Lithuania,

I maa įvyksta Aušros Vartų pa 
jrap. mokyklos kambary, 7:30 
| vai. vakare.
Į Maloniai kviečiame visu*? 
' skyrių - kuopų gerb. atstovus 
les ir šiaip rėmėjus dalyvauti

Eii(;lt'Wi)O(l I 40—58M3

P. GONtiAD
FOTOT.RAF

uomkv 
udlo i 
pao,'inl

FOTOGRAFAS-
Atsidarė nuosavą, mo
dernišką studllo su Hol- 
lywood Svl^so/ntlH.

420 WEST |#3rd KT. 
■M)

šiame susirinkime, nes mūsų|pat pakviesta ir “Draugo“ 
r aštuntasis seimas, kuris įvyks i redaktoriai (jaunojo brolis 
gruodžio 9 d., Aušros Vartų Longinas dirba “Draugo”

tinis” (Žilevičiaus) K. Malia-'to be held on Sunday evening, 
ckas ir Šv. Grigaliaus parap. November Ifith, at 7 P. M.

JI
)

RORDEN

parap. svetainėje yra visai ar
ti, todėl gi, jūsų pribuvimas 
ir pasitarimas seimo reikalais 
yra mums svarbus ir reikalin 
gas.

Seimo Rengimo Vadovybė

PAGERBĖ VEIKĖJA

Lietuvis Advokatas 
2201 /W. Cennak Road 

(JATest 22nd St.)
• (Metropolitan State Bank Name) 

Valam lua Kaadten nuo 9 Iki 5 
Pauedė lo, Seredoa Ir Pėtnyčlos 

vakarais C Iki 9 
Tųlefimae CANal 1175

Namai! 6459 S. Rockwell St.
Telį-fonae KFPuhlk- MOO

OK PROTAUJANČIU KATALIKU!
igyk tris Vyskupo P. P. Bučio 
moksliškas knygas, vardu:

KATALIKŲ TIKYBA9
Tose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti- 
įimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš- 
n Sudėjime — “Tikiu j Dievą Tėvą”.
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ, 
rinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es- 
Į Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia, 
lognns sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap- 
•ais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS, 
rinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo- 
nė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė, 
istaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebnk- 
Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas, 

dengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda- 
Is $1.90.
ETALIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
įrinvs: šento.ji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
lnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
nos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa- 
bės ir šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas, 
ikramentni — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini- 
ns. Eucbaristiia Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė, 
irtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
vveniinns. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda- 
is $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantis $2.80. Audeklo apda
ila trvs tomai sykiu iiuantiems $3 65. Trys knygos su
iro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks- 
skov knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Ola nupiMh 
irh. ••nr»ii<<>" a<lri'/n1»t.m<-l(nl;
Siunčiu t n* kiirhina atnlųaklte man Vyakupo knypta
IATAI.IKŲ TIKYBA-’.

I Intvią — TIKTU. Kaina t, 00; apvlArvta |1 SU
II t*>'»a — JFZU8 KRISTUS Kaina v1 60; apdaryta »1 #0 
UI tom, — SV. DVASIA. Kaina 11 00; apdaryta II 35.

ha-
Sliin/Hn *2 *0. kad atatnatumAta ha aptnlan.
Siunčiu >3 66. kad Ai«lų«tumM. audeklo Apdarui* vtaaa tris vyskupo 
ličio knyg-aa "KATALIKŲ TIKYBA".
Vardam, PavardA

A<lroaa> . , ..................................... atraat

West Side. — Lapkričio 17 
d., vakare, p.p. Jasnauskų sa
lėje surengta šauni puota vie 
nai West Side įžymių dar
buotojų Stanislavai Balčiunie 
nei gimtadienio proga.

adm. ofise.) Per puotą po
niai Labanauskienei ir jauna 
vedžiams sudėta gražių linkė
jimų.

Pp. Labanauskai, seni Wc- 
st Side gyventojai, prieš ke
lis metus nusipirko Brighton ANGIiIV! Kam moU,-.n ailkftli)S
Parke gražią rezidencija ir kalna« Įka.ia gaut.- pirko g.nau t .1 - sius tlesuog Iš mainą. Hcret-nings.
nors išsikėlė ten gyventi, vie-|,4-75:. |r*ne Kun- ,5-75: r-'iinp or

’ 1 pgg. $6 ?0«>
PSnok nenutraukia su vestsidie- 

čiais ryšių. Gyvenant West 
Side p. Labanauskienė visu 
uolumu dėjosi prie visuomeni 
nio ir draugijinio darbo, ypa 
tingai daug dirbo M. S. 55

J.,a sesutei E. Zaurienei ir ūkaudama, or
J. Klikunienei pasidarbavus, 1 Ra,uzuoda.ua nares; jos pus-
sukviesta daug svetelių, kurių suorganizuotas s,- J

, v -i • iiincdpčin choras, kurio ir no itarpe buvo beveik visos są-
jungietės su savo vyrais ir 
p.p. Balčiūnų artimieji gimi
nės bei draugai.

Prie skanios ir gausingos

jungiečių choras, kurio ir po 
šiai dienai skamba dainos.

Ra p.

ORTHERN COAI. <’<>.
1 .auiiilallc Mi-rrlinat- 2524

ie Coal Co. 
)332 So. Loug Avė.
)___ ChtcBgo. III.

1 Katrų perkate anglie Iš
I dralverlų, siųskite Juos | 
(CRANE COAL CO. Gausite 
/ ferėsn^s anglis, už mažiau

pini'gų.

Žiūrint pro delną čiam balšavikui visi člunkai
Šiomis dienomis Čikagos “t8lu,ę" -ir """P** saT0 ^i<-- 

lietuviškiems balSavikams Ia- ,U| Paraiė’ ka,P ’P-šupas ne-(vakarienės buvo ir daug gra
bai skystai ėjosi. Visa jų na-1 m0kO0 kalbėti ' garsiakalbi, žiu linkėjimų, vadovaujant M. 
ėalstva su drūtais ir vnizar- AS- “v.Mbli'mi, dėl to nei ne-,S. 55 kp. pirmininkei S. Saka 
nais vadais praeitų sundav Kadangi balšavikų lienei, pakviesta eilė kalbėto-
buvo į ožio nagų sulindę, iŠ ■ »<*« «><*«
kur net su basliais nebiitum | "omi- ,ai kur P ■»«»« vy- 
galėjęs iėpravodvti. Kraujas ž,nos- kaiP r,-ikia aP‘
ir visi balSavikiški mikrobai ’,-iti llh- n,alk,,l! -1-'' “*•
jų gyslose buvo sustingę ir 
patys nebežinojo, ar dar gyvi, 
u r jau visai kaput padarę.

Tą strioką jiems įvarė at
vykęs į Čikagą J. E. vysku
pas Matulionis, kuriame dar 
ir šiandie žymu Rasiejaus bal 
šavikų darbininkams snbildin- 
to “rojaus” “laisvė” ir iškepti 
“pyragai.”

Atsirado betgi vienas drą
suolis, kuris, pasipirkęs tikie 
tą j “Draugo” koncertą, nu
nėrė j pačią Liet. Auditorijos 
palėpę ir susirietė tarpe vo
ratinklių. Kol sulaukė vysku
po kalbos, vargšą nervai tiek 
nukamavo, kad rankų pirštų 
nagus nukramtė ir jau buvo 
heannąs šiušius.
' Kadangi vysk. Matulionis, 
dėl perilgo programo, apie Ra 

dviejų nekalbėjo, palėpėj sėdin

arba juR, ilgus metus pagy
ventume™ tarp azijatų, ar 
tampioj Afrikoj, šiur, kad ir
gi nem&ndriau apseitumėm. 
J. E. vysk. Matulionis tuomi 
tik parodė, koks tam»up yra 
tas Rasiejaus balšavikų “ro
jus,“ už kurį lietuviški balša- 
vikai čia visokius persekioji-

jų, kurie p. Balčiūnienę jos 
gimimo dienos proga nuošir
džiai sveikino, linkėdami 
ilgiausių metelių ir nenuilsti 
toliau taip gražiai darbuotis, 
kaip iki šiol darljavosi.

Reikia pažymėti, kad p. Bal 
čiunienė labai daug prisideda 
prie viešo West Sidės veiki- 

“mo, ypatingai daug dirba pa
rapijai ir su sąjungietėmis; 
yra kuopos iždininkė. t 

Ponai Balčiūnai angina sū-

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios; į rudeninės ekskursijos į 

senąją Europą. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per Atlantiką nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie,, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai nesudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais mritų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kai 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimą, dabar laikas yra važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

mus kenčia, kad jo gyvento- Įnų Praną ir dukrelę Katrytę, 
jams nėra žinomas net toks kuriems nesigaili lėšų siekti 
daiktas kaip garsiakalbio aukštesnio mokslo. Sūnus Pra 
“maikis.” Inas mokinasi Tėvų Marijonų
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