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ESANT JAM SANITORIIŪJE
Kun. .Juozapas Svirskas, Šv. Mykolo parapijos, Chi- 

’cagoj (No. Side) 'klebonas, vakar rytą mirė šv. Juozapo sa- 
liitorijoji, Wedron, III. Velionis buvo sulaukęs apie 50 m. am 
žiaus. Prieš porą savaičių sunegalėjo, išvyko į ligoninę ir, 
pasijutęs geriau, grįžo ir kad geriau sustiprėti išvažiavo į 
sanitoriją. Tik praėjusį šeštadienį gavome iš vėlio-nies 
laišką, kuriame rašo: “Sveikatos žvilgsniu, rodos, jaučiuo- 
siu stipresnis, bet kaip bus toliau, to negaliu pasakyti. Tik 
vienas Dievas žino. Kunigą čia esama penki: keturi ligo
niai ir vienas sveikas. Vieta patinka ir jaučiuosi taip, kaip 
šv. Mykolo par., Nbrth Side. Labų dieną draugams kuni
gams, prieteliams, parapijonams ir visiems kitiems.” Tai 
buvo paskutiniai velionies rašyti žodžiai. Vakar ryte ga
vome žinią, kad staiga mirė širdies liga. Daugiau apie ve
lionį ir laidotuvių tvarką pranešime vėliau.

PAKILO 14 MYLIŲ Į 
DAUSAS

Tuo būdu padarytas naujas 
pasaulinis rekordas

RAPID CITY, 8. D., lap
kr. 11. — U. S. kariuomenės 
du kapitonai Stevens ir An- 
derson vakar padarė pasau
linį rekordą. Stratosferos ba
lionu jiedu pakilo aukščiau 
kaip keturioliką mylių (74.- 
187 pėdų) į dausas.

Tas padaryta mokslo sume 
timais, kad ištyrus kosmiškusf 
spindulius, kad daugiau įsi
gilinus į jų paslaptį.

Šiam žygiui draugavo gra
žus oras ir kapitonai atliko 
nepaprastai didelį ir svarbų 
darbą.

PALIAUBŲ IŠKILMĖS 
WASHINGTONE

nėba PAVO- ITALIJA PASIRENGUS KARIAUTI
JAUS KATALIKU MISI

JOMS ETIOPIJOJE
VATIKANAS, lapkr. 11. 

— Šio italų etiopiečių kon
flikto laiku daug kas įdo
mauja apie katalikiškų misijų 
likimą Etiopijoje, čia pažy
mi ma, kad kol kas toms mi
sijoms nėra pavojaus. Neži
nia, ką atneš ateitis.

Katalikų Bažnyčios misijas

VISUR - SAUKIA MUSSOLINI
ITALAI DIRBDINA FORTUS MAKALE 

APYLINKĖSE

Priešakinės sargybos žygiuoja 
pietų link

Etiopijoj sudaro: Etiopijos
‘ apaštališkas vikarijatas, Gal- j^ooo kareivi, paradas. 
las apastaliskas vikanjatas ir 

1 Keffa apaštališka prefektū-

ROMA, lapkr. 11. — Ry-! MAKALE, Etiopija, lapkr. 
šium su Italijos karaliaus 66 11. — Nuo Makale atgal į A- 
metą amžiaus1 sukaktuvių mi digratą visa linija dešimtys 
nėjimu šiandien Romoje įvy- tūkstančių italų kareivių ir 

etiopiečią civilinių dirba įvai 
rios rūšies fortus iš akmenųMussoUniui grižus iš para 

ra. Be to yra dar viena mi- do, priešais Venezia rūmus į 
sija Etiopijos Somai i joje.
Bet ši misija yra apaštališ
kos prefektūros .Jibuti (pran

ir cemento ir šiuose fortuose
stato patrankas ir kulkasvai- 
džius. Tas reikštų, kad italai 
planuoja čia apsistoti ilges
niam laikui.

Šalia Makale viena lyguma 
nuvaloma ir bus skirta lėktų 

Vienas lėktuvas

AVASHINGTON, lapkr. 11. 
— Nepaprastai iškilmingai 
šiandien čia minėta paliaubų 
diena

Iškilmių centras huvo na- 
cionaliuose Arlingtono kapuo
se prie nežinomo kareivio pa 
minklo. Prez. Rooseveltas pa 
dėjo gėlių vainiką prie šio 
paminklo. Be to, pasakė tr
umpą prakalbą apie taikos 
reikalingumą pasauliui.

KINIEČiy RIAUŠĖS PRIEŠ TRAUKIA TIESON NEPA- 
JAPONUS MENKINANČIUOSIUS

susirinko italų minios. Musso 
lini tad išėjo balkonan ir tr
umpai joms pareiškė, kad Tta 

cūzų Somalijoje) žinioje. lija yra pasirengusi už savo 
Etiopija turi įstatymus, ku įkalus kariauti visur Al 

riais yra uždrausta krašte rlkoje, Europoje, ar kur ki-
platinti katalikų tikėjimą ir ^ur' ^ar pažymėjo, kad italai s ocĮal* 
turėti katalikiškas misijas. >u atsiskait? su Etiopija už Jau nusileido. 
Etiopijoje vyrauja koptų ere nuvykimus ir apturėtas ten Italų vadovybe 
tiku tikėjimas. Šio tikėjimo nuoskaudas senovėje. Kas gi 
dvaaįškija lal>ai įsigalėjusi ir ‘l^lik?* tai bus atsiskait) 
atkakliai kovoja prieš kata-
likų misijas. O kad kataliku

ŽVAIGŽDĖ SUTRUKDĖmisijos veikia, 
šiandieniniam

ŠANCHAJUS, lapkr. 11. 
— Vietos kiniečiai pradėjo

reikia dėkoti 
imperatoriui 

Haile Selassie, kurs reiškia
---------- j misijoms palankumo. Nepai-

BERLYNAS, lapkr. 11. — »»nt to, jis vis gi yra suvar- 
Vietos nacių specialiai teis- žytas tiek, kad negali atšauk

pasiuntė
pietų link gausingas prieka

bus atsiskaitvta Į kines sargybas, kurios at*fcr- 
gtai lygiuoja, atlikdamos Žv
algybos darbą, kadangi srt 
lėktuvais nėra galimumo vis
ko pastebėti, kas yra ir kas
darosi apylinkėse.

Italų politiniai karininkai 
reorganizuoja civilinę tvarką

PARADĄ
ADDIS AJBįABA, lapkr. 11.

Pasireiškusi dienos metu Patuose plotuose, panaikina
kelti riaušes prieš .japonus, mai pasirengę teisti visą eilę Ti prieškatalikiškų įstatymų, žvaigždė Etiopijos padangė- ver8uvę mokesčius,
tarytum, tuo būdu kviesdami asmenų, daugiausia šeiminin Ne visur katalikų misijoms se čia sutrukdė kariuomenės . dalis karoivil* U;
japonus, kad šie ir vėl už- kių, už reikštą viešąjį nepa- gelbsti ir paties imperato- paradą. Žygiuojančių karei- įvairiausiomis prieiuonė- 
imtų miestą, kaip tas buvo; sitenkinimą nacių tvarka ry- riaus palankumas. Kai kurių vių eilės sustojo, kad pasi- valosi nuo purvų. Karei- 
įvykję prieš keletą metų. šium su sviesto ir riebalų krašto provincijų guhernato- žiūrėjus į tą retę reginį. Im- T!ams P™totom<« naujos u-

BOLŠEVIKAI ŠAUDO SA- PALIAUBŲ DIENA PRAN- 
VO PRIEŠUS CŪZIJO JE

TAŠKENTAS, lapkr. 11.- 
Sovietų agentai susekė san
kalbį prieš sovietų valdžią 
Tadzigstano ir Kirgizų so
vietų respublikose. Buvo su
daryti planai, kad paskelbus 
“šventąjį karą” prieš sovie
tų valdžią.

Suimta 32 sankalbininkai. 
Sovietų teismas iš jų 4 — 
įnagometonų dvasiškį ir 3 jo 
padėjėjus, nuteisė sušaudymui 
be jokio apeliavimo, kitus 4 
— po 10 metų kalėti, 22 — 
tnunpesniems terminams ka
lėti, o 2 paleido.

PARYŽIUS, lapkr. 11. — 
Vakar karo veteranai turėjo 
susirinkimą kad pasirengus 
Paliaubų dienai.

Prancūzų karo veteranai 
pasiskirstę į tris politines 
sroves ir kiekviena jų šian
dien turės atskirus paradus.

Veteranų kairioji srovė 
protestavo prieš premjerą ba 
valį dėl jo išleistų dekretų, 
su kuriais mažinamos pensi
jos veteranams.

Susirinkime pasireiškė mu
štynės ir vos išvengta riau
šių. Keletas veteranų sužei
sta.

ITALŲ KARALIAUS GIMI
MO SUKAKTUVĖS

ROMA, lapkr. 11. — Šian
dien Italijoje minėtos kara
liaus Viktoro EmanueliaiM 66 
metų gimimo sukaktuvės. 
Pats diktatorius Mussolini 
pagerbė karalių, kurs prita
ria jo žygiams Afrikoje. Jis 
negali nepritarti.

M

UŽDARYTA SAN DIEGO 
PARODA

riai skaitosi stačiai nepriklau peratoriui pristatytas dide- niform°8 ir avalinės, kadangi 
somais valdovai ir nesitaiko lių pajėgų žiūronas, su kurio žygiuojant viskas sudrisko, 
su imperatoriaus valia. M i- pagalba jis koki laiką tėmi- Daugybė kareivių pasiekė .Ms 

padangėse kale k°ias apvynioję skudu- 
riais, kadangi iš avalinių be- 
likusios vos viršutinės dalvs.

Tūkstančiai kiniečių suplu- trūkumu. Prieš nuteisimus ne 
do į japonų apgyventą mies- bus jokių apeliacinių skundų, 
to dalį ir pradėjo daužyti par: visa lVckietija kaskart vL, 
duotuvip langus. Policijai pa' kau(lžiau ima atja„ati n(. tik 'sijoms ir misionieriams stato josi į mirgantį 
vyko išblaškyti riaušininkus
Nežinia ką gali atnešti ryto

sviesto ir riebalų. bet ir kitų ivairi«Wtų kliūčių, suvaržę- taškų.
įvairių maisto produktų trū mų ir apsunkinimų, kaip tai Nebuvo kas būtų galėjas

jaus diena, jei kiniečiai pa- Vlimo t>ror,os,o .skiriant nežmoniškus mokės- . ‘.v. ...........•' . r kurną. Pranešta, kad vyriau- | . logiškai išaiškinti si nepapra
naujins triukšmavimus.

KUN. HAAS PASKIRTAS 
SEMINARIJOS REK

TORIUM

WASHINGTON, lapkr 
— Mayflower viešbuty 
rengtas atsisveikinimo poky
lis kunigui dr. (F. J. Haas, 
socialės tarnybos katalikų mo 
kyklos direktoriui, kurs pa
skirtas Šv. Pranciškaus ku
nigų seminarijos Milwaukee,

11.
su-

sybė turi planą, kad per at
einančius trejus metus regu
liavus krašte galvijų skerdi
mą.

Kai kuriose Vokietijos da-1 
lyse duonos kepykloms yra 
suvaržytas razinkų ir kiau
šinių vartojimas.

ITALIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ SANKCIJAS

Dešimtys tūkstančių žmo-
cius, arba apribojant veiki- . . .X1 .___ nių dienomis ir naktimis dir-
mo sritis. Misionieriai su di- J ba pne kelių tiesimo, kas bu
dėlių vargu tačiau nugali tas Kai kas nurodo, kad ekvn- fjnaį reikalinga susisiekima- 

t kliūtis ir palaipsniui aklei-, torio juostos padangėse nėra Ina su karo frontu. .Visose 
tikrąjį tikėjimą, ypač retenybė dienos laiku matyti apylinkėse tik terška, ūžia.[ džia

tarp pagonų, kadangi patys žvaigždes, 
koptai eretikai sunkiai priei
nami.

Katalikų misijoms kol kas 
nėra pavojaus. Tačiau ateitis 
nėra aiški ir nežinoma. Gali 
būti visaip.

ŽUVO KETURI 
LĖKTUVU

SU

Wi.„ rektorium. Ji» grįžta!j* PasiunW proteat0 not» vi' reminarijon, kur kitados pat- ’oma toma ™la‘yWma, kurios
ROMA, lapkr. 11. — Hali- ZIEMOs DARBAMS PA

SKIRTA 2300,000 LITŲ

Pasidavę italams Tigre pro 
vincijos askaris kariautojai 
grįžę į Makale rado savo na 
miškius gyvus ir sveikus. 
Tas reiškia, kad pačioj Ro-

PONTOTOC, Miss., lapkr. moj neteisingos žinios buvo 
11. — Šalia Thaxon nukrito skelbiamos apie moterų ir 
didelis privatus lėktuvas ir 4 vaikų atliktas čia skerdynes, 
asmenys žuvo. Skrindant nu-,
lūžo lėktuvo vienas sparnas. 1 19 ŽUVO SU LAIVU

sai mokinosi.

SAN DIEGO, Oal., lapkr. 
11. — Dėl žiemos porai mė
nesių uždaryta Kalifornijos 
Facifiko tarptautinė parola. 
Iš naujo bus atidaryta sau- 
sio| 15 d.

PALIAUBŲ DIENA CHI
CAGOJE

Vakar Paliaubų dieną Chi 
cagoj įvyko milžiniškas karo 
veteranų paradas.

Nepaisant lietingos dienos 
dešimtys tūkstančių žmonių 
susirinko, kad pamačius iš
kilmes ir bendrai pagerbus 
žuvusiuosius kare.

T. Sąjungoje pasisakė 
sankcijas prieš ją.

ŽADA ATPILDYTI

už

Buvęs Cooko apskrities kl
erkas R. M. Sweitzer vakar 
teisme pasisakė, kad jis pa
sirengęs atmokėti trūkstantį 
klerko ofise nepriteklių. Tr 
šiam tikslui jis turįs pinigų.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

KAUNAS. — Saviv. depe r 
tamentas jau parengė žiemos 
sezonui viešųjų darbų plano! 
projektą, kuris tuojau bus 
siunčiamas ministerių kabinę 
tui patvirtinti.

Pagal parengtą projektą

5 MOTERYS ŽUVO 
GAISRE

BELFASTAS, Žiemių Ai
rija, lapkr. 11. — Iš Donegal 

.plaukdamas laivas į Arran- 
11. — more salą smogė į povande-LONDONAS, lapkr

Sudegė gydytojo dr. Pb. Fr- ninę uolą, apvirto ir nusken- 
anklin namai. Žuvo jo žmo- do. Žuvo 19 asmenų, 

daugiausia bus dirbami že-|"» ir keturios kitos moterys. -----------------------------------------
mės darbai, rengiama akmens, ORAS
skalda, gaminama miško me \VASHINGTON, lapkr. 11.
dŽiaga ir t. t. Žiemos sezoną i — "U. S. marynų korpusas 
viešiesiems darbams iš fondo i šiandien minėjo savo 160 me- 
skiriama 2,3 mil. lit. i tų sukaktuves.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandien numato
mas pragiedrėjimas; šalčiau.
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“DRAUGAS”
LIT U U AN LAN DAILY FRIEND

Publlahed Uully, Eucepi Sunday. 
6UUSCK1PT1ONS: One Yeur — 66.OU; Stx Monln» 

— 11.60; Three Montha — |2.00; One Monlh — 76c. 
Carope — One Year — 67.00; SU Montha — 6460:

Jvertlslng ln “DRAUOAS" brlnga beat resulta. 
Adventam* ratea on appllcation.
DKAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago

“DRAUGAS”

tautos vienybė, kud į valstybės darbų būtų 
įtrauktos visos tanios jėgos.

Dėt, vietoj susirūpinti susidariusia pa
dėtimi, vietoj ieškoti priemonių susitarti ii 
sudaryti bendru tautos frontų, tautininkų 
vyriausybė dar labiau ėmė gilinti tautoje 
nesantaiką, keršydami visiems tiems, kurie 
drįstu teisybės žodį juliis pasakyti ir per
spėti.

Štai, gaunam* žinių, kad karo komen-

IS PO MANO BALANOS
Rašo Morkus

Išeinu kasdien, -Kyru* aekmadlenlua 
PKENUMEKatOS KAINA: J. Amerikon valatyMae:

Malame — 6*44. Rusei mete — 66.64: Truna mėnesiams - 
— 66.40; Vienam mėneelul 76c Kitose vulstyMse t 
teenmerata Metanas - 67 04. Pusei metų — 64.60.
Ttoa-ttm. pruiuaoiamo. parMkaMvua - dauta* veikti Krikščionių Demokra

jKndradarbiams Ir korespondentams raštų ne*rųĮtaa. įr Liaudininkų partijoms Lietuvoje, pt’.liei<tradarbi*mc Ir korespondentam* raštų negrųžln*.

CMPrašomu tai padaryti tr neprlalunčlaina tam tlk»- 
pašto taaklų

•edaktorlue priima — ouo 4 vai. 11*1 6 vai. poplat. 
Skelbimą sekančiai dienai priimami iki

•\ va>

DIENOS KLAUSIMAI

kanl pilnų' laisvę vemti tik 'tautininkų par
tijai su jos vyriausiu vadu p. Smetona. Taip 
kad didžiosios opozicinės partijos buvusios 
priverstos savo jvuDls perkelti į Klaipėdų, 
kur Kauno komendanto draudimas ju nepa
siekia.

Keikia pasakyti, 1 ad šis tautininkų val
džios žygis yra ne.-uog desp. ratiškas. Jis 
parodo, kati tautininkų partijos valiams svar
biau yra jų partijos ir jų pačių asmens rei
kalai, negu valstybės ii tautos likimas.

1 Mažai pasisuku. Daug nekal- do daug maž taip. Iki nese-
Im. Tačiau visų kongreso šir- niai Amerikos lietuviai Lie- 
dį sudalo. Atimk jį, neteksi tuvai pugeidavo laisvės neina- 
vienintėlio giedros spindulio žiuu už ten gyvenančius. Ar 

i visų eigos kelių nušviečiantį, tvėrė draugijų, ar parapijų: 
Ne tik daug kuo iš išvaizdos ur rašė, ar kalbėjo -- tai vis 
Mindaugui panėši, betgi da ir kas buvo nukreipta Lietuvos 
jo darbus gyveniman taiko, laisvės labui. Kas kitaip mu- 
Kaip anam senovės galiūnui, nė, neturėjo kam pasisakyti, 
taip ir tam tyčia darnus vei- Taip, arba reikėjo tik Įiavie-

Pirm Naujalio, lietuviai ka šiek tuk. pagerinti savo šei 
tulikai nuosavios bažnytinės mos medžiaginį būvį ir kad 
muzikos neturėjo. .L i kokia neužgauti geros širdies popie- 
ir buvo, tai vis tik lenkų va- žiui, noronis nenoroins sutin- 
iakno daugiausiai ir toli gražu ka.
tikrai lietuvių dvasiai ir ūpui1 Iš to džiaugsmo, Palestri- , . _„i.1 , . , ..................................... . .. . Kiant; lštikrųjų, kai kitados imu sapnuoti. Įsivaizduoti lie-neti n kauti, vaduotasi ja ne nas jau ir antrų savo veikalų 4 t . . . , , .
iš meilės, o iš reikalo. Ne dau- dalį minėtojo popiežiaus at
giau. minčiai spaudai įteikia, lt ty-

Naujalis pirmas tikrai r eia vienok popiežius kaip tik 
grynai lietuvių katalikų mu- tuo tarpe miršta. Neapsako-
zikai pamatus rausia ir jau mas smūgis jam. Sekantis po .. A . ...ir dėlto gi Jiet ir prasčiausio

11 • I™* • 1 w • v •

Kristus, taip nūdien ir me 
galim pasigirti plačiausiais sietuvos, nebuvo kaip. 
turto dirvonais; liet kas iš to,
jei trūksta darbininko juos 
apdirbti. Jam tai labai aišku.

tuviui gyvenimų be laisvos

jame didokų sips rusies meno piezius, Marce Irus Antrasis, , , . 1. . .... 7 ' .. . . • a darbo nesidnovi. Priešingai,namelį mirdamas palieka. Lai- neišgyvenęs nei vi.no ntene- 
kui bėgant, atsiras gabesnių šio, irgi miršta. Jisai ir da 
už jį muzikų. Tai aišku. Tai labiau nusigąsta. Kai matui 
vienok jis, kaipo patsai pirmu- užstoja Paulius Ketvirtasis 
tinis, yra ir liks lietuvių mu- Šisai popiežius ne tiek žiūrė- 
zikos tėvu. Negalimas daik damas į Palestrino darbus,

Vadinasi, ne vien apie Lie
tuvos laisvę sapnavo, bet sa
pnavo da ir taip, kad toji lai
sve bus lyginai Amerikos lai
svei panaši. Reiškia, kaip no 
ri gyveni. Kur nori eini. Gal
voji kaip patinga. Elgiesi kaip

, , , tau smagiau. Ir tegul tau kasgarbę laiko, kad dirba. Pasaū .... . ,.’. . , kitaip daryti palieptų!... Gi
in lik- tiny-iniHiitn pėda . . , .1dabar, liesa, Lietuva jau lai^ 

sva. Betgi toji laisvė Ameri

jei tik darbas ir Bažnyčios ar 
tautos labui, — gerus; jį jis 
lie tik noriai dirba, bet ir u: 
garbę laiko, kad dirba. I 
jo, tik tinginiautii gėda.

LIETUVIŠKUMO VAJUS

“Lietuviais esame užgimę, lietuviais no
rime ir būt”.

Tai dailia, kurių labai dažnai girdime 
dainuojant įvairiuose mūsų tautiškuose pa
rengimuose. ’ k i

Reikia, žinoma, džiaugtis, kad toji graži 
dainų, lyg tai būtų antras tautos himnas, dar 
skamba mūsų tarpe.

Deja, reikia liūdėti, kad lietuviška dai
na. kas kart imama dainuoti su mažesniu 
nuoširdumu, be tam tikro tautiško užsidegi
mo. .Lūpos sako - lietuviais esame mes gi- . t|l užnierktį pl.įeš tai savo akių, 1x4 smerkti grvį tačiau nįekJ ”ero ;§ to rokaf pripratęs. Dalykai kL - , ... . ... , . . .
mę ir jais norime būti, tačiau širdimis ir dar- kiekvienų žygį, kuris mūsų tautos nevieni ja, n<.įžeįdUvo. Papiktinimas ir biskutį pagerėjo, kai minėta- niek° netrūktų, o betgi vietoj neužilgo. Žodžiu, kaip pirmiau 
bais dauguma iš mūsų krypstauie į nutau- 1 bet jų skaldo. Katalikai turėtų užprotestuo- jaugįau nieko. Visos tos rū- sai popiežius nors šiokį tokį veikimo matosi tik kažin ko Lietuvą mylėjo ir jos^ pasi gu 
®jnną. . , ti ir tai griežtai prieš pasikėsinimą visai už- jįes kompozicijos išvengti, po- atlyginimų jam paketino. Įk^s tai atšalimas, snaudulis TaiP a ar J08 nepa encia

Užpraeitų sekmadienį lietuvių katalikų .smaugti Krikščionių Demokratų partijos vei- piejįaį muzikos klausimų no- _______ ! nerangumas
kimų. Ko susilauksime katalikiškoje Lietu- ,-įaį pavesdavo belgų niuzi- Praeitasai Federaeijo

Tokiais desperatiškais dekretais užker- ....... . . . i * „..4 tas, kad kam kitam ši garbė kiek į Bažnyčios taisykles, kaituma kelias tautos vienybei tuo niontealu. ’ 1 _ J J’ ...
kuomet toji vienybė labiausia yra reikalin
ga. Be to, duoda’ m proga priešvalstybiniam:
elementams plėsti savo veikimų Lietuvos ne ...... — . „— ......„„ . .. . . .., .
naudai ir drąsinami gausingieji mūsų tautos zikoje užima Palestrinas. Pi- ko po žeme nepakišo. Viena, 39 veiklų, išsižiūri, jog truk- lsai as 1 a> ne»u Jlb Ka

kuomet nors patektų. Hiatai Palestrinų iš choro iš- Besiiankant Amerikos lietu- kos lietuviui toli gružu ne a 
la-Lyginai tokių viętą italų ir stu,nia vien dėl to’ kad ved«s vių sueigose, beskaitant jų Jai Jis prisižiūrinėja, to la 

galutinai visos Bažnyčios mu- šisai nuotikis Palestrinos spumlą. In-sižiurinėjant į visų ^*au J®8 j’8 aPkvSi1 neįveiki,.

priešai dar labiau Lit tuvų šmeižti ir prieš jų rm jo italai nuosavios niuzi- kad neteko vietos. Antra, kad.^a jiems vieno bendro tikslo, 
užsimoti. - kos neturėjo. Nors ne vienas neteko gero vardo ir pagar- JUJV bruzdėjimas vis daugiau!

Musų manymu, ir mūsų išeivija neturė- j§jrjKO neva savaip giedoti ir bos, prie kurios jau buvo ge
lt iek

vojo ir svajojo. Na ir iš ne
tyčių, bet aiškiai ir tikrai du-

ir’"labiau pradeda panėšėti bi «r5kši ir kūlnžtl ^dau-
čhj aviliui be bitino. Rodos, žia- Nereikia pranašo, kas bus

jaunimo konferencijoj girdėjome skaudžių nu
siskundimų, kati grynai lietuviškos jaunimo
organizacijos lyg juu norimu nustumti j už- 
pakalį, o jų vietoj pastatyti, tiesa, geras or
ganizacijas, bet jau nieko bendro su lietu
viais ir lietuvybe neturinčiais.

Praėjusį sekmadienį panašių nusiskundi
mų girdėjome L. tt. K. Labdarių seime iš 
lietuvių katalikų profesionalų lūpų, kad kai
kuriose lietuvių įstaigose kitataučiams užlei
džiamą pirmenybė, o lietuviai paliekami pas
kutinėj vietoj. Keli šimtai Įvairių lietuvių 
katalikų organizacijų ir draugijų atstovai pa 
sisakė už tai, kad lietuvių įstaigose, ypač 
tose, kurios lietuvių pinigais pastatytos, va
dovautų ir dirbtų lietuviai. Tai yra sveikin
tinas reiškinys, kad lietuviai pradeda supra
sti ir matyti reikalą ginti savo teises ten, 
kur reikia, kati visu frontu pradeda vajų už 
Metiiviškumą mūsų organizacijose .ir įstai
gose.

Lietuviai katalikai Amerikoje daug jė 
gų yra įdėję tautybės palaikymui. Gili tėvy
nės meilė juos vedė atsiskirti nuo btndrų su 
bukais parapijų ir steigti savąsias; jie daug 
sielojosi, kad pastatyti mokyklas, kuriose jų 
vaikai būtų auklėjami grynai lietuviškoje

nepasitikėjimas .lau veik visai jausmų sa- 
Praeitasai Federacijos Kon-1 vienas kitu, nerimastys. Be- ndelio issinesti į duris rodo!

voje, jei katalikams nebebus valia dirbti po-|tains. Jų ne vien Romoj, bet gresas vargiai būt taip gerai rods, nauja liga. Bet jau po
litinio darbo? Ar tai nebus pasukimas į Me-j jr pų visų. 1 talijų, dau- ištesėjęs, jei ne triūsas ir pra-ls^*na^ pavojinga. Jeigu neat-
ksikos, Rusijos ir Vokietijos diktatorių be- gyĮ^j. fojįta. Ir, taip kaip Lie- kaitas vietos ir apylinkės vei- siras tani tyčia žinovas ir ja 
dievių kelius, kuriais einant, smaugiama tUVOj lenkų giesmės giedota, kėjų. Tai jie, ką tąjį gražų i tuojau kelio neužbėgs, lai
kiekvienas religiškas judėjimas.

LIE1UVĄ APLANKIUS
Ražo L. Simutis i* »

PAS LIAUDININKUS

Vakar trumpai rašiau, kad kongreso iš
vakarėse man reikėjo aplankyti pusę tuzino 
įvairių konferencijų.

Penktą valandą lankiaus pas vadinamuo
sius liaudininkus. Jų buvo susirinkę apie 30 
ar daugiau žmonių. Mačiau jų tarpe pačius 
žymiausius liaudininkų partijos šulus — dr. 
Grinių, M. Šleževičių, dr. Staugaitį, Boitke- 
vičienę, Kardelį ir visų eilę kitų, kurie trum-

taip Italijoj belgų. Kai kada ir jdomų dalykų surengė. (;ai- k>’s^s

Toki baisūs žygiai tik kartą 
gyvenime pasikartoja. Tai y- 
ra, kartų Amerikos lietuvis 
išlietuvėjęs, niekad daugiau 
lietuviu jau nebus. Taip. Net

aiškus dalykas, tik melodija lu, nebuvo progos susipažinti1 'Ttd šiek tiek mažiau šiame -lurPa- -a ra ° 81as 
belgų, o žodžiai italų. Betgi su jais visais. Gi tuo ką pa-1klausime pribrendusiam atro- aukas pažvelgus!

žinau, nors trumpai palytėsiu.1 “ ————————— "
kaip jie atrodė man.

Unguraitė! Tikra lietuvė ka

da dažniau ir melodijos ir žo
džių tiktai belgų būta. Ne ką 
maloni padėtis italams. Betgi 
geriau nesant, turėjo užtekti 
ir tiek.

talikė. Kiek vieną akutėmis 
sutinka, priima ir pasodina.

Grynai italams katalikams 1 Kam rupi tas ar kitas, gi ji
nai amžinai po svetainę dairo
si ir svetelių mintis gaudo, j 

pinuos jo mišios, keturios ke- Tik, žiūrėk, ateina ir pirm, I
turiems, o vienos penkiems negu pasisakei, tavo mint} jau ;

giesmėje Palestrinas užvadžio 
ti pradeda. !;•, kai pasirodė

balsams, ir tikrai italų ūpui 
ir jausmui pritaikintos, ne

turi. Na ir nežiūrint kas to-1 
kio, kad u s..-ai nppapra-to, PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Trys, ar keturi lietuviai 

---------- daktarai, kurie įeina Sv. Kry

vadus, suvažiavusius į viso pasaulio lietu
vių kongresų. , |f

Nuo pat Lietuvos nepriklausomybės jsi- 
steigimo laikų Krikščionys Demokratai, 0- 

dvarioje; jie spietėsi į organizacijas, kad i kininkų Sąjunga ir Darbo Federacija galė
davo susitarti su Liaudininkais kol Seimu

vien visa Roma, bet ir patsai 'jei neišgali pan, tai kitam ta-
.... ... ...... popiežius, Julius Tretysis, vo reikalą perduos, bet tikrai Vakar nuo vieno Žemaičio- žiaus ligoninės daktaių šta-

po,m. kaitant- ave.kmo užsieni, lntuvr, ; ir noriai tave užganėdill5. Nu<1, Kukučio gavau toki, grorna- b,, savo garsiniu,ais “Nau-
jiemoms” biznį daro, o tuodėl to, kad Palestrinas šį bra- pat pradžios iki galui, net ir tą*

bendromis jėgomis sėkmingiau lietuviškumą 
palaikyti ir stipriau paremti savo senąją tė
vynę — Lietuvą.

Šiandien, kuomet lietuvybei Amerikoje 
pasidarė tiek daug pavojų lietuviai katali
kai, atsimindami savo didelius darbus, nu
dirbtus netolimoje praeityje, dar kartą turi 
sukilti ir vieningai stoti j darbą, kad išlai
kyti lietuviškumą ir mūsų sukurtose įstai
gose, ir organizacijoje ir šiaip jau gyveni
me. Žodžiu, pradėkime lietuviškumo vajų, 
kol dar nepervėhi, kol lietuviškoji daina dar 
(ari šiokią tokią vietą mūsų tarpe.

DESPEKATIAKA8 ŽYGIS

Prieš keletą dienų skaitėme laikraščiuo
se, ka«l buvusieji Lit tuvos prezidentai ir mi - ! Nors liaudininkai dabar yra opozicijoj, 
testeriai pirmiuinkai įteikė dabartiniam pie- ( tačiau jie turi savo žmonių gana aukštose 
lidentui Smetonui kolektyvų išreiškimų dėl | valdžios vietose ir, reikia pasakyti, jie. gana prisidėjo 
susidariusio pavojaus valstvia-je ir dėt eko- f K.vvai veikia ir jų tautininkai tiek neper '

ngų savo darbą kaip tik jo 
atminčiai ir pųveda. Italai šį 
drąsų Palestrinos užsimojimų 
taip įžymiai įvertino, kad kai 
matai net trijų laidų prirei
kė, kad visą Italiją apeiti.

Ir, kaip Naujalis svetinius

jie buvo mažumoje. Bet kaip tik 1926 m. 
pavasarį liaudininkų partija laimėjo dau
giausia atstovų į Seimą, katalikų partijoms, 
davusioms
stybės darbą,
suko nugarą ir sudarė bloką su bolševikuo- 
janč.iais socialdemokratais. Tas blokas, kaip
žinoma, privedė Lietuvą prie 1926 m., gruo-Į pirštus žiūrėta, gi į Palestri- 
rižio 17 d. perversmo, iš po kurio ir dabar nos tvarinius su giliausia a- 
<lar nesusitvarkoma.

Tai buvo didelė liaudininkų klaMa. Jei 
jie būtų darę bloką ne su socialdemokratais nvdamas kaip džiaugsmą bai- 
ii tautinėmis mažumomis, bet su katalikų gti, apsiveda! Nors tai nieko 
partijomis, Lietuva ir šiandien būt tebebu-1 Ypatingo. Bet gi prie progos 
vus demokratinė valstybė. Prie tos klaidos gal galima pažymėti tai, kad ne 
kai kurie jų vadai šiandien jau prisipažįsta, jam jo moteris ne tik keturis je

, A. . . , i .. .. r • * x • r» dvasia ir širdingumu. Kas gal- bust. Theprogos praeitvie dirbti bendrą vai- muzikus is Lietuvos, taip Pa-' . , , ,
, x . . . . - , . r ,, . ■ , , -v ix r- i • voj jam, tai, kad kongresas ean’t rust, si'bą, atsimokėjo tuo, kad joms at- lestnnas belgus is Italijos, kai • U •

irAhrm kamv Lr t n rl m i ln iim vm inu tui
šluota iššlavė. Nuo tada .į ge
riausią belgų muziką tik per

tyda ir nepaprastu dievotumu. 
Ir i»ts Palestrinas, neišina-

tuomet, kuomet, rodos, jau ni Brangus prap. Kampinin- tarpu toji gazieta visiems 
nuilsti buvo laikas, ji taip pat. kel “Žinotina” drūkavoja: Cook
sukasi, taip pat kruta, taip, Aš nežinau, ar vašemascis, W- Harri’
pat svetelius gražia mina ir kaip slaunus prapesorius, pri &on *r ood kampas, fe-
šypsena atsisveikinėja. klausai prie braintrusterių, let°nas ^LBJey 8o00.

Tėvas Čepukaitis! lštikrųjų, ar ne. Well, tas, gal, nei ne-' I.rgi obalsl8: savas Pas sa 
tėvas! Ne tik didelis kūnu, bet svarbu: brain trust, ar brain,v^’

profesor’s pen 
šiline it mušt. Jei

gerai pavyktų. Tai geismas jo. ne vajus, tai skrajus, jei ne 
Jis tą geismą amžinai sau naujas, tai senas kra jus — 
prieš akis laiko. Ar jis einą 1 visados vis kas nors naujo 
ar kalbą ar ką daro, — betgi.: tavo kampely ir karštas kaip 
šios minties nei minutėlei iŠ ; tik ką iš pečiaus išimtas pa- 
domės neišleidžia. Kongresas jus.

Pereitą sekmadienį vienam 
restorand išėjo ginčas tarp 
Jono Nevieruškos ir č’alio 
Bugamuolo. Bugarnuolas gin
čijo, kad jis gali suvalgyti 
ant syk vieną vištą ir jardą 
dešros. Neviemškai atrodė

i *•. rr. i r . i,„ i « . , . , I tai negalimu daiktu ir jis su-tur pavykti! Tur! Ir pavyko., Bet kaip ten nebūtų, pasa-| ., v. oi, , ./ , , . ,* sibemno is 10 dol. Bugamuo-
Tėvas Zimbiys! Ir kas sa-’* yk’ ar lS savo <lelno ist unm- tuūęjau paduota kepttt vįg.

kytų, jį kongrese matė!... Vos|‘> ’ ar taa P "''ta ir atmieruota jardas dėš-
ne vos porą kartelių svetainė- Mieka, kad Čikagoj slap- 

pasirodė. Nežinančiam ro- ta organizuojama trrfias skr-

fcoininių sunkumų.
Atsižvelgiant į ’ii, kad tų pareiškimą 

padarė ne bile kokie agitatoriai, bet rimti

sekioja, kiek krikščionių demokratus ir ki
tas katalikų partijas. Liaudininkai yra ge
rokai įsistiprinę Lietuvos ekonominėse or

laidės vyrai, steigę Lietuvos valstybę, gynę ganižacijosc: kooperatyvuose, pieninėse ir
jų nuo priešų ir id'kc valstybės vairą sun
kiausiais Lietuvos nepriklausomo gyvenimo 
laikais, jis, rodos, turėjo sus-Inukti didžiau- 
lio dėmesio. Juk jie tų žygį darė vadimdn- 
Miies valstybės ir tautos gerove, trokšdami, 
A»d šiiao pavojingu momentu būtų atstatytu

ros. Ir greit viską sudorojo. 
Laimėjęs 10 dol. jis už tuos 
pinigus užsisakė dar vieną 
vištą, nusipirko alaus ir visa 
suvalgė ir išgėrė. Po to su

Tai viena. Antra, moteris jam - <la taip-rūpi, kad noriai su-| n. imvimt.s. jfevjerugĮ{a įggj0 namo. Neto-
nemenkai ir pakenkė. Popie-įtinka po pat jo pamatais lys-] šito man dar neteko girdė- Ii namų Bugarnuolas sako: 
žilis Julius Tretysis, aukštai ti ir jį visą galingu savo įta ti, dėl to nesiimu nieko iri — Tik nieko apie tai nesa- 
Palestrinos darbą įvertinąs, kos petimi prilaikyti. Jei ne tlumočyti. Jūsų menamas la- kyk mano žmonai 
pavadina jį savo asineninin, jis, vargiai kongreso įnuias kūnas trečiam skrajui dabar
choram šiame chore reikėjo I būtų taip aukštai ir tiesiai^ bizi — galiukų rietimu, kaip

sūnus suvystė, bet ir prie to- i dės, kongresas jam rūpi tik, a’*us ^)er lnares- sako,
tiek, kiek anų metų sniegas.;™*’8**8 Pttts ,,av-vn* ir an' 
O bHgi, taigi kad rūpi! p. tro akrajaua prezid.-ataa.

1 Žcmaitis-Krikntis.

lesinės jo įlarbuotės nemažai

Imnkuose. Xlų valdomas “Spaudos Fondas”, 
kuris leidžia Lietuviškąją Kneiklopediją ir 
šiaip jau privatinių įmonių nemažai turi.
Bent man susidarė tokio įspūdžio, kad šiuo Inas buvo jau vedęs, o balso
tarpu liaudininkų partija ekonomiškai ge 'visai prasto būta. Numanė, 
riau, stovi negu kitos kurios grupės žmonės, bus niekai. Tai vienok, kad

turėti nepaprastai geią balsą 
ir būti pavieniu. Gi Palestri-

iškilęs. Pamatai, mat, už vis- strosniai jis “rėmė” Danaus
ką atsakė...

Tėvelis Valančiūnas! Tai an
ims iš eilės sėkmingo kongre
so pamatų kertini? akmuo.

— Kodėl? — paklausė Ne- 
vieruška.

— Matai, — sako Bugamuo
Girėno skridimą ir večerių las, — sužinojusi žmona, kad 
valgymu už lak. Vaitkaus *as juu valgiau, gali man ne
sveikatą. duoti vakarienės, o aš visgi 

da esu alkanas!

./■J
dzg *
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Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

(Tęsinys) 

Cenzorių Taryba

Vėlybame popietyje,

Tykdikas, pagal kilniojo Ty- 
diko valia Imti sosto įpėdi- 
nis. Mano manymu, tik blo- 

tuoj gai stovį mūsų tėvynės rei-
po laidotuvių, į vienų didelę kalni galėtų mus versti ki- 
karaliaus' rūmų salę ėmė rink
tis Cenzorių taryba.

Salės viename gale buvo liu jums čia papasakoti. Bū-

taip manyti. Pažiūrėkime, ar 
jų yra. Vienų iš tokių aš ga-

O lt A U O A ai

Nauja prez. Roosevelto jachta. 1933 m., vadinasi Klectra.Ta jachta pastatyta
ii. i

(Acme Photo.)

ar jūs būtumėte savo saugu
mu labiau užtikrinti! Kartų 
turi kilti karus, ir turi būti

(iškovota krikščionims laisvė.
i

Krikščionims laisvę iš
kovoti tepadeda Galingiausia
sis Dievas. Tačiau aš manau, 
kad teisingiau padarytumėt, 
jei vietoj kaio panaudot umėt 
teisingumų bei švelnumų ir 
mūsų laisvę padarytumėte pa- 

j kenčiamesnę.
(Bus daugiau)

paaukštinimas, panašus į sce
nų, į kurį reikėjo lipti mar
muriniais laiptais. Ant to pa
aukštinimo, po puikiausiu auk 
so ir šilko baldakymu stovėjo 
karaliaus sostas išsagstytas 
brangiais akmenimis.

tent, prancūzų pasiuntinys 
griežtai pasisakė prieš Tyk- 
dikų ir pagrasino karu, jei 
jis užimtų sostų. To priežas

rie iš Kinų gavote Taelių (Ki
nų pinigas) ir kurie kartu su 
juodvėliaviečiais slaptai ben
draujate. Aš ir tai žinau, kad

Hyphoa”. Po to jie užkėlė 
jį ant sosto ir Ceremonijų ma- ‘ 
ndarinas uždėjo jam ant gal
vos karūnų. Ji huvo kiek pa 1 
naši į nuometų, ar į arabiškų 1 
turbanų — išsagstytų hran- •

Šiam pasiūlymui beveik vi
si pritarė. Tuojau huvo pa
kviestas Cenzorių akyvaizdon 
princas Tykdikas. Apsitaisęs

gręsė mūsų nepriklausomybei, 
nedrįs mūsų liesti tada, kai 
mes su. prancūzais taikiai su
gyvensima

Juk Pranciy.ija prieš šim-

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti! 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI- ’ 

MU, kviečiame jos atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

puikiausiais iškilmių rūbais 
tų metų išgelbėjo mūsų kara-' išdidžiai žengė būry savo
lių Ghialangų iš sukilėlių ra- j šalininkų per apytamsių salę igiais akmenimis. Po to jie vi. 
nkų. Ji išgelbės ir mus iš tų ■ tikėdamasis tuoj užimti sos- si kniūpsti sukrito po <jo ko 
plėšikų juodvėliaviečių, ku-l1^ Jau ir taiP Rg“ užsitęsęs jomis ir bučiavo padus jo ha

Per visa sale oerMro ne 1 kščionių išdavikais.’ Esu 'na-lriuos Pasiunt5 * mūsų susirinkimas buvo išsėmęs
ier visų salę peibego ne- . ir nors šalį. Tat laikykimės sutarčių 3° kantrybę, bet, kai Dramb-

tys esančios tos, kad princas šiame susirinkime yra ir gene-
aiškiai nusistatęs prieš pran
cūzus ir antra, tai jo pasiel-

Visas tas salės galas, kur su krikščionimis Tijot-
vo sostas, buvo išpuoštas *r’8 šventykloje. -

rolas Sifo.

Aš nesu taip pat nei krikš
čionis, nors turiu prisipažinti, 
kad jokiu būdu nelaikau kri-

■ kiaušiais divonais.
►Sostas buvo tuščias, tačiau 

visi aukštieji valdinįnkai ir 1 
[Minai eidami užimti vietų abi
pus jo, ties sostu labai žemai 
nusilenkdavo.

Cenzorių taryba susidėjo iš 
krašto ministerių, mokslo vy
rų ir teisių žinovų. Šio susi
rinkimo tikslas buvo: patvir
tinti ar atmesti karaliaus pas
kirtų įpėdinį. Kai jau visi 
maždaug buvo savo vietose, 
atsistojo dramblių mandari
nas, kuriam, kaip pirmam vi
soj karalystėj ministeriui, pri
derėjo pirmenybė, ir paklau
sė Ceremonijų mandarinų, ar 
jau visi susirinkę ir ar sau
gojamos durys. Kai atsaky
mas buvo duotas teigiamas, 
jis kreipėsi į seniausių teisių 
žinovų klausdamas, ar cenzo-

rimo banga. — Iš kitos pu- gnnejęs jų
sės Kinija įspėja, jei Anamo1 ger<u nežinau viso kų jie - ^7,^ krik§čionims ir; jo Cenzorių nutarimų, jis ne-

• I i_ ___ — •_ __ i — i_ i

i padarytų su Prancūzija, bū-1 ^4 mandarinas jam pakarto-

karalystės, kurių ji nori lai- «k«ų tačiau.turiu I’ri-'Anama karalystė pražydės ii beiiturėjo: išsitrauks kantų
kyti savo globoj, soste atsisės P»- U adi j p pr y jr ant knrį
žmogus palankus prancūzams, | iaiP Pai s»ven«, Kaip ir i\on- . dabar laikė savo didžiau.tai bus aiškus uaskelbimas I fucijaus, to didžiojo mokyto-. «al» »*"•« '"P®“* ,r da. .
tai mis alsaus pasKeimmas . ’ v. . -niliočin krmriirie Siu pnesu. Bet čia pat stovin-
karo, nes tikrai galima sa-, .1° vidurinės sakes. Tačiau la- pilieenj nraujuje.

tekų, padėtus ant paauksuotų 
vėžlinių mažų krėslelių, ir 
sveikino jį.

“Hyphoa”, “Taika ir ra 
mybė”. Šaukė minios lauke. 
— Mes laimėjom, — tarė pra
ncūzų pasiuntinys T. Hoan- 
gas, kai jį pasiekė ši žinia.iiuo, įcuiau ia- - - I tip” frr' Hc * k. * r O “ -

kyti, kad juodvėliavieliai su blausiai mane daro jiems pa- « senio Fylino kalba pada- • () .r ™ i7" TaiP'.- at8ak® TCr-i

dauguma mūsų mandarinų iš
drįs sukilti ir paskelbti to
kiam valdovui pilietinį karų. 

Kų manote apie tai, Tams

lankų, tai jų gražus gyveni- r© nemažo įspūdžio Cenzoria- j tėjas, kuris genau pažinojo
mas ir mirtis. ,ins- Nors buvo keletas halsų s ’ - savo krašto žmones, —jei tik

Visada jie buvo geri, ištiki- ?rieS * Ceremoniją ‘ Pri"“> tauU>s lr ^ėia nėra klastos.
n,i piliečiai ir net šiauriausi, m",0S f . - J«« bijote išdavimo! Pra

1 ... .. ... klausytojus pnes knkscioms reigų tave nekurį laikų laikv-

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St.

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMOta Pone Fiūline? Tamsta esą- persekiojimų metu jie jokių į p^ūVus^ Tačiau vis*"dėl- ’tiTain bel^vf Tirkelfau P™™'

sukilimų nedarė. Sakoma, kad * ™cuzus; 1i^u. ™ T jį.’/ TP- 1-7 u 7 v Admirolas Parinko jėgos ,
tai esanti svetima religi ja ir I ‘° % ” 1° sall™kai ' I '?Y ’ ‘ kalk>- Hu*s tvirtov8 t“r” f Ttmer S BlttCr
dėlto turinti būti išnaikinta. " ‘'k ”►.’’ ™° V,e-jn! kale>™\ ( . sileisti prancūzus. ■ Gali PallUOSUOti Jus
0 Konfucijaus ir Laoteės mo- Kndn,S b°nCaS ' ml’! V,<mu rank<,s mosteleJ,mn - Tai toki jūsų reikalevi-(

ir t.rė- 'kslas kuris yra atneštas iš Ki "**’ kad ab‘ P““S Rnsi‘aikin-.•»’Pa5aukė dnrd sarCTb?, ku mai ♦ ~ auliuko T. ifoangasiš.1 -r»m. ■»«■.... « Tn„.v. nu,.,
atsistojo ir tarę: t,, pasirinkdamos vidurinį ke-. ri apsupusi dar vis tebesisten- „ „ Je, w f b„/

— Ištakiųjų jau daug metųlm.l°s, nef> ten yra Kilę jų au- .. Rūtent- Tebūnie laikinai eianti ištrūkti nrinca išvedė' i -i . , gasai darydavos viduriuose. Tris sa-
___ ►• > toriai mokslas kuri išnažv- BUtent’ ieDume lAlKinai gianų ĮSITUKU princų įsvetle karas pnve(Us prie skerdy- valtes atgal pamačiau Jūsų skelbimą.
praslinko man besidarbuojant, , •> . kP y išrinktas tas prancūzų bičių- per užpakalines salės duris.' • - ■ • - - ••nusipirkau buteij, ir nuo paties pir-

tėvynei, taigi tad paklau- s a ne^ 1 ieJx inxisU 1110 81 jįg jĮyphoa. Gi atėjus laikui, I Visa tai įvyko per keletu mi- 
& .noTizv nore to_ ninkai, ar nėra svetimas! . , , _ , ! »• -r. x 7-j -t. y. kuomet prancūzų karo nucių. Po to atsidarė didzio- 

Be to, tikėjimas į Buddų,, [aivai pasirodys mūsų uoste, sios “Raudonosios” salės du- 
taip pat bus teisėti. | lonūs pasirodytų. Aš sakau, kurį išpažysta beveik didės- tegul dievai atsiima jį (čia rys pro kurias su didele pro

1— Tykdikas negali viešpatau- • ••*- *■’•
t i A namo karalystėje.

Aš tai sakau visai nežiū-

te iš mūsų seniausias ir todėl 
mus galite pamokyti.

►Senis, kuris jau prieš tai 
huvo kalbėjęs Į susirinkusiu*,

savo mų.

ri, Taryba vra teisėtai susi-! sykite mano žodži,i- aore ka‘ 
rinkusi ir ar jos sprendimai r,ais Jie ir ne v,sai 1,,a-

Ir tai reikės mums krikč- ' nl° paėmimo neinalimns dingo. Bu- 
v. . . . vo taip. kaip atidėjimas bausmės pas-Cionims savo krauju atpirkti, merktam žmogui. Dabar, viduriai vei- 

’’ r . kia kaip laikrodis ir valgau ką t,k--- Mes jus apsaugosime. : noriu. Su pagarba, VVallace A.
i Combs.''

Senis palengva atsistojo ir 
tarė:

štai matau prieš save tris 
kilniuosius vvrus: — Dramb- rėdamas į prancūzų reikalavi-
lių mandarinų ir du jo tarny- nnis> 0 tik štai dėl ko: Tyk

nioji tautos dalis ar nėra at 
neštas iš Indijos? Tad atmes
kite ir šias religijas, kaip kri
kščionybę, ir sakykite, kad 
tik Anamitų tikėjimas į sar-

bos draugus. Matau taip pat 
Ceremonijų, Archyvo, Kariuo
menės, Turtų, Teisingumo ir 
Ūkio reikalų Didžiuosius Ma
ndarinus. Matau ir garbin
guosius mano amato draugus,

dikas negali pats savęs suval
dyti, tai kaip gi jis galės ki
tus valdyti! Toki vyrai jau

jis pasižiūrėjo į savo priešų, eesija buvo įlydėtas šviesus,
— Hyphoa) o jo vieton tuoj Į maloniai žvalgusis jaunikaitis,
galės atsisėsti narsusis Tykdi-! pasipuošęs puikiais rūbais, da vįneįjos ir mes krikščionys bū i 
kas ir išnaikinti visus krikš- žytais įvairiomis gėlių spal™ 7me friliotinuoįami.

. . čionis. Tuo tarpu karo man- mis ir išsiuvinėtais auksu ir, _ jei niPS'neateItuine, i>
gus d\ asias yra vienintelis ir 1 karinas turėtų geriau pasi- sidabru.

Nes kartu SU Šia tvirtove mes I- J«t Jūs kenčiate nuo nemalimo, 
. . I prasto apetito, nevirškinimo, gaso.turėsime ir karalių ir [O man- ' galvos Skaudėjimo, nervotumo. nera- 

c u maus miego, didelio nuovargio, plr-darinus savo rankose. I kitę Triner’s Bitter Vyną; imkite re-
.... I gullarlal, pilną šaukštą prieš valg).--- Tuojau sukils VISOS pro- I Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIX1R
OF BITTER WINE

teisingas, jeigu jau norite bū- stengti apsiginkluoti. O tai ga-, Jam einant per salę iš de

užtektinai nemalonumų 
pridarę mūsų šaliai. I Konfucijaus garbintojus ir pa-

Rinkite taikųjį Hyphoa, ku-' stebėti ar jie taip kantriai

dabartinė valdžia įsitvirtintų, Joseph Triner Company, Chicago

ti nuoseklus'. Visi galėjot pa- [įma padaryti dedantis vei-1 šinės ir kairės krito ant grin- J,

kurie išriša sunkiausius klau- rio .lau Pats vardas ne kų ki-1 perneša mirtį, kaip krikščio-

vra, matyti mirštant Budrios ir • kjant su prancūzais kartu, ir dų kniūpšti tarnai ir Sosto 
parsigabenant iš jų daug nau-, valdininkai. Trys didieji mi- 
jų ginklų, kaip armotų ir ki- nisteriai ir šeši mandarinai SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS

simus teisių srityje. Vadina
si Taryba yra skaitlinga ir 
atatinka įstatymams. Tr to
dėl visa, kų ji šiandien nu
spręs turės juridinės vertės. 
Taip pat ir pripažinimas, kam 
turi tekti karaliaus sostas, 
lūs teisėtas.

Visi reiškė pritarimo galvų 
palenkimu. Taria pirmininkau 
jantis tęsė toliau:

— Tat eikime prie pirmo
klausimo, kurį ši taryba turi ,
išspręsti, būtent, “Ar gali 

— -_ - 1 ■
ARKIVYSKUPAS JURGIS 

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

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

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

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

“DRAUGO” KNYGYNE

tų reiškia, kaip taikų ir ra-‘nių kariai, o ypač. maži vai- 
mybę.

Dalis susirinkusių pakėlė 
triukšmų ir ėmė šaukti: “Jis 
papirktas
talikas”,

kai. Aš tai savo akimis esu 
matęs.

Ne kas kitas tik šios religi- 
Jis slaptas ka-,jos žiaurūs persekiojimai, at-

Jis išdaviką*”; - .nešė visai šaliai nelaimes. Ir,
,»> u

tokių reikalingi) karui daly
kų.

sveikino jį šaukdami: “Svei-( 
kas mūsų karaliau”. “Sveikas

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

1.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONE APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
su dideliu vargu pirmininkui I jei mes toleruosime šių religi-j

pavyko likviduoti triukšmų, i jų, kaip kitas, tai tikrai ne j TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė- 
Senis tęsg toliau: trukus susilauksime ramybės į lapių. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupuitęsg

— Fylinas nėra nei papirk
tas, nei išdavikas. O ištikrų- 
jų ta kaltė, kuria mane kal-

ramybė
ne tik šalies viduje, bet ir iš j 
kaimynų pusės. Nes Kinija,, 
ta pati, kuri viešpataujant ka

rinate, geriau tinka jums, ku-1 raliui Kublai Cahnui (1280)

SUKIS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

I’rilmum Iilctnvlftknn Bonu* Dėl Atnaujinimo arba ISmokame Canh 
Visokios Rūšies Inonrance — Ilgnien, VfinukM, Automobilių,

Stiklų Ir LL

JOI IN P. i:\VAI l>
LOANS.111d INSURANCE

Jeigu rmkal.u’ji pinigų ant Pirmo Mnrtgičm. :.rb.i 
apdraudos nuo ugnie*, vėjo ete . atsmauk

840 \\ ėst 3 3rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISI UčIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJlMO B-VĖS
1; \- I IV .H .

Bučiui 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 
mių paveikslų net1 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50. >

m.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Šyrijoje, 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.

Ola nuplėšti

Oerblnmal '‘PrauKO” Admlnlutrartjat:
Siunčiu bu Šiuo laliku t............ u». kuriuo* praftau kuogrelčiauRin

atsiunti man nekančlaa Kelionių knygas:
VY8K. P. P. BUČIO KELIONES — S1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — S.00

arba;
Siunčiu 9S.60 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas; <

Vardas. Pavardė

.Street

Dovanos su kožnu pirkiniu.
Kainos labai sumažintos, kad padarius tų 24 metų išr 
pardavimų didesniu.
4935 metų Radios už PUSĘ KAINOS
1935 metų Refrigeratoriai po ................. ^68*00
1935 metų skalbyklos po ........................ $g^ .50

Jos. F. ludrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

Liet. Programas Nedėlioję nuo 5 vai. po pietų iš stoties 
WCPL, 970 k. su didele orkestrą ir Sasnausko choru.

Taipgi Nedėliotais programas iš stoties WAAF nuo 1:30 p. p.
i^—aaeaa r ■ p ■ i ■
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Kazys Papečkys

VILNIAUS KRAŠTO MERGAITEI

(Spalių 9 d. proga)
Kodėl tu rymai vieniša daržely rūtų,
Mergaite miela pavergtos šalies!
(ial būt bijai, kad laimė tau nežūtų, 

nieks pagalbos rankos neišties?
Sakyk, kodėl inelsvutės akys ašarotos,
Kodėl veidelis rimtas ir graudis! —
(ial, kad Vilnijai reikia eit kilius Golgotos,
Kad jų pamiršo žemė ir dangus?

— gailiesi pi. vų ir laukų žaliųjų, 
lr tų baltų berželių prie Neries, 
lr skambančių dainų, ir brolių mylimųjų —
Gailies mūs priešo pavergtos šalies.

Mergyt, tave kai kas laimi gerai supranta! 
Atmink — dar daug yra kilnių širdžių.
Ateik sutikt Vyties p.-is upės krantų —
Kaž kur žirgų kanopų bildesį girdžiu.

Tsb. (Iš “Darbo Lietuvos’’)

Jei

Žinau

Klaipėdos Krašto Seimelis

D R X tT G A S

LIETUVIAI TURfiJ 5 AT 
STOVUS 0 VOKIETI

NINKAI — 24

Vaizdas iš Shanghajaus, Kinijos miesto, kur išsodinta 2,(XH) Japonijos karei
vių iš trijų karo laivų. Kiniečiai japonų išsigando ir bėgo į Europos valstybių val- 

istriktu. Yra spėjama, kad tai pirmas japonų žingsnis prie tolimesnių ja-domų dist 
ponų veikimų prieš Kinijų.

Įvykusių rugsėjo mėli. 29- 
30 d. rinkimų Į Klaipėdos kra 
što seimelį rezultatai tik da
bar paaiškėjo. Mat, daug lai- drovint bia (iriausio melo. Tad

ClttKilS ŽINIOS Adv. Kuchinskas ten repre-sų mėgiamas dain. Antanas 
Kaminskas, Kirstukaitė ir 
daug kitų. Po programo bus

žentuos Illinois valstijos Lie
tuvių Spulkų Lygų. Adv. Ku- 
cliinskui išvykus, visus reika
lus ves jo duktė Irene Kuclii- 
nskas.

imta tvirtinti, kad rinkimai 
nebūsiu laisvi. Oficiališki Vo
kietijos asmenys su pačiu kan- į 
cleriu Hitleriu priešaky sakė 
kurstančias kalbas prieš Lie
tuvų, o vokiečių radio varė
tikrų linkimų agitacijų, nesi- -----------

CICERO. — Serga žymi vei-
ko atėmė balsų tikrinimas Ir politinė atmosfera rinkinių me kėja Placidą Mažonienė, žymi 
skaitymas, nes kaip žinoma, tu buvo nerami, kas, beabejo, darbuotoja, pasidavė sunkiai
buvo renkama nauja tvarka, smarkiai paveikė rinkimų ū- operacijai. Lapkr. 7 d. Šv. J Gražus koncertas. Lapkr. 24 
Šį kartų buvo renkama ne pa- pų. ! Kryžiaus ligoninėj d-ras J. J.! d., Šv. Jurgio parapijos sve-
rtijomis ir sųrašais, c atski- Šie rinkimai nebuvo papra-1Simonaitis padarė labai pavo-j tainėje yra rengiamas didelis 
rais asmenimis. Kadangi sei- sti eiliniai rinkimai, kurie ka
mėlio atstovų skaičius yra 29, rtojosi kas treti metai. Tsb. 
tai kiekvienas rinkikas turė
jo į balsuojamųjį vokų įdėti 
29 korteles su jo pageidauja
mų kandidatų vardais. Iš vi
so buvo išstatyta 187 kandi
datai, iš kurių rinkikai turė
jo pasirinkti sau tinkamus 29.
Iš viso teisėtų rinkikų krašte

VISA LIETUVA MINĖJO 
VILNIAUS PAGROBIMU

»CALL FOR MR. BINGO*

šokiai prie geros orkestros. 
Matoma, kad vakaras bus sek- . 
mingas, nes choristai, daini- į 
įlinkai ir muzikos mėgėjai 
stropiai rengiasi prie šio par l 
rengimo.

jingų operacijų. P. Mažonienė ir gražus koncertas. Jį rengia L. V. “Dainos” enoro ope-J 
viena iš uoliausių “Draugo” parapijos choras vadovaujant retė ‘‘Pinafore”, kuri buvo
rėmėjų ir sena skaitytoja. 

Linkini greit atgauti svei
katų ir vėl sykiu su mumis 
darbuotis.

vo transliuojamas per NBC 
stotis. Programe jis atsižymė

dovanėlę. Taipgi sykiu pasių
sti “Draugo” gražų litogra
fuotų sieninį kolendorių 1936 
metams ir kneioins plotkelių

prof. A. S. Pociui. Be koncerto surengta kaipo jubiliejinio se
bus gražiai išpildyta komedi- , zono atidarymo vakaras, bu- jusįaį išpildė, Concerto 
ja “Per Jauns Protelis” su . vo gražiai išpildyta. Žmonės pįano all,i Orchestra in A mi-
pritarimu Alinimų orkestrus, dar tebesidalina vakaro įspu- nor — Grieg, First Movement su lietuviškais parašais 
Koncerte dalyvaus Mažosios džiais. Artistai kuogeriausiai' Allegro, “Spinning Song” tai saviškiai Lietuvoj

for

šiandie lapkr. 12 d. įvyks- Gėlelės mergaičių choras, An- atliko savo roles, 
la iškilmingos laulotuvės a. a. tiphoninis choras, solistai ir rai susidainavęs, ir buvo ma-; ra
Kotrinos Gasiūnienės, kun. P. alumnų orkestrą. Po koncerto tyt kad daug energijos ir dar-!
Gasiūno motinos. Visi parapi bus šokiai. Visi kviečiami at- bo buvo dėta choristų ir pa- Į 

savo 68,641, arba 91 nuoš. Tai te J- vakaro žmonės kapuose jona*’ kaiu laika« pavelys, da- šliaukyti į šį nepaprastų mu- ties choro dirigento, niuz. J. 
yra labai didelis nuošimtis, prię.J^iKvėK Paminklo iyvaukite laidotuvėse. Tuomi zikos vakarų, nęs visi būsite Saurio.
Vafedžiai rodųs, kaip smarkiai i buvusius dėl Vilniaus i iSreikžin‘e užut>jautU Gasiūnų sužavėti turininga programa,
buvo varoma agitacija, 7aisvės Ant kalmJ> kalnelių iršeimai. I ....... ....................... ............... ,
visi eitu balsuoti. Juk vokie- ..... ... . -----------* prie istorinių paminklų sulie-!

psnojo Vilniaus laužai. Kaune ^’K’nontas, brolis J. Zi
įvairios organizacijos su vėlia-

Šiemet Vilniaus pagrobimo
metinės sukaktuves, spalių 9-
ji, buvo itin plačiai ir įspū- 

buvo nustatyta 74,942, o bai- 1 .... ,J . dingai paminėta visame kras

Choras Mendelssolm, ir “Navai'-' dėkingi, o amerikiečiai
Albeniz. sis atlikę gražų darbų

PRIMENAME

bus
jau-

tininkai suvežė balsuoti net 
visus “lozorius” kurie dėl li
gų patys ateiti nepajėgė...

gmonto žymaus Ciceros biz-

Pianistas Jose Iturbi. Gar- 
, “Margutis ’ rengia vakarų. sug ispanų pianistas ir dirige- 
\ isų žinomas muzikos žurna-įntas Jose Iturbi, sekmadienio 
lo leidėjas, komp. A. vau?.- vakuie dalyvavo kaipo soiis-
gaitis, su Margučio choru Įįas (;enera| Motors Simfoni-; ms, draugams, kaimynams ii

ro
Jau laikas atnaujinti “Drau 

“Laivo” prenumera-įr
tas, taipgi užsakyti kat. laik
raštį į Lietuvų savo giminė

i SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
i BARGENUSf
i LIETUVIAI DAKTARAI:

I Tel. LAFayette 7650

vomis spalių 8 dienų vakarw renbria ^Iažll vakarų, lapkričio'jos koncerte. Programas bu-į pažįstamiems, kaipo' kalėdinę
1 28 d. “Margučio” svetainėje,1Buvo paduota daugiau kaip susirinko Vytauto Didžiojo, .__ o— ______

1,900,000 kortelių su kandi- muziejaus sodelin atiduoti pa-! ra.c^a’Zigmontai yra žino- vįtiurniįesįyje (Randolph iv 
datų vardais, kurias reikėjo garbų Nežinomajam Kareiviui. 1,K kaipo pavyzdingi biznio- gat.). Bus gražus prog
sutvarkyti ir suskaityti. Tai Vilniui vaduoti sųjungos pir-i Užlaiko tavernų, bučer-
buvo ne lengvas ir negreitas mininkas dr. A. Juška paša- Il<‘ 11 8TosernV- Rap.
darbas. Todėl tad rinkinių re- kė momentui pritaikintų kal- 
zultatai ir galėjo paaiškėti tik bų ir prie žuvusiems dėl Lie- 
po keliolikos dienų. Oficiališ- tuvos Laisvės paminklo padė
kai rinkimų daviniai bus pa- jo vainikų.
skelbti spalių 14 dienų. Lietu- 1 
vių surašai gavo išviso 364,081-

2INIŲ - ŽINELĖS

rainas, kuriame dalyvauja vi

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

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 S. Leavitt St. j 
CANal 0706

Res. PROspect 6659

DR. F. G. WIN$KDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

AKIŲ GYDYTOJAI: [JR. J( Jf KOWARSKAS DR- P- Z- ZALATORIS

Spalių 9 d. .jau iš rvto vi-' Per «*«•"**• Mrs. Marion
. . ... ana kraštas paskendo tedulo:Cumnuns, 34 m., berfikydanm

bala,, kūne taip paskirstė: kaspini; tautinfol(, Kigali t, namie, užmigo. Nuo
vėliavose. Bažnvčiose ir kitu'clgareto užsldp«ė drabužiai ir 

! tikybų maldų namuose. Vii- |ji greit p“virto i liePsnos lia' 
niaus intencija buvo laikomos "l,lolI' Jos «•“*« Soko 13 '"l" 
pamaldos. Artėjant 12 valam I1* duktė. Apdegusi moteris

lietuvių visuomenės sų junga 1 
gavo 140,871 balsų ir turės 
seimely du atstovus, laukinin
kų centras — 80,450 balsų —

DR. VAITUSH, OPT.
Ll EI U VIS

OP'ro.METlUCALLY AKIO 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galios skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-

atstovų, darbininkų ir ania- . . . , , . mirė ligoninėj. Kuomet gaiš- !“°' "Judamų akių karsti, atitaiso. . dai Visas darbas ir judėjimas Į o J 6 trumparegystę lr toliregystę. Prlren-
ri i nlr i, o .a niv. 1 I ♦) t iZ 11 1. _ Z Z 1 _ » Z . J „ _ Z _ e _.  —    iri t p i vi ll o*u i a Irinina \Z iau n a n ntait I

PHYSICIAN and SURGEON
2403 VV. 63rd St., Chieago 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS’

4645 80. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartj 

Oftso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

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

tininkų sų junga — 142,760 ba
lsų ir gaus 2 atstovus. Tad , 
lietuviški surašai pravedė sei- 1 
mėly 5 atstovus. Vokietinin
kai, kurie buvo išstatę tik 
vienų sųrašų su 29 kandida
tais, surinko 1,552,000 baLų 
ir turės 24 atstovus. Palyginus 
su buvusiu seimeliu, lietuvių 
ir vokietininkų atstovų skai
čius paliko tie palys: 5 lietu
viai ir 24 vokietininkui.

Tačiau kai kuriais kitais 
atvejais šie rinkimai yra įdo
mūs ir įsidėmėtini. Pirmiau-M
s ta‘dar toli prieš rinkimus vo
kiečiai anapus Nemuno gvol- 
tu šaukė, kad Lietuva ruošiasi 
Klaipėdos krašto autonomijų 
panaikinti ir maldauti malda
vo, kad įsikištų signatarai.

sulėtėjo. Patrankų šūviai pa
skelbė rimties minutę. Visas 

'kraštas vietoje sustingo, vi
soks judėjimas ir darbas bu
vo jiertrauktas. Mokyklose bu
vo atitinkamos paskaitos ir 
pamokos apie Vilnių ir kal
bama Vilniaus malda. Vaka-

rininkai apdegusių moterį ga
beno į ligoninę, tai policija 
gabeno namo jos sūnų, 12 mė

gta teisingai akinius. Visuose ateiti 
kiniuose egzaminavimas duromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama { 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 

tų, kurs valkiojosi prie 71 gat. i *T° 10.lk‘ 12f ai o i sltikimų akys atitaisomus be akinių.
Kalnus pigiau kaip pirmiau.ir Stony Island avė. Jisai sa

kė bijojęs eiti namo dėlto, kad 
per ilgai negrįžo namo.

Pažadėjo aukų. Chieago Su-

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Plione Boulevard 7859

re organizacijos surengė Vii- rface linijų darbininkai paža- 
niaus minėjimų įskaitomis įdėjo aukų sumoje $60,000 Co- 
ir koncertais. Immunity Fondui.

Spalių 9 dienų visame kra-' 
šte buvo vykdoma plati rink
liava Vilniaus vadavimo rei
kalams. Tsb.

Nusišovė. Jtalph Divver, 19 
m. vaikinas, nusišovė savo 
motinos name, 6439 Neugard 
avė. Jisai dirbo C. D. Peacock

Prieš Hitlerį. Coliseume žy
dai turėjo masmitingų, kur 
buvo apie 4,000 žmonių. Kal
bėjo rabinas Wise apie perse
kiojimus Vokietijoj rr ragino 
remti persekiojamuosius.

Išvažiavo į spulkų suvažifk 
vimų. Vakar vakare adv. Jo
nas Kuchinskas išvažiavo į 
Cincinnati, Ohio dalyvauti vi
suotiname Amerikos spulkų 
suvažiavime. Suvažiavimas tę
sis tris dienas: trečiadienį,

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

. 'jewery krautuvėj, viduiniesty.
Kuku. ė.nb le..t. g»n,l.i», kad prieža8tis nei!iaiSui„tn. 
naujuoju rinkinių įstatymu ____________
busiu galima balsuoti tik did- panęii|M|TrO HflDilIftCH, 
lietuviams. Galiausiai, buvo uAnuInMlCu UllAUUk į ketvirtadienį ir penktadienį.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phone CANal 0523

Ofiso Tel.. PROspect 6376 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezld.; 2515 W. 69th St

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

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

Tel. UOLlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 80. ASHLAND AVĖ. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartj

Tel. Ofiso BOUIevard 5911—14 
Res. VICtory 2343

DR, A. J. BERTASH
Ofiso Yti. nuo 1-1; nuo 6:80-1:80
756 WEST 35th STREET

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 ir 7—7 vak. 

Seredomls tr Nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas REPublic 7868

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

OR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

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

Rezldenltjoa Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos; 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Uar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

3147 SO. HAJLSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir 8ubat. 2—9 vai.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutartj

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Perkėlė savo ofisą
1720 VVEST 47th STREET 

CHICAOO
Valandos: 2 to 6 Ir 7 to > p. m. 

Telefonas YARds 8122

| V A I BŪ 8 DAKTARAI

DR, CHARLES SEGAL | DR. MAURICE KAHN

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J, J. SIMONAITIS
2 4 23 W. MAKUUETTE ROAD 
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

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

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANul 0402

DR. A. J, JAVOIŠ
Office: 2fr43 VV. 47th Street 

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

Plione Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Wesffcern Avenue

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

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAOO, ILL 

Telefonas MIDway 2880
OFISO VALANDOS:

Nuo lt Iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik, e
vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 12 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai

valandai diang

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARda 0994 

Rea.: Tai. PLAaa 3400 

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

"" Nedėliomla nuo 10 Iki 12 diena

Tel. LAFayette 3051

DR. A, J, MANIKAS
(lydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 VVest 43rd Street

Valandos Nuo 9 Iki 10 rytais __
1 k 8 popiet — « iki t:20 vafc 

NadėUomla nuo 11 ryto iki 1 p p
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B R X 0 X MAntradienis, lapkr. 12 d., 1935

Darbuojasi: S. Motuzaitė, K. 
Vitkauskaitė ir J. Kazbadau- 
skaitė.

Automobilius pramušė mūrų. Taip atsitiko ant 
\Vacker drive prie Kranklin St., Chicagoj. Nelaimei į- 
vykus, draiveris pabėgo.

Į1FF BAXTER’S APVENTURESBIFF
l^ANNY SETS FIRE to THE
CCAT AND SIGNALS THE 
OTHER SHIP, BŪT THE 
FLAMES ARE DETECTED 
BY SOME OF THE 

PIRATE CREW

AS THE FIRST PIRATE 
COMES DP THE LAD0ER- 

TAME

BŪT ANOTHER COMES
UP THE LADDER AND 
GETS DANNY BY THE 

LEGl!

By Bob Dart
r GOOD GOSH /
THAT'S DANNY/ 
COME ON , JO,

HORRV BIFF.<> 
V7ILL BIFF GET„^ 

THERE IN TIME

=r=
silankvs, bus gardžiai pavai- bėjo konsulas Kalvaitis, L. F. Sangailaitė atsisveikino ditorijos ir sukėlimas kapita 
Ainti užkandžiais, ir turės Šimutis, adv. J. Grisius, kun. su mergaitėmis, nes įstos į lo auditorijos reikalams, 
good time. Komisija darbuo- Pr. Vaitukaitis, vietos vika- moterystės luomą lapkričio 28 M. Kadziauskas,
jusi, kati pavyktų šis vakaras, rai ir pats klebonas. Progra- dienų. Į Bonų komiteto sekr

Pasimirė visiems žinomas' 
senas parapi jonas, ir ilgai bu
vęs parap. zakristijonas, A. 
Šedis. Sunkiai ir ilgai sirgo. 
Reiškiame gilios užuojautos jo 
moterei ir šeimynai.

rnai vadovavo St. Pieža. Nauja narė įsirašė: V. Mi-
------------------ - kutis.

BRIGHTON PARK. — Ke- 1 Kun. S. Jonelis ant galo da- 
kalto Pras. Sodaliečių susi- vė kelias pamokinančias min- 
rinkinias įvyko apkričio 5 d. i tis ir susirinkimas buvo už-

RADIO
parapijos salėj. Susirinkimas . darytas mada. 
atidarytas su malda.

Raportas išduotas iš apskri 
čio susirinkimo ir priimtas.
Atstovės išrinktos į sekantį

Irpa

Pranešimai

DAINUOS GRENADIERIAI’ 
: KALBĖS DR. P. ZALATO

RIS, 'CHALIS KEPURĖ ’

Moterų

oples Furniutre Co. krautu
vės, 2536 VV. 63rd St. ir 4183 
Archer Avė. Šie programai 
visuomet pasižymi geru turi
niu, nes jų išpildyme daly
vauja žymūs solistai, solistės, 
chorai ir kvartetai. Šį vaka
rų dainuos būrys žymių dai
nininkų, kurie save vadina ra- 
tlk “Grenadieriais”, kalbės 
g P. Zalatoris, dalyvaus 
juokvtarvs “Čalis Kepurė”. 
Piie to bus gražios muzikos 

Todėl
užsistatyti 
Rap. XXX

Šiandie 7 vai. vakare, pri
puola reguliaris antradienio 
radio programas kuriuos jau j reikia nepamiršti 
7 metai nuolatiniai leidžia Pe- savo racuo.

WEST SIDE. - 
susirinkimų: E. Noreikaitė, J. j Sųjungos 55 kp. mėnesinis su-

n svainių 
ii'.- in

pranešimu.

Visiems žinoma biznierka 
S. Paukštienė priims Mote
rystės Sakramentų, lapkr. 21

—---- i d. ryte per šv. Mišias su jan-
čios: J. Čepulienė, S. Baitkai- nįkaį£įu jg Momentą, III. Lin- 

j tė, M. Sudeikienė. Susirinki-j j.įBl jaunaVedžiams daug lai
mės ir pasisekimo.

Raporteris

VIETINĖS ŽINIOS
POKYLIS SU ĮSPŪDINGA 

PROGRAMA į mui pasibaigus, kuopos pirm
__  J. Čepulienė pakvietė
T. Matulioniui !susiri,lkusias į kit* kamba’^

visa

Lažitskas, M. Gavainytė, A. 
Sandusky, A. Norbutaitė. Sus- 
mas įvyks lapkričio 21 d. Ne
kalto Prasid. parap. Nutarta

sirinkimas įvyks šį vakarų, 
lapkr. 12 d., po Misijų pamal-1 
dų, mokyklos kambary. Visos 1 
narės šiuo kviečiamos susirin-i

turėti “Svveets Sale” tų pačių ’kti. Turime daug reikalų sva 
dienų, kad pagelbėjus apskri-1 rstymui. Pirm.
čio kasai. Komisija išrinkta I _____

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
J. E. vysk. 

pagerbti, jam Čikagą aplei
džiant, rengiamas pokylis Šv. 
Kazimiero Akademijos salėj, 
2601 W. Marųuette Rd. Sek- į

. kur buvo gražiai paruoštas 
stalas ir valgiais apdėtas. Tai 
buvo priimtuvės B. Pivariū- 
nienės, kuri atstovavo mūsų

I

LAIDOTUVĖS
BRIDGEPORT. — Šiandie

madienį, lapkr. 17 d. 6 vai J orSanizac*jQ' v*s0 pasaulio ^e* j iapkrįčio ]2 R. Iškilmingai lai- 
vakare. įžanga asmeniui $1.50.1 tuv,,i.. k’"*"**; Ba‘S‘aat. «*;, dujama a. a. Kazimiera Petro- 
Bilietus platina Akad. liemė-l^al1 " as B.onė Pivariumenė -įen£. Velionė buvo uoli kata-
jų dr-jos skyriai visose kolo- | aP>« kongresą, Lie j. ;
nijose. Prašome įsigyti iš an- tuvos ve,klm’ ir Vl1’
ksto, nes visi veikėjai, inteli-1 “«• Buvo atsllank^ sojungie- 
gentai, profesijonalai ir geros lči,» Prietelius, gerb. klebonas
valios lietuviai katalikai, no- kun- A- Skripko. Jis irgi gra- 

žiai kalbėjo. Visos sųjungietės

ir sena “Drau
go” skaitytoja.

Velionė mirė paralyžiaus už 
gauta.

iš 0. llohm, V. Paškevičius, 
V. Jamontas.

Netikėtas susirinkimas į- 
vyks antradienį, 12 d. lapkri

Mergaitėms "buvo pranešta, ,'.įOi g vak vakare, Auditorijos 
kad kuries nori "basketball” 3133 Halsted St. Visi
žaisti, tai gali pradėti prakti
kuoti.

Kadangi mūsų gerb. klebo

draugijų atstovai, kurie da
bartiniu laiku esate išrinkti 
malonėkite pribūti. Bus svar- 

nui yra ruošiamas pagerbime stoma dabartinė padėtis au-
vakaras, tai sodalicija nutart
nupirkti gėlių bukietų ir įtei ! 
kti kun. A. Briškai per vaka 
rienę. Tam dalykui tvarkyt; 
išrinktos: I. Pakeitytė ir E.

Rytoj lapkričio 13 <1. bus ’ Noreikaitė. Taipgi sodalicija
rėš atsisveikinti su ganytoju - 7,“/-‘'“'7 p' “ZTož laid°jan'as Antanas Martin- | pasižadėjo sutvarkyti stalus n
kankiniu. Jis mūsų parapijas *' ' kus. Jisai netikėtai mirė pra-
vizitavo, mums kalbėjo, mus Pasa<°jnnu^- 1S0S J* irs^esl i ėjusį šeštadienį. Vietinis
laimino. Dabar mes visi su-18U Sra^aa^a^ įspūdžiais. 1 ________ ___

Į
ėję jaukion Šv. Kazimiero a- 
kademijos pastogėn pasakysi- į 
me jam su Diev — laimingos 
kelionės tėvynėn.

Kvieslys

Sąjungietė

Žinių - Žineles

rOWN OF LAKE ŽINELĖS
J .apkričio 3 d. Moterų Sų

jungos 21 kuopa laikė savo 
mėnesinį susirinkimų. Narių 
atsilankė skaitlingas būrelis. 
Komisija išdavė raportų iš

Lapkr. 6 d. Sv. Kryžiaus1
ligoninėj, padaryta sunki vi- ' ----------
durių operacija visiems žino- Pagerbė kun. A. Briška.

Į mos veikėjos, Benetos Kalva;- Praėjusio sekmadienio vaka-' 
tes mamytei, Onai Kalvaitie-1 re gausingai susirinkę Nekav 
nei. Guli kamb. 319. Linkiu., t0 Prasidėjime parap. parapi - 
kad Dievulis padėtų išsiristi jonai gražiai pagerbė savo kle 
iš tos sunkios ligos. bonų kun. A. Briškų, tik su

grįžusį iš Lietuvos. Po gar-
Nekaho Pras. Pan. Šv. me džios vakarienės buvo i.špildy-

rgaičių sodaiicija rengia dide- > ta graži programa, kurioj da
lį buneo ir card party apkr. 

rengiamos buneo party, kuri, jj j. 3 vai. po pietų, parap.
Ivvavo mokyklos vaikai, cho 1 
ras art. J. Kudirkos vadovau- '

patarnauti tam vakarui.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T C V A S
Lengvais Išmokėjimais

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

įvyks gruodžio 1 d. Šv. Kry- sa|ėj. Įžanga tiktai 25 centai, i jamas, solistai — M. Janušau
žiaus parapijos salėj. Visos 
sųjungietės pasidalino bilietus 
ir pasižadėjo atnešti dovanų.

Sunkiai sirgusi narė S. Ši
mkienė atsilankė ant susirin
kimo. Ji jau pasveikusi. Sų
jungietės džiaugėsi turėdamos 
jų sveikų savo tarpe. Kita se
rganti narė J. Stugienė vis 
dar tebeserga. Lankyti apsi
ėmė O. Sriubienė, O. Vietienė. 
Linkėtina J. Stugienei kuo- 
greičiausiai sugrįžti į sveika
tų. 21 kuopa turi kas žiemos 
sezonas vakarinius kursus. 
Tai]»gi turės ir šiemet Parke
lio virtuvėj, 45 ir So. Paulina 
St. Kursų vedėjomis apsiėmė 
sekančios: M. Sudeikienė, M. 
Martišienė, O. Vaznienė, O. 
Norkienė. Skaitytas laiškas 
kviečiantis į Labdaringos Są
jungos seimą. Išrinkta sekan-

Visas pelnas yra skiriamas 
parap. naudai. Visi, kurie at-

skienė, O. Piežienė, K. Sabo 
nis ir mokinių orkestrą. Kai-

, • M

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Gražūs, sjialvuoti 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 atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “ Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “}>rau- 
gų” 1936 m. taip j»at 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 kolonijoje daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 
Pavienis numeris 3c.

Schoolgirl, hoo$«- 
wife, athlete and ne
deru, cooservative 
and ultra-modern — 
all ūse Clairol Sham
poo Oit Tint

Thla femarkable treatment ia 
the ooly abampoo oil tint that 
deansea, reconditions and tinta 
tha hair ia one staort operaiion. 
Vhether you aitnply want to 
rtatore the natūrai color, ar 
tadicalty ebange the color of 
your bair — CLAIROL wiU do 
it eaaily, oaturaHy and 10 per- 
fectly your elosest friend can- 
no< datact it. Arr^ng» J»r 
urly tpĮniatment ar

this eoanoa with a thret-taefc 
mad oi root hatr and «t will trttl lt 
aad rmra it, poMoaid, with our racaaa 
■Msdatjooi (or CLAIROL ucalMaa.

BIVULY KING. Coatultaai 
BEAUTY GUILD

»2 W. 4dal> Sa, N«w Yaafc O*.

NUGA-TONE SUSTIPRINA 
ORGANUS

Jel<u jūsų Organai silpni lr 10a 
Jaučiatės senu. priimkit NUOA-TONE
— tą pastebėtiną valst%, kuris pada
rė stebuklus dėl milijono moterų tr 
vyrų per paskutinius 45 metus. NU
OA-TONE priduoda naujos sveikatos 
Ir sustiprina nustlpnėjustus organus.

NUOA-TONE yra vaistas. kur| kie
kvienas nusilpnėjęs arba liguistas as
muo turitų vartoti. Jta padarys kiek
vieną sveiku tr tvirtu. Parsiduoda 
visose valstlnyčlose. Nepriimkite pa
vaduotojų. nee Joks kitas vaistas ne
pavaduos NUOA-TONE

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL
— Idealų Lluoauotoją vidurių 25c lr i toe.

Thit daiiciaut cheete food is

DIGESTTBLE AS MILU 
ITSKLFI

nidden In Velreeta’e rlchlv mlld 
Cheddsr Cheese flavnr are hralth- 
pcotectlve elementą of many fondą.

It’s vronderful for ehildren. Servo 
Kraft Vslvesta—ia *andwiebea, In 
eooksd dfattea ... ojtml

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių 

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

Chicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo
-------- o--------

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. WESTERH AVĖ.
arti Graud Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ) 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

APetkE

J. F. Ražas
S. M. Statas
LI. Zotp

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YAKds 1741—1742

Lacfcmiti ir Sms?2314 West 23rd Place 
hone Canal 2515 Cicero 59271

Ja LlInuvvCiliO

S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YAKds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



e OBitOlR

Gražus Labdarių Są-gos Seimas
DALYVAVO 175 DELEGA
TAI IS DEVYNIŲ KOLO

NIJŲ. AUKŲ SUDĖTA 
$620.90

38 delegatai iš Brighton 
Park; aukų — $133.00.

43 iš Cicero; aukų — $130.

15 iš We»t Side; aukų —j 
104.00.

3 iš West Pullman; aukų —
Praėjusį sekmadienį Labd. .

Sų-gos seimas, Cireroje, buvo' 
vienas žymių įvykių Chicagos l’^.OO.
lietuvių katalikų tarpe. į sei- 23 iš Dievo Apvaizdos par.; 
mų suvažiavo ne tik rinkti L. aukų — $43.00.
H. kuopų, draugijų, organiza- 8 iš Town of I>ake; aukų —

T
kyti

KUR Visy AKYS ATKREIPTOS?

tų klausima lengva atsa- j sijos. Po to sekė jo jaudinan- 
— į Aušros Vartų baž-1 tis pamokslas ir nuoširdus

MAČIAU PIRMĄKART 
GYVENIME!

rijų apskričių atstovai, bet 
taip pat daug mūsų gerb. dva
siškijos, profesionalų, biznie
rių ir veikėjų. Seime skaityta 
referatai, svarstyta svarbūs 
klausimai, ir priimta reikš
mingos rezoliucijos ir sudėta 
stambi suma aukų L. S. užsi
motiems darbams.

Seimo prezidiumų sudarė: 
pirm. Kotrina Račkienė, I vice 
pirm. — J. Palubinas, TT vice 
pirm. — A. Bacevičius, rašt.

— M. L. Gurinskaitė, TI rašt.
— B. Kazlauskas, mandatų 
komisijų: A. Jaukšaitė ir V.
Vanagaitė. Rezoliucijų komi
sijų: L. Simutis, d-ras P. At
kočiūnas ir M. šrupšienė. Tva
rkdarys — J. Motiekaitis.

Mandatų komisijos raportu,
seime atstovų dalyvavo sekan- pų bueemėj, 1346 ^o. Kenil- 
čiai: ' worth ave.

$30.00.
nyčių, Chicagoj, kur žmonių 
minios renkasi į Misijas, ku- 

is Marųuette Park: aukų ' rjns vpda misijonierius Tėvas
— $28.00. .1. Bružikas, S. J.

žmonių raginimas skaitlingai 
dalyvauti Misijose.

Iškilminga procesija su 
Švč. Sakramentu, kurių lylė-

10 iš Bridgeport; aukų - Mig..og prasi(]-jo jspfldin. jo mokyklos vaikučiai, prasi-
' gomis Švč. Panelės Marijos d^° nuo dM&ojo altoriaus ir 

21 is North Side; aukų Aušros Vartų paveikslo ati-
$24.00.

10 iš apskričių ir centrų: 
Federacijos, Moterų Sųjungos, 
Marijonų Kol. Rėm.., Šv. Kaz. 
Akad.. Rėm. — $5.00.

Barbora Naujokienė; aukų 
$3.00; kun. Vaičūnas — $5.00. 
Per seimų atstovai suaukojo 
$36.90.'

Viso — $620.90.

Nušovė vagį. — Joseph Mo- 
ravec, 50 metų, mirtinai pa
šovė jaunų plėšikų Buri Har- 
rison, 26 m., kurs darė holda

darymo iškilmėmis, kuriose 
dalyvavo šeši kunigai, moky
klos vaikučių procesija ir ku
pina bažnyčia maldininkų. 
Pamaldų celebrantu buvo 
kun. Ig. Albavičius, asistan- 
tais — kun. |A. Morkūnas, 
M.I.C. ir kun. A. Jagminas, 
M.T.Č. Ceremonijose taipgi 
dalyvavo gerb. kun. J. J. Ja
kaitis, M.I.C., Tėvų Marijonų 
provincijolas, kun. M. Urbo
navičius, M.I.C., parapijos 
klebonas ir misijonierius Tė
vas J. Bružikas, S^T.

ėjo iki šoninio Švč. Panelės 
Marijos Altoriaus. Čia pra
sidėjo švč. Panelės Marijos 
Aušros Vartų paveikslo ati
darymo iškilmės. Lotynų kal
ba buvo giedama Švč. Pane
lės Apreiškimo Evangelija, 
taip pat, ir lietuvių kalba 
skaitoma. Sukalbėta 10 “Svei
ka (Marija”. Taip buvo da
roma prie visų penkių alto
rių. Kuomet užsibaigė,, tai bu
vo sukalbėta džiaugsmingosios 
Šv. Rožančiaus paslapties da
lis ir perskaitytos penkios 
džiaugsmingosios paslapties

Pamaldos prasidėjo s u ! Evangelijos.^ Kokį tai įspūdi
, m. • •• • •__ 1 Ina dnnp i rnnnnps!gerb. Tėvo nnsijonienau3 

maldomis, kad pasisektų Mi
tas danė į žmones!

Kiekviena Evangelija loty
nų kalba buvo giedama pen
kių atskirų kunigų, gi lietu
vių kalba Evangelijų skaitė 
Tėvas misijonierius.

Nuo šoninio Šv. Kazimiere

Dar kai gyvas nebuvau ma
tęs tokių įspūdingų pamaldų, 
kokios įvyko Aušros Vartų 
bažnyčioje praėjusio sekma
dienio vakare. Klebono kun. 
Urbonavičiaus sumanumu bu
vo suruošta Švenčiausiojo Sa
kramento procesija prie pen
kių altorių. Prie kiekvieno al
toriaus buvo atgiedota ir lie
tuviškai paskaityta Evangeli
ja, išreiškianti linksmosios ro 
žančiaus dalies atatinkamų 
paslaptį ir tuojau sukalbėta 
su žmonėmis toji paslaptis: 
vienas Tėve Mūsų ir 10 Svei
ka Marija. Grįžtant prie di 
džiojo altoriaus atgiedota Ma
rijos litanija.

Paprastu būdu kalbėdamas 
rožančių tai tik išsivaizduoji 
tas paslaptis, o gi čia tiesiog 
day vau ji Apreiškimo, Aplan
kymo, Užgimimo, Aukojimo 
ir Atradimo paslaptyse, nes 
prieš akis turi gyvų Jėzų Ma
rijos bažnyčioje! Tų dienų 
(lapk. 10) buvo Aušros Var-?! 
tų Marijos atlaidai, ir toks' 
šv. Rožančiaus kalbėjimas la- i 
biausiai išaukštino Marijų ir 
Jos pagirtų įsčios vaisių Jėzų. 
Kas darėsi kiekvieno širdyj, 
sunku išreikšti žodžiais. Be
galinis įspūdis!

Tuo pačiu vakaru prasidė-J 
jo šv. Misijos, į kurias visus 
širdingai kviečiu ir raginu at-

Šie rūmai paskirti nugriovimui. Tai buvusi reziden
cija garsaus Chicagos prekybininko Marshall Fieldo. 
Rūmai randasi 1905 Prairie ave.

Žinių - Žineles čio 15 d., Gimimo parap. sa
lėj, Marųuette parke.

e/č/ naujų minčių
'■^"UOMET DRAUGAS duoda jums Old Gold su šypsena sakyda- 

, mass “fmfc naujų minčių!” jis nekrečia baikų. Jis surado | Old 

Gold malonų stimuliantą kuris pakelia dvasią. Old Gold nepadarys op

timisto iš pesimisto. Bet jis suteiks jums malonumą. Pabandykit pa
kelį ... jus dasižinosit ką musiji sakymas reiškia*

OP.lorflkri Cs.. fnf«

Ittiuo/a . . . BET NIEKADOS NE ERZINA

altoriaus procesija tęsės ap
, • u • = • isilankyti. Utarniko vakare buslink bažnveių, kuri baigėsi •' .. • ix • tik merginoms ir moterims, giprie pat didžiojo altoriaus.! * -

. I Seredos vakare tik vaikinams\ akaro pamaldos baigėsi pa-1. .
, . . . a * o i „„ ir vvrams, o kiti vakarai ben-laimimmu su ŠvČ. Sakramen- į .* . .n I drai visiems. Sekmadieniuiį z, , ,__________ | (lapk. 17) yra rengiama sei-

Įmynų Koonunija. Kiekviena.'
DIEVO MALONIU SAVAI" tėvas- motina ir vaikučiai pri
Tė AlleDHO UADTIinCC sisPgę gėles kartu su tSvaU 
lt AUoilUO VnflIUUuL iškilmingai šeimyna po šeiniv-

----------- ' nos žengs prie Dievo Stalo.
Sekmadienio vakarų su pa-1 Džiaugsmo ašaros suvilgins 

mokslu, gražia procesija, kai- kiekvieno blakstienas! Bus ir 
bėjimu rožančiaus ir palaimi- skausmo, jeigu kuris šeimy
niniu su Švč. Sakramentu pra- nos narys nedalyvaus šeimv- 
sidėjo Misijos Aušros Vartų nos Komunijoj. Prašau visus 

išraginti ir prikalbinti į taip
svarbias iškilmes.

Lietuvaite dainininkė. Elena 
Bartush jau dainavo keliose 
Chicago City kompanijos ope
rose — “Marta” ir “Caval- 
leria Rusticana”. Busimąjį 
šeštladienį, lapkr. 16, viena die 
na dainuoja dvejose operose: 
“Der Rosen Kavalier” ir “Ri- 
goletto”. Linkime jai geriau
sio pasisekimo prasimušti ) 
pačias dainos ir muzikos me
no — operos viršūnes.

LRKSA pirmininko L. Ši
mučio bute praėjusio šešta- 
denio vakarų susirinko Susi
vienijimo jubiliejinio seimo re
ngimo komisija, kad aptarti 
seimo pri renginio darbus. Taip 
pat pasikalbėta apie Pildomo
jo Komiteto paskelbtąjį jubi
liejinį vajų, kuris prasidės 
nuo sausio 1 dienos. Chicagos 
apskrities susirinkimas įvyks 
penktadienio vakare, lapkri-

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BOROEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name',
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6 

Panedėllo, Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais S lkl •

Telefonas CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St

Telefonas REPublic #600

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rocktvell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

Misijonierius 
Tėvas J. Brv&ikas, S.J.

parapijos bažnyčioje. Misijas 
veda gerb. Tėvas Jonas Bru
žikas, jėzuitas.

Nors buvo lietingas oras,
tačiau daug žmonių prisirinko j________________________
i bažnyčių pasiklausyti iškal- • prje pamajdnmo prie ištikimo 
bingo Tėvo Bružiko pamok- j lankyTno Misijų ir prie 
slo. Tas pirmas Tėvo Bruži- j ndgijonieravimo tarp mūsų at-
ko pamokslas beabejo padarė 
didelį įspūdį į visus klausyto

puolusių ir apsileidusių lietu
vių katalikų, nes daugelis jų

jus ir galima tikėtis skaitlio- vadindami boševikai, socialis-
gesnio žmonių atsilankymo 
per sekančias Misijų dienas.

Tarp kitko Tėvelis Bruži
kas pabriežė, kad parapijo- 
nams yra didelė garbė turėti 
Aušros Vartų Panelę Marijų, 
kaipo jų parapijos globėjų ir 
ragino žmones rūpintis pada
ryti tų bažnyčių Amerikos 
lietuvių šventove, iš kurios jie 
galėtų semti gausių Dievo ma
lonių. Be to jis ragino žmones

tai ir 1.1, yra tik apsileidę 
katalikai su Šv. Krikšto ir 
Dirmavonės antspauda ant jų
jų kaktų.

Lietuviai katalikai! Ši yra 
Dievo malonių savaitė Aušros 
Vartuose. Naudokimės tomis 
malonėmis. Kų veiksi, kų ne, 
bet laikyk sau už priedermę 
pribūti į šias Misijas.

Ch r y salis.

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

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

Mo.
Informacijų reikale kreip-

kitės adresu — Kun. [A. Lin
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

Kun. A. Linkus

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

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

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, *isvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durį; Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas knopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35. 5 Sedan 57. kaip naujau, garant............................... #845
BUICK '34. 5 Sedan 67. labai puikus. garant.  ............ 1745
BUICK '34. 5 Vlclorla 58, kaip naujas, garant.......................... #745
BUICK '83. 5 Vlctorla 58, puikiam stovy ................................ #405
BUICK '33. 5 Club Sedan 91, gražus karas ........................... #505
BUICK '32, 5 Coupe 96, geram stovy .......................................... #450
BUICK '32, B Sedan 87, tobulam stovy ..................................... #450
BUICK '32. 5 Sodan 57. geras Seimai karas ........................... #385
CADILLAC '32. 5 Coupe, geriausiam stovy ........................... ##75
CADILLAC '32. 5 Town Sedan, puikiam stovy...........................##75
CADILLAC '31. 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... #425
CADILLAC '30. 7 Sedan. bargenas ................................................... #2#5
DODGE '34. 2 durį) Sedan, kaip naulas ..................................... #445
HUDSON '29. 5 Sedan. gerai bėga. žema kaina...................... S #5
LA SALT.E '81, 5 Sedan. labai puikiam stovy ................... #375
LA SALLE '31. Town Sedan, IKrodo kaip naujas ................. #325
LA SALLE *30, 5 Sedan, apkalnuotas pardavimui ......... #275
LA SALLE *30, 7 Sedan, geram stovy .................................. #205
LINCOLN '80. 5 Sedan. pulkus karas, gerai užlaikytai .. #20#
OLD8 6 '31, Conv. Coupe, gražus mažas karas...........................#215
PACKARD '82. 7 Sedan. Custom, puikiam stovy ................. #775
PACKARD '30, 7 Sedan, geroj tvarkoj ..................................... #205
PACKARD '29. 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas .... #145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 4-100

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


