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ROMA, lapkr. 12. — Itali
jos diktatorius Mussolini ne 
tik nenutraukia kruvinojo vei 
kimo Etiopijoje, bet dar įsi
smagina, kad uždavus smū
gį pačiai T. Sąjungai.

Jis paskelbė karališką de
kretą, kuriuo varžomas iš T. 
Sąjungai priklausančią val
stybių prekių importas. Kur
ie italai prekybininkai norės 
importuoti iš tų valstybių, tu 
rėš gauti iš vyriausybės spe
cialų leidimą. 128 įvairioms 
prekėms varžomas importas. 
Varžymas įsigalios šio lapkri 
čio 18 d., kartu su sankcijų 
prieš Italiją vykdymu.

Kas įdomiausia, kad Mus
solini atskirai smogia pačiai 
Prancūzijai. Uždraudžia iš 
Italijos visokį eksportą Pran 
cūzijai ir jos kolonijoms, jei 
iš kalno nebus' užmokama už 
prekes. __

DAUG ITALy NUKAUTA 
OGADENE

SUDAUŽYTAS ANT UOL

Šis britų laivas Silverhazel užplaukė ant uolos ir 
perlūžo pusiau. Apie 100 keleivių ir įgula Išgelbėta ir 
laikinai paimta San Bernardino salo-n.

HELENA DIOCEZIJOS VY
SKUPAS ŠAUKIASI PA

GALBOS
HELENA, Mont., lapkr. 12. 

— Helena katalikų vyskupas 
R. L. Hayes pasiuntė viso 
krašto vyskupams laišką atsi-

HįARRAR, Etiopija, lapkr. 
12. — Iš Gorahai čia prista
tyti sužeisti etiopiečiai. Jie 
pasakoja, kad italai paėmė 
Gorahai su dideliais sau nuo
stoliais.

Per keturias paras vyko 
kruvinos kautynės. Etiopiečiai 
stačiai išskerdė daug italų 
kareivių. Daugiausia nukentė
jo ne italai fašistai, bet juo
dukai somaliečiai, priklausau 
tieji Italijos kolonijų kariuo
menei. Italų kariuomenės va
dai visados į priešakį stato 
kolonijų kareivius.

Paėmę Gorahai italai pla
nuoja pultis, kad paėmus Ji- j 
jiga, svarbią etiopiečių pozi
ciją.

GAL BUS SKIRTI NAUJI NUSII 
KARDINOLAI MI

UŽ 240

A. A. KUN. JUOZAPU SVIRSKĄ 
LAIDOS ŠEŠTADIENI

Kūnas iš $v- Jurgio bažn. nuke
liamas Sv. Mykolo bažnyčion

Lapkričio 11 d. 5 vai. ry- bus egzekvijos ir šv. Mišios,
šaukimą, prašydamas pagal- miręs kun. Juozapas Svir- Po pamaldų bus nulydėtas į 
bos nukentėjusioms nuo že- 8itag> §y. Mykolo parapijos šv. Kazimiero kapines. Tiki- 
mės drebėjimų katalikiškoms klebonas, bus iškilmingai pa- masi, kad pamaldose daly- 
įstaigoms šiame mieste. laidotas šeštadienyje. įvans vienas ar du vyskupai,

i \ yskupas Hayes pareiškia, Vakar kūnas parvežtas iš daug kunigų ir tūkstantinės 
kad paviršutiniais apskaičia- §v Juozapo sanitorijos į šv. tikinčiųjų minios, 
vimais katalikiškos įstaigos Jurgio par. bažnyčią, kurioj į Staigi a. a. kun. Svirsko mir 
,turi daugiau kaip 500,0(X) dol. buvo per naktį. tis sukrėtė visus Chicago* lie
nuostolių. Kai kurios įstaigos šiandien, 7:15 vai. rytą šv. tuvius katalikus, ypač nort-

Į visiškai sunaikintos, kitas, ra Jurgio bažnyčioj bus pamal- saidiečius, kurių parapijai va
si, bus galima kaip nors at- jog ug velionies sielą. 7 vai. dovavo pusdevintų metų. Jie

_T * tttz * a c. i i 1 r,' TT.. « - remontuoti. Reikalingos dide- vakare bus nulydėtas į šv. tikėjosi savo vadą sugrįžtant
• « ’ ,aP..r’ . I n rr L ’ • ’ lės išlaidos, o Helena Mykolo par. bažnyčią, kurioj sveiką, sustiprėjusį ir link-jpieziaus konsistorija įvyks kr. 12. — U. į. kariuomenės to katalikai negali patys vie- i§bus iki šeštadienio. smą, bet šiandien nuliūdę sto

• ! ni sudaryti reikalingų fondų. , šeštadienį 9:30 vai. rytų vi prie jo karsto.
. 1 Vyskupas paduoda šiuos ------------------------------

„ rasi smumti PIR- NEnuMunr, ana

kardinolų. nusileido šalia White Lake, 18Ugadinti.

MIRĖ HARRISBURGO DIO
CEZIJOS VYSKUPAS

,S. D., už 240 mylių nuo pa-’ šv Vincento akademija ne SPRINGFIELD, III., lap- 
kilimo vietos, v pataisoma ir turės būt nu- kr- 12- ~ Kadangi žmonių

sąjūdis prieš pirkimo mokės-Nusileista tiek laimingai, 
kad visi moksliškieji instru
mentai gondolėje išliko svei

..HARRĮSBURįr, Pa^ lap-
Mussolini mano, 'kad savo Imperatoriaus įsakymu, į ‘ kr. 12. — Nuo plaučių užde

paskelbtu boikotu valstybė
ms sukels ne tik daug sunku 
mų, bet ir nesmagumų. Jis 
pareiškia, kad jei T. Sąjun
gai priklausančios valstybės 
negali siųsti Italijai ginklų, 
amunicijos ir karo medžia
gos, tenesiunčia ir kitų pre
kių, be kurių Italija gali ap
sieiti.

Jijiga apylinkes sutraukiama 
daugiau kariautojų ir bus de 
dama pastangų nepaduoti šio 
miesto italams.

Jijiga yra skaitomas “rak
tu” į Harrar.

ki. X-

PROGRAMA
Šiandien 4 vai. popiet iš

g Š^ Juozapo našlaičių prie- fdua didėja, kad šiuos mokės st_oties WEDC’ 1210 kiL

glaudos vaikeliai keletą naktų.&us visiškai panaikinus, gu- Draugo” radijo programa. 
Jau antrą kartą p. ĮCi praleido daržinėje. Dabar jie ^ern- Horneris reiškia vii- _ Vlk.-

rtratoff

ŽENEVA, lapkr. 13. — 
Čia pareikšta, kad T. Sąjun
ga nebijo Mussolinio skelbia
mų grasinimą ir jo paties pa 
skelbto valstybėms boikoto. 
Nebus pakeista skirtų sank
cijų prieš Italiją programa 
ir pradėjus lapkr. 18 d. gr
iežtai bus vykdoma.

Taip pat T. Sąjunga ne
kreipia demėsio į Mussolinio 
protestą prieš skirtas sank
cijas. Italija pasiuntė protes

Dausose jie rado 67 laip- \ į8taigos namus> ta#iau neRali nuoSimfii) būsią sumažinti. ““Į“"** 
ėmus Šalčio žemiau 0. naudotis dormitorijomis. O jų lkl 2 »“oS- kai <laiguma jį

•*---- _ -------------------- mokvklos namai bus remon piamąj>ų bedarbių bus pašauk 8* radjJ valandą pa
D.D., 75 m. amž. Vėlioms gi HAUPTMANNO, APEUA- tnoi^Ji ka, uiim, ke|eta mė ti prie įvairių vieSųj, darbų. mar«ins v'sok' pranešimai 

PMledelntn. P. I C|N|S SKUNDAS WASH. kas kp|ela ™ j ‘ . ir vėliausios žinios.
nesią. j Gubernatoriaus sekėjai pa-

Gerojo Ganytojo namuose j reiškia, kad jis labai pagei- jy SPAUSTU**

VĖJE NUŠAUTAS KO- f 
MUNISTAS

gimo mirė vietos diocezijos 
vyskupas Ph. R. McDevitt, 
D. D., 75 m. amž. Veli< 
męs Philadelphia, Pa.

mu-

U URBA ILLINOIS
LEGISLATORA

------- .--- ■' . •
SPRINGFIELD, UI., lap-

_______ kr. 12. — Legislatūra sušauk
nnv* ii ,0 n- ta specialėn sesijon prieš tris ROMA, lapkr. 12. — Zi-i \ v j v j- v. .- . , , r--- . savaites svarbaus darbo djrb

momis iš karo lauko Etiopi
joje, italai žymiai pažangiuo 
ja rytų pietiniam fronte.

Praneša, kad Tafan upės 
klonyje italai paėmę nelais
vėn žymų skaičių etiopiečių 
ir jiems tekę ne mažai įvai
rios karo medžiagos.

ITALAI DARO PAŽANGĄ 
PIETINIAM FRONTE '

Be to, italams pasidavęs
, a . .vienas žvmus vadas su savotą visoms valstybėms, net iri,____ ,L1_____v. _ m o.- _ i kariautojais.

Tame fronte italai skubiainepriklausančioms T. Sąjun
gai stumiasi pirmyn, kad veikiau 

pasiekus Jijig, o iš ten Har
rar ir pagaliau vienatinę Et
iopijoje geležinkelio liniją,

ADDIS ABABA, lapkr. 12.
— Iš patikimų šaltinių suži
nota, kad etiopiečių pajėgos 
šios savaitės gale pagaliau kuriaja šiandien gabenama
sukels didelius puolimus prieš daug ginklų ir amunicijos 
italus žiemių karo fronte, • Etiopijon.
kad Mussolinio legijonus at- 1--------------------
bloškus atgal.

Abiejuose karo frontuose 
pasireiškia netikėti lietūs ir; 
gal tik tas suturės ėtiopie-

SULŪŽO ITALŲ LĖK
TUVAS

LONDONAS, lapkr. 12. —

INGTONE

WASHINGTON, lapkr. 12. 
— Nubausto mirties bausme 
B. R. Hauptmanno advoka
tai įdavė apeliacinį skundą 
vyriausiajam teismui. Jie nu-

sunaikinta skalbykla, iš ku
rios turėta daugiausia reika
lingų pajamų. .Visa įstaiga už

daująs mažinti šiuos mokes
čius. O mokesčių priešai at
sako, kad gubernatoriaus no
rai yra tušti, kadangi jis bi-

ti. Ir iki šiandien ji neatliko 
jokio svarbaus darbo. Prave 
dė tik mažesnės svarbos 6 bi- 
lius,: tris viešųjų mokyklų 
reikale ir tris ryšium su šios pirmininkaujantis
sesijos išlaidomis.

MOKYTOJOS PROTES
TUOJA

daryta. Mergaitės gavo laiki
nos prieglaudos neužimtuose j jo pakirsti įsigalinčią savo

, i i tt , vyskupo namuose. partijos biflrokratiją valsty-
rodo, kad Hauptmannui byla gT Jono ligonin5je nutrauk 
turi būt pakartota, kadangi! ,a Teik|a Ligoninė

Angliški laikraščiai rekor- 
duoja, kad lietuviškų komu-

įvykusi jam byla dėl lakūno I „„..-hTi, ... •n“t’Lindberjm kūdikio pagrobi- i " bU9 perdem aV R,NK0S KAINA U2 PA- 3116 So. Halsted gat., užva-
mo ir nužudymo pravesta. Carroll kol^ija (diocezijos
staėiai partyvižkai, kad pats kolegija) taip pat labai

kalbėdamas prisiekusiems tei
sėjams nesilaikė bešališkumo, 

į bet stačiai argumentavo už 
nubaudimą.

Chicagos viešųjų mokyklų 
mokytojai ir mokytogos ir 
šiemet “paraginti” nusipirk
ti tikietus rengiamai viduri
nių mokyklų futbolo pramo
gai. Pats miesto majoras re
mia šią pramogą. Sako, kad 
pelnas skiriamas labdarin
giems tikslams.

SKERSTUS SERGANČIUS kar vakarą pašauktas iš gat 
GYVULIUS . vės policmonas R. Grant nu-

KAUNAS. — Ligšiol komi-' 2ov« kaž koki žinomą
sijos ne visados vienodai į- ' vardu “( harley.’ Sakoma, 

, . kainodavo skirtus su pašalpa J18 grasino keliems darbinin
katedra paskergti 8,rgančiu8 ūkinin- kams 8U revolveriu ir puolė- 

kų galvijus. Dėl to vetinari- si net prieš patį poliemoną.
i

jos departamentas įsakė vi-’ Iš rastų pas nušautąjį raš 
siems apskričių, pasienių ir telių patirta, kad jis gal es- 
rajonų veterinarijos gydyto- ąs Charles Kauzgaila. jAdre 

sas nežinomas.

nu-
teisėjas, j-eniįgjo> Neribotam laikui už-

JSAKO GAMINTI DAU
GIAU MAISTO PRO

DUKTŲ

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
Nacių vyriausybė nurodo ir 
įsako krašto ūkininkams, kad 
jie gamintą daugiau maisto
produktą, kad augintų dau- 

Mokytojai ir mokytojos pro ^au
testuoja f prieš “vertimą” 
pirkti tikietus. Protestuotojai 
pažymi, kad tuo keliu norima
sudaryti fondą politiniams ■ ditą.

Vokietijai trumpa maisto. 
Iš svetur mažai tegali gauti, 
kadangi visur pražudė kre-

čius nuo planuojamų žygių Italai vakar iš Makale, Etio-J tikslams — demokratų parti-
prieš įsiveržusį priešą.

Pats imperatorius pripažį
sta, kad puldami italus etio
piečiai pakels nepaprastai di 
delius' nuostolius, kadangi į 
kautynes išjudintų kariauto
jų niekas paskiau negali su
laikyti. Jie veržiasi stačiai 
per ugnį ir skerdžia priešą.

pijoje, pranešė, kad vakar 
pirmasis italų karo lėktuvas 
nusileido ten parengtam nu
sileidimui plote.

Dabar gauta žinių, kad ita
lų lėktuvas ne tik kad nusi
leido, bet ir sulūžo. Pataikė 
j etiopiečių iškastą ir suma
niai užklotą gilų apkasą.

jai.
(Vakar Chicagą atlankė res 

publikoną partijos trys žyroie 
ji vadai: buv. prezidentas 
Hooveris, senatorius Borah 
ir buvęs iždininkas Mills. 
Kiekvienas atvyko kas sau 
savais reikalais.

daryta.
Pati Šv. Helenos 

taip pat sugadinta.

SUGAVO ŠIĄ VASARĄ 
5,000 PAUKŠČIŲ

KAUNAS. Vytauto Didžio į“"’’ ateity*'’ ikain<”
. ... . , jant tokius gyvulius, būtųjo universiteto gamtos mate- . ,prisilaikoma rinkos kainų. t.matikos fakultetas Klaipėdos 

krašte, Ventės Rage, turi įtai 
sęs paukščių stebyklą, kuria
ja gaudomi įvairūs paukščiai 
ir vietoje žieduojami. Stehyk

Laikraščiai praneša, kad 
nušautasis buvo taip pat kar 

y. ūkininkams sumokėti tiek, štas komunistas. Jis kasdien 
kiek rinkoje ūkininkas galėtų užeidavo ten ofisan nusipirk 
gauti už to gyvulio mėsą. ti komunistišką laikraštį, 
kią sumą reikia įrašyti ir į
įkainavimo aktą, pagal kurįlos prižiūrėtojas — Pozingis, .

• j i xx* x* j paskersto gyvulio savininkaijau daug paukščių yra sužie-ir; . v ,
davęs ir dėl to pramintas į ^un P®Wpą.
paukščių karalium. Šiemet šis 
“paukščių karalius” sugavo 
ir sužiedavo apie 5,000 įvai-

JSAKO LANKYTI 
TEATRUS

BERLYNAS, lapkr. 12. — 
Nordhausen majoras parėdė, 
kad kas savaitė ketvirtadie-

EKONOMINIS KRIZIS 
AMERIKAI TIKRAI 

BRANGUS

WASHINGTON, lapkr. 12. 
Prekybos departamentas 

randa, kad šis ekonominis 
krizis krašto bizniui ikišiol
kaštavo 26,631,000,000 dįoL

riaušių paukščių. Daugiausia 
Pozingiui pavyko sugauti špo 
ką, strazdų, pempių, varnų ir 
kitokių paukščių.

TEISMAS ATIDEDA 
SPRENDIMĄ

AVASHINGTON, lapkr. 12. niaia imonAs lankytų teatrus. 
- Nepaisant skuboto apelia-,T* di«n* kitOR Progos už- 
vimo, kad vyriausias teismas _drauat<>8,
greičiau paskelbtą savo spr-1 ———————
endimą AAA legalumo klau- ORAS 
Simu, atsisakė skubotai spręs-1
ti šį svarbą reikalą. CHICAGO IR APYLTN-

KIMBALL, S. D., lapkr.
12. — Stratosferos lakūnai, 
du kariuomenės kapitonai, iš j Naujosios santvarkos Rali- |KES. — Debesuota; maža 
čia išvyko į Washingtoną. ninkai tuo yra patenkinti. temperatūros atmaina.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua. 
Bendradarbiams ir komipondentasis ra.ilų ueKnUma.

Jei aepraAomu tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tikę 
lui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ll*i b vai. popiet 
Skelbimą' sekančiai dienai priimami iki

gft.,', ft vai. popiet. 

DIENOS KLAUSIMAI

KUN. JUOZAPAS J. BVIKSKAS

Pirmadienio ryte mirtis atskyrė nuo mū- i 
sų žymų kunigų, kuris buvo atsidavęs savo 
pareigoms, mylėjo savo tautų ir savo tautos 
aaioaes.

A. a. kun. Juozapas J. Svirskas gunė 
1886 m. gegužės mėn. 21 d. Barcių kaime, 
Varėnos parap., Trakų apskrity. Pradžios 
rnoKslų ėjo \ arėuos mokykloj. Amerikon at
vyko 190d m. Cradžioj apsigyveno Kasima, 
N. H. Iš čia 1909 metais išvyko i Yalparai- 
so universitetų toliau mokytis. Po kelių me
tų įstojo j Hv. Bonaventūro kolegijų ir ku
nigų seminarijų, Alleghuny, N. Y., kurių bai
gė 1918 m. Tais pačiais metais J. Em. kardi
nolas Mundelein Įšventino kunigu ir pasky
rė Dievo Apvaizdos parapijos vikaru. Po tri
jų metų iš čia buvo iškeltas klebonu Hv. Ka
zimiero parapijom, Chicago lleiglits, kur sėk
mingai darbavosi per šešerius metus. 1927 
m. pavasarį velionis paskirtas klebonu j Šv.
Mykolo parapija, Chicagoj, kurioj uoliai dar
bavosi ligi savo mirties.

Velionis buvo ramaus būdo žmogus. Jis 
buvo išimtinai parapijos darbui atsidavęs. 
Jš parapijos ribų išvažiuodavo tik tuomei, 
kuomet buvo didelis reikalas — pagalba sa
vo kaimynams klebonams, ar kas panašaus. 
8u žmonėmis stengėsi gerai sugyventi, nors 
veikčjus kai kada pabardavo, kad jie dirba 
ir paSalinius visuomenės darbus, bet ne vien 
parapijoj darbuojasi. Jis dažnai viešai pa 
sakydavo, kad jei bus stiprios mūsų parapi
ja, tuomet ir vioas veikimas eis gerai. Apart 
tarnaus būdo ir pris’rišinio prie savo parei
gų, velionis ir kitą gražių yprtylę turėjo — 
tai dievotumas. Tus vertė jį gerbti ir jo tų 
gražių ypatybę pasekti. Ne vienų dėl to ir 
patraukė prie gilesnio tikėjimo pažinimo ir 
dalesnio maldingumo.

Nors sunkiais ekonominio ktiiio metais 
A. a. kun. Juozapui reikėjo darbuotis nega;: 
siugoj nariais Sv. Mykolo pnupjoj, tačiau 
savo darbštumo dėka žymiai siu ažino pa 
rupijos skolas ir, be to, daug pagerinimų ir 
pataikymų padarė.

Kun. J. Svitsko mirtis yra didelis nuos
tolis ne vien šv. Mykolo parap. žr.onėn.-, 
bet visai lietuvių katalikų v liemenei, nes 
jis buvo ne tik dievotas kunigas, bet ir kars 
tas lietuvis, nuoširdžiai parėmęs ir Lietuvų 
ir mūsų tautinį judėjimų Siame kra.'te. Ve 
lionis buvo musų dienraščio rėmėjas, pri
klausė prie lietuvių katalikų organizacijų, 
pastarais klienais metais buvo LKKSA CTi- 
cagos apskrities dvasios vadu.

Taigi, skaudžiomis širdimis lietuviai ly
dės į kapus uolųjį klebonų ir patrijotų tuu- 
tkt; h. a. kun. Juozapų Svirskų, kurį mir- 
t:s pakirto dar nesulaukusį nė penkio: dešimt 
u e ui amžiaus. Amžinų atilsį suteik jam, 
Viešpatie!

ŪKININKŲ KOVA LIETUVOJE 
PLS6IABI

n Gavome žinių, keri Lietmoj.- yni susi
daręs Ūkininkų G. imo Koudletn-, kuris 
isųs pasiryžęs grie .G i kovoti už ūkininkų 
būvio pagerinimų, u* sušauki*?..! Seimo ir 
beriliai už veikim > laisvę Liet in oje.

To komiteto pmčoyniu, V’s r Ln lovoje 
i.iio lapkričio 1 d. prai *.daina g^rtiTalinis uki- 
oiidų streikas, flrii ūkai ragiaiuui ncslaty- 
b phno į pietiines t net prie to, kad atmo
kėti žemė* ūkio možiM-ių ir oepurduoti žc-

u, s ūkio produktų m estams.
Toks streiką.-: buriąs tęsiamus toi, kol 

leb .s sušauktas A;i„.as ir ko! jam nebus 
p..’H. ota aukščiau ui krašto valdžia, kol ne 
busiu nubausti vis lue vagys ir kyšininkai 
•r m bus palengvini^ ūkiškas būvis.

Kaip griežių pi•».i.ionių mano imti Ūki- 
mokų Gynimo Komitetas, gaunu’, spięsii n 
cm atsišaukime pa.-uk/mo:

‘ Boikotuojum/ ‘uit vienas kt’ų visomis 
ifė«:emis remti, o ’ įsi Ue, Kurie prie tooi- 
t olo neprisidės, tvu l uti griežta, baudžiami 
\ ’si šnipai, ir visi tie. kurie-bet kokiu bildu 
streikuojančius ūk. r inkus statys t pavojų, 
turi būti kuogreii.-ui.sia baudžiau.i. Cotici- 
..-•.ku», kurie yra cui žmonės ir streikui 
pi Įtaria — neliesti, bet tų, kurte trukdys - 
i.cpo.-igailėti”.

Is šių žodžių iibku, kad su Suvalkijos 
.tudvo numalšinimu ūkininkų bruzdėjimas 
m ni pigia. Pradžioje ūkininkai buvo aprimę, 
bet jų širdyse virė m apykanta, ypač uz pra
lietų ūkininkų neką. t kraujo, malšinant uu 
va k i jos streikų. Dabai pranešama, kad kovu 
pTCasi po visų klastų ir statomi griežti 
iedalaviniai, kad vtddžia gertai ūkininkų 
*m\j, kad pašalintų ir baustų nesąžiningus 
vs'duonkus, kad šaulių tiktų,;’ krašto Sei- 
u .n. inkų — Seimų.

?.’ai kovai vadovauja palys ūkiniukai, 
nors, sakoma, Kai kur buvo prisidėję ir ko-
mumsiai. ‘Kriinuu. ka taip pat veikiami. Paltarokui, šviesiam Bažny- ! kan. Kazimierų Paltarokų pre-■ ra ju|jjĮjjaįag Vysk Kazimie-
J» išleidusi atsišauk.mų komuuislų vaidu, 
kad pateisinti savo egzistavimų.

žodžiu sakant vidaus politinė padėtis 
neina geryn, bet bu gėja. Vyriau.-y.ie, įmda- 
um's griežtų ir d.spe. auškų priemonių ūki- 
niakų bruzdėjimui malšinu, išduodant mir- 
lies dekretus uiužu s.oms partijoms ir ne.u- 
fku'ėtnt su žymių tai tos vyia perspėjimu, 
guma tautoje nemuUiikų, kuomet šiuo mo- 
a.'.i'iu kaip tik reiktų tautų vienyti, nes vi- 
di/neims suirutėmis tyko pasinaudoti Lie
tuvos aršūs priešininkai.

\ .sai reikia pribūti buvusių prezidentu 
ir m.msterių pu'iuiuit.Kų pare.s.uir.ui, įlom
iam p. .Smetonai, km mine tarp kiti .o . sako-

p 5 ’ r • • <« r< r.»ll.O.
‘ Praeities patylimas iš mūsų valstybes 

gyv>nmio parodo, kad ypač kritiškais laike- 
‘.arpmis nedidelė pilicTų grupė nepajėgia iu 
fcjUv-ti didelius valstybės uz davimus. Kad 
sąmoningai, tiksi, n valdyti valstybę, ad 
liukrmai tvarkytų visų tratų liečiančius 
klausimus, valdytojai, turi remtis visos tau
tus pasitikėjimu, p; kariniu n vujs vals1 y 
ot.; jėgų koordiuavimu bendram valstybi
niam darbui. Šiandien yra tokia būklė, kad 
visos sųmoningos tauos jėgos turi būti su- 
l vfifb, nes tik šiuo L'.du galima butų ašvesti 
Vd>lybę iš dabart’ i>ų ekono • iuių, linansi- 
mų ir politinių sunkumų”.

Aišku, kad to.ų, o ne kitokį kelių turė
tų pab rinkti šiand'eu Lietuvos vairų valdan
tieji tautininkai.

čios Kunigaikščiui, pasiauko- konizavo Panevėžio vyskupu; j rag Paltarokas 
jusiam katalikų Ganytojui, drų 
šiam jų Vadui.

Jubiliatas — Šiaurės Lietu
vos sūnus, gimęs llS75 m. spa
lių 22 d. Gailionių km., Inu-
kavos par., tada Panevėžio, Tai ,ru"'l” <-^.-
daltar Šiaulių apskr. Mokėsi i toJ° bruožai. Tat
iš pradžių namie ir Joniški-įlelna1’ kurluos J“billjataa su 
lio pradžios mokykloj, toliau ™<«tabiu sėkmingumu yra už,
Mintaujos gimnazijoj, Kauno savo palaimingu veik-
kunigų seminarijoj ir Petrą-_

i pilio kunigų akademijoj. Pa-- 10a kun. Kaziniieių
rašęs disertacijų “De origine ialtaiokų matom atsidėjus; 
artima e humanae” gavo Teo- sėkmingai diibant kaip jau
logijos Magistro laipsnį. Į ku-' nin,° dvasios vad*> mokytojų, 
nigus įšventintas 1902 m. ko- kapelionų. Jaunų, mokslininkų 
vo 22 J kun. prof. Paltarokų matom

mokantį būsimus kunigus so- 
Iki 1906 m. pabaigos kun. cįjoiOg1jOS> ruošiantį juos ak-

dar labiau išsiplėtė. Prieš pat 
Didž. Karų, 1914 m., paskir
tas seminarijos vicerektorium. 
Karo metu visa įstaiga buvo 

KRIKfiCIONVS DEMOKRATAI ! perkelta Smolenskan, kur ku- 
_____ __  i nigas Kazimieras ėjo šeimini

us Liaudininkų partijos šutų surengtos rijo® rektoriaus pareigas. 1916 
•adatėlės”, ėjau vakarieniauti su EriKšč-io grįžo į Kaunu; čia rašė 

i.ių Demokratų vai«K. su kuriais man teko tikybos vadovėlius, dirbo mo-

LIETUVĄ APLANKIUS
________Rašo L. Simutis_____________

•Jad v otis trečiame Lietuvos Še.me 1926 m. 
ir . 927 m. pradžiųįc. Su jaio buvo ir žymių 

tautos ku!.*;ros darbininkų, rašytojų 
i«- .'Ckėjų. Malonu bu.o su jais susitikti ir 
po įkalbėti apie praeities darbus, dabartį ii
ypač apie ateitį. .• • • • l 'Krikščionių demokratų jautiju Lietuvos 
vu'sijliės gyvenimo yra suvai liuut: labai 
svar’ ų vaidmenį. Valstybės .įteigimo, gyni
mo lei jos stiprinimo darbuose jai teko dir
bti vadovaujamoji re.f. Ji veikė ne tik tuo
met, Kuomet jau sur įlinko Su igtauiasis Sei- 
li.jis, bet ir prieš tai. Vyriausiu jos organi
zatorium ir vadu au o kun. Mykolus Kru- 
jaC'čius, apie kurto didelius nuopelnus val- 
rlybei ir tautai ne-criai rasemt jo 50 m. 
au / aus sukaktuvių proga. Dabar jai vado
vauja prof. dr. L. Bistras, buvę.- ministeris 
tijrii”iMnkas, kuris mhiguoju dienraštį “Ry-
*”• A . \ K

Klikščionių demokratų partijos veikimas
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KAR0LL8 IR ELZBIETA MACIULIONIAI MINĖJO AUKSINĮ VED JUBILIEJŲ

Sėdintieji: kun. Juozapus Mačiulionis, MIC., Karolis Mačiulionis, Elzbieta Mu- 
čiulionienė, vienuolis Pius Mačiulionis, S.V.I). Stovintieji: Agnietė Mačiulioniūtė - 
Lapinskienė, Petronėlė Mačiulioniūtė - Ažukieriė, sesuo M. Klotilda, S.C.S., sesuo 
M. Ix(jkadija, S.C.S., sesuo M. Judita, S.C.S., Marė Mačiulioniūtė - Špokie
nė ir Jurgis Mačiulionis. Jubiliejaus-minėjimas įvyko praėjusį šeštadienį, lapkr. 
9 d., Wilkts-Barre, Pa. Švč. Trejybės lietuvių bažnyčioj. Iš šešių (lukteriu 3 
įstojo į vienuolynų, iš trijų sūnų 2 pasiskyrė dvasiškų luomų. Jubiliejaus šv.
Mišias laikė kum J. Mačiulionis, M.I.C., o po Mišių jis savo tėvams suteikė ju 
biliejaus palaiminimų. Ši laimingoji porelė toje pat bažnyčioje yra minėjus si
dabrinį jubiliejų. Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., yra ‘‘Draugo” administratorius. 
Apiešias iškilu ieš pai 11 i nė jo v ietinė amerikoniška spauda.

i aplink jį, kaip apie savo va
dovų”.

O toks vadovas, j kurį niū-
Lietuvoje mini brangių su-į Įsteigus Lietuvos Bažnytinę raus nežinojimo valandų klau- 

kaktį — sukanka 60 metų Pa- Provincijų, Šv. Tėvas Pijus

J.E.Vysk.K. Paltaroko Sukaktis

nevėžio Vyskupui Kazimierui 1 XI 1926 m. balandžio m. 5 d.

gegužės m. 2 d. naujasis vys
kupas buvo Kauno bazilikoj

iamai ir su pasitikėjimu kry
psta visų katalikų akys, ir y-

‘‘Su kard. Faulliaberiu vy
skupų Paltarokų suartina —

pakonsekruotaB ir gegužės in. | evarbiamia> dvasin8 TlUo. 
30 d. perėmė naujos vyskupi
jos valdymų.

vaujančios asmenybės struk
tūra. Ar mes negalėtume apie 
vysk. Paltarokų pasakyti šiuos 
žodžius, kuriuos dr. G. Moe- 
nius yra jiurašęs apie kard. 
Faullialierį: “ Fuulhuberio dva 
šia yra reginti, jo tempera
mentas — karingas, jo įiathos 
— herojiška.). Jis nėra tik pa 
prastas budėtojas, kuris sig
nalizuoja pavojų, bet jis gi
na ir puola”, rašo tas įiats 
prof. Šalkauskis. Garbingasis 
Jubilijatas savo šauniais žy
giais pasirodo realizuojąs tų 
šūkį, kurį savo leitmotyvu y- 
ra pasirinkęs katalikų vadas: 
“Laiko balsas — Dievo val
sas”. Kur įvyko pirmasis Eu- 
charis'tinis jaunimo kongre
sas, Lietuvos Eucharistinių ko 
ngresų pirmtakas f Panevėžy, 
Vysk. Kazimiero sostinėj. Al
ne Panevėžio Vyskupijoj ka
talikiškos ypač jaunimo or
ganizacijos rodo ypatingų jė- 

! gų ir gyvumų! Kas be baimės 
ir svyravimų gina katalikų 
reikalus, nepaisydamas piktų 
idėjinių priešų puolimų! Vys 
kūpąs Kazimieras Paltarokas, 
“nedelsia, nesvyruoja, nelau
kia su rezignacija, kų atneš 
mums i, lojus. Jis šitų rytojų 
pats pasiryžęs nulemti savo

(Tęsinys ant 3 pusi.)

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Kazimieras Paltarokas buvo 
Liepojoj įvairių mokysiu ka
pelionu. Susirgęs ir įsiprašęs 
Surviliškiu vikaru visais at
žvilgiais sutvarkė ir apkultū- 
rino
naujos bažnyčios statybai 
1911 m. buvo pakviestas į 
Kauno kunigų seminarijų, kur 
be kitų dalykų dėstė ir soci- 
jologijų. Neapsiribojo profeso 
riaus darbu; po, kaip kunigo

Yra toks anekdotas:
Vienas vokietis — pedan- 

esu radęs tas ((pedantas reiškia žmogų, 
kurįs žiūri į visas smulkme
nas, kad jos būtų išpildytos.) 

Du vokiečiai — galiūnas. 
Trys vokiečiai — karas.

Senoj gazietoj 
tokių naujienų:

Italijoj mažam miestely 
Lucca tapo įneštas į šūdų di
delis procesas priešais garsų 
raabainykų Musolinį, kuri ke
lis metus gaudė 800 kareivių 
ir kedi desėt&ai policmonų.

tingai visuomenės veikiat a- 
nais neramiais, audiutais lai
kais. Matom kun. įknzimierų 
einantį viią eilę atsakingų ir 
svarbių visuomeniniu ir baž-

parupijų ir davė pradžių nvf:nil) pM,,u|iu,. sjs I ” KW*1 uv«,eu>.»i pon«
,s bažnvėiou statybai. ICC Xms tau i ‘e“°k rMw4 Pa5‘

Bažnyčios vyias, gilaus uite sekg jį SUgauti ir tai dar, 
lekto, miklios orijentacijos, ui-lkaip pa8akojama> per jo pa. 
delio patyrimo ir takto, ver-;tieg neat8argumą. Per šcšis 
tingai užima Panevėžio \ mėnesius buvo tik tyrinėji- 
kupijos sostų kaip pnmasis Inaį jr parengimai ant šito 
jos vyskupas. Jis imasi su pu- Įpr(x.eso visokių skundų, aktų

ir visuomenininko veikla čia j , rrilmn ir ^manu-Pi' - , . W antymum,, i^inias Prl^.u.1 d tt u n sumamanu lr dabar prasidėJO perkrati-
vadovauti tam dideliam dar
bui, kurį jis pats su tokiu ko- 
mpententinguinu savo patyri
mais gausioj praeity yra dir-

Ekscelencijai — Jubilijatur 
švenčiant ž. m. kovo mėn. 4 d. 
60-tųsiab vardines vienas svei
kintojas pavadino Jį Lietu
vos Faulliaberiu. Neapsiriko 1 
Prof. St. ŠaiKuuskis, rašyda
mas apie Jubilijatų kaip apie 
vadų, sako:

“Kai apviltų lūkesčių ir vi
suotinės depresijos nuotaikoje 
iš gyveninio pilkumos išsitie
sia imponuojantis pavidalas 
energingo vado su drąsiai įs
kelta kakta su sugestyviu 
gestu, ru gyvu protu, su ne
palaužiama valia, katalikai 
sveikina jį kaip geresnę vil
tį ir su entuzijuzmu spiečiasi

kyklose, o grįžus seminarijai 
ir Jis grįžo prie profesoriaus 
ir vicerektoriaus pareigų.

1917 m. rugsėjo m. 18—22 
d. dalyvavo pirmojoj lietuvių 
konferencijoj Vilniuje. 1918 
iii. pakeltas Žemaičių kapitu
los kanauninku; ėjo keletą at
sakingų bažnytinių pareigų. Į- 
steigus Lietuvos Universitetų 
1922 m. išrinktas Teologijos - 
Filosofijos fak to pastoral. te
ologijos profesorium ir kated
ros vedėju.

liejimas jo darbų. Kazbainy- 
kas Musolinį apskųstas už 
papildymų 7 nužudymų ir 14 
kitų užpuolimų.

Tai buvo prieš 33 metus. 
O šiandie..........

Italijos karalius su dik
tatorium Musolinį kalbėda- 
mies valstybės reikalais vaik
ščioja rūmų sode. .Staiga nu
krito ant žemės karaliaus no
sinė. Musolinį jų pakelia ir 
duoda karaliui.

— Ačiū jums, pone minis- 
teri. Noeinč man didžiausia 

, brangenybė.
— Nosinė brangenybė?! 

Kodėl taip jūsų didybė? — 
paklausė Musolinį.

— Juk tai vienintelė vie
ta, kur aš galiu kišti nosį be 
jūsų leidimo, — paaiškino 
karalius.

ir nį’šiol varžomas i oabar, kaiji vakar pra 
ueš.;i jai vaklžii ndavė mirties dekretų, 
iii keletą jųetų ’i rcgalėjo šaulrii metimų 
koideiencijų, nes ik gavo iš valdžios leidi
mų Jos vadai buvo r. Ž darinė jam i į kalėjimų 
if i»ln-niiami

Vienas anglas — nemokša.
Du anglai — sporto rung

tynės.
Trys anglai — didelė jūrų 

valstybė.

Vienas ispanas — elgeta.
Du ispanai — bulių kova.
Trys ispanai — pasitrau

kimas.

Vienas rusas — genijus.
Du rusai — netvurka.
Trys rusai — cLaocas.

Vienas žydas — skurdinin- 
kas.

Du žydai — bankus.
Trys žydai — laikraštis.
Vienas lietuvis? .................
Du lietuviai? ....................
Trys lietuviai? ..................

Anų dien Marė Todelienė 
pateko į kortų. Kaimynas jų 
apskundė už sumušimų.

— Ar prisipažįsti kalta? — 
klausia teisėjas.

— Už kų aš kaltinama, 
pons teisėjau? — klausia To
delienė.

— Kaltinama už sumušimų 
savo kaimyno ant trepu, — 

' sako teisėjas.'Jočiau, nežiūrint visų persekiojimų, kri
kščionys demokratai visame krušte turi gė
lų \trdą ir daug pasekėjų. D(.: to jie labiau
sia yra neapkenčiami tos grupes žmonių, ku-'Aš maniau, kad mano vyras 
ik i esiskaitydami su tauto* valia, kraštų grįsta ir norėjau su juo pa- 
valdo. sikalbėti.

— O kodėl įėjęs į koridom 
rį jis neuždegė šviesos? •—
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Juosapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI' »
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

pės pro
v »»*■-.

kuriuos vienur,

(Tęsinys)

Vakaru Kalėjime
Krikščionys, kurie Tijotri- 

so šentykloje atsisakė aukoti 
smilkalų, buvo būrio kareivių 
nuvesti j gilų keturkampį ka
lėjimą. Tai buvo trobesys vie
nas iš daugelio, kurie tam ti
kru atstumu vienas nuo kito 
kyšojo iš mūro sienos apves
tos aplink miestų.

Jau kelyje nemaža smūgių 
krikščionys atsiėmė nuo įtū
žusių kareivių, mat, “kam jie 
sugadinę pačių svarbiausių 
šventės ir apeigų dalį”.

W— Suneš, — jau kelintų ka- 
|Wą šaukė vienas. — Suneš jūs 
r ir šunų vaikai. Tai, jūs, ne

norite garbinti mūsų karalių

gių, kurie vis krito ant jo pe
čių. Motina jį ramino sakyda
ma:

— Kantriai nešdami šį sa
vo kryžių, mes atlyginsime 
Viešpačiui už Jo įžeidimus.

— Gerai, motute. Viešpats 
tegul jiems atleidžia, nes jie 
nežino, kų daro.

— Ka čia tas kurmis šneka?
— suriko vienas iš kareivių.1 
Mes mažiau už jį supranta- Į 
me? še tau už tavo drąsumą.1a * •
— Ir taip drožė vaikui per 
ausį, kad šis surikęs vos ne
griuvo ant žemės.

— Ar tik nebus čia tas pats 
pažas, kuris savo krikščionis-| 
kais burtais padarė gėdų mū-l 
sų šventųjų dvasininkų ne- 

garbingųjų dvasių, o jų vieton 1 klaidingam gydytojui, ir ku-i 
meldžiatės į kažkokį šunį pa-|ris P^kiau už tai gavo pa-| 
kabintų ant kartuvių? Gal;ra^au^ botagų? O taip. Tai j 
manot, kad nesu matęs aš j0|^tyt Rana aiškiai. Jis išbly- j 
paveikslo? Pfui! Gėda! Ap-,s^s ’r pamėlynavęs, ha kų, 
link tų šunį buvo nupaišyta'ar f’ar nei^e^° tos pa- 
būrvs krikščionių, kurie plo
vė savo veidus pakabintojo

i mokos. Dar truputį palauk,
ir kalėjimo sargas, senis Mi- 
ngė įkrės tau daugiau. Štai

Karo
riuomenės .grupėm 
asmenys.

i paliaubų minėjimas Chicagoj prie City Hali. Išsirikiavusiems Amerikos legionieriams ir kitoms ka- 
s grupėms ant La Šalie St. ir susirinkusioms minioms žmonių kalbėjo majoras Kelly ir kiti žymūs

šneko į kareivius. Jų aš ne
labai nė

sų urvų. Gi kuomet kalėjimo 
viršininkas ten esantiems lie-vengiu, nes pirma:

su jais nereikia daug rūpin- pė užleisti vienų kalėjimo ka-
»iV.l.i V«i nTes jan ir pas jo namus (rii.|tis> N** 3ie ra1n(ta ir kantrūs. Jmp, naujai atėjusiems, tai iš 
eik. ai \ai, Be to dar dėka jų gaunu ir ten pasigirdo didžiausias rik

krauju.
Tokios rūšies paveiKsiai vai į

tdum Kristų ir religij, „e]ais., vien, kit, sapek, (mažas ei-
viai perėjo per tamsų bromų n^*s pinigėlis) nes jų drau- 
vidnrinės tvirtovės, tuoj prieš ^a‘ mi°lat 3UOS lanko.

tikrųjų buvo platinami Ana
me. Jų tikslas buvo pajuokti 
Kristų ir Jo religijų. Nuos
tabu, kad šiam tikslui tokius!W akis P^odė didžiulis va- 
pat ginklus vartojo ir seno- kani kalėjimas. Tai pati sva

rbioji tvirtovės vieta. Storiau
sios sienos, galima sakyti, be 
jokių skylių langams nuo pat

’ tai kitur kaip veidrodžiai spi
ndėjo tvenkiniai. Toliau ma- 

' tesi beveik pasislėpusių me
džiuose karaliaus rūmų sto- 

, gai.
( Ypatingai gražus vaizdas, 
susidarė vakare, kai hesilei- 

, džiančios saulės spinduliai pa- 
I lietė aukso raidėmis išrašytas 
i tų rūmų sienas.

Dar puikiau atrodė pažvel-
] gus į vakarus. Čia po pat žiū
rėtojo kojomis slinko plati* 

i Hujės upė, kurios nugarų rai- 
' Žė šimtai mažų valtelių. Upės 
j antrasis krantas buvo taip pat 
1 tirštai apgyventas, kaip ir šis 
ir sudarė miesto tęsinį, nors 
čia namai buvo ir mediniai ir 
daug žemesni, tačiau stovėda- 

i nū palmių ir bananų pavė- 
( šiuose kartu su 400 šventyklų, 
kurių bokštai kyšojo iš med

žių sudarė nepaprasta, tiesiog 
, fantastiškų reginį.
t Bet iš čia krypsta žvilgs
nis į derlingi} sodų laukus, į 
žalias lygumas per kurias, tar
tum kokia sidabrinė juosta, 
vingiavo upė tamsaus miško 

( I‘»nk. Už jo kų tik pasislėpė 
saulė, žemei ir dangui pasiun
tus paskutinį pluoštų savo 
spindulių.

ns.
Didelė tamsa vėl užviešpa

tavo šiame užkrėstame urve. 
Pamažu viskas vėl aptilo. Pra 
nas prisiglaudė prie savo mo
tinos, kuri jį ramino žadin
dama jame viltį:

— Amžinai taip nebus, —

tu. Dievas išklausė jų maldų 
ir abiem sielom suteikė dide
lį dvasios ramumų.

Visai kitoki jausmai šėlo 
princo Tykdiko arba, kaip 
jis save vadino, Fudako krū
tinėje. |

Žinoma, jo aukšta kilmė ne-

NEBŪKIT VERGAIS 
NEVIRŠKINIMO 

Triner’s Bitter Vynas
sakė ji, — mes vėl vaikščio- j leido, kad jis būtų pataipin-į Gali PallUOSUOti JllS 
sime po parkų ir palmių bei; tas su kitais kaliniais rūsyje,' ••Turiu padėkoti už Triner’s Bitter 

bananų alėjukes. Į kaip tai buvo padaryta su kri- • dMąšuSnnmlih\euU—a'ką t“keJvaig5uj
— Arba dangaus sode, kur , kšČionimis. Jį nuvedė į patį l X S^ma^au^Zų'skelbi^ 

yra daug gražiau, pridūrė b-- bokšto viršų, (kur buvo pri-1 dingo’ &«'-
minkąs. statyti du jungiantys trobė-:

Kiek palaukęs vėl prašne-|Sjaį su stogais ir ten viename pagarbi 'taiia^ a“

sraas ir keiksmai ant šių pa 
starųjų.

Piniginė, į kurių dar nese
niai suplaukė pinigai iš kri
kščionių kišenių, kalėjimo sa
rgų padarė išimtinu būdu tokį 
gailestingų, kad jis leido at
nešti glėbį šviežių šiaudų ir

Baigdamas šiuos žodžius jis 
uždarė didžiuosius vartus ir 
su visais belaisviais atsidūrė 
tamsioje aikštelėje, kurių iš 
dviejų pusių supo didžiulis 

viršaus ligi apačios nelaimin- skliautuotos mūro sienos. Už- Į patiesti ant nešvarios žemės, 
giesiems darė labai liūdno į-jsidegęs fakelų ir darydamas Po to jis pasakė:

— Taip. Jūs dabar esate 
puikiai apgyvendinti. Daug

— Pasižiūrėkite dar kartų _ Dėmesio! Čia yra laip- Paikiau negu užsitarnavote
j saulę, prabilo kareivis, faį žemyn. Aš jums pašviesiu 
kuris jau anksčiau buvo kai- koi jas susirasite sau vietas, 
bčjęs,. nes tenai jos nebe- q paskiau — šviesa čia būtų 
matysite. jums perdidelė prabanga.

Belipdami žemyn kaliniai pa

vės pagonys romėnai. Skirtu
mas buvo tik tas, kad jie vie
ton piešti šunį ant kryžiaus, 
piešdavo asilų. i

Toks baisus piktžodžiavimas , . , .
užgavo Pranuko šventuosius spūdžio. Juk čia jiems reikės duns kitame aikšteles gale 
jausmus. Jis dabar kentė gyventi. senis tarė.
daug daugiau negu nuo smū-

J. E. VYSK. K. PALTAROKO 
SUKAKTIS

Suspaustomis širdimis ėjo 
planais, savo darbais, savo nelaimingieji per platų medi- juto biaurų pūvančių daiktų 
madomis. Jis greičiau jau y- ni tiltų nutiestų per griovį dvokimų. Fakelo šviesai nuo- 

pripildytų dvokiančio vandens )at mirkčiojant ne tuoj jie 
ir sustojo prie didelių gėle- pamatė bent dalį bendro ka- 
žimi apkaustytų vartų. Jie'igjįmo vaizdo.
buvo užrakinti. I Pirmiausia prieš akis pasi-

Po daugelio beldimų ir šau- rodė visa eilė slidžių ir nešva- 
ksmų pasirodė neperšvariau- rių laiptų vedančių maždaug 
šiai apsitaisęs senis, į kurį du sieksniu žemyn. Ant grin- 
šitokiais žodžiais kreipėsi be- dų ėmė judėti daugybė švie- Į

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ra linkęs padaryti šaunų žy
gį, negu tūnoti be pasiryži
mo”.

Garbaus Jubilijato kaip Ga
nytojo ir Vado rankų jaučia 
visi. Katalikai, ypač Jo su pa
sišventimu ginamas ateitinin
kų ir pavasarininkų jaunimas, 
Jį myli ir kiekviena proga 
Jam reiškia savo prisirišimų 

ištikimybę, gi katalikų prie
'ams Jis yra karti druska.

Garbiajam Jubilijatui — 
Ganytojui, Vadui, riteriui be 
baimės ir dėmės — linkime 
Aukščiausiojo palaimos gar
bingos senatvės slenkstį per
žengus! “R.”

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

J t

k
laisvių vadovas:

— Mfnge, atidaryk savo na
rvelį. Štai mes atnešėm tau 
paukščiukų. Ar dar yra vie
tos tavo gražiųjame ir paauk-

Jūs — šunes ir išdavikai ir 
tuo esate blogesni nž šiuos 
žmonių skerdėjus bei kalnų 
žmogžudžius, kurie, kad ir 
mažai, bet vis dėlto meldžia
si į Anamo dievus.

Tai pasakęs grįžo atgal prie 
durų, kur atsisukęs dar kar
tų savo fakelu pašvietė į vidų 
ir lazda pagrasino vienam rė
ksniui. Pagaliau kai kų mur-

sos pažadintų tamsių figūrų. 
Tai buvo belaisviai. Tarpe jų 
buvo ir plėšikų ir žmogžud
žių. Čia vietų sau rado ir 
įvairūs išsigimėliai, silpna-

sintame narve? Jei ne, tai pročiai ir kiti, kuriems vos 
mes juos nunešime į rytų ka-1 užteko purvinų skarmalų sa-
Įėjimų. i

— Kodėl gi ne, — sumur
mėjo senis, — vietos užteks.
Nors kalėjimas jau pilnas, 
kaip kiaušinis. Bet tai nieko 
nepakenks. Galima dar susi
spausti. Kur netilps šalę vie
nas kito, ten sudėsime ant 
vienas kito. Paukščiams to
kiomis gražiomis plunksnomis

Combs.”
Jei Jūs kenčiate nuo nemalimo, 

prasto apetito, nevirSkinimo, trasu, 
galvos skaudėjimo, nervotumo, nera- 

patalpino. Čia pro aukštus la- ^eu’TrT^?.°8’ B^r vynT'lmk'ite^: 
ngus buvo galima puikiai ma- v^aseavaisun^se.SaukStą prK* val8rt*

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

|jų jį patalpino), kuris suda
rė tarsi antrų aukštų ir ten—'Mama, ar tiesa, kad to

kiam pat kalėjime turėjo ken
tėti ir mūsų mažasis Dominin
kas prieš savo nužudymų? Jis'tyti visa apylinkė, 
dabar man išmelš, kad ir aš! . . i
galėčiau tiek iškentėti, kiek žvelgus į rytus tuoj kr.-' 
jis iškentėjo. Jo kryželis ka- to i »k! vi»9 tvirtovės vidus.

bo ant mano krūtinės. Kalėji
mo sargas, kuris nuplėšė man 
viršutinius rūbus, jo nerado.

Čia berniukas išsitraukė sa-i 
vo kryželį, pabučiavo jį ir pa
davė motinai tų pat padary-

Parkas įvairių medžių gru-1 J<”*pt Trfall,r Comlial,?’ Ctic*,°

SUKAKTUVIŲ IŠPARDAVIMAS
mėdamas išėjo ir uždarė du- ti. Faririau abu meldėsi kar- J

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ AJPLINK PA

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

vo kūnui pridengti. Į
Daugelis iš jų turėjo sunkų ,

kaugų, medinį dvišakį, kurio 
abu galai buvo surišti, o į vi
durį įspraustas žmogaus ka
klas. Be to dar kiekvienas toks 
kalinys buvo pririštas prie 
sienos arba prie stulpo gele
žies grandine. Ir taip nelai
mingas kalinys net atsigulti

visuomet yra vietos. Dabar gi Begalėdavo. Tokių nelaimin- 
norėčiau nuvilkti tuos pui-- gųjų šiame bokšto rūsyje ga-
kiuosius jų švarkelius — gali 
jiems pakenkti — ir kišenes 
šiek tiek palengvinti. Taip, 
taip! — Auksas ir sidabras. 
Juk ten jis jums nebus rei
kalingas, o man tai labai pra
vartu. —

Taip kalbėdamas jis apkrau 
stė visų kišenes ir sugrūdo 
visus pinigus į savo piniginę.

— O dabar marš į vidų! Jan 
matau, tai krikščionys! — pra

Įėjo būti nemažiau, kaip šim
tas sukritusių ant grindų, ku
rios buvo labai panašios į 
kokios balos dugnui, o ne j 
grindis. Nes ant sienų, kurios 
jau buvo apsitraukusios žalia 
medžiaga, rinkosi vandens la
šai ir pamažu leisdamiesi že
myn drėkino kalėjimo apačių.

Tai šitoks vaizdas stojosi 
prieš akis krikščionims beli
pant laiptais žemyn į tų bai-

Ii

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONĖ 
PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo, ap
taisais $1.50.

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

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

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

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

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

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

61* nuplėšti
Oerblamn.1 '‘Draugo” Administracijai:

Siunčia au Šiuo laišku t............... ui kuriuos praftau kuogretčlaunin
atsiusti man sekančias Kelionių knygas:

VY8K. P. P. BUČIO KELIONĖS — »1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — J.00

arba:
Siunčiu 11.50 ui kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Dovanos Au kožnu pirkiniu.
Kainos lahai sumažintos, kad padarius tą 24 metų iš
pardavimų didesniu.
,1935 metų Radios už PUSĘ KAINOS
1935 metų Refrigeratoriai po ................. $68*00
1935 metų skalbyklos po ........................ ^34.50

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

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

Vardas, Pavardė
. stroet

Liet. Programas Nedėlioję nuo 5 vai. po pietų iš stoties 
WCFL, 970 k. su didele orkestrą ir Sasnausko choru.
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

IŠ ŠALIES ŽIŪRINI savo pan igas perėmė vakar 
vakare įvykusiam apskr. su
sirinkime.

Įvykusiam L. V’. Chicagos . un Dllipn
apskr. susirinkime, įvesdinta i Al* DlNUU
naujoji valdyba ateinantiems Vyčių 4 kuopa prisideda 
1936 metams. • prie Vyčių Namo fondo, pas-

Naujasis pirm. — Juozus kildami jam visų pilnų iš šį 
Petraitis, Chicagos ir ahelnai vakarą įvykstančio hingo žai- 
visos Amerikos Vyčiams ge- dimo vakarėlio, Dievo Apvai- 
rai žinomas veikėjas. Buvęs zdos parap. salėj.
West Sidės 24 kuopos pirm. Komisija su kun. 1. Alba- Į* 
Tarp kitko: Loyola universi- vičium prieky yra tikri, ka<l 
teto graduatas. susirinks daug Vyčių priete- j

Naujosios valdybos vice pi- lių ir tuo padidins pelną —-Į 
rmininkas Jurgis Smulkis, ne- auką skiriamą tokiam kilniam ‘ 
nuilstamai dirbąs lloselando tikslui, kaip įgijimui Jaunimo 
8 kuopoj. Tarp kitą pamėgt- Namo Chicagoj.
mų, laiks nuo laiko Jurgis Bingo žaidimai prasidės S1

n r r n 4 s

Chicagos Vyčiai pagerbia Darią - Girėnų uždėdami vainiką ant didvyrių paminklo Chi
cagoje š. m. lapkričio 3 <1. Paveikslai kairėj rodo M. Petraitienę. L. V. Centro sekretorę ir 
J. Pošką, Cliic. apskr. pirm. bei centro I vice pinu. dedant vainikų ant paminklo. Viršutinis 
foto dešinėj J. Poška kalba prie paminklo. Apačioj dešinėj Chicagos Vyčiai veikėjai da
lyvavę iškilmėse.

praktikuoja .poezijų.
. Irena Pakeltytė yra naujo
ji sekretorė. Tai gabi veikė
ja, atsidavus Vyčiams visa šir- ; 
džia. Ji gerai žinoma Clnca- i 
gos sodalietėms, nes yra jų j 
apskričio korespondentė. 

Chicagos apskričM) “iždo

vai. vak. šiandien.

UŽSIENIO PREKYBININ
KAI KAUNE

Šiuo metu Į Kauną yra at
vykę svarbūs užsienio preky-

Amerikietis - Suvalkų Sutarties 

Liudininkas Lankėsi Kaune

menu Balutį, Biržišką, Čarne- 1 
ckį ir visus kitus.

— Ar Tamsta galėjai tikė- ■ 
ti, kad ’enkai kada nors galės i 
sulaužyti Suvalkų sutartį?

— Niekados netikėjau. Pas i

CALL FOR MR. BINGO”

ministerijos” valdytojas, ne • 5ininkai tartis su inflsn įstai. 
kas kitas kaip visų pamėg-beį fįrni0Inis įvairįais 
tas.s ir didžiai gerbiamas už prekybos reikalais. ]š Italijos
nenuilstamą dailinote yra atvykę 2 Palestrini firmos ną atvyko Amerikos Jungti-i jų sudarė Italijos, Anglijos ir
s>s Šimulis. U’i kas jo nepa- a|s|ovaį |ni|vj,j pirkimo rei- nių valstybių užsienių reika- Amerikos valstybių atstovai j.olHį
zistate — parašykit mums...). |kaĮu j§ Norvegijos «t vyko ja- lų Ministerijos Rytų Europos i Aš kaip, Amerikos karinin- jr visi pažadai nedei- K>'veuautieuib darbininkams, I tylios darbus vykdys Kaune
Su Šimuliu už iždo galvų, ap- • vlĮ reįkalu Lietuvos Skyriaus viršininkas Robertas kas, atstovavau Amerikos Ju- j . _. _ kaicė R. F , Kl,n« kiekvienų dieną viduti- miesto bedarbiai Tsb.
ski itis jau piadeda mat\ti lai- konsulą* O«ln mie-TFrancis Kelley. Jis Lietuvos ngtines Valstybes. Mano atsi- j j^ejĮev * iuški

Spalių mėn. pradžioje į Kau : nkų sutaikimo misijon. Misi- . „j .1 - 1 J 1 .!. .. . mus, amerikiečius, nors n ko-'
k i paliaubą susitarimai, o lai-

šventais ir nesulaužo-

važiuotiems. U ypatingai su- šis tiltas bus pradėtus staty-
nka yra anoj pusėj a ėmimo ti šio rudens pabaigoje. Sta-

generalinis konsulas Oslo mie-
kus, kada ižde tikrai bus pi- ste Ringas. “Lietūkyje” pre- spaudos atstovams papasako- minimai iš sutarties pasira, 
ni&lh-- * kybos reikalais lankės didelės, jo, kai buvo pasirašyta ir su- šymo dienos yra gan liūdni.

mskai po 36 centų turi išleis-

anglų linų firmos direktorius j laužyta, garsioji Suvalkų su- 
Tomas Ferrier ir tos pačios tartis. R. F. Keley pareiškė: 
firmos atstovas Rygoje Vich- — Didžiojo Karo metu bu

vau Europoje ir 1920 metaisman.

Jonas Labzentis iš Roselan- 
do, naujas apskr. korespon
dentas. Jonas turi “miklią” 
plunksną ir jo raštų, nuo da
bar matysite “Jaunime” kas
savaitė (tikimės! Ked.). . eukran8 fabri-

Sporto galva - bngl.ton-, Raa 8pa,ių „l5n g d pradejo 
parkietis Jonas Kulpinas. Jo 
vadovaujamas 36 kuopos beis-
bolo tymus laimėjo Cliic. ap
skričio 1935 metų beisbolo če
mpionatą.

Tokia tai naujoji apskr. va
ldyba. Kiekvienas jos narys 
— atsidavęs Vytis. Pilni ener
gijos, sumanymų ir noro dir- I
bti.

Chicagos Vyčiai, jums nau 
jieji vadai, linki pasisekimo!

Garbingasis svečias susipa- i
žino su Lietuvos .gyvenimu,

Netikėtina, kad tais Europa. dMi ku|
vargingais laikais, radosi vai- tarinių ekonominį įstaigŲ. 
stybių, kurios sumindžiojo mū
sų misijos padarytą Taikos _________

Tsb.

buvau paakirtAs lietuvių - le- faktų. Aš asmeniškai, po su
-------------------------------------------  tarties sulaužimo, pasijutau
tiniu laiku pagyvėjo. Ypač. labai užgautas.

šių metų cukraus gamybos se- daug atvežama runkebų ve-1 — Ar Tamsta atmeni lietu-
zoną. Fabrikui pradedant du- žimais, per dieną net ligi pus- vių delegatų pavardes, 
rbą, cukrinių runkelių buvo antro tūkstančio. Vežimais | — Kol gyvas būsiu Jų ne
pristatyta apie 10,000 tonų. į bus suvežta didesnė pusė vi- pamiršiu; iš mano atminties 
Runkelių pristatymas pasku-; runkelių. Tsb. 1 neišbluks ir tas nuožmus prie- 

! šininko jūsų žingsnis, kurio

I
Vasaros metu Amerika dau- ! 

giau niekuo nesirūpina kaip 
tik beisbolu. Rudeniui atėjus, I 
beisbolo sezonui užsibaigus, 1 
Amerikos akys nukrypsta i i 
futbolo lauką. I

Amerikoniškasis futbolas y- 
ra vienas iš pavojingiausių 
gyvybei sportų. Per pirmąsias 
šešias savaites šių metų fut- ! 
bolo sezono, Amerikoje, 18 I 
jaunų vyrų mirė iš sužeidimų 
gautų futbolo žaidime. Iš tų i 
aštuoniolikos vyrų — vienas 
lietuvis: Petrus Žemaitis, Al- 
liance, Ohio. Jis buvo sužeis
tas žaidžiant Alliance aukš- 
tesnėeės mokyklos komandoj.

Šį vakarą būtinai nuvyki
me Dievo Apvaizdos parap. 
salėn į ten įvykstantį L. V. 
4 kuopos rengiamą hingo va
karų. Rengimo komisija, ku
rios prieky — S. Vištartaitė 
ir O. Pužauskaitė, užtikrina 
visiems atsilankiusiems, malo
nų laiko praleidimų ir daug 
dovanų. Vakaro pelnas skiria
mas Vyčių namo fondui. 
Naujoji apskr. valdyba dirba

1936 metams išrinkta L. V. 
Chicagos apskričio valdyba

PER NEMUNĄ, KAUNE 
STATYS PANTONINI 

TILTA
Kauno centro susisiekimas, 

su anoj pusėj Nemuno esan
čioj miesto dalimi ir gana su-

Neteko kojos. Joseph Kiau
še, 56 metų, stovėjo ant šali
gatvio prie 33-čios ir VVallace
gatvių. Tuo tarpu susikūlė du m paskutiniame posėdyje . ,........ . ,automobiliai ir sprūdo ant ša
ligatvio. Minėtą Kiauše tre
nkė Į krautuvės langą. Stik
lai krisdami, Krausui nukir-

, ti persikėlimams. Turėdama •tuos visus taktus galvoj, ple 
ntą ir vandens kelią valdyba 
sav
nutarė pei nemunų stalyti

; pantoniių tiltą, kuris sujungs 
Nemuno krantus ties karo li
goninės gatve ir elevatorium. I

BRITTLE X < 

(A. STREAKED

CIMRO&
Wbatever your hair color problem—CLAIROL 

Shampoo Oil Tint will correct it.

This remarkable, scientific prod- 
uct has delighted thousands by 

its never failing results. Brittle 
hair is made soft and manageable 

in one simple treatment; dry hair 
becomes iustrous; streaked hair 

is smoothly blended with the na
tūrai tone of your own hair. Ūse 

CLAIROL for greater hair beauty.

Mail tbh ttapta witb t thrrr-htcb įtrauk af ytar 
bab aad trr urill trtat it aad ratara it. pattpaat, 
with aar racamateaJatiaatftr CLAIROL traatateat.

ūse

BEVERLY KING, Connlum
HAIR BEAUTY GUILO
124-1)2 46k) Stract, Nrw Ysrfc O«r

•••••••••••••••••••«•••••«• •••••••••
• •••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••• ••••••

My Braoty

liudytoju man pačiam teko bū Urp
ti. Is jė>Ų dtlc^alų puikiai at atstumas nesuteikia dide- 

AKIŲ GYDYTOJAI: Į lio patogumo nei pėstiems nei

Apskaičiuota, kad tokio tilto 
pastatymas kaštuos apie 260,- 
600 litų. Statybos darbams lė
šų klausunas dar neišspręs 
tas, tačiau manoma, kad pusė 

'numatytų lėšų duos Kauno 
miesto savivaldybė, o kitą pu
sę — plentų ir vandens kelių 
vaidyba. Numatoma, kad jei 
ypatingų kliūčių nebus, tai

Į to dešinę koją.

LIETUVIAI DAKTARAI:

I Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

ORro.METIUCALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių jtetnpituų, kuris 
esti prleiaatkni galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamų aklų karštj, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsltl- I 
kiniuose egzaminavimas daromas su

' elektra, parodančia mažiausias klal- 
Į das. Specialė atyda atkreipiama j 

mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlioJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys ai i taisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

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.

PhonA CANal 0523

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

PROspect 1028
Res. and Office 

2359 8. Leavitt St. 
CANal 0706

Res. PROspect 6659

DR. j. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Artestan Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 

6 iki 8 v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

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

. Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 6876 
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezid.; 2515 W. 69th St.

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

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 iki 8:30

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
2201 VV. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—7 vak. 

Seredomis Lr Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla 0036 

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m. 
Nedėliomls pagal sutartį

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Rea VICtory 2348

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:80 

756 VVEST 35th STREE*f

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

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

Seredomis lr Nedėliomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

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

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. lr 8ubat. 3—9 vai.

Offlct Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehlIl 0617

6924 8 TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAItyUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 ik. « 

vakaro Nedėliotais nuo 10 lkl 12 
vai. po pistų tr nuo 7 lkl B:8A vai 

valandai dienų

OR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tsl. YARds 0994 

Res.; Tel. I’LAsa 2400 

Valandos:
IMuo 10-13 v. ryto; 2-3' lr1 7-8 *. v. 

Nedėliomls nuo 10 iki 12 dienų

Dienomis Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

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

i’hone 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 

OFI8A8 IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais __
1 k B popiet — « un t:lo vak 

Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 pp
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VIETINES ŽINIOS
KUN. BRIŠKA IŠKILMIN

GAI PAGERBTAS '
BRIGHTON PARK. — Ke

turi šimtai žmonių buvo su
sirinkę į Nek. Pr. P. Šve. pa
rapijos auditorijų pereitų sek
madienio vakarų ir pagerbė 
kleb. kun. Antanų Briškų, ne
seniai grįžusį iš Lietuvos. (Jau 
šioj minioj daug svečių ir iš 
Kitų kolonijų.

Vakaro programus buvo la
bai įvairus, susidedųs iš kal
bų ir muzikos.

Mokyklos orkestrai grie
žiant maršų, kun. Briška ta
po atlydėtas salėn. Jam įžen
gus ir vietų užėmus prie sta
lo, entuziastiškai sugiedota 
Lietuvos ir Amerikos himnai, 
lydint parapijos mokyklos vai 
kučiams ir bažnytiniam cho
rui.

Federacijos 19 skyriaus pir
mininkui Vaičekauskui persta 
čius S. Piežų vakaro vedėjum, 
programas tuojaus prasidėjo.

FRANK VENSLAU3KI
(Winslow)

Mirė lapkričio 11 d. 1935 m. 
8:20 vai vakaro, sulaukęs *32 
met.Ų amžiaus. A. a. Krank gi
mė Chicago, Iii.

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Petronėlę, po tėvais 
Križanauskaitė, 3 brolius: Sta
nislovą, Tadeušą ir Petrą: 2 
seseris: Anną ir Grace, bro
lienę Mareella, pusbrolius, pus
seseres ir daug kitų giminių.

Kūnas pašarvotas 6318 So. 
I'airfield Avė. Tol. HEMIock 
0369. laidotuvės pyks penKta- 
dicn), lapkričio 15 d., iš namų 
8 vai. ryto bus atlydėtas i šv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioj Įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotu vėse.

Nuliūdę: Motina. Broliai, Se
serys, Brolienė'. Pusbroliai. Pus
seserės ir Giminė**.

Uiidotuvių direktorius S. P. 
Mažeika. Telef. YARids 1188.

Stalai buvo gražiai papuoš
ti gėlėnųs, o valgiui, kurie 
buvo pagaminti Nekalto Pr. 
P. Švči dr-jos narių, buvo la
bai skanūs. Stalų patarnauto
jos buvo mergaitės iš sodaJi- 
cijos. Maldų prieš ir po val
gių atkalbėjo kun. S. Jonelis.

Ant programo pirmiausiai 
buvo pasveikinimas ir dainos, 
kurias išpildė aštunto sky
riaus vaikučiai. Po to sekė di 
alogas, J. Nedzveskis ir A. A- 
gentas.

Antro ir pirmo skyriaus mo 
kiniai išpildė “Pirmaskyris 
mokinys”. Po to sekė šokiai, 
kuriuos pašoko labai dailiai 
ir gracingai mokinės F. Ne- 
krošaitė ir F. Poškaitė.

Tuomet mokyklos orkestrą 
sugrojo klasinį kūrinį.

Vaikučių programa gėrėjosi 
visa publika, dėkodama sesu
tėms Kazimierietėms už jų 
priruošimų.

Didį įspūdį sudalė, kuomet 
M. Klidaitė įteikė didelį bu
kietų auksažiedžių kleb. Bri- 
škui. Tai buvo dovana nuo 
mergaičių sodalicijos. Publika 
tuomet atsistojo ir griausmin
gai suplojo.

Tuomet sekė parapijos dvi
gubas kvartetas, O. Piežienei 
soliuojant Rombergo ,serena
dų. Valrg. Kudirka dirigavo, o 
varg. Rakauskas iš Roselanuo 
akompanavo.

Did. furorų sukėlė daininin 
kai M. Janušauskienė ir varg. 
K. Sabonis. Jiedu soliavo ir 
duetavo, ir visais atvejais 
jiems pasisekė. Publika tik 
plojo ir plojo.

Kuomet Janušauskienė dai
navo, varg. Janušauskas ako
mpanavo; o Saboniui, jo du
ktė, Sylvia McElroy.

Kalbas be kun. Briškos pa
sakė: Lietuvos konsulas Chi- 
cagai A. Kalvaitis, adv. J. tiri 
sius, “Draugo” red. L. Simu
tis; kun. Pr. Vaitukaitis, Šv. 
Juozapo parap. klebonas; ku
nigai vikarai S. Jonelis ir A.
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Valančius ir S. Pieža.
Kiekvieno kalba buvo; pil

na patrijotizmo.
Kleb. kun. Briška savo kal

boje labai gražiai, net poetiš
kai, nupiešė gamtos grožį Lie
tuvoje, jo tėviškės, ir apibu
dino Lietuvos politikų. Apie 
Lietuvų ir jos progresų šitaip 
sakė:

“Lietuvoj yra visko, užtek
tinai maisto, darbo ir gudrią 
vadovų. Jei kokie blogumai 
tonais egzistuoja, ypač ekono
miniai, tai paeina iš Vokieti
jos, kuri viskų boikotuoja 
prieš Lietuvų veda propagan
dų.

Tuomet jis paskatino, labai 
ugningai, jaunimų Amerikoj 
neužmiršti savo tėvų šalies, 
tėvų kalbos.

Po^lSahklelo*sugie<lota dar 
Lietuvos himnas ir tris kartus 
dėl kleb. Briškos sušukta “va
lio!” lėlius

GAL "MATĘS" NE-
,,, SUPMTO„r,-
Pirmadienio “Draugo” lai

doj tilpo kritika koresponden
cijos “Rap.” parašytos apie 
operetę Pinafore, kurioj sa
koma perdaug pagyrimų ten
ka vienai pusei.

Kam kritikuoti rašytoją 
“Rap.”? Jis tiktai sudėjo ką 
publika sakė. Reikia, tadgi, 
kritikuoti publikų.

‘ ‘ Rap. ’ kai po raporteris,
tiktai raportavo nuomones pu 
blikos, jis visai nekritikavo, 
nei gyrė artistų. Būtų daug 
geriau buvę, jei “Matęs” bū
tų parašęs recenziją, bei kri
tikų operetės ir artistų. Dar 
tokios recenzijos, bei kritikos 
apie operetę nei vienų sykį 
netilpo “Drauge”. Ar nėra 

j muzikų mūsų tarpe tas pada
ryti. Rap.

WAUKEGANO LIETUVIŲ 
VEIKLA

Mėliais parapijos bazaras į- 
vyks šį mėnesį 24 dienų. Ba
zaras bus kas vakarų. Padė
koms dienoje baigsime. Ba
zaro metu viena, kita vakarų 
bus šokiai. Leskys, Petraitis 
ir Jurgaitis išbudino visų pa
rapijų.

Klebonas atsuankė pas vi
sus ūkininkus. Atsilankius ir 
paprašius lietuviai ūkininkai 
aukojo visko ir po daug.

I naujos bažnyčios statymo 
fondų aukojo po $100. V. M. 
Globis, V. D. Jakaitis ir Šv. 
Baltramiejaus draugija, jau 
antrų šimtų.

Jau fonde turime $20,500.
Bėgilas

NUMATOMA PADIDINTI 
BULVIŲ IŠVEŽIMU IŠ 

LIETUVOS
Anksčiau vyriausybe* pasi

sekė susitarti su Italija išvež- 
Parapijos bazarui lietuviai Len taiu tikrų kiekį bulvių, 

ūkininkai aukojo: A. M. Kiš- Būvių supirkimas ir ekspor- 
kis 1 žąsį, Pr. Mačiulis lprie- tas į ltalijų jau prasidėjo, 
laidą ir 1 žųsį, K. M. Kišonis j Dabar vedamos derybos su 
1 žąsį, \. M. Kaniauskas 1 atitinkamais kraštais stambio- 
vižtų ir 1 žųsį, R. Ralfe, pa- , mįs bulvių partijomis ekspor- 
nevėžiškis žydelis, G vištas, B.
L. Savukynas 1 prielaidų ir 2 
gaidžidus, Kipšas 1 prielaidų 
ir 1 vištų, A. Zakarauskas 1 
gaidį ir 1 žųsį, J. Jucius 1 
gaidį ir 1 žųsį, J. Grinius 1 
kalakutų, 1 antį ir 2 vištas,»Ž1
Paškauskienė 1 kalakutų ir 1 
vištą, A. R. Lkstelėnas 2 viš
tas, Pr. Grinius 3 vištas, S. 
Austynas 4 vištas, P. Pocius 
2 antis, M. Mikutis 1 žųsį, Čei- 
kauskas 2 gaidžius, Daugvilas 
1 žųsį, Naujokas 2 vištas, M. 
Misevičių 3 vištas, Gečas 2 
gaidžius.

Parapijonai nebemano grį
sti į savo apdegusių bažny
čių. Gal būt kad jie pastatys 
naujų mūro bažnyčių. Pasta
tydami bažnyčių Waukegano 
lietuviai įsigytų pagarbos iš 
savo kaimynų ir pakeltų sa
vo, savo vaikų ir savo tautos 
vardų Waukegan, 111., ateivių 
Kolonijoj.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS

tuoti. Tikimasi, kad pasiseks kurį draivino daktaras - in
susitarti ir stambų kiekį bul- temas iš Passavant ligoninės.
vių galėsime iSvežti net kiek Jo auto,„obilius trenk5 į lni.
geresnėmis negu vidaus rin- . . v ... v v.. . , . , mą ir suzeid? sesis žmones.ko,|e Kainomis. Bulvių ekspor
tų galėtų sutrukdyti tiktai --------------------------------------
anksti prasidėjusios šalnos,, 
dėl kūnų susidarytų pavojus 
bulvių transportui. Ts». H Js-uMnsssssan

Nuo
Nouralgitkų 

■i u Skauimų
Dvi nelaimės. Du UUtOUlO- ! I reikalaukit triume pauuly

** pagarsėjusio

bihai buvo susiknb; prie 4719 j I pain^pI^erio
l>rexel bulv. Subėgo žmones I II kuris suteikia greitą ir «kr< 

palengvinimą
į nelaimės vietą, o tuo tarpu’ 
važiavo trečias automobilius,

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
---------o--------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvi 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

ONA PU2AUSKIENĖ
Prieš du melu, metu kurie mums šimtmečiais išro

dė, beširdė mirtis išplėšė iš mūsų tarpo tave, bran
giausioji moteris ir motinėle, ir suardė mūsų laimės 
pilnų gyvenimų. Išplėšė tave ir nunešė mirusiųjų ka
rai i jon tada, kada mums tavęs labiausiai reikėjo.

Tavo apleidimu, brangiausioji moteris ir motinėle, 
sužeidei mūsų širdie giliausia žaizda, kurios niekas 
pasauly nepajėgs užgydyti. Ir raudojam prie kapo 
mes tave kasdienę, tikėdamiesi, kad Visagalis Dievas 
raudų išgirdęs, skausmų pamatęs, grųftins mums tave.

Bet... ta kapo velėna nejaučia mūs skausmo, mūs 
ašarų nemato... Tavęs motns negrųžina... Ir didina 
širdies skausmus. Ieškodami suraminimo pas Visa
galį IHevų. jaučiam, kad gal ir mūsų mielos motinė
lės ir moteries siela reikalauja pagalbos. Todėl užpra
šėme gedulingas šv. Mišias už a. a. Onos, kuri pasi
mirė lapkričio 13 d., 1933, sielų. Pamaldos įvyks ket
virtadienį, lapkričio-Nov. 14 d., 1935 m., Dievo Ap
vaizdos parapijos bažnyčioj, 18th St ir Union Avė., 
8:15 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažystamus dalyvauti gedulingose pamaldose ir pa
lengvinti mūsų širdžių sopėjimų.

Nuliūdę. „II.
Vyras Boleslovas ir dukterys Ona ir Elena.

PADĖK0NĖN

JUOZAPAS ŽIBĄS
kuris mirė lapkričio 5 d., ir 
tapo palaidotas lapkričio 8 d., 
1935 m., o dabar ilsia šv. K«- 
zi-ntero kapinėse am tinsti nu
tilęs Ir nugalėdomae atidėkoti 
tierna, kurie suteikė jam pas
kutinį patarnavimą ir palydėjo* 
J) | tą neišvengiamą amtinyb. ■ 
vietą.

Mes atmindami Ir apgailė
dami jo praatftaltnimą IA triūsą 
tarpo dėkojame šv. Dovtdo pa
rapijos kunigams, kurie at'ui- 
kė Įspūdingas pamaldas ut jo 
■tel*. •

Dėkojome laidotuvių direkto
riui K. P. Mateikai, kuris ua- 
vo reru ir maudoj;: u pa ta r na 
vinių garbingai nulydėjo JI i 
amtiftastj. Dėkojame 4v. Mi
šių aukotojams. Kėlių aukoto- 
Jucna. frabnešlams ir visiems 
dalyvav uslenis laidotuvėse įmo
nėms; o tau mylimas hrola i, 
lai Dievas suteikia amilną at
ilsi-

Nuliūdę lieka:
Brolis ir Giminė**.

ŽmonSs, kurie dėl senatvės arba ki
tokios priežasties jaučiasi silpni Ir 
nesveikos, atgauna savo Jėgas, svei
katą ir pasidaro stipresni ir gyvesni ■»r, • i *x *i • • Po to kaip Jie vartoja NUGA-TONE.Klaidų pasitaiko noromis ir i nuoa-tone yra pastebėtinas val-

nennrnmis NoTmibikn In lietu ! 8ta8 del moteiV lr vyrų. kurl« 8U8‘- I nenoroillis. įveoeieikaio lietu- ia.URė senatvės. Jis padaro juos svei-
vin vrn stiknniH nirinn ntsiibi ke8nlal8- tvirtesniais lr priduoda jiems \ių yra saKOIlia pirma atsitia- naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 

ryk akis, paskui kišenę. Pa-
rupijos senoji bažnyčia yra •‘^SgJ.ToM'i "SSiSBi- 
medinė ir yra prasta, mažos' 
vertės. Sunku rasti, kurs duo-
tų porų šimtų dolerių. Mūsų ū.'4“'“ u““u*“tt *“•'*» 1,0 lr 
jaunimas neturėdamas vietos 
žaisti namie, ieškosi vietos 
svetur. Jaunimas pareina na
mo valgyti ir miegoti. Gali
me juos peikti, barti, vadinti 
pažeminančiais vardais, tuomi 
jų nestivaldysime, nesustabdy 
sirne: nesuviliosime į savo re
ngiamuosius koncertus, vaka
rėlius, paskaitas. Jaunimas y- 
ra užsikrėtęs sportu. Jų vieni 
kumščiuojasi, arba žaidžia, 
minių minios susirenka pavė
psoti, suneša didžiausias pini
gų sumas sporto rengėjams.
Jaunimas namie tik svečias.

Mūsų parapija turėtų senų
jų bažnyčių negriauti, bet tai
syti ir perdirbti į trobesį, kur 
parapijos jaunimas lavintus ir 
žaistų.

OLD PEOPLE find 
way to keep breath 

wholesome
Mafitosk (bal breath) qaicMy yields 
to Lkteriae, safo ■■Higrtir and 

deodorant
rilthrr breauee of etomach diaturbanree, food 
farmentatlnn, or the araering of talae teeth, old 
peopi. (raąuaatly ha ve haHtosie <bad breath). 
No wonder nthera conaider them a nulaance.

Būt now Seieaea haa found that the ragular 
u«> nt Liaterlne wlll often overcome offonaiva 
raooth odora du, te the farmantatioe of tiny 
bitą ot food on mouth, teeth, or dantal plate 
aurfae«.

Thia aafe antieaptie and qulek deodorant 
worlra ąuiekty. It eleaaeaa mouth, teeth, and 
jpim nurtacaa. Halte ferrnentatlon and putre- 
factloa, a major eaoae of odora, and than 
eonnteraeta tha odora themeeivaa.

Try uainf Iisterine every two or three daya. 
Sea ho« nuirti mota arholeaome it laavaa yonr 
mouth. How lt avreetena your breath. Lambart 
Pharnaeal Co., St. Leota, Mo.

Don’t offeod others • Checfc 
with USTEMNE

I. F. Raikius 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

S. M. Skudas 718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1.1. Zolp
J. F. Eudeikis

1646 West 46th Street 
Pilone BOUIevard 5203

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

LaMcz ir Sūnūs,2314 West 23rd Place 
hone Canal 2515 Cicero 5927

I. Liukuos
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituaniea Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituaniea Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
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VIETINĖS ŽINIOS
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n i ih i n ■■■—

VYRAI! Į WEST SIDĖS 
MISIJAS!

Esu labai įtenkintas misi
jomis Wcst sidėje. J ankstyvas 
šv. Mišias 6 vai. jau gana 
daug prisirenka, vėliau 15 m. 
prieš 8 vai. vėl apypilnė baž
nyčia, o kų bekalbėti apie mi
sijas vakare... Ypač kai ma
tau daug vyrų, tai net šokte
riu sakykloje. Žiūrėsiu, kiek 
vyrų prisirinks šios dienos va 1 
"kare (lapkr. 13). Būtų nialo-j 

nu, jei vyrai viršytų moteris ' 
savo skaičiumi. Dėl to nekan- I
Iriai lauksiu vakaro. Tat vy-i 
vai, nepasiduokite. Kiekvienas 
pasiieškokite po du-tris vy
rus ir atsiveskite, arba pasi
šaukite savo pažįstamus iš ki
tų parapijų, o turime “suby- 
tyti” moteris! O moterys irgi 
nesnauskite!

J>aike misijų yra užrašinė
jami katalikiški laikraščiai. 
Kas dar neturite, malonėkite 
išsirašyti.

Kun. J. Bružikas, S. J.,
misijonierius

KUR JAUKIAU, KUR GRA
ŽIAU, KAIP PAS SA

VUOSIUS - SAVOJ 
ĮSTAIGOJ, SAVO 
ŽMONIĮĮ TARPE

Ateinantis sekmadienis, la
pkr. 17 d. bus ehieagiečių il
gai ir maloniai minimas. Puo
tos mūsų didžiulėj kolonijoj 
dažnos. Bet puotos Vyskupui 
pagerbti — retos.

Kaip gyvenu Chicagoj at
simenu tik trečių puotų su
rengtų ganytojams. Buvo tai 
a. a. ark. Matulevičiui (Šv. Ka 
zimiero Akademijoj), vysku- 
pui P. Bučiui ir štai dabar at
sisveikinimo puota vyskupui 
T. Matulioniui.

Jau šimtai bilietų parduo
ta. AKD dirba kukliai, tyliai, 
nuoširdžiai. Dalyvaus Liet. 
konsulas A. Kalvaitis, visa 
Chicagos prov. dvasiški ja. To- 
astmasteriu bus Kunigų Vie
nybės sekretorius, klebonas 
kun. A. Linkus. O programų 
rengia sesutės Kazimierietės 
tokių, kuri tinka taip retam 
ir brangiam svečiui. Kas no
ri užsisakyti vietų bankiete, 
šaukit: Prospeet 0090.

Rėmėja

Garuckaitė, S. Vodmanaitė iš
dalino bilietus nariams. Bun
co su gražiomis dovanomis į- 
vyks gruodžio 1 d. 1 vai. po
piet šv. Jurgio mok. kamba
ryje, ant. 2 lubų. Visas pelnas 
eis paramai vietinių seserų 
mokytojų, kurioms parama rei 
kalinga. Malonus siurprizas 
ištiko rėmėjas kuomet susi- 
rinkiman atsilankė mūsų my
limos sesutės mokytojos: virši
ninkė sesuo Ona - Maria ir 
sesuo M. Gabrielė. Jos rėmė
joms savo nuoširdumu ir mei
lumu pakėlė dvasių ir davė 
naujos inspiracijos darbams. 
Lauksime brangių “viešnių” 
visuomet rėmėjų susirinki
muos. Kadangi mūsų gerb. 
klebonas, pralotas M. L. Kru
šas kvietė mus prisidėti prie 
parapijos bazaro (gruod. 5-6-7 
d.) nutarta pasidarbuot pa
rapijos naudai. Čia pat išrink
ta bazaro komisijon mūsų vei
klioji Cecilija Petraitienė (jau 
ketvirtų darbų ši brangi vei
kėja šįmet apėmė dirbti) ir 
Emilija Ežerskienė. Joms duo
ta teisė kooptuot daugiau vei
kėjų darban.

Sekantį susirinkimų nutar
ta kviesti atvirutėmis, kad 
visos narės dalyvautų, nes

A. A. KUN, JUOZAPAS 
SVIRSKAS

VISI, 0 VISI Į BALIĮĮ
Draugystė Šv. Cecilijos, ku

rioje priklauso visa North 
Side, rengia didelį savo me
tinį balių, North-West-Sidės 
Hali, North avė. prie pat We- 
stem avė., visiems northsidie- 
čiams gerai žinomoje ir visų 
mėgiamoje svetainėje. Ji vi
siems lengvai ir greitai pa-

Kunige Juozapai! Netikėtai 
anksti atsiskyrei. Tr ūmai ta
ve Viešpats pašaukė pareiti 
namo. Nuliūdę mes renkamės 
laidoti tavo palaikus.

šaltame kape tau teks lik
tis ir būti jame. Tr gal tik 
Vainikų dienoje kas iš tavo ' siekiama. Kaip viršuje minė- 
mokslo draugų ar pažįstamų ' jau, tai baJius bus didelis ir 
atsiminę prie tavo kapo klaup-; linksmas. Mat joje priklauso 
sis už tavo sielų atkalbėti Vie-1 gana daug ir rinktinio mūsų 
špaties maldelę. - kolonijos jaunimo, kuris tos

Man jau nebereikia tau lin- j draugijos yra ateities viltis 
keti daug labų dienų, tik tu-! ir jos pasididžiavimas, nes jai

negresia greita mirtis kaip 
kad kitoms mūsų draugijoms,, 
kuriose randasi vien tik sene- 

čia. ’ į liai kurie neturi vilties pali-
Kun. Juozas. J. čužauskas kti draugijų savo jaunesniajai 

'kartai, nes joje jaunųjų nėra. 
Kalbant apie balių, reikia tiek 
pasakyti, kad draugijos veik-

rin tarti: te Dievas Visagalis 
duoda tau amžinų atilsį, o 
amžina šviesybė tau te švie-

likt kiekvienai parapijai, o 
jei apskričiui rengt bendrai, 
tai skirtingoj dienoje.

Raportas iš bankieto sutik
tuvėms katalikų organizacijų Į 
atstovų dalyvavusių Viso Pa
saulio Lietuvių Kongrese Kau 
ne. A. Bacevičius ir kiti pra
nešė, kad labai gerai pasise
kė. Svečių buvo 117, tai dau
giau kaip tikėtasi. Nuotaika 
ir tvarka buvo linksma, ma-
loni ir pavyzdinga. Tad nusi

bos priešmetinis susirinkimas sehė visais žvilgsniais. Tai 
nuopelnas komisijos — K. Ra-įr

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJĮĮ DR-JOS 2 SK. 
NEPAPRASTAS SUSI

RINKIMAS

mažai bus ir lietuviškų, kurie 
visuomet užsnūdusių lietuviš
kų publikų atgaivina. Tas ži
noma atsitiks ir minimame ba 
liuje. Svetainė yra didelė ir 
erdvi, o valgykla irgi nema
žesnė, bus galima gauti už la
bai žemų kainų vakarienę ko 
skaniausių. Be to bus galima 
ir troškulis numalšinti. Ypač 
smagu pranešti, kad troškulio jBoreišį, Vernon Highway ir,.

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

lioji komisija jau nuo seniai 
darbuojasi, kad visus atsilan
kiusius pilnai patenkinus; su
lig jų pranešimo yra paimta 
puikiausi orkestrą, kuri gries 
vėliausius šokius. Žinoma ne-

PRANEŠIMAS

PRIEŠ AUKŠTAS KAINAS

CICERO. — Šiandie, lap- 
čkienės ir Sriubienės. Rapor- kričio 13 d., Lietuvių Liuosy- 

bės salėj, United Conference 
laikys susirinkimų reikale au-

daug naujų reikalų reiks 
aptarti. Susirinkimas įvyks 
lapkričio 29 d.

Išrinkta trys atstovės Lab
darių 16 seiman su auka $3.00.

Susirinkimas uždaryta mai-., . .„ ba įgaliota kreiptis i Kunigų da, kuria atkalbėjo sesuo Ona , A. ./ . .

'tas su džiaugsmu priimtas. 

Katalikų Akcija 

Šiuo klausimu apskr. valdy-
kštų maisto produktų kainų. 
Visų delegatų ir delegačių pra 
šome atsilankyti. E. K.

Marija.

PASTABA: Prašome visų 
rėmėjų pagaminti bent po 
vienų dovanų bunco party 
gruodžio 1 d. taipgi pasiimti 
bilietų ir juos išplatinti. Ku
rios dar neturi bunco bilietų, 
gali jų gauti pas fin. rašt. K. 
Garuckaitė, 3349 Lituanica 
Avė. Koresp.

FEDERACIJOS APSKRI
ČIO SUSIRINKIMAS

Lapkr. 6 d. skaitlingas mė
nesinis sus-inas įvyko Aušros 
Vartų parap. svet. Neatsilan
kius raštininkui, tai dienai ra- 
štininkaut pakviestai 
rmin. Kazlauskas.

T* spalių 9 dienos komisija 
išdavė raportų iš apskričio be- j 
ndrai rengto Vilniaus užgrobi
mo paminėjimui vakaro. Tru
putis diskusijų. Bet kun. M. 
Urbonavičius, MIC. gan aukš
tai įvertindamas vakaro sėk
mės, sako — pavyko labai gra 
žiai ir žmonių sulig aplinky
bių buvo gan skaitlingai. O 
kad publikos neatsilankė tiek,

Vienybė ir laukti iš jos pri
tarimo ir patarimo iki sekan
čio Feder. apskrido siis-mo, 
kad turėjus jau gatavus pla
nus sekančiame Fed. apskr. 
sus-me, gruodžio 4 d. Brighton 
Parko skyrius praneša, kad 
skyrius ir viet. kleb. kun. A. 
Briška mielu noru pritaria ir 
laukia, kad jų parapijoje ir 
šįmet būtinai veiktų Liaudies 
Un-to kursai. Reikia tikėtis, 
kad ir pas visus gerb. klebo
nus bus toks pat pritarimas 

i ir kad Kun. Vienybė mielu 
noru. tam pritars.

1934 metais kursus vedė vie 
nas asmuo — L. Šimutis. Šį
met apskritys rekomenduoja 
tvarkyti kursų programų kie
kvienai kolonijai, nes prama- 

vice pi- , tomą, kad taip galės būt dar 
geresnės pasekmės.

Įvyko lapkr. 8 d. Susirinko 
nedaug rėmėjų, nes tai buvo 
ekstra pasitarimas. Pasidalin
ta žiniomis, 2 sk. pirm. A. Nau 
sėdienė kvietė rėmėjas daly- 
vauti J. E. vysk. T. Matulio
nio išleistuvėse lapkr. 17 d. 
Šv. Kazimiero Akademijos au
ditorijoj. Kvietimas visų pri
imtas.

patamautojų tarpe bus ir gra
žiosios lyties, kurios su šyp
sena visus aprūpins.

Todėl visi, o visi northsi- 
diečiai ruoškitės ir rengkitės 
patekti į tų linksmų Šv. Ce
cilijos draugijos balių. Būsi
te patenkinti visu kuo. Taip
gi lauksime ir svečių Iš kitų 
kolonijų su linksmais. Ir vai
šingais nortbsidiečiais pralei
sti šeštadienio vakarų, t. y. 
lapkr. 16 d. North-AVest salėj.

Lietuvytis

BRIDGEPORT. — Dr-stė 
Palaimintos Lietuvos susirin
kimas įvyks lapkričio 13 d. 8

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Chicagos ir apylinkės lietu- • Gruodžio 15 d. Kulpont, Pa. 
vių kolonijas Jo Ekscelencija j Per Kalėdas — Mt. Carmel, 
vyskupas T. Matulionis baigs Pa.
lankyti iki lapkričio 15 d. Nuolatinis J. E. vyskupo T.

~ , T 'Matulionio antrašas: The HolvGruodžio 1 d. pas kun. Ig. i„ _ x . . •r ' Cross Rectory, Mt. Carmel, Pa.
Informacijų reikale kreip-

25th St.. Detroit, Mieli.

Gruodžio |8 d. pas kun. F. 
Garmų, 114 Spring Garden 
St., Easton, Pa.

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

Kun. A. Linkus

ti. Kai kurių norima tuos ru- metais įplaukdavo tik lapkri-
mus išgelbėti pavedant kokiai čio pabaigoje.
labdaringai ar moksliškai or
ganizacijai. Rūmai pastatyti 
prieš 60 metų. Marshall Fiel- 
do šeimyna yra viena garsiau
sių Chicagoj.

1,000-nio
skaičiaus garbę gavo darni 
laivas “Nelly” įplaukdamas 
į Klaipėdos uostų spalių 26 
d. su 1,000 tonų cemento kro 
vinių.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
LIETUVIAI ADVOKATAI:

1,000 LAIVŲ ĮPLAUKĖ J 
UOSTĄ

KAUNAS. -— Šiais metais
Parbloškė senų motelį. Mrs. rekordinis laivų judėjimas 

Rhoda Walsh, 72 m., prie na- 1 Klaipėdos uoste. Spalių mėn. 
mų 3238 Floumoy St. buvo ! 26 d. į Klaipėdos uostų įp

laukę tūkstantinis laivas. 
Toks laivų skaičius pereitais

REAL ESTATE PARDAVIMU

' 6 kambarių namas, 9 lotai,
prie pat upės. 2 karų garad- 
ž.ius, vištinyčia, gazas, elektra. 
P/> mylios nuo Elgin. Tinka
ma auginimui daržov ių ar viš
tų.

F. KESNER 
76 S. Union St.

Elgin, IU.
PARDAVIMUI NAMAI

jauno plėšiko užpulta. Plėši 
kas jų parbloškė ir pagriebęs 
piniginę pabėgo. Piniginėj bu 
vo $1 ir laikrodis $20 vertės 

Nesivėluokite su Kalėdų do
vanomis. Chicagos pašto vir
šininkas p. E. Kruetger ragi
na nelaukti paskutinių dienų, 
bet jau dabar pradėti rūpin
tis Kalėdų dovanomis, būtent 
tokiomis dovanomis, kurias 
siųsite į kitus miestus ar kra
štus. Jis prašo: “Dovanas iš-I Nemeskite pinigus veltui mo- 
siųsti anksti užadresuoti aiš- ,kėdami rendų, nusipirkite sau
, . . ii- -t* i 'narnų. 2 fletu po 5 kambarius k.ai, supakuoti gerai. Parcel mfirJ namas wp, 
post rata, yra 14 centų sva- iparsiduos už pirmų teisingų 
rui. Laiškai, atvirutės ir laik- pasiūlymų. Kreipkitės pas:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčios 

vakarais 9 Iki 9 
Telefonas CAIfal 1176

NAMAI: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPubllc 9000

Telephone: BOUlevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

raščiai siuntimui į Lietuvų Ka
vai. vak. Chicagos Lietuvių . ledoms bus priimami tik ligi! 
auditorijoj. Malonėkite į laikų Į gruodžio 12 d.” Bet tos die- 
pribųti, nes yra daug kas ap
tarti. Kurie pasilikę su mo
kesčiais maonėkite užsimokės 
ti. Taipgi bus renkami darbi
ninkai į draugijos rengiamų

Skyrių atgaivinimas

Apskritys šįmet ryžtasi dė
ti visas pastangas stiprinimui 
skyrių ir tvėrimui naujų ten, 
kur jų dar nėra. Apskritys 
pilnai tikisi visų gerb. klebo
nų pritarimo. Tad iškaJno ap
skritys rekomenduoja vietos 
veikėjams pradėti ruoštis prie 
skyrių organizavimo savose

kiek tikėtasi, tai dėlto, kad I kotanijose, “lydžiai sekant ku- 
katalikams nedera savose pa- niK® Balkf,n0 ref<“rat« tilpus‘
rapijose apleist pamaldas ir 
eit kitur švęsti Vilniaus ge- 
dulofi dienų. Nes visose para
pijose spalių 9 d. buvo pamal
dos už žuvusius karžygius dėl 
Vilniaus ir Liet. Laisvės ir 
žmonių buvo pilnos bažnyčios 
vietinėse parapijose. Tai toks 
gerb. klebonų nusistatymas. 
Tai pamoka ateičiai, nerengt

Bunco party komisija K. vienų vakarų bendrai, bet pa-

J. STANKOWICZ 
4559 3. Paulina

arba telefonuokite
YARds 0145

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago
nos nelaukite. Išsiųskite anks
čiau.

Griaus rūmus. Pagarsėjusio 
biznieriaus Marshall Fieldo 
rūmai, 1905 Prairie avė., yra

vakarų, kuris bus lapričio 24 i jau kraustomi. Juos ketinama J 
d. Lietuvių Auditorijoj. nugriauti. Dabartiniai jo vąl-

Valdyba ,dv tojai neįstengia jų užlaiky- į

“DRAUGO” KALENDORIA11338 j 
METAMS GATAVI

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

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola
tiniams “Draugo” 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 sųskaitas 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.

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, visvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

“ Draugo” 219 ir 220 nume
ruos rūgs. 17 ir 18 dd.

Kviečia į seimų

K. Sriubienė kvietė į Labda, 
rių Sųįjungos seimų Šv. Anta
no parap. Cicero, III. Į seimų 
apskritys įgaliavo 4 atstovus: 
B. Nenartonį, Kazlauskų, K. 
Sriubienę ir Kriščiūnų.

J. Šliogeris

ĮOl IN P. IW AI l>
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KEIS l UČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '135, 6 Sedan 67, Kąrant, kaip naujaa..........................9946.
BUICK '35, 6 Sedan 47, daug ekstras, garant......................... H95.
BUICK '34, 5 Sedan 57, labai puikiam stovy......................... 746.
BUTCK '34, 6 Coupe 58, kaip naujas, garant.......................... 746.
BUICK '33, 5 Coupe 58, tobulam stovy....................................... 496.
BUICK '33, 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 495.
BUICK '33, 5 Club Sedan 91, gražus karas.......................... 696.
BUICK '33. 6 Coupe 68, tobuloj tvarkoj...................................... 646.
BTTICK r32, 6 Coupe 96, labai pulkus karas............................ ISO.
BUICK '32, 5 Sedan 87. gerai bėga, .......................................... 460.
BTTICK '32, 5 Sedan 57, idealus Kelmynai..................................... .195.
BTTICK *31, 5 Sedan 67, geroj tvarkoj, žema kaina............. 295,

CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai pulkus karas.............. 995.
CADILLAC '32. 5 Sedan, tobulaVn stovy,.-................................. 895.
CADILLAC '31, 5 Town Sedan, gražus karas........................... 446.
CADILLAC ’29, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj........................... 195.

CHRYSLER '36, 6 Sedan, trunk, kaip naujas, garant...... 795.
DODOE '34. 5 Sedan, 2 durų, labai Svarus........................... 446.
LA SALI.E '31, 6 Sodan, labai puikiam stovy..................... 176.
LINCOLN '30, 5 Sedan, gražus karas........................................... 296.
PACKARD '32. 7 Custom Sedan. tobulam stovy.................. 776.
PACKARD '30. 7 Sedan. geroj tvarkoj......................................... 295.
PONTIAC 8 '35, 6 Tourlng Sedan, naujo karo garant., RPECIAI.
PONTIAC 8 '34, 5 Sedan, tobulam stovy................................. 495.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

[~~CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run ]


