
DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINĖS IR 
TIKYBINĖS MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL 

LITHUANIAN CATHOLIC 

DAILY IN AMERICA

No. 263

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois KETVIRTADIENIS, LAPKR1ČIO-NOVEMBER 7 D., 1935

Kaina 3C> entered as second-class matter march si. ibi e at chicago, Illinois under the act oe m>kch s, iw7m
Telefonas: CANal 7790 
Administratoriaus: CANal 2821 UI Ąt vi »•

ITALŲ SKAUTAI IŠBLOKŠTI IŠ 
MAKALE MIESTO

ETIOPIEČIAI NESIPRIEŠINS ITALAMS, 
LEIS UŽIMTI MIESTĄ

Tačiau atkakliai priešinsis to
lesniam jų briovimuisi

A.H..S ABABA. lapkr. 6. SĄJUNGĄ flARO “PASI“
— Italu priešakinių sargybų * a ■■ • ■•»>■■■■■
(skautų) kuopa vakar vakarų GAILĖJIMO ITALIJAI
Įėjo į ištuštėjusį Makale mie- , _______
<tų ir ėmėsi tvarkytis. , ŽENEVA, lapkr. 6. — T.

Etiopiečiai tuojau puolė Sąjungos subkomitetas sank- 
priešų. 10 skautų nukauta, 4 cįjOms skirti nusprendė, kad 
paimta nelaisvėn, o kiti .išbla- įg pradžių nebus panaudotas 
skyti. Is etiopiečių 2 žuvo ir visiškas ekonominis boikotas 
2 sužeista. prieš Italijų- Sako, T. Sąjun-

Žiniomis iš karo fronto, ita ga reiškia “pasigailėjimo” 
lų pajėgos stumiasi pirmyn gjaį neklusniajai valstybei, ku 
visais takais ir keleliais. Žy
giuoja su didžiausiu triuk
šmu, kad įbauginus etiopie- 
čius.

Spėjama, kad gal rytoj 
priešas pasieks Makale, jei 
nesutiks bet kokiu kliūčių

ETIOPIEČIAI DIRBA KELIUS ITALAMS ETIOPIJOJ

Italai priverčia etiopiečius dirbti sunkiuosius darius užimtuose EtiniiU:- 
plotuose. Korespondentai praneša, kad net 7 natų amžiaus vaikai skaldo akme
nis, kurie reikalingi militarinianis keliams. Sakoma, kad italai užmoka už tą 
privalomą darbą. (Acme Photo.)

ri išsisukinėja iš Sąjungos 
nustatyto drausmingumo.

Šis “pasigailėjimas” daro
mas dėl to, kad Sųjungai ne
priklausančios valstybės ne
žada sulaikyti žibalo, anglių

RESPUBLIKONAI VENKI- aNAIJA PROTESTUOJA JUSTAS KUDIRKA DAI

KATALIKAI PRIVERTĖ MEKSIKOS
PREZSDENTA DUOTI ATSAKYMĄ

Jis pažymi, kad negrąžins lais
vės ir teisių Bažnyčiai

AIŠKU, KATALIKAI GRAŽIUOJU 
NEATGAUS LAISVES

ME(XICO CITY, lapkr. G kad katalikų paduodami ar 
— Meksikos civilinių grupių gumentai už Bažnyčiai teisių 
konfederacijos 150,000 narių grąžinimų, bažnytinių savas- 
vardn advokatas Erederico čių įsigijimų ir religinį švi«- 
Gaivia l’uerta pasiuntė spe- timų esu nepateisinami. Gir- 
cialų raštų prezidentui Gar- di, ir toliau nebus leista duo 
(lenas. Šiuo raštu ne tik ii: Ii religines pamokas moky- 
dorsiv tas. Imt ir paremtas pa kJose, ir toliau bus vykdom“ 
skutinis Meksikos vyskupų socialistiškas švietimas, ta 
atsišaukimas, kad vyriausybė čiau nebus uždrausta tėvams 
atšauktų religinius persekio- savo vaikus mokinti religijos, 
jimus Meksikoje. Pareiškia, kad visiška re-

Advokatas Puerta pažymi, liginė laisvė katalikams Mek- 
kad minėti įstatymai ne tik sikoje neįmanoma, kadangi 
neteisėti, bet ir nieku būdu kunigai ir pasaulininkai esu

KASI RINKIMU GAVI- iThEŠ DEMONSTRACIJAS NAYO “DRAUGO" RADI- Ko '“"f"’1'nerastum visuose eivilizuo- svetimų kraštų, kad jie įsikis-
NIAIS ROM/A, lapkr. 6. — Angli

jos vyriausybė per ambasa-
JO PROGRAMOJE

tarpkalniuose. Etiopinių va- įr kit,i K>k™“"'! ’hintimo
dai nusprendė neginti mies
to ir laikytis savo pozicijų 
rytuose ir pietuose nuo mie
sto.

Po Makale paėmimo, kaip 
ėia užtikrinama, italai paga-

Italiją.
Subkomitetas 

kad kol kas šis stovis bus 
pakenčiamas. Bet jei paaiš
kės, kad jis stato didelių 
kliūčių vykdomam abelnam

Šį antradienį įvyko rinki- (jorjų užprotestavo prieš tu-
mai keliose valstybėse. Vie-

tuose kraštuose. tų į Meksikos vidaus reika-
Šiandienis režimas Mekai- lus.

Vakar dieną, 4 vai. popiet, ko^’ ra5° adv- Puerta, nere- Nurodo, kati vyskupai ir 
artistas Justas Kudirka dai- Prezentu°ia gyventojų vajios. kunigai gali turėti pamaldasrimas nepalankias Anglijainur buvo valstybiniai, kitur demonstraciias čia ir kbnnae ’*avo per “Draugo” radijo Buh> dldziausla kvailybė ma- bažnyčiose ir savo gyvena-

tik miestų. Italijos miestuose valandą. Kaip visados, taip nytl’ Pareiskia advokatas. mUose namuose. Dėl to jų
New Yorko legislatnron iš . ‘ ... ir šį kartą Kudirka gražiai kad 97 auo-5,™,,ai krašto gy- namai nebus konfiskuoju#!,

rinkta dauguma respubliko- , . . T^. ’ . , Ohni as’ įdainavo Pociaus “Tulpė” vento-^’ kurie vra katalikai. jei tik būsią vengiama kokios
tnais žodžiais atsakęs amba- . ,. pripažintų tuos įstatymus, kti nors politinės propagandoj

rie nukreipti prieš juos pa-. v . xt - Meksikos vyskupai visą laičius — prieš jų religiją. Net . / f . \
np in reikalas kištis i ,,,Ų‘ . n • • o z- x- ką įspėja tikinčiuosius, kadne jo įeikaias Ristis i vul-o..,-i- tarpe likusiųjų 3 nuošimčių ‘ r . x . ’žmonių manifestacijas gatvė- v K’ Ra<kiene Pei 'aka ryk- . randasi np maias kovai uz savo teises ne-

tvnės, kai italai mėgins verz- ll-' lu’ K<1 •>* -au,,n ; Kentucky valstybėje laimė- sp prie§ kurią nors valstyb<J programą pradėjo naujų • ’ • vvriausv- vartotų Sinkh> ir smurto- Sn
lis toliau. Etiopiečiai nu- .------------------- jo demokratai. daromas. Tai gyventoju toks ra°terV ^minmkių dalį, ku- ^nie .,vriJ,.ol;(r;nifln'ls ko, laisvės ir teisių reikia

sprendė žūt būt sulaikyti NEPAISO PREZ, ROOSE- Krašto respublikonų parti- nusistatymas, 
priešo žygiavimų ir bus de- y-, —p lOnA llllft j°s ^delda^ pasitenkina rin-
dama pastangų atsiimti Ma- VtLIU ĮorEJlMU kimais. Sako, krašte pasirei- galvos toks pareiškimas. An- _1||/nft „nMrr „..k. . , . „ . , . ,

kale. ----------, škia žmonių šalinimasis nuo glija neturi ką atsakyti. TAIKOS REIKALU K^FJFE“ mis ir priešingi jos atkak gausybei. Vyriausybė.
Etiopijos vadai pareiškia, \\ ASU TNCTGN, lapkr. G. demokratų ir dėjimųsis su Italų spauda šaukia, kad PrUOIIA nCTDfllTC Jiems nusistatymams. priemonę. Pats A (ksikos

Tai, girdi, visoje Italijoje būt,) griežtai I Et‘W A Ut I MI t Prez. Cardenaa par vidaus kong.rw,a’ ’Tied'in K"r’’"n
daviniai 193G boikotuojamos Anglijos pre

kės. Tačiau iš boikoto sąrašo
-------  išimta žibalas, anglys ir visa

pa reiškia,

1IU.

Clevelande ir Philadelphi- sadoriui dėl įvykusių demon- ir “Indijos Svečio Daina.”
liau susilauks griežto pasi- ekonominiam boikotui, tuo- .. j stracijų. Diktatorius pažymė-
priešini,,,,,. Turės įvykti pir- kart bl* in“asi (°J “f**"“* rMp”h- jo, kad - ™ t
mos šiame kare didelėa kai,- primom,, kad Italija negau- l'konai.

- tų to, kų ji gauna šiandie

_ Be to, buvo visokių praneši- 
»•
K. Račkienė per vakaryk-

Keistai atrodo vvriausvliės
rių ves kas trečiadienį tuo ‘ " . siekti teisėtomis priemonė-
rnt žygiams. Net kai kurie, taip , . .. .i ai laiku. . • . mis. Alena teisėtų priemoniųvadinami, laisvamaniai nesu- ' .....

- --------------------------- prašymai (peticijos) vy-tinka su vyriausybes pažiuro- •7. .. .. . . ' ’

kad Makale nėra jokia strate — Nepaisant prezidento Roo respublikonais 
ginė vieta ir būtų nesųmonė sevelto paskelbto uždraudi- džiuginantieji 
Lieti kraujų, kad nepadavus mo ir įspėjimo, knd iš šio metams.
miesto priešui. krašto nebūtų siunčiama ka- --------

Iš pietų rytinio karo fron- liaujančioms valstybėms —-
to pranešta, kad \Yebbi She- Italijai ir Etiopijai, žibalas, 
bbelli apylinkėse anų dienų medvilnė ir kitokia medžiaga, 
numušta du italų lėktuvai. didžiosios firmos dar dau-

reikalų sekretorių Oonzales 
DĖT ROTI, Midi., lapkr. G. atsakė atviruoju laišku vy-

katalikų prašymus.

PREZIDENTAS APIE 
RINKIMUS

Aišku, vyriausybė, tarytum.
Katalikų sąjunga tnrptau- skupams ir visiems katali- šaukiasi, kad ji būtų įtikinta

tai, kas reikalinga karo ve- tinei taikai lapkr. 10 d. ati- ųaTns Prezidentas pažymi, tik smurto keliu.
dimui. darys čia konferenciją De-_________________ —----------

-------------- —- troito universiteto vadovvbė-

Tame pat fronte Gorabai 
apylinkėse italai lakūnai su 
bombomis sužeidė 7 etiopie 
čius.

HYDE PARK, N. Y., lap- MIKADO IŠVYKO VADO- je. NAUJI RINKIMAI ORAI- ETIOPIJOJE YRA PIGUS
giau didina savo eksportus j kr. G. — Apie įvykusių rin- VAUTI MANIEVRAMS Konferencija bus pradėta KIJOJE MAISTAS
Italiją. kimų kai kuriose valstybėse

Jei taip bus toliau, tai Ita- ir miestuose davinius prezi- TOKIJO, lapkr. G.
aukštosiomis Mišiomis Š&. 

Im- Petro ir Povvlo bažnyčioje.
H *. ,ADDIS ABABA, lapkr. G.

Nežiūrint karo ir kitų sun 
šiame krašte maistas 

chiją, planuoja paskelbti rin ir toliau pasilieka pigus taip, 
kimus naujan parlamentam ko nėra nė vienam kitam pa-

TT. , . šaulio krašte.---------- \ įsam krašte paskleista-1 .
MELBOURNE, Australi- i grįžtančio sostai, karaliaus Htai’ kiaušinių tuzinui ima- 

Jurgio II atsišaukimas.

lija nejaus skaudaus ekono- dentas Rooseveltas pareiškia, peratorius Hirohito išvyko Sesijos bus. turimos Statler ATĖNAI, lapkr. 6. R?- ĮADDI
ulinio boikoto ir tuo bildu kad visur daviniai yra nor- Kyušu salon vadovauti ka- viešbutyje ir bus viešos. gerto Kondyliso vyriausyl>ė, Nežit
bus statoma daug kliūčių T. nialūs. Demokratams nėra riuomenės manievrams. , ---------------------- atstačiusi graikams monar- kūmų, >PASITRAUKĖ ČEKOSLO.......................................VAKIJOS PREMJERAS ^jungos žygiams prieš Tta- reikalo nusiminti.

______  iliją. • -------------------
PRAHA, lapkr. G. — Atsi-j Ret jei šios firmos per, ILLINOISE RINKIMAI

statydino Čekoslovakijos mi- »'«“kllttm'l» P<-|nn P“kli"’
nisterių pirmininkas Jan Ma- į kok'u’ ’M81'” E“™?"*.
lypetr.

Respublikos prezidentas 
Masarykas paskyrė žemės fl- 
kio ministerį dr. Milą Hodza 
nauju premjeru.

jos negaus krašto vyriausy
bės pagalbos. Jos yra įspė
tos, kad nutrauktų šiuos ek
sportus.

____________ DU PADEGĖJAI NUBAU-
ITALAMS GALI PRITRŪK- STI P° 99 METUS

Pereitą antradienį įvyko 
linkimai 15-oj apskričių Ill
inois valstybėje. Buvo ren
kami visokeriopi apskričių 
valdininkai.

Septyniose apskrityse de
mokratai daug pralaimėjo. 
Respublikonai krikštauja.

TI GAZOLINO Teismas nubaudė du pade
gėjus, Frank Vitale, 54 m., 
ir J. DiChiari, 36 m. amž., 
po 99 metus kalėti.

ADENAS, Arabija, lapkr.
6. — Sužinota, kad italų ar
mijai žieminiam karo fronte 
Etiopijoje gali pritrūkti įv
airios karo medžiagos, o ypač žuvo 10 asmenų. Buvo suta-
gazolino, jei prieš Italiją pa 
skelbtas ekonominis boikotas 
turės pasisekimo.

NUKELTA LAIVYNŲ 
KONFERENCIJA

IŠĖJO Iš MINISTERIŲ 
KABINETO

I
ma tik du amerikoniški cen
tai. Jautienos vienam svarui 

Vyriausybė nusprendė pa- — 3 Centai. Visi kiti produk* 
kviesti namo iš ištrėmimo kai tai taip pat ko pigiausi.
kuriuos žymiuosius graikų ; --------------------

INŽ. ČIURLYS — VYRIAU- SALEZIETIS PASKIRTAS vadus, kurie atkakliai kovojo UŽMUŠTA 5 ASMENYS
i

prieš monarchijos atstatymų. RIO DE JANEIRO, Bra- 
----------------- «ilija, lakr. 6. — Komunistai

LONDONAS, lapkr. G. — ja, lapkr. 6. — Iš Australi 
Laivynų konferencijos pra- jos ministerių kabineto išėjo 
džia iš gruodžio 2 d. nukelta pildomosios tarybos vicepre-
į gruodžio 5 d. zidentas W. M. Hughes.

STAS GETjEŽINKELTV 
DIREKTORIUS

ARKIVYSKUPU

MAŽINA BEDARBIAMS 
DARBĄ

Žiniomis iš Washingtono,
Jie sudegino parduotuvę,. WPA administratorius Hop- 

558 W. Taylor gat., gaisre kins, žymiai sumažino Illinois ministeris Jankevičius iš vy-

VATIKANAS, lapkr. G. —
KAUNAS. — Ligi šiol vy- Kun. Richardas Pittini, sale- 

riausio geležinkelių direkto- zietis, paskirtas Santo Domiu 
riaus pareigas ėjo susisieki- go arkivyskupu. Naujas ar- Policija vakar Chicagos tft komunistai ir I tašistas.
mo viceministeris inž. Janke- kivvskupas yra 39 m. amž. centre atliko “reidus” kelio 
virius. Paskutiniu laiku vice-

POLICIJOS “REIDAI” susikirto su fašistais Espirl- 
----------- to Santo valstybėje. I/.niuš-

ORAS
rę su parduotuvės savininku 
J. iVitale, kurs pirmiau nu
baustas 199 metus kalėti.

valstybei vyriausybės skirtus riausio geležinkelių direkto-

se vietose ir suėmė 19 asme- 
International Harvester nų — rakieterių, kurie kau- 

Co. traktorių skyriuje apsvai lijn iš žmonių aukas, daugiau CHICAGO IR APYLIN-
fondus įvairių projektų vyk
dymui. Kai kurie projektai 
bus visiškai užmesti.

riau8 pareigų pasitraukė, o 
į jo vietą paskirtas inž. Čiur
lys.

go penki darbininkai nuo 
“carbon monoxide” dujų. 
Gaisrininkai atgaivino visus.

šia savo reikalams. K®8. ■— Debesuota; numito- 
j mas lietus, o gal ir sniegas;

PLATINKITE “DRAUGĄ temperatūra kyla.
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“DRAUGAS”
Skelbimų Ituinoa prtaiunčiamoa pareikalavus. 
Bendradarbiauta lr koreapondentama raitų negrųžlna.

Jei nepraioma tai padaryti lr neprialunčlama tam tiks
lui paito ženklų.

Redaktoriua priima — nuo 4 vai. 11*1 6 vai. popiet 
Iielna kasdien, takyrua aekmadlenlua

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metama — >4.00. Pusei metų — >>-60; Trims meneaiama
— >1.40; Vienam mėnesini — 76c. Kitose valstybdse 
jretuumerata^iMetams — >7.44; Pusei metų — >4.00.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 vai, popiet.

LAIVYNO STEIGIMO REIKALAS

tol, kol jo vadovaujamas ALTASS negavo i 
reikalaujamų pinigų.

Kad tai yru teisybė, “V’.” paduoda to
kių Grigaičio telegramų, siųstų Vienom žy
miam asmeniui:

Bylinėjimosi Liga

Bylinėjimasis yra jsišakni- nių ir valdžios įstaigoms bo 
jęs mūsų žmonėse iš senesnių1 jokio reikalo. O iš tų mažų 

“ALTASS Valdyba duoda sutikimų, laikų. Galima spėti, kad liga1 bylų paskiau kyla noras at- 
kad Vaitkus tuojau skristų tųja sulygo, bylinėtis lietuviai apsikrėtė! keršyti, kurs dažnai priveda
kad tūkstantis dolerių iš Kauno ir Wor 

oester pinigai būtų perduoti ALTASS 
iždui. Grigaitis”.
Vadinas, Grigaitis neleido Vaitkui skris

ti vasarų, kuomet oras buvo gražus, nes dar j Sy|M\s pagal savo tėvų papro- 
ALTASS pinigavosi, bet lakūnų išstūmė skri- j £jus< Vykstant susiartinimui 
sti tuomet, kuomet audros okeane siaučia. 8U Lenkija, Lietuvos didikai, i stolių gal nebuvo padaryta

Iš to nesunku suprasti, kas rūpėjo ant*, lenkų jiavyzdžiu, išsikovodavo ! nei už litų! Jei kaltininkas 
rojo skridimo organizatoriams. ! sau vis daugiau teisių, iškel- ! nesutinka gražumu menkų nuo

------------------- ' darni savųjį luotnų ptrinon vie ; stolių atlyginti, tai tada via
Chicagos miesto ■ taryba nutarė nuo ko- ton ir nustumdami kitus už-Į dėlto tlaug geriau numoti i 

vo pirmos dienos atsukti laikrodį vienų va- pakalin. O valstiečius ūkiniu- , visų nemalonumų ranka, negu 
landų atgal, kati- vakare Chicagoje turėti kus ilgainiui iš laisvų žmonių ' bylinėtis. Tačiau, žinoma,

tiktai imi unijos su lenkais. įr prie sunkių nusikaltimų.
Prieš unijų lietuviai buvo lai
svi žmonės, kurie už padary
tas skriaudas ieškodavo tei-

Gavome “Jūros” 2 nr. Tai laivininkys- į 
tės, žvejybos ir pajūrio gyvenimo iliustruo-

daugiau saulės šviesos. Nors taryba tų su- į padarė baudžiauninkais. Su
manymų priėmė didele balsų dauguma, ta-. prantama, kati taip lengvai 
čiau ir spuudos ir visuomenės vadų nuomo ! valstiečiai nepasidavė. Skriau

te«, /.vejyuos u pajui io gyvenimu n.u.M.uv- tuo klausiniu buYO ^Skirsčiusios. Tuo džiami, jie ėmė ieškoti teisv-
tas laikraštis. Leidžia: Lietuvos Jūrininku . . ...... .... . . I, . . ...m ‘ atveju tų klausima reikėjo išrišti ne miesto bes teismuose, gindamiesi nuoSąjungą Klaipėdoj ir Lietuvos Moterų lau- ........., . ... ............ .. .... . .................. ._ , . . , .Sųjunga Klaipėdoj
tiniam Laivynui Remti Sųjunga. Redakto
riai — A. Daugirdas ir S t. Vainoras.

feis laikraštis kelia labai svarbų klausi
mų • - savai jūrai reikalingas ir savas laivy
nas. „i

Neturint nuosavo laivyno, valstybė netu
ri priemonių jūros turtams išnaudoti ir po
litiškai tvirtintis pakrašty. Ligšiol, rodos, 
dar nieko konkretaus tuo atžvilgiu mūsų tau
ta nėra padariusi. Dėl io dabar jau reiktų 
visomis jėgomis griebtis to svarbaus darbo.
Dėl to “Jūra” ii' sako, kad t .... . ... ...

’ i ir rimčiau | gyveninių pažiūrėti.

taryboje, bet visų gyventojų valia — refe
rendumu.

* ♦ ♦

Kažin kiek angliškieji laikraščiai turė
tų skaitytojų, jei neturėtų plataus sporte 
skyriaus ir juokų bei “funies”f Net mūsų 
tarpe yra tokių “rimtų” žmonių, kurie tuos 
skyrius ir tebeskaito. Editorialai ir šiaip jau 
rimtesni straipsniai skaityti jiems nuobodu 
ir nereikalinga, nes visas jų gyvenimas pa
remtas sportu ir “funėmis”. Gerai yra pa
juokauti ii pasportauti, bet kai kada reikia kalba, kurios žmonės nesupra 

sdavo, taip pat vilkinamos ir

Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apysku)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

“šiandien savas laivynas, skelbiant vi
sų valstybės medžiaginių pajėgų mobili
zacijų, turi būti pripažintas svarbiausiu 
ir skubiausiu uždaviniu ir įtrauktas pir
muoju punktu į dabartinių valstybių -- 
visuomeninių darbų eigų”.
Pasirodo, kail Lietuva yra vienintelė Eu

ropos valstybė, kuri, turėdama laisvo pajū
rio, neturi savo laivyno. Tai nenormalu ir 
pavojinga. Kuo ilgiau Lietuva neturės savo 
laivyno, tuo stipriau jos didieji priešininkai 
veršis į Klaijiėdos kraštų. Savas laivynas pa
dėtų atstatyti Lietuvos gerovę ir keltų jos 
gai'bę. į

Prof. K. Pakštas apie jūros reikšmę tau
tai tarp ko kito taip sako:

“Krantai arba pajūriai sudaro riba 
tarp okeanų ir kontinentų ir jiem abiem 
lygiai priklauso, jungia savy abiejų po
žymius ir savybes. Kiekvienos įlankos, 
kiekviena pajūrio vingio prigūntis yra 
ta pati tuo atžvilgiu, kad ji veda iš to
limiausių savo užkampių į plačius pa
saulio jūros kelius. Tačiau jokia jūrų 
galybė nepasidarė didi vien pajūrio dė
ka. .Reikėjo dar tautinės valios, psicho
loginės reakcijos. Atvirkščiai, jūros ele
mentams energingai reaguodamos, ma
žos tautos ir siauroje erdvėje sukūrė 
galingus valstybes ir kultūros židinius. 
Venecijos ir Liubeko galybė spinduliavo 
tolimose erdvėse vien iš siauros įlan
kos, panašiai kaip bidonas ir nemarieji 
Atėnai. Mažai vingiuoti pajūriai savo 
galybe aukščiau iškildavo už laimi vin
giuotus, trumpi užviešpataudavo ilgus 
pajūrius. Dažniausiai tai priklausydavo 
nuo to, kaip stipriai jmjūrio gyventojai 
reaguodavo į jūros dinamikų. Suglaus
tai tariant, jūrų galybės išsiplėtojimas 
dažniausiai visiškai priklauso nuo inten
syvaus pajūrio išnaudojimo”.

Tai yra stiprūs faktai, įrodanti, kodėl 
tauta, turėdama pajūrį, turi turėti ir savo 
laivynų.

Pirmasis Viso l*a-c io Lietuvių Kon
gresas taip pat iškėlė laivyno steigimo klau
simų, priėmė tinkamų rezoliucijų! Tr pavedė 
Viso Pasaulio Lietuvių .Sųjungai tų klausi
mų judinti.

Lietuvoj leidžiamoji “Naujoji Romuva” 
savo 42 numerį pavedė garsiojo tapytojo M. 
K. Ciurlionies atminčiai. Visi raštai tik apie 
Čiurlionį. Įdėta daug jo kūrinių fotografijų. 
Šio žurnalo leidėjas ir redaktorius dr. Juozas 
Keliuotis šiomis dienomis pakviestas Vytau
to Didžiojo Universitetan žurnalistikai dės
tyti.

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. Simutis

DARBYMETIS

Nespėjus atvažiuoti į Kaunu, prasidėjo 
tikras darbymetis. Poilsiui ir pasivaikščioji
mui jio gražias laikinosios sostinės gatves ne
buvo lako.

Atvykom i Kaunu penktadienyje, o sek
madienyje jau turėjo prasidėti kongresas,

KAS LAIKS VAITKŲ NUO SKRIDIMO?

Brooklvno liberalų laikraštis “V-bė” 
eša% .kad “N-nų”. redaktorius Grigaitis 

ttdo Įeit. F. Vaitkaus skristi į LietuvųIC7 . :

siojo rankų, kurios, kad ir su- 
styrusios vis dar tebelaikė ap-

(Tęsinys)

O dabar papasakok man, , ,. . , , ,
i. ... • . , .. kabinusios mano kaklų. Betkas ūejosi tuoj po karaliaus .... . ,. .
mirties. . «a jis staiga pamatė gulintų

... , ..'ant tigro kailio kryžių, kurį— Mielu noru, mano geroji . A . , ..
tuo tarpu pačioj pradžioj nuo- Į mamyte. Jam mirštant, aš lai-1"stantysls buvo nian 1S111U' 

kinu kryžių prieš jo akis, ir ** rankų.
lurėjau vilties, kad jis grieb-1 TuoJ bals,al sauk“

Neretai byla dėl pievos ištry- 
pimo galų gale baigiasi sun
kiųjų dalbų kalėjimu vienai 
iš besibylinėjančių pusių. O

sis paskutinės gelbėjimosi prie 
monės. Bet jis baisiai įtūžo ir 
puolė ant manęs. Mama, jis 
mane būtų tikrai pasmaugęs, 
jei tik būtų turėjęs jėgų.

Kai tik suleido jis savo na
gus į mano kaklų ir savo iš
verstomis akimis baisiai pa-

daug gražiau būtų. kad kai
mynai kaimyniškai ir gyven
tų, patys, K* teismo pagalbos, 
susitaikydami. Nemaža yra ir 
kitų reikalų, kur, esant gerai 
valiai ir norams, taip pat le
ngvai gulima apsieiti, nesi
kreipiant teisman. Daug, sa- • 4^/rūmų" viršininkas, gy- 
kysūn, šeimyniškų ginčų Į jvtojai, aukštieji valdininkai 
palikimo pasidalinimo būtų i < pagaliau visa lninia žmo- 
galima geruoju baigti savo |nių; Pamatę karafiaus įškrei- 

ne liaudies žmonių i tarpe. <pt* vei(,.ų jie yisi išsigando
Tad su palinkimu bylinėtis ^,n<‘ v*enas P° kito šaukti: 

be. tikro reikalo tenka visiems |“J*S miręs , Jo dvasia nu- 
kovoti. Teisybė, pasitaiko vie- ! Pas savo prosenius , ur
nas kitas nepataisomas m<?gė-iba “Nebėra jau Tydiko Did- 
jas bylinėtis, bet tokių yra/^aJ0 ’•
maža. O šiaip beveik visada Į Dvasininkai - budistai pra

ponų sauvalės. Bet, deja, tei
smai buvo patekę kaip tik 
į ponų rankas, iv valstiečiams 
sunku buvo savo teises apgin
ti. Teismuose bylos buvo vil
kinamos ir sprendžiamos 'daž
niausiai
naudai.

Negeriau buvo ir rusų val
dymo laikais. Bylos buvo spre 
ndžiainos rusų, o ne lietuvių,

nutvėręs princo rankų, pirštu 
rodė į kryžių rėkdamas:

— Ten, štai ten, žiūrėk ra
ganius, kuris visus mūsų vai
stus ir pastangas padarė be
jėgiais. Tai prakeiktasis pa
veikslas to Dievo, kuris yra 

į mirtinas priešas visų dvasi
. , . ...... .saugojančių ne tik Anamo ka-zvelgė i mane, as iš baimes ..ii- ralystę, bet ir karaliaus ru-surikau. Manau, kati ir gera
sis Liū rėkė iš visų jėgų. Tuo 
tarpu į salę įpuolė princas Ty

mus. Tas kuris atnešė jį į šiuos 
rūmus taip arti prie karaliaus, 
tas yra jo mirties kaltininkas 
ir turi už tai atsakyti.

Mirusio veide galima išskai
tyti tų siaubų, kurį įnešė į jo 
dorovingų sielų, to krikščio
nių šlykštynės paveikslas.

Taip ir panašiai kalbėjo pri 
ncas. Jam pritarė ir jo bro
liai šlykščiausiai keikdami 
kryžių ir jo garbintojus. Pa
galiau princas įsakė visiems

atidėliojamos. Todėl menkos , • ... I ... r- j nutilti ir paklausė, kuris čia•' yra galima geru kiumvnisku dėjo šiurpulingas raudas. Gi \ .
bvlos tęsdavosi dažnai keletu . ... ... , * i - -. atnese tų krikščionių stabų.1 žodžiu mtarti, pamokyti, su-1 vienas iš gydytojų - vienuo- . ... ,,
metų, o kai kada — net n Į. .. .- . - .- . ... (Tęsinys 4-tajam pusi.)taikyti. Žmones turi suprasti,. J ių mane paliucsavo iš mirų- ' t J >
visų ieškovo amžių. Tik mir- kad kaili 
tis padalydavo bylai galų. pirmoji didesnė bendruomenė, 

Taip buvo seniau. Tačiau , kurioj gyvenama. Seniūnijos^ 
gal nė kiek negeriau yra ir ar kaimo gyventojui turi jau- 
dabar. Nelemtas bylinėjimosi j sti pareigų žiūrėti, kad gyve- 
paprotys dar tvirtai laikosi nimas savo tarpe eitų sklan- 
žmonėse. Teismai yra apvers- tižiai, lie didelių nesusiprati- 

1 ti bylomis, nes nesuskumbama mų ir kivirčų. Kas kaimynų 
spręsti. Yra daug užsigulėju- pakursto bylinėtis, vietoj pu
sių bylų, bet ne dėl teismų ka- taręs gražumu ginčų baigti, 
ltės. Teisėjų skaičių reikėtų i tas atlieka judošiškų darbų, 
smarkiai padidinti ir jie tu- Savo apylinkės taika turi Tū
rėtų dirbti dienų ir naklĮ ga
na ilgų laikų, kad senas užsi
likusias bylas pabaigtų ir nau!kai išnešama viešumon Seimy

dėl to reikėjo dėtis prie kongreso prirengi-: galimybės, nes tam nėra atlie-
ino darbų. Reikėjo vizituoti visuomenės va
dus, laikraščių redaktorius, draugus ir eiti 
iš konferencijos į konferencijų. Porų dienų 
prieš kongresų ir laike kongreso nesijaučiau 
esųs svečiuose Lietuvoj, bet jaučiaus tiek 
dirbus, kiek tenka dirbti gyvenant gausin
goj lietuvių kolonijoj Chicagoj.

Atvykęs iš stoties pas vaišingus Tėvusf
Marijonus, pas juos papusryčiavus, išvykau 
į Lietuvos Katalikų Veikimo Centro posėdį, 
kuriame dalyvavo kan. P. Dogelis, kun. Mie- 
leška, dr. J. Leimonas, dr. K. Pakštas, kun. 
dr. Usoris, kun. prof. Meškauskas, kan. A. 
Steponaitis ir daug kitų žymių Lietuvon ir

įas, ar seniūnija, yra i
- »

[lėti visiems jos gyventojams 
Kaip yra negražu ir peiktina

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS pasmirdusiu, per daug metų 
nevalytu, munšaino džiogu, o

Anų dienų Čikagos lietuvi
škų eieilistų gazieta parašė

tautininkų tinklas 
nezaležnu suioku.

lenkišku

jas iš eilės spręstų. Tačiau tei-1 niškoji nesantaika, taip pat' editorijalų “Graikai užsima- 
sėjų skaičiaus padidinti nėra yra negražu ir kaimui ar se- jie karaliaus.” Toji gazieta Čikagos operauzės vadovy- 

“pat-
karnų lėšų šiais sunkiais lai
kais. Teismais palengvinti 
gali tik patys žmonės, mesda
mi peiktinų patprotį bylinėtis.

niūnijai, kai kaimynai ima mano, kad tik jai reikalinga; bė išanauncino operos 
bylinėtis t 
priežasties
bylinėtis teismuose be rimtos karalienė, o graikams kara- ronams” linksmų navynų,

Todėl visi imkimės pritino-;
,, . ,x , 'nių bylinėjimosi ligai gydyti,
Gyvenune pataiko Į o ,ikrai

“M. R.’
dalykų, kurių be teismo nega
lima išspręsti. liėl tokių bylų 
nieko negalima pasakyti. Bet 
tokios rimtos būtinos bylos 
sudaro žymiai mažesnę dalį 
visų patenkančių teisman by-

kad šį sezonų operoj, ant bak 
ainio floro, užpakalyj baro, 

Tūlas R. H. L. vienoj an- bus įtaisytas ir koziravimo 
gelskoj gazietoj taip yra pa-' salionas. Patogumas neapsa

komas !
Tai išmislyta, turbūt, “

! liaus nereikia.

rasęs:
“And peace is more hor- 

rible than war because sol- 
Įsiskoliiiu- diers get inedals for lieing

PU;
tronų” nuobodumui prašaliu 
ti, nes operos didžiumoj ita-KAUNAS. —

siems namų savininkams nu-, A'ounded \vJiile fighting for lų ir prancūzų kalbomis. Tai- 
niatoina padaryti šiek tiek iheir country. Būt in peace |gi, per vaidinimų baksų šė

lų. Kasdienės teismų bylos y-j lengvatų, kaip ir ūkininkams.! people just look at us and dėtojai galės suėję į kozira-
ra bylos dėl mažmožių,
kurių iš tikrųjų visai never
tėtų laiko gaišinti nei sau,

. . , . . . , , nei kitiems, nei teismui. Įkė-manęs susirinkime dalyvavo gerb. prel. M. t.. . . . ,

Kn,Sa» ir a,Iv. J. Griaiua.
Tai buvo gera proga sueiti į artimų kon

taktų su Lietuvos katalikų veikimo centro vy
riausiais vadais.

Susirinkime gana nuodugniai susipažino
me su katalikų akcija Lietuvoje, su katalikų 
organizacijų būviu ir su jų nusistatymu su
šauktojo pirmojo viso pasaulio lietuvių kon
greso atžvilgiu.

užsienių katalikų veikėjų. Iš amerikiečių be į

Aiame susirinkime buvo išsiaiškinta, ko
dėl katalikai neįeina į Draugijų Užsienių 
lietuviams Remti, nors iš esmės tos.drau
gijos veikimui ne tik nesipriešinama, bet 
pritariama ir teikiama jai parama. Taigi, 
nieko daugiau neliko, kaip tik susitarti su 
DULR vadovybe, kad valdybon būtų koop
tuotas vienas iš katalikų veikėjų. Tai pada
ryti neužėmė daug laiko. Tų pačių dienų su
žinojome, kad kan. A. Steponaitis, kuris

dėl Veikiantį įstatymų norima pajsay, ‘Bet the danui fool was 
keisti ir papildyti ta prasme,1 driving on the ivrong aide of

vimo salionų operos klausy
tis ir sykiu prie koktailio 
bridžių, ar pokerį, lošti.kad Žemės Banke būtų taip 

pat sukoncentruotos namų sa 
vininkų skolos ir kad jiems, 
kaip žemės ūkiui, būtų leis-

tbe road.’”

»Seiias piiklodas sako: 
Kiekvienas tinklas atsiduoda 
žuvim. Žinoma, tik žuvininkų 
tinklai* žuvim atsiduoda. Lie
tuviškų balšavikų tinklas at
siduoda rusišku puvėsiu, Čika 
gos eieilistų tinklas — viso- 

statomos “magaryčios”, gai- į nebus įtrauktos prekybinės j kinis spešilais, Bostono cici- 
š i namas laikas koletai žnio-' skolos listų tinklas — Maikio tėvo

kų, vištos atsilankė kaimyno
darže, susipyko, grįždami iš ta įkaitinęs priv. skolas mo
turgaus namo, apsibarė — žiū
rėk, iš tokių smulkmenų jau

kėti Žemės Banko įkaito pa
skolos lakštais (jų nominali-

ir kyla bylos. Ir dar kokios ne kaina). Projektuojamu pa 
bylos! leškonĮii liudininkai,' keitimu į įsiskolinimo normų

anais melais važinėjo Amerikoj ir rinko au
kas Vilkaviškio Kunigų Seminarijai, jau y- 
ra kooptuotas? į DULK valdybų.

I
Tus klausimas buvo kilęs ir Amerikos 

Ilietuvių Katalikų Federacijos Tarybos po
sėdy, kuris įvyko prieš pat man išvažiuo
siant j Lietuvų, dėl to jaučiaus esųs paten
kintas, kad jis teigiamai išsirišo ir kad da 
bar jau nelieka jokios didesnės kliūties ka

Pereitų šeštadienį, Juozui 
Stulpaičiui padėjus iš darbo, 
žmona jį meiliai pasitiko ir, 
susėdus pietų valgyti, sako:

— Zinai kų, brangusis! 
Praeitų naktį sapnavau pui
kų sapnų: tu nupirkai man 
naujų kautų, skrybėlę, šiušius 
ir dar ant šio nusivedei. Ne
apsakomai buvau tau už tai 
dėkinga. Kų tu sakysi?

— Brangioji, atsakė jai vy
ras — neverta taip jau dėko
ti. Tai niekis! Aš mielu noru 
esu pasirengęs sapne tau vis-

talikų organizacijų atstovams nedalyvauti 
kongrese.

Tame pačiame susirinkime girdėjome į- 
doinius pranešimus iš lietuvių katalikų vei
kimo Siaurės Amerikoj, Pietų Amerikoj (Brn 
zilijoj, Argentinoj ir Urugvajuj), Latvijoj it ?ko įrįpįrkti ir po visus šio
Anglijoj.

Tai buvo lyg ir viso pasaulio lietuvių 
katalikų visuomenės vadų konferencija. Dėl 
vien jos apsimokėjo nuvažiuoti į Lietuvų.

išvedžioti!

PLATINKITE "DRAUGI
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
R K n A K C 1 J O Š ADRESAS: 

Pittsburgb’o Lietuvių Žinios 
109 Tabor Street, Esplen. I’ittshurgh. I‘».

,«.s. • \ \'TAS .1 V \ IšNORaS. uenerali" »ur«nin‘
’IO*-? I’nrsnn Street, S S. Pitlsburirb. Pa.

Savas Pas Savą

Įdomūs Pasikalbėjimai

SV. TĖVAS POPIEŽIUS 
YRA NEKLAIDINGAS

Svarstant darbininkų, o y- tus pinigus praleidžia vietoj 
paA lietuvių, būvio pagerini-1 pirkdami nuosavybes ir t.t. 
iuo klausimų, tenka prisimin-, Tuo tarpu kompanijų uždur
ti Sįmetinio Federacijos Konbiai, siekianti milijonų dole- 
greso priimtų rezoliucijų, ra j rių, eina tiesiai į kapitalistų 
ginančių remti savas įstaigas, centrų Wall St. Tokiu būdu 
prof esi joną lūs bei biznierius.' lieka nuskriausti gyventojai 
Toje rezoliucijoje pabrėžtas o-j tų vietų, kur randasi kompa- 
balsis — savas pas savų. Iš- nijų krautuves.
lik,-uju. lai yra ailsidomėjimo, pritvallkimlli žmonllJ k„m.

ŠIS - TAS Iš WEST END KAS GIRDĖT NORTH SIDE 
PITTSBUR6H0 PA- 1 - - - - -

DANGĖS

dienų reikšmę, parodė daug 
katalikiško jausmo ir panial-

_______ durno. Gilaus tikėjimo žmonių
Reikia prisipažinti, kad šį netrūksta North Side. 

sykį mažai kas tegirdėti No-į Visi pradžiugo išgirdę, kad
jrth Side. Visų Šventųjų ir V

Spalių 29 d. kaukių balius; dusinės dienos iškilmės pra
garai pavyko. Minic.kieiio ir bėgo dideliu dvasios susikau-

Misijos mūsų bažnyčioj tik- 
(Tęsinys ant, 4-to pusi.)

Motiejūnienė energingai pasi
darbavo ir parinko labai gra
žių dovanų. Tvarka taipgi bu
vo pavyzdinga. Svetelių iš a- 
pylinkės su visokios rūšies ko

pimu. Beveik visi supinto tų

IEŠKO VARGONININKO _______________
Reikalingas lietuvis vargoni
ninkas, gerai mokus vesti cho-

bet jis guli |»>tai«yti sa- vertas dalykas, nes kiekvie. garsina kflip kuriuos, ritamais skaitlingai privažia- ’ ’ Run
v„ Silpnybes, ir palais,,, Dta-.noj kolonijoj yra lietuviškų Į- laTOrus „„„irintomis kaino- v0- Vž P™5m«‘nius do- • •

KAULAS: Jonai, ar išti
ktųjų katalikai tiki, kati šv.
Tėvas yra neklaidingas?

JONAS: Visi katalikai
privalo tikėti.

KAULAS: Aš, pagal ta-
:o, Jonai išdėstymų dabar ti- tikrais dangčiu 
■ n, kad Katalikų Bažnyčia
yra neklaidinga Bet jokiu 
būdu negaliu savęs įtikrinti, 
kad šv. Tėvas būtų neklaidin
gas. Aš žinau, kad ir Šv. Tė
vas yra žmogus, tat, kaipo 
žmogus, jis .gali padaryti klai
dų, jis guli supykti, gali pa
to luoti, kaip ir kiti Žmones.

JONAS: — Kaulai, matau 
tavo didžiausia klaidų, kad 
sumaišai

RAULAS: — Ar tai yra ski 
rti mas tarp klaidos ir nuode- 'U1 P0!™0™11*- 
mės, taip kaip Katalikų Baž
nyčia mokina?

.TONAS: — Taip, didelis y- 
ra skirtui tas pav., kaip tarp 
šviesios i: karštos saulutės ir 
juodo, šalto anglies gabalo.

RA U LAS: —■ Parodyk man 
tą skirtumų.

\ ui padedant. Nuo pat Šv. Pe- staigų, teisingų lietuvių pro- 
tro iki Šv. Tėvo Pijaus XI, fesijonalų ir biznierių, kurie 
visa eilė popiežių randasi is- stengiasi su pasišventimu tar- 
torijos lapuose, kaipo eilė šve- nauti visuomenei, nors nevi
ui ų žmonių. To fakto nei vie- suomet susilaukia savųjų pri
ims negali ginčyti. Daugelis pažinimo bei paramos, 
jų yra pripažinti šventais ir

gyventojais.

nupigintomis _ __
mis, tuo tarpu už mažiau ži- vanos' B#lius ,lavS Pelno aP’" 
nomua tavoms ima daugiau S'""‘"ka' Ben«fjoa likru Pasi 
negu savieji krautuvininkai. . Rentimu darbavosi, kad tik

Nuo kiek laiko Pittsbnrgho •tai Vakaras paVyk,’»- •” 
krautuvininkai pradėjo rištis

Vait kūnų,
399 Smith st., Pnovidence, R. I.;

organizuotai Įj organizacijas,
Kartų teko dalyvauti tūlos pirkti prekes ir, ant galo sa- 

lietuvių organizacijos atvira-Į vaitės, kaip ir kompanijų 
RAULAS: — Gerai, Jonai, me ore surengtoje pramogoj, krautuvėse parduoti prekes 

Katalikų Bažnyčios galva yra kur svetimtautis fotografas ė- specijaliai nupigintomis kaino 
neklaidinga. Kas gi yra gal- mė dalyvių paveikslus. Kada- mis, teikiant teisingų patama- 
va atsiskyrėlių nuo Kat. Ba- ngi pramogoj, kaip paprastai, vinių. Bandė ir lietuviai krau- 
žnvčios, k. a. protostonų, ne- dalyvavo daug lietuvių biznie- tuvininkai įsteigti savo orga- 
zalitžninkų, liuteronų. Ar jie
yra klaidingi?

jų remiamos įstaigos, vietoj jo susidėti su gyvuojančiomis 
kitiems duoti gerų pavyzdį, organizacijomis, 
pačios pe,-mažai prijaučia lie- DWŽiulfs komIMnijoR

nuoširdus darbas ir kitas mo
teris turėtų pastumti prie 
darbuotės parapijos ir mokyk
los labui.

Lapkričio 3 d. Šv. Jono draų ! 
gija laikė susirinkimų. Soda- 
lietės irgi laikė mėnesinį su
sirinkimų, kuriam vienbalsiai

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI-, 
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan Stuie Bank name'
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčioe 

vukarais 6 Iki 9 
Telefoną* C AM ai 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RKPublk 9000

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

. 4631 South Ashland Avenue 
" Res. 6515 So. Rockwell Street

Telepbone: REPublic 9723

. ' . . y. .y . A . . .. - , , . , pasižadėjo prisidėti prie panų, tai čia is jų teko nugirs- nizacija, vienok, neatsiradus < .. ’ 1 ,,. .. .. . , , , y,,,. . ........ rapijos bazaro, kuns įvyk-ti nepasitenkinimo, kad net užtektinai pritarėjų, jie ture- .
JONAS: — Tiktai vienas 

Dievas yra neklaidingas ir 
Dievo pasiuntiniai, kuriems

gruodžio pradžioje.

i Gaila, kad Pittsburglio vat-
,un,u,,, ,«u ..... r-------------- - tuviams Taip neturėtu būti ----------- *"—?au,dininkai panaikino bingo va

isai klaidą su nuodėme! Jis davė neklaidingumo galy-, .. ‘ ‘ turi pramonę, transportam jų, karus Jie daug p^avo pa.
TTLAS-—Artai vra ski- N- ^v- Petrui ir Sv. Tė- į y _ ._ j_____ x__telegrafus - telefonų, elektrų, rapijos ir mokyklos reikalus

gazų savo rankose ir siekia aprūpinti. Bingo ne vien pa- 
irga

jų buvo rengiami, bet

paė biznieriai, darbuojasi ir
»• . & n,_ -y remia vienuolvnus, parapijas . *,. . , ,.

paz^ta Sv. Tavo pop.ez.aus, Reikalui esant 1 ra"kaS P Y' W visokių organlzact-
tas nepripažįsta Šv. Petro, ■ .. ,8 ? ' • . . M- Kad ištrūkt. iš kapitalistai ; | rengiami bet ir po
kas nepnpazista Šv. Petro, J ™tamavta,a i^nes savo gerove, pri privaig„s namus. Tat> vaWi.
tas nepripažįsta paties kris-!. y ’ P“ * .valo remti savus krautnvinin- n:nkfl; „.rado kad tai neini
taus. Kadangi atsiskyrė,lai J •»«>? pargan. Tuo tarpu o.
nepripažįsta šv. Tėvo, todėl dau*hetuvn* saVO P,ni8ns Pra ' nalus bei biznierius.

O kas nepri-

jie nepripažįsta Kristaus, kai- leidžia didelių kompanijų
■ . . ly v v ,s-, . (eain stor) krautuvėse, ku-po įsteigė o Baznveios. Del to ' ’ ' , .

atsiskvrėliai neturi jokios ba- ™ *** iatai«« ”are"’ia ir ™. vaikams sU|auksime griez- 
..... i , • " —*__ i__ - —x x_________: j:~ tai Tvmcilailtvdnmi Ahnlcin co_
JONAS: -— Pirmas dalykas, žnyeios galvos. Kadangi žmo-

turime atskirti klaidų nuo nės yra klaidingi, ir atsisky- 
nuodemės. Klaida, kaip Šv. rėlių bažnyčios yra žmonių, o 

ne Dievo padaras, todėl visosBažnyčia mokina, reiškia Ba
žnyčios mokslas, kuris tiktai 
paliečia tikėjimų ir dorų (mo-' klaidingos 
valę). Pavyzdžiui, Katalikų 
Bažnyčia mokina, kad Kris
tus yra tikras Dievas ir tik
ras žmogus, kad Kristus mirė

atsiskvrėlė* bažnyčios yra
J. V. S.

už mūsų nuodėmes, kad Kri-
- 1 - • Vstus prisike'e ’š numirusių i»* 

kad mes kelsimės iš numini-’ 
siu. kad geri darbai reikalin
gi sielos išganymui, kad Šv. 
Sakramente na tikras Dievas 
kad išpažintis vra Kristaus

PITTSBURGHO PROVIN
CIJOS KUNIGU VIE

NYBĖS SUS-MAS

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

Halsted Exchange FERDINAND PETRAITIS
. i t> i \ LIETUVIS ADVOKATAS 

(National Bank x į Suite 1009 — FRAnklin 6990
f 19th PI. and Halsted St./I 188 W. Randolph St.

; Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK

ir panaikino 
tuos vakarus. Žinoma, prie pa- 

Geresnio rytojaus sau ir sa- naikinimo prisidėjo ir politiš Į 
kas “triksas’’, bet ka pada- I

užmokesčio už tavorų nei die- tai prisilaikydami obalsio sa-
nos nelaukia. Paprastai vieti- Jvas Pas savų.
niai biznieriai savo sutaupy- Vanaginis

plankyti kiekvienų kolonijų ir Taipgi svarstyta ir kiti reli- 
paaiškinti apie svarbų tos or- giniai tautiški reikalai, kurie 
ganizaeijos. Manome, kad tru- naujaį išrinktos energingos 
lupoje ateityje vyčiai raai» va|(|vhos bus „Mnami.
kiekvienoje lietuvių Pittsbur- ------------------
glio ir apylinkės parapijoje. “Pittsburgho žinių” Red. PLATINKITE “DPA’IGĄ

CADILLAC
LA SALLE

Naujas 1936 Buick
rysi. i

_______ Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936
.... T . Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri-Šv Vincento Lvceum vai • •’ -r» • i Z • • ’ . . ’ v . , •. ' v . * . v Immai, smagumas, — Buick turi visus, ■•išvien žemai apkai-

kinai išsijuosę ir tikru «tui‘-1 nuotas, tiktai $1031.00 už 2 dunj >Sedan, ir $1084 už 4 durų 
mn pradėjo darbuote su savo Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buickpramoga parapijos labui. Pra 
moga įvyks lapkričio pabaigė
je. Oibukas

Spalių 28 d. pas kun. J. Mi 
siu (klebonijoj) buvo Pitts- 
burglio provinieijos Kunigų

Įstatyta nuodėmių atleidimui. Vienybės susirinkimas. Jame 
kad be krikšto negalime jei- dalyvavo beveik visi Pittsbur- 
ti j dangų, kad šv. Mišių au- gbo ir apylinkės kunigai. Su
ka yra atsikartojimas aukos sirinkime buvo renkama nau- 
Kristaus ant kalno Kalvari- ja valdyba. Senoji valdyba iš
jos ii daug kitų panašių tie- davė raportus. Taipgi išklau- 
sų, kurias šv. Bažnyčia moki- syta atstovų pranešimai iš 
na b<< klaidos ir visi katali- seimo. Naujon valdybon pirm. 
kai privalo toms tiesoms tlkė- vienbalsiai išrinktas- kun. J 
li, nes tos tiesos tiktai pri- Misius, vice pirm. kun. E. Va- 
klauso prie tikėjimo ir doros siliauskas, rašt. kun. A. Jur- 
dalvkų. (I kadangi Šv. Tėvas gutis ir ižd. kun. J. Skripkus. 
yra regima Bažnyčios galva, Redaktorius Pittsbnrgho 2i- 
jis turi būti neklaidingas tik- nių pasiliko tas pats kun. J. 
lai tikėjimo ir doros daTykuo- Vaišnoras.
se. Pats Kristus pasakė: ‘‘Ir
aš sakau tau, jog tu ėst Pet
ras ir ant tos uolos pastaty
siu savo Bažnyčių ir pragaro 
vartai nepergalės jos” (Mat. 
16, 18). Kaip Kristus kalbėjo 
j Petrų, kaipo galvų visų apa
štalų, taip tuos pačius žodžius

Išrinkus naujų valdybų, sva 
rstyta aktualūs lietuvių reika
lai. Tarp tų reikalų, svarsty
ta ir jaunimo reikalu klausi
mas. Kiekvienai gerai supra
nta ir žino, kad palaidas jau-! 
uimas nieko gero ir naudingo 
negali nuveikti. Tat, būtinai

galima kalkėti į Sv. Tėv,, nas r(.i|(ja - organizuoti. Jau „„„ 
jis yra Bažnyčios galva. To- ,|allg Vy(lių organfzaci-
dėl Sv. Tėvas turi naklaidin- p|a(,jai ir sakmingai dar. 
gurno gali,, kun, jts gavo h„ojasi ,nri iMirbt, kon. 
nuo palias Kristaus, tikėjimo sti,acij? jr „aVf) organi) „Vy.' 
ir doros dnlyknosa. tį„ KieUvienas k|ehonas pri-

Antras dalykas, Šv. Tėvas taria tai organizacijai ir uo- 
yrn žmogus ir gali, kaipo žmo liai pasižada savo parapijose 
gus, nusidėti. Čia mums nėra organizuoti vyčius-es. Kun. E. 
jokių argumentų. Jis, kaipo Vasiliauskas su savo štabu 
žmogus, gali papildyti nuodė- bomesteadiečių Vyčių žada a-

Retai tokia vertybe!
NAUJAS

Nuošimčio Ir kitų IMų padengi
mui tn«p<itj aiikAtesnAs kainos 

ant prekių parduotų lengva l« 
išmokėjimais.

Pldžlos ELECTRIC 
SHOPS atdaros Iki 

5 vai. vukare 
AeAt&dlenials

Braneh ELECTRIC 
SKOPS atdaros Iltį 

9:30 vai. vakare/ 
AeSta d leninis.

žymiausių išdirbysčių Elek
tros Vacuum Valytuvų pri
einamomis kain omis ir sų 
lygomis visose 10 ELEKT
ROS KRAUTUVĖSE dabar. 

COMMONWEALTH EDISON

Electric® Shops
D«u'»teu,»

72 W. Adams St.— 132 S. Dearborn St. 
PbntRANdolfib 1200—Lotai 5j5

«dw*r 42J1 W. MaditooSt.
ng Pk. Blvd. 4B34 S. Ashland A»r. 

Iv*. 4)2 W.6}rdSt.
___  29)0 E. 92nd St.
11116 S. Michigan Ava. 

ŽIIIRAL CIU'ONi OIVKN

FEDELCO
VACUUM VALYTUVAS

tiktai

•189.5
ĮMOKĖTI £1

• Fedelco turi smarkų įtraukimų, yra 
bngvaus svorio ir lengvai valdomas 
ant bile kokio grindų padengimo. Kie
ti šeriai atliuosuoja purvų ir užtikri
na, gerų išvalymų. Lengvai laiko
mas kotas nenuvargins rankos.
Paprašykite demonstracijos bile 

ELECTRIC KRAUTUVĖM da 
bar. Žemi mokesčiai pridedami 
prie jūsų Electric Service bilos.

Vartotu Karų Bargenai
BTTICK ’35. 5 Sedan 57. kaip naujas, garant............................... M45
BTTICK ’34. 5 Sedan 57. labai pulkus, garant........................... S745
BT’ICK ’S4, 5 Vietorla 58. kaip naujas, garant.......................... $745
BT’ICK '33. 5 Vietorla 58, puikiam stovy ................................ S4#5
BT’ICK ’33 5 Club Sedan 91, gražus karas ........................... $5»5
BTTTCK '32. 5 Coupe 9fi. geram stovy .......................................... $450
BT’TCK ’32. 5 Sedan 87, tobulam stovy ..................................... $450
BTTTCK ’32. 5 Sedan 57. geras Seimai karas ........................... $3#5
CADIELAC '82, 5 Coupe, geriausiam stovy ........................... $875
CADTT.L.AC ’32 5 Tmvn Sedan. puikiam stovy ..........•............. $875
CABTT.L.AC ’31, 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... $425
CAPIT.T..AC ’30. 7 Sedan, bnrgenas .................................................... $205
nnnCiE ’34 2 durį) Sedan. kaip nnulna ..................................... <445
TTITPSON ’29. 5 Sedan, gerai b/'gii, žentą kalnu ................... 8 05
I.A SATJ.E ‘31. 5 Se<'8n labai puikiam stovy .................... $375
I.A SAI.I.E '31. Tnwn Sedan. ISredo kaip nauiaa ................. $325
I.A SAI.I.E '30. 5 Sedan apkalnnotaa pardavimui ........... $275
I.A S A LT.E '30. 7 Sedan. geram atovy ........................   $205
I.INCO1.N '30 6 Sedan. pulkus karna, gerai užlaikytas .. <205
OI.PS 6 '31, t'nnv. Coupe, gražus .mažas karas ........................... $215
PACKARR '32. 7 Sedan Custom. puikiam stovy ................. $775
PACKATtP '30, 7 Sedan, gero) tvarkoj ..................................... $205
PACKARP '29. 7 T.lmo atsargiai vnžlnrtaa. bargenas .... $145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam Lietuviškus Borus Ih'l Atnaujinimo arba Išmokame Cash 
Visokios Rūšies Insurance — l'gnles. Včsutos. Automobilių,

Stiklų Ir t. I.

JOI IN P. I AX AI D 
I OANS and INSL JRANCE

Jeigu r<'ik;il,iuji pinigu ant Pirino Mortfiičio arba 
apdraudos ano ugnie., vėjo etc atsisauk

840 \\ ėst Hrd Street
TELEFONAS YAK-ls 2790 arba’27(>.

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; \ -1 i \ in.

i
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Pittsburgho Žinios
KAS GIRDĖT NORTH SIDE

(Tęsinys iš

BRIDGEVILLE ŽINIOS

rai
iki

3 pusi.)

gruodžio 2 
d. Misijos

šių metų paskutinę card; 
partv lapkričio 10 d. žada bū
ti labai šauni ir gausingu, 
kaip dovanų, taip ir lošikų 
skaitliniai. Sodalietės ir para
pijos berniukai yra užsimoję 
sumušti rekordų. Tikisi su
traukti tivk svietelio, kiek įta
mpi,jos salė dar nėra mačiusi 
Tūzų mušimas prasidės pusę 
po trijų (3:30 P. M.). All wel- 
come.

BIFF BAXTER’S ~ ADVENTU RES
KVKltE tirt-F AND DANNV ARE
IRVING TO GET FPEE IN THE 
OLD STORAGE ROOM, THE 
CAPTAIN OF THE PIRATE.
SHIP DEALS WITH SALLV

________AND -m ./
COME ON

ID JO /

Įvyks nuo
gruodžio S o. 31 įsi jos se

niai čia buvo. Visi liekant 
rimui .jų laukia ir rinitai pri ,• 
jųjų ruošiasi. Geros pasekmės 
užtikrintos. Bažnyčia puošia
ma. I. Kumbauskienė ir Grei-
čienė jau turi surinkusios ši- _______
■utinę amžinajai Ivmpai. Na-į. ,Jl|,kri(..io 3 ,k kull. A. 
grfvkifiiė su Vens|ii,.iK.l.ev<-,KiJurg„ti sve<Havosi klul. Vai«-
tiek pat surinko baltai kop.'.i 
įtaisyti. O vyrai? Vyrai re
montuoja zakristijų ir kitus 
pagerinimus daro ir rengia 
lapkr. 27 d. toki parapijos ba
lių, kokio dar N. Side nebu
vo. Girdėjau, kad per balių 
didžiausias kalakutas kam 
nors teks. Keikės pasisiūlyti 
pietums pas tą, kam jis teks.

Gera būtų ir porų zuikelių 
per tų balių kam padovanoti.
Šį mėnesį ne sunku zuikelį 
pasigauti, arba du už kvoterį mui, 
nusipirkti.

Muškieta kampe tup*, jau 
truputį aprūdijus. Ima pagu
nda laimė išbandyti, bet netu
riu “bodžių” nei gončų. Ga-

noras, kun. Misius ir kun. Pi
li utis. Prie tos progos buvo 
pasitarta svarbiais, visuome
ninio pobūdžio, reikalais.

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS KLEBONO 

VARDINĖS

.SISTER/

■7^

SALLY'S
VCMCE/

ET GO OF 
HER OR

'LL-j

^SoodgOsh; 
BIFF/ THAT*:S/ SHE'S 

IN TROUBLE*
VVE'VE. GOT 

TO GET 
OF HEREj^

CAN BIFF AND DANNY 
GET FREE1 IN TIME 
TO SAVE SALLYo 
FROM HARM

KOVOS IR VAINIKAI

C'MON 
SVVEETHEART 
WE'RE GOIN'

Ry Bob Bart

ir nebepriniatau,

Atgaivinkime Vyčius
Tęsinys nuo 2 pusk)

Į

ma, kitų kryželį, nes anų jie — Mama, kų tu čia darai? 
biauriai sutrypė. Kas tau mama? Tu verki?

Motina vos tegalėjo sulai- — Taip, bet iš džiaugsmo,
Oi kokių baimę aš tada jau kyti ašaras klausydama to pa- kad Dievas palaikė tave ver- 

spiki-; čiau. Juk -teisingas atsakymas sakojimo, kurį sūnus jai su tu kentėti dėl Jo vardo. I 
zių ’ laukiami svečiai, tamsios j šį klausymų būtų tas pat, kų i vaikišku paprastumu, be jo- i tikrųjų tu turi gauti kryž 
nakties užkampių mėgėjai. jr save pasmerkti įniršiai. Bet ( kio noro pasigirti, pasakojo, ir dar — brangų. Tokį seniai 

Niekam ne paslaptis, kad i ^l<i>> kate^onjos tipų šiidyse pjevas įr §v£ Mergelė Mari-1 Keletu kartų ji išėjo ir vėl jau aš saugojau tavo pirmos

Nėra tėvų, kurie netrokštų, ga, palieka geriausi
V. I kad geri būtų jų vaikai, tik 

1 ne visi tos laimė-s tesusilau- 
1 kia.

Gerb. kun. Kazėno pagerbi- 
vardinių proga, lapkri

čio 3 d. parapijos svetainėje 
įvyko linksmas paminėjimas.

Mokyklos vaikučiai, vado
vaujami seserų Praneiškiečių. 
išpildė gražų programų, susi
dedanti iš šokių, dainų, lin-

didokas skaičius mūsų priau
gančio jaunimo mėgsta išsige
rti, nepadoriai elgiasi, neger
bia savo gimdytojų, neturi jo
kių aukštesnių idealų. Ir kas 
tam kaltas? Jaunimas? Taip, 
dalinai, kalti patys jaunuoliai- 
ės, bet kalti ir jų tėveliai.

Obuolys nuo obelės netoli 
ritas. Nupuolęs nuo šakos jis 
neatsiduria už niailės kitos,

Iii gale j»» «n.miuiaii, . ». , ,v., . ,, . ... • • i ą kė imu ir sveikinimų. Taip tik čia pat po medžių supuna,mat senatve. Bet tikiuosi, kad , •’ 1 * ... . . n-
...... pat aukštesniuju skyrių nio-.J«l kas J° nepakelia. Taip irmano seni prūdeliai .Juozelis 1 i 1

su Adomu atsiųs man porų 
kiškių ant Tlianksgiving din- 
ner.

kiniai suvaidino labai linksmų 
ir gražią operete “Vabalai”. 
Operetei, be pačių artistų, 
daug pasidarbavo sesutės ir

vaikai atsigimsta į savo tė
vus, išmoksta to, ko tėvai mo-' 
kiną, daro taip, kaip tėvai

“road-
liousių” kostumeriai, •r-

<
neberasi nei tikybai pagarbos, j ja> į kuriuos aš savo širdyje I grįždavo į kambarį, kuriame Komunijos dienai. Tačiau te-
nei savo tautai meilės Jaus-j tuomet kreipiausi, suteikė paskutinė dienos šviesa jau gul dabar jis bus tau atmin-
mo. Jie niekina idealistų pas-, nian jėgos pasakyti tiesų. geso ir netrukus pasidarė ta- tis, tos pirmos kančios, kurių

— Tai nėra stabas, bet Die- ,nSU- Pa8aliau’ ?n,arkiai susi-; tu dėl Kristaus kentėjai. Betangas palenkti žmonių valių 
prie Absoluto nustatytos gy
venimo tvarkos ir pašiepia 
tuos, kurie primena, kad išsi
žadėti savo tautos idealų nė
ra garbingas daiktas.

vo Sūnaus pa veikslas, Sūnaus, 
kuris už žmonių nuodėmes nu 
mirė ant kryžiaus. Jis pri
klauso man, — tariau — ir

jaudinus, ji atsiklaupė prie to, tas kryžius primins tau 
sūnaus lovos ir bučiavo jo iš- vienų berniukų iš mūsų gimi- 
tinusius ir kruvinus skruos- nės, kuiis dar už tave jaunes- 
tus. O jos karštos ašaros pa- ■ nis atidavė savo gyvybę, gin-

Senas medžiotojas vargonininkas Medonls.
Šokiams, dainoms ir opere

tei akompanavo pijanu varg. 
Medonis.

ONA DAUKŠIENĖ
Mirė lapkričio a d., 1935 m. 

k: 10 vai. ryto. Kilo i.š Ruseinių 
apskričio. Kaltini n ų parapijos, 
Gedmlnlškės kaimo. Amerikoje 
išgyveno 2 3 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
3 dukteris: Uršulę Bladikienę, 
Joana Reint'iJUenę, Oną Žilie
nę. sūnų Petrą, 2 žentus: K. 
Remeikų ir V. Žilių, anūkus ir 
anūkes, pusbrolį Stanislovą 
Daukšą. ir gimines.

Kūnas pašarvotas 202 5 Ca- 
įlalport Avė. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, lapkričio 8 d., iš 
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas 
J Dievo Apvaizdos parapijos ba
žnyčių. kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, l’o 
pamaldų bus nulydėta į 9v. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-nius dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, sūnus. Že
ntai, Anūkai, Anūkės ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja di
rektorius 8. M. Skudas. Tele
fonas MONroe 3377.

JUOZAS ZEBAS
Mirė lapkričio 5 <1.. 1935 m. 

8:45 vai. ryto, suluukęs puava 
uinžlaua. Kliu Iš Rusclitiiį aps
kričio, Nemakščių pu rupijos, 
ttmeltinių kaimo.

Paliko didclluiiio nuliūdimo 
brolį Antaną, brolienę lr jų Šei
myna, Ir giiiilneM; o Lietuvoj 
seserį Moniką Znbretskienę ir 
gimines.

Velionis buvo narys Dblž. 
Liet. Kun. Vytauto d ru u gijos.

Kūnas pušurvolun 838 tVest 
34th Kt. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, lapkričio 8 d., iš na- 
niiį R vai. ryto bus atlydėtas ) 
ūv. Dovldo parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Sv. Ka
zimiero kapines.

NuošlrdžiHl kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanius-mas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Giminės.

Brolis, llrolbsiė ir

Latdotuviu direktorius H. P. 
Mažeika. Telef. YARds 1138.

berniuko damas savo šventų Tikėjimų.Apsamanojusio ir pamiršu-į l>ak(^’au >aso biangų kryželį 
sio savo priedermes Tautai ir'nuo tigro kailio, norėdamas 
Bažnyčiai turime ir mes gan savo štai ko kišenėje pas-j 

lėpti. Bet jie man išmušė jį 
iš rankų ir mindžiojo kojomis. 
Tai daryti vertė ir mane, bet 
kai aš pasakiau geriau mir
siąs negu tai]) pasielgsiąs, pri
ncas pašaukė budelį ir įsakė 
mane ant vietos užplakti. Kae 
toliau įvyko, mama. jau tu 
pati žinai. O dabar noriu pa
prašyti tavęs vieno dalyko 
būtent, padovanok man, ma-

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

didelį jaunimo būrį. Gaila žū
stančių ir nykstančių įpėdi
nių. Tankiai, ko nebesugeba 
atitaisyti tėvai, gera draugi
ja, stipri, prakilni organiza-

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

darė. Tiesa, kartais tėvai at- cija iš esmės pakeičia jaunuo- 
rodo geri ir dorovingi žmo- j lio-ės gyveninių. Tatgi, ar ne
neš, o vaikai, lyg tyčia, nie- būtų naudinga sustiprinti Pi- 

ttsburgho vyčius — įsteigti 
kuopų kiekvienoje parapijoj ?'. 
Jei ta organizacija kalnų ir

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink- 
. lų ir Grabnamių 
------------o------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

kam tikę. Mat, yra tėvų. ku
rie geri tik sau, bet vaikų au- 

Po programo visi buvo pa- ir tinkamai juos prižiu-
kviesti vakarienei, kurių su-Į r6ti nemoka, arba tiesiog ne-Į nenuverstų, visgi tai būtų di 
ruošė sodalietės.

Pasisotinę gardžia vakarie
ne ir linksmai pasišnekučia
vę visi. pakelta nuotaika, pra
dėjo skirstytis' namo.

nori, perdaug juos lepina ii'! delis pliusas visai mūsų apy- 
vergiškai jiems pataikauja. ' linkei religiniu ir tautiniu at- 
Tokių tėvų vaikai, kai suau- , žvilgiu. Vilimas

Visi prisidėjusieji prie šio

eitų sekmadienį. Šiuomi noriu Lapkričio 2 d. Šv. Kazinrie- 
pareikšti širdingiausį ačiū už ro parapijos kapuose, šeimy- 
dovanėles suteiktas per paini- 1 niškame sklype, palaidota a.

par.-Egmc verti ne tik padė- nėjimų varduvių ir'taipgi vi-j a. Petronėlė Urbonienė. Pali
ke-, ber u didelio pagyrimo.

J, geri?. klebonui belieka 
palinkėti ir toliau sėkmingai, 
su pasišventimu, dirbti mūsų 
parapijos darbų, taip pat su- Į 
laukti dar daugel vardinių!

Buvusi

AČIŪ

Nors muilo varduvių diena 
yra lapkričio 1 d., bet pami
nėjimas tos dienos įvyko pra-

ANTANAS
PEKORAITIS

Mirė lapkričio 4 <1. 1935 m., 
ii vai. vakuro, sulaukęs pusės 
trniz.iaus. Kilo Iš Tauragės ap
skričio. Gaurės pu rupijos, Ša
kalinės kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 2 3 metus.

Paliko dldeliuuie nuliūdime 
moterį Oną. po tėvais Pikčifl- 
naitė. 2 sūnus: Stanislovu tr 
Bronislovą, švogerj Ir Svogerką 
Joną Paulnk lr gimines; o Lie
tuvoj- 2 seseris, Marcelę Bar- 
tullenę Ir Oną Kičienę Ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2149 West 
22nd I’l. laidotuvės įvyks pe
nktadienį, lapkričio 8 d.. Iš
namų 8 vai. ryto bus atlydėtas 
į Aušrds Vartų parapijos baž
nyčią. kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos u* velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i Av. 
Kazt|niero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ger tr pažys
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Sūnūs Ir 
Giminės.

laidotuvių direktoriai I-a- 
Chawte* Ir Sflnfla. Telefonus 
CANal 2513.

i

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

sičius rengėjams ir atsilankiu- j ko nuliūdime dukteris ir žen
tus. Velionė per daug metų 

Kun. Magnus J. Kazėnas prigulėjo prie tretininkių kuo
pos, už tat narės jų gražiai, 
su degančiomis žvakėmis, pa
lydėjo.

Amžinų atilsį duok jai, Vie
špatie 1

siems.

IŠ ŠV. KAZIMIERO PA
RAPIJOS DARBUOTĖS
Buvusio bazaro rengėjai ir 

sodalietės mergaitės išsijuosę 
dirba, rengiasi prie nepapras
tai šaunios “card palty”, ku
ri įvyks lapkričio 17 d. 3:30 
vai. popiet. Girdėt, bus bega-

KURSAI UGNIAGESIAMS

KALNAS. — Lietuvos ug
niagesių organizacijų sąjun
gos centro valdyba paskuti- 

lo įvairi “card party ir su pa- į niame savo posėdyje nutarė

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Petkos L410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cieero 2109

EŽERSK1S IR SŪNUS į
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. PULIman 5703 1

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja

SUSTIPRINA NERVUS
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa-

I ... ... I i . • ■ įtaiso apetitą, stimuliuoja pilė noriua-1 niarginimais, apie kuriuos, sa- [dar siais metais suorgaiiizuo 'hsro veikimo virškinimo organus, už- 
I tikrina ramų miegą, ir pataiso abelną ugniagesia- | sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpi l’.s 
įrodė esąs labai pagelblngas Hlontems 
Ir liguistiems vyrams Ir moterims. Ne 
praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose valstlnyčloje. Gau
kite tikrą NUOA-TONE. nes Joks ki
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c (r 
50c.

koma, bus paskelbta kitų sa-j ti penkių dienų 
vaitę. Visi eisime. O. K. ms kursus provincijoje.

DRAUGO” KALENDORIAI 1936 
METAMS GATAVI

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

Šiemet “Draugo” kalendorių atspaustlinla apribotas kie
kis. Kalendoriai bus dumlanii ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Drau
gų” 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00;

?usei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 
avieni* numeri* 3c. ................ .... , # ___

Stop 
Itching 
Skin

S. M. Skudas

668 VVest 18th Street 
Phone CANaJ 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

Žemo greitai atleidžia Nležlančląx 
Raahen Ir Rlngwom skausmus 
— sustabdo Eczema. Spuogų Ir 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 25 me
tus. Ir visi gyrė Ją kaipo švarią, 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui' odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplng 
Bureau. No. 4874. 85c. 50c. 91. 
Visose vaistinėse.žemo
r-'ON SKINI IRRITATIONS

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

Lachawicz ir
J. Liulem 4092 Archer Avė.

Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė.
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

1 AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 1

J, F. E U DE 1 K 1 S
Yards 1741-1742
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS Siuomi kviečiu visuomenę Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
atsilankyti , Lt*™,, Uote-; Kurie Yra Toli Keliavę

si į “saldotų” (Kareivių dr- 
gijos) metinį parengimų. Sa
ko, bus utvaidinta gražus vei- 

Nuo pereito sekmadienio pus į kalas, viena mėgiamiausių lie 
mus daugiausia kalbama apie [tuvių pasakų, tai yra gintaro 
vienų dalykų, būtent, parapi- • atsiradimas.
jos sidabrinį jubiliejų. Visui-1-------------------
se jjarapijonuo.se matosi ūpas j Šiomis dienomis Cicerus sų- 
ir noras darbuotis. Taip ir jungietės stropiai darbuojasi, 
reikia. kad pavyktų kuopos rengia-

Sekmadienį, parapijos salė-.ma bunco party, kad kiekvie-

SIS - TAS IR DAR KAS 
IS CICERO

rų Piliečių Lygos rengiamų 
vakarų lapkričio 10 d., Lietu
vių Auditorijoj (mažojoj sa
lėj) 6 vai. vak.

Bus šutini su užkandžiu 
(bul'fet supper and dance). |- 
žanga, perkant iš anksto ti- 
kietas, tiktai 35c, prie durų 
45c. C. Zolpienė, pinu.

LIETUVIŲ POLITIKOS 
KLŪBO NARIŲ DĖMESIUI

je parapijonų susirinkimas. 
Klebonas, kun. H. J. Vale fi
nas, savo kalboj išdėstė tos 
darbuotės planus, sulig ku
riais bus minimu tos sukak
tuvės. Bus atspausdinta jubi
liejaus knyga, parapijos isto
rija. Be to, knygon bus deda-
li parapijonų, biznierių skėl
imai bei sveikinimai. Tam 

darbui išrinkta komisija. Jai, 
žinoma, visi padės teikdami
įvairios medžiagos.

Labai malonu, kad ir jau
nimas įtraukiamas į tų dar-1 
bų. Tokio darbo jam ir rei
kia, kad geriau suorganizuotų 
ir darbuotųsi Dievui ir tėvy
nei. Pareikšta minčių, jog už 
savaitės, kitos bus pradėtas 
darbas jaunimo tarpe, t. y. 
organizuojami sporto jauktai, 
dramos klubas, o jei bus me
džiagos, tai ir parapijos or
kestrą.

Lapkričio 24 d., parapijos 
salėje bus parapijos jubilieji
nės vaišės. Rengiama gražus 
programas. Visi yra prašomi 
tų vakarų rezervuoti parapi
jos sidabrinio jubiliejaus vai
šėms.

nas atsilankęs lapkričio 7 d., 
į Lukauskienės namus, 1624 
bo. 413 Court, būti} patenkin
tas. Narės per kursų vakarus 
padirbo daug puikių rankdar
bių dovanoms.

Komisija nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti. A. J.

Tai jau ir po Raudonos Ro
žės Paš. klubo parengimo.

Parengimas visais atžvil
giais pasisekė. Publikos bu
vo pilna Liuosybės svetaine.

llriglitonparkiečiai tikrai 
gali pasididžiuoti, pasigirti 
Jie turi įvairių savišalpos dr- 
gijų ir klubų; kai kurie jų yra 
gana skaitlingi nariais.

Čia pat yra įsikūręs praei
tais metais Lietuvių Politikos 

i klubas, kuris taip pat spar- 
! čiai auga narių skaičiumi. Rei Į 
kia tikėtis, kad šis L. P. K. [ 

: trumpu laiku išaugs Į didžiau- j 

1 šių tos rūšies organizacijų. ' 
Klubo egzekutyvis komitetas 
pagamino konstitucijų, kuri 
bus skaitoma ateinančiam klūRengimo komisija taria širdi 

ngiausį ačiū toms draugijomsĮ |)o susirinkime, 14 d. lapkri- 
ir biznieriams, taip pat ir skai Įčį0> 7.30 Val. Vak., Gramonto
tlingai publikai, kurie parė
mė vakarų kaip atsilankymu, 
taip ir medžiaginiai. O taipgi 
didelis ačiū ir mūsų dienraš
čiams, kurie talpino praneši
mus.

Viskas būtų buvę kuoge- 
riausiai, jei ne ajigailėtinas 
įvykis: Cieeros pilietis A. Pa- 
liucis kokiu tai būdu nukrito

svetainėj, 4535 So. Roekwell 
St. Į susirinkimų būtinai pri 
valo atsilankyti visi klubo na
riai. Jei konstitucijoj pasiro
dytų kokių trūkumų, ar kas
būtų negera, nariai turi pii

Šv. Vardo Jėzaus draugijos 
vakaras, kuriame bus atvai
dinta veikalas, smarkiai ruo
šiamos.

I.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. KELIONĖ APLINK PA

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

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

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mia paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Begalo įdomus Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

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

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

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

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

Čia nuplėšti

(Urbiamai "Draugo" Administracijų!:
Siunčiu bu Šiuo laišku $............... už kuriuos prašus kuogreičiausia

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. 1». P. BUČIO KELIONĖS — |1.00 
KUN. PU. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresus;

Vardas, Pavardė

•Street

“CALL FOR MR BINGO”

TOWN OF LAKE ŽINELĖS j ™ ~
Valdyba

nų teisę jų pataisyti visus trū
kumus papildyti. Jei mes pa
liesime gerus pagrindus, tai 
ir mūsų klubas augs ir bujos.-

nuo balkono ir taip užsigavo. Nepamirškite visi būti susiri
kai! reikėjo vest į ligoninę. Da . nkime. J. Jusevičius,
bar kyla gandai, būk policija j Egz. kom. narys
uždarius vakarų ir klubui, ____________
taip ir komisijai, būsiu ries
tai.

Kai kas net per laikraščius 
pastebi, kad komisijai trūko 
kooperacijos, veikalas “Kup-

---------- rotas Oželis” buvęs “too
Viena grupė jaunuolių pla-|clieap” ir parengimų pavadi- 

nuoja šį sezonų didelį "siur-j no tiktai vakarėliu. Gaila, ka i 
prizų” dramos srityje. Lauk-1 tas, kuris rašė su mumis ne
šime ir pamatysime. kooperavo. O jei būtų rengę

VIETINĖS ŽINIOS
chorasTengia

KONCERTĄ

Rinkliavoj prie bažnyčios 
seserų Pranciškiečių naudai, 
sekmadienį, spalių 27 d. su
rinko aukų sekančiai:

J. Saudvitienė — $13.04.
Sriubienė — 11.18.
M. Sudeikienė — 7.70.
E. Ogentaitė — 7.15.
Turskienė — 6.08.
Mikutienė — 6.00.
Ataitienė — 4.92.
Katauskienė — 2.60.
Šv. Pranciškaus Tretininkų 

draugija aukojo $10.00. Viso 
surinkta $68.67.

Tų pačių dienų huvo kau-
' liukais žaidimo pramoga taip- 

Šv. Juigio parapijos choras gį seserų Pranciškiečių reika- 
metinį koncertų rengia lapkr. į iaĮlls Pramoga gerai paSįse- 
24 d. Prof. Antanas S. Pocius1 kė. pelno liko apie $29.00. 8.

Labd. Sųjungos 
susirinkime nutarta 
vakarų. Tam tikslui išrinkta 
komisija iš veiklių narių.

Valdyba

se, nuin. 4322 So. Artesian av. kančias darbininkes: Paulienę, 
j Pelnas skiriamas Akademijos Kazragienę, Svenciskienę, Si- 

1 kuopos | palaikymui. Kviečiami visi bri monavieienę, Lindžienę ir Ru- 
suruošti ; ghtonpark iečiai ir iš kitų ko- i dienę. J. R.

lonijų svečiai atsilankyti. Bus 
skanaus užkandžio ir gražių 
dovanų. J. R.

VISUS KVIEČIA į 
PRAMOGĄ

BRIGHTON PARK. — Šv.
Kazimiero Akademijos Rėm. 
6 skyrius rengia kauliukų ir 
kortų žaidimų, lapkr. 9 d.,

Už $1 nužudė. Kankakee, III.
_______ banditai surišo ir negyvai už-

Šv. Kaz. Akademijos Rėm.' mušė groserninkų AVilliam 
6 skyrius savo susirinkime Zienis, kurio registery rado
apsvarstęs bėgamus reikalus, 
džiaugės, kad laimingai sugrj-
žo gerb. klebonas ir nusitarė | nerado
skaitlingai dalyvauti sutiktu-1______
vių bankiete, lapkr. 10 d. Be 
to, rėmėjos pasižadėjo dirbti

tiktai $1. Kitoje vietoj buvo 
padėta $19, bet tų banditai

LIETUVIAI DAKTARAI:

“Draugo” Rašėjas

Cieeriečiai taip pat rengia

mu kuriais jis kooperuoja, tai 
viskas būtų Įjuvę “fine”'.

Vienas iš komisijos

IS POLITIKOS LAUKO

IŠ LIETUVIŲ MOTERĮ! 
PILIEČIŲ LYGOS 

VEIKIMOJ
.T

Lietuvių Moterų Piliečių Ly i 
ga yra bepartyvė organizaci-

kad lietuvės ta

7:30 vai. vak., Paulių namuo-i parapijos bazare ir išrinko se-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:
Tel. CANai 0257

ir komisija rūpestingai pri
rengė turiningų ir įdomų pro
gramų. Jame dalyvumų ims in 
dysis parapijos choras, Mažo 
sios Gėlelės mergaičių choras, 
Antiphoninis choras, solistai į 
ir alumnų orkestru.

Apart muzikos ir dainų,

P. V. R. 3 skyrius širdingai
Ofiso Phone 

PllOspect 1028
Kės. and Office 

2359 S. Leavitt St. 
CANai 0706

Res. PllOspect 6659

AKIŲ GYDYTOJAI: “| DR. J. J. KOWARSKAS

taipgi prisideda prie visuome 
nės darbų.

Kitų tautų moterys dirba i bus pirmų kartų statoma vie
šu atsidėjimu ir vieningai, no veiksmo juokinga komedi
joms ir yra progų laimėti. J ja, su dainomis ‘‘Per jauns 

i Mes, lietuvės, imkime iš jų' protelis”. Šiam veikalui pri-
pavyzdį, dirbkime savo tau- tars alumnų orkestrą.
tos naudai. Jei mes dirbom si Koncertui pasibaigus seksnai rūpinasi, . »....* ..r j kitom tautom, jos gauna kre šokiai prie geros muzikos

ptų J. A. Y. o Ines iįekain nustelbtos. Kviečiami visi rezerv

DR. VAITUSH, OPT.
LIE1UVIS

OPTOMETKICALLY AKIU 
Sl’Et'l,ĮLĮSTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi gaivus skaudėjimo, 
svuiglmo, akly uptemimo. nervuotu- 
iiio, skaudamų akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsitl- 

I kiniuose egzaminavimas duromas su
,.K elektra, parodunčia mažiausias klai- 

UOll das. Specialė atyda atkreipiama J

PHYSICIAN and 8URGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS 
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal suturtj

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

pilietėmis, dalyvautų bal&avi* , Susiorganizuokim ir, be pa-1 lapkr, 24 d. Šv. Jurgio clip-Į taisomos* vaianXsKmm°io“uiN s'v" 

runose ir gilintųsi j politikų, į vvdo, keršto, vieningai dirb-'ro koncertui, kuris įvyks pa-Į sukimų akys ' atmurmi. J’^akiiuų.
kim. I rapijos salėje. Žinutė Į ka,p

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

Kiekvienam įdomu pažinti
to garbingo Vilniaus vyskupo f, •” . ’ .. kune savuosius. Tada kitatau-gyvenimas. Jį sužinosime is 
neseniai išėjusios knygos.

Spaudoje skaitome išmeti
nėjimų dėl istautėjimo, kad 
mūsų jaunimas bėga pas ki
tas tautas. Pažiūrėkime kui 
mes esam. Meskim senų, ne
tikusį paprotį, užvydų laukan, 
valykim dirvonus nuo jų, bū-1 
kime ištvermingesni ir rerr.

“MANO MIELASIS 
SŪNELIS DABAR 

VALGO
KAIP PARŠIUKAS...

"Buvo toks kOtus ir neturėjo ape
tito; nežinojuu nė kų daryti'.'

Motinos sako, kad Trlner's Bitter 
Vynas yra geriausias vaistas sustip- 
nėjusiems, nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslus

__ . i , ..... • m i • - **no apgynimui nuo nevlrftklnlmo,MATULEVIČIUS J lūs |H*lltlkoj. llltla, ir mtlsų 1 prasto apetito, galvos skaudėjimo,

jaunimas nebėirs nuo mūsų I bl°*0 ®-jnuiiiinu.s iiintgs nuo IIIUSŲ, d08 negvelkumo Ir negerumų sųrySy
bet dirba ir didžiuosis esųs »u vidurių neveikimu. Malonus \ar- 

lietuviais. Remkime organizu-
cijas, kurios rūpinasi politi
kos veikimu. Lankykime jų 
susirinkimus ir remkime

“ARKIVYSKUPAS JURGIS

ciui mus pažins ir nepravar
džiuos. Bus lengviau galima 
atsiekti mūsų užbrieštus tiks

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso-

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Tel. LAFayette 7 650

DR. F. C. WINSKUNAS
' GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 AliCUEll AVENUE
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
KĖS. 2136 \V. 24tli ST. 

Tel. CANai 04t)2

Ofiso Tel.. l’ROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezid.; 2515 W. 69th SL

DR. J. RDSSELL
Letuvls Gydytojas lr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET 

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 6:30 Iki 8:30

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 W. Cermak Koad 
Valandos 1—3 lr 7—7 vak. 

Seredoinls kr Nedėli-oinls pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 AKCllEK AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezideniijos Ofisas: 2656 \V. 69th St.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis tr Nedėliomis pagal sutartį

Tel. lJOUlcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Sefedoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. Vlltglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pugul sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
U ar.. Ketv., ir I’ėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848
Res. Tel. GROvchill 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS _
2423 W. MA11QUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Knyga parašyta ne vieno 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90. 

DRAUGO” KNYGYNE

totl Ir gerus, utsukuntis vulstus šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER W1NE

parengimu*.
TŲ i 1 '*•" — 1 ~ - —--------

Joseph Triner Company, Chicago

DR. JOHN SMETANA
0PT0METR1STAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kaniĮ). 18 St.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakuro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANai 0523

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 VVEST 35th STREET

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Perkėlė savo ofisų
1720 WEST 47th STREET 

CHICAOO
Valandos: 2 to 5 Ir 7 to 9 p. m. 

Telefonas YARds 2122

Dienomis Tel. LAFaycttc 5798 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutartį

IVAIBOS DAKTAKAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
vai. po pistų lr nuo 7 Iki 8:20 vaL 

valandai dlanų

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y'ARds 0994 

Ilez.; Tel. l’LAza 2400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 dienų

Pilone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFI8AS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos: Nuo 9 iki 10 rytais —
1 k 3 popiet — 6 Iki 8:80 vak, 

Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

jjarapijonuo.se
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f CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avėnue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run J

VIETINE S ŽINIOS
RĖMĖJU VAKARAS I rui (No. 522) ir Zviegai Pran-; 

' ciškui (No. 534). Peikia pa- į 
Į tiems nuvykti j paštą, (prie 
Van Buren ir Canal g.) ir pa- 

prie “Advertised ,
MARQVETTE PARK. —

Gimimo P. Šv. parap. tnokvk-1 rPikaiauti 
los rėmėjos rengia šaunų me- yy,n^ow»\ 
tinj vakaru, parap. svetainė
je, lapkričio K) d. Pradžia 7:30 Blo*os dienos- BIoSos die’ 
vai. vak. įžanga 25c. nos at?-io “reekless” automo-

Visi prašomi nepm.iršti , bilistanaf‘- Sugautuosius ten
kančio Gimimo P. šv. mokyk-,mt» markiai baudžia. Neiš
los rėmėju draugiško susirin- 1 "al,n<‘nJ sumokėti pabaudas su 
kimo, lapkričio 12 d., 7:39 vai. ,aikomi automobiliai, o pase- 
vak. parapijos salėj. ,n? automobiliai visiškai ati-

Ona Gričienė. nut. rašt, niami ir gabenami į “junk 
____________ pilė”. Atsargumas kiekvie

nam turinčiam automobilių 
dabar būtinai reikalingas.žiniy - žineles

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

Lapkr. 10 d. — ftv. Antano 

parap., Omaha. Neb.

Lapkr. 11 d. Sioux City, 
Lapkr 13 d. Kansas City,

Atsiprašome kad šios neti
kėtos klaidos įvyko.

Ieva Lukošiūtė 
B. Alkamavičienė,

Šv. Barboros dr-jos pirm

Pranešimai

Sveikinasi. Aid. Berthold Cronson (dešinėj), kuris įnešė miesto tarvbon su
manymų pravesti įstatymų, kad Cbicagoj būtų įvestas rytinis laiko standardas — 
saulės šviesos laikas, sveikinasi su majoru Kelly. Šalę majoro aid. O. Nelson, kurs 
daugiausiai kovojo, už tų sumanymų, ir aid. J. McDermott, pirmininkas judiciarės 
jteismiškos) komisijos. (Acme Photo)

Nevalia bile kam kirpti. Mi- 
H. Bartus/ operoj, šešta- ;('had Virtone, 2919 N. Nagle 

lienį, lapkr. 9 d., 2 vai. po- ave-» municipalio teisėjo tapo 
piet, žinoma dainininkė Helen nubaustas $100 už tai, kad be 
Bartusb
ope r o
na” loš Lueijos, Tumddu mo-j Nešė depozituoti, teko plė- buvo 284, jų tarpe 1G moterų, j ciceriečdus ir visus, kas 
tinos, rolę. \ akar operoj ‘Ma- gįkams. Benson ir Rixon dra- 
rtha Bartusb turėjo debiu- bužių krautuvės, 220 So. State 
tą trečiosios tarnaitės rolėj.

ash Civic Opera House,barbeno leidimo kirpęs kitie- Į atvykę ig kitų miestų j- ?85 kurj kvie^ia atsilankyti visus 
tavalleria Rustica- mf Pau us- sulaikytų asmenų, čikagiečių bulvariškius, čdkagiečius ir

tik

Mo.
Informacijų reikale kreip

kitės adresu — Kun. Ą. Tan
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

rbų užgina .L E. Kardinolas 
Mundelein ir visa dvasiškija.

A. Nausėdienė,
ARI) 2 skvr. pinu.

st., kasininkas Eli Oboler ne- naikino Petro kated
Apiplėšė “spulką”. Penki ba"kų depozituoti $2,000. Marquptte, wis Nuostolrai sle 

ginkluoti plėšikai išlaužę du- P™ State ir Dearbom ant ]dft $350000 Gaisras kilo an. 
ris Allport Building and Loan Quincv avė. pinigus atėmė plė san(1§j
A.ss’n, 1901 Allport st., išne- šikąs. ____________
šė $550. Viduje tuo metu nu- Ne čikagiečiai. Policijos ži- 
vo trys spulkos viršininkai ir niomis, netoli du trečdaliai a- 

sinenų, bėgiu 10 mėnesių su
imtų už nešiojimąsi revolve
rių be leidimo Chicagoje, bu-

10 kostumeriii.

Pavogė dokumentus. L Au
ditorium viešbučio nežinomi 
vagys pavogė pasiskelbusio 
Dono Kazokų choro lyderio 
Serge Jaroff’o dokumentus: . 
žmonos pasportų, bilietą grį
žti Vokietijon ir kitus, šiuo 
metu tas cboras koncertuoja 
kituose Amerikos miestuose.

Bandė pasikarti. Suimtas M. 
Lipinski ir kaltinamas vienos 
merginos kriminaliu užpuoli- 
. :u, Kensingtone policijos sto 
ty bandė nusižudyti. Tačiau 
laiku pastebėtas.

Laiškai lietuviams. Centra- 
l.iiiani Chicago pašte yra lai
škai šien»s lietuviams, kuri.: 
išiušb'toiai nerado dė, netik
rų adresų: Paulauskri Vikto-

Naujas Išradimas.
Naujai išrasta mašina kepti 
plotkeles Kūčioms ir Kalė
doms yra taip sutaisyta, kati 
reikalauja Ic t ž kurį iškepa 
gražių baltų plotkelę, 414”x 
7” dydžio; įimtus 5c, pagami
na didelę baltų plotkelę, : 
8%”x14”; įmetus 2c. gauni 
spalvuotų plotkelę; įdėjus 19c 
į šių mašinų, ji iškepa žalių 
arba ružavų plotkelę 8T4”* 
14” dydžio.

Plotkeles turi aiškius pa
veikslus ir gražius užrašus — 
Kalėdinius pasveikinimus, 
tarp kurių randasi ir lietu
viškai “Garbė Dievui Aukštv- 
l»ėse” ir “Linksmų Kalėdų”.

Pirmų išbandymų šios ma 
frinos šiemet, padarė V. Grei
čius Clevelando lietuvių par. 
vargonininkas, kuris prisiuntė j 
2,000 centų ir gavo 2,000 plot
kelių. Su visais reikalais ir už
sakymais plotkelių kreipkitės*
Br. Vladas Cibulskis, M. I. C. 

2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Illinois

Sudegė katedra. Pirmadienį,' ,ngSsta Pasišokti- Muzika W 
lapkr. 4 d., kilęs gaisras su- nepaprastai smagi. Įžanga -

vienas kvoteris. Šokiai prasi
dės lygiai 8 vai. vak. Choras 
visiems užtikrina smagų va
karų. Narė

ATITAISYMAS
Ateinantį šeštadieni, lapkr.

9 d., Šv. Antano parapijos sa
lėje, Šv. Grigaliaus cboras, re- joj apįe gv. Barboros draugi 
ngia nepaprastai šaunų pasi- jos 10 metų jubiliejų padary 

vo ne Chicago gyventojai, bet linksminimų, šokių vakarų, į ! ta kelios klaidos. Rašyta, kad jos.

Spalių 30 d. korespondenci-

bankieto šeimininkės buvo: 
Paulauskienė, Zaromdienė, Slo 
ksnaitienė ir Murauskienė. Tu
rėjo būti: Paulauskienė, Sve- 
nciskienė, Zarombienė ir Mu
rauskienė. Dr-jos organizato
rės buvo Lazdauskienė ir Al
kamavičienė, o ne K. Jančienė 
ir Klemickienė. Klemickienės 
vardas buvo klaidingai para
šytas; turėjo būti Krenickie- 
nė, kuri yra dr-jos vėliavos 
aukotoja, o Jančienė ir C'ereč- 
kienė buvo bankieto kalbėto-

BRIDGEPORT. — Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų dr-jos’ 
2 skvr. susirinkimas įvyks la
pkričio 8 d., parap. mok. svet.,

1 ant 2 lubu.*
Daug ir labai svarbių rei

kalų turime aptarti. Bunco 
party paramai vietinių moky
tojų. Taipgi aptarsime dele
gatus Labdarių seiman ir J. 
E. vyskupo T. Matulionio iš
leistuves, kurios pavestos re
ngti mūsų draugijai, lapkr. 
17 d., Šv. Kazimiero Audito
rijoj.

Visų rėmėjų prašom daly
vauti ir naujų narių prista
tyti susirinkiinan, ypač lau
kiame tų motinėlių, kurių vai
kučiai auklėjami seserų Kazi- 
mieriečių. Remkime savo die
cezijos darbuotojas, nes tų da-

NORTH STDE. — Svarbus 
susirinkimas Labdarių G kuo
pos iš Šv. Vincento de Paul<| 
Įvyks šį vakarų, 7 d. lapkrif 
čio. parapijos svetainėj, 8 vai. 
vakare. Kviečiami visi labda
riai, draugijų atstovai ir visi 
nariai Šv. Vincento draugijos 
atsilankyti į susirinkimų.

Valdyba

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leave in 

24 Hours
Happy Daya Ahead for You
Thlnk of it—how this old wor1d 

does make progresą—now comes a 
preseriptlon which Is known to phar- 
inacists as Allenru and wlthin 48 
bours after you start to take this 
fc«lft actlng formula paln, agony and 
Inflammatlon caused by excess uric 
ncid has started to depart.

Allenru does Just what this notice 
says It wlll do—lt is guaranteed. You 
can get one generoua bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for 85 
centą and if it doesn't bring the Joy- 
ous results you expect—your money 
whole heartedly returned.

GARSINKITĖS "DRAUGE”

...bet, kada viskas pasa
kyta ir padaryta, vistiek 
priguli nuo pačio cigareto 

... klausimas yra, 
ar jis jums patinka?

Dabar, kalbėdami apie cigaretą kuris 
jums patiks... tai norite pamąstyti ar jis
yra lengvas, norite pamąstyti apie jo skonį

♦

Kad Ghesterfields yra lengvesni ir turi geresnį skonį 
nėr netikėtu daigtu ...

Ukininkas kuris augina tabaką, sąkrovinin- 
kas kuris jį parduoda augščiausiui siulytojui, 
kiekvienas vyras, kuris tik žino ką nors apie 
tabako lapus, jums pasakys, kad reikia turėti 
lengvo nunokusio tabako kad padarius gerą 
cigaretą.

Gamindami Chesterfields mes vartojame lengvus, 
nunokusius namie-augintus ir turkiškus tabakus.

.. dėl lengvumo 
.. dėl geresnio skonio

O 19)J. Uocstt • Mnu Toucco Co.


