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SMARKIAU BUS KOVOJAMA PRIFS 
NEPADORIAS FILMAS

Smerkia T. Sąjungos sankcijas; 
grasina kerštu

SKELBIA, KAD KARAS AFRIKOJE 
BUS VEDAMAS

ROMA, lapkr. 17. — Rytoj 
vykdomos T. Sąjungos skirtos
sankcijos (bausmės) prieš Ita-
1 * • *liję.

Fašistų vyriausioji taryba, 
pirmininkaujant pačiam dikta
toriui Mussolini, vakar nus-
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AVASHINGTON, lapkr. 17.- 
Jvykęs čia krašto katalikų vys 
kupų metinis suvažiavimas nu- 

1 sprendė daugiau įsigilinti į 
kampaniją prieš nepadorius

rytas iš vieno arkivyskupo ir 
keturių vyskupų. Numatyta 
žymiai praplėsti Padorumo 
legijono organizaciją.

Komitetas krutomųjų vaiz-
krutomuosius vaizdus teatruo- dų reikalu sudalytas 1933 mė
sė. tais, kai šių vaizdų gamintojai

Šiam žygiui padaryta nauja įspėti nutraukti gaminus pu»’- 
programa, kurios vykdymui į vinus vaizdus atsisakė klausy- 
planą išdirbs komitetas, suda- ti įspėjimų.

RIETENOS TARP MEK
SIKOS VALDOVŲ

MEXICO CITY, lapkr. 16. 
— Nežinia kokio likimo gali 
sulaukti Meksika, kurią, žiau-

prendė, kad lapkričio mėn. 18 rjaį valdo revoliucinė parti- 
diena visoj Italijoj kaip rytoj, ja.
taip ir kas metai turi būt mi- i Prezidentas Lazaro Carde- 
nima, kaipo “gėdos ir netei- pas, šios partijos narys, sun 
singumo” diena. Pažymėta, jkiai serga. Galimas daiktas, 
kad pasaulio valstybės užsit- kad dėl to jis turės pasitrauk

Filipinų naujos valstybės pirmasis preridentas Manuel Ouezon su savo šeima.
Penktadienį jis inauguruotas prezidentu Maudos mieste. (Acme Photo)

raukė gėdą neteisingai nusi
kreipusios prieš Italiją. Ir šis 
įvykis su didelėmis raidėmis 
bus pažymėtas tautos istorijoj.

Mussolini prie progos dar 
kartą smerkė iškeltas sankci-

ti iš prezidento vietos.
X.

Dabar tarp šios partijos 
vadų vyksta didelės rietenos 
klausimu, kas turės užimti 
sergančio Cardenaso vietą. 
Kiekvienam jų norėtųsi pa-

KATALIKŲ UNIVERSITE- NETIESA, KAD POPIE- 
TO RADIJO PROGRAMA ŽIUS SIEKTI! ATIDĖTI

KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
STOVIS FILIPINUOSE

PRADEDA SALTI LENKUOS SANTY
KIAI SU VOKIETIJA

VARŠUVA, lapkr. 17. — nacių bičiulį užs. reikalų mi- 
! Lenkų karo veteranai rytoj nisterį Beckų. Kalbama, kad i pradeda suvažiavimą, kurin prancūzų vyriausybė žada Len 
! atvyko gausinga prancūzų ka-Įkijai finansinę pagalbą, jei 

. ro veteranų grupė. Šia proga min. Beckas pasitrauks iš ka- 
• laikraščiai rašo apie numato-. bineto.
, mų Lenkijos susiartinimą su Į Lenkija reikalinga f>askolos

jas prieš Italiją ir pareiškė, teikti prezidento vieton, nes
kad Italija imsis keršto “akis tai yra puikiausia vieta su-
už akį” ir prieš brutalumą ko- rinktį didelius lobius. Apsuk-
vos brutalumu. Pasibaigus ka- rug (bailes prezidentaudamas
rui, sako Mussolini, Italija at- tapo milijonieriumsimius draugingas sau valsty- ., .... j., : . Nežiūrint to, jie visi stovibes ir pirmiausia tik su jomis . , ,
, . , . , , uz socialistiską mokslą mokv-tures draugingus ekonominius ,, , *

, , ... klose. Sako, tas mokslas rei-ir prekvbos santykius. ,
. kalingas skurdžiams, ne jie-

Pauliau paskelbta, kad ka- Sn Sofia|ilrtisk„ mokslu
ras ir toliau bus vedamas Eti- .. ......» ,. , xy.. jie tikisi išgriauti kriksčionv-
opijoje, kad užkariavus tą vai
stybę. Mussolini pakeitė karo i ___
pajėgų vyriausiąjį vadą. Bū- j ,Q KUNIGų įR VIENUOLIŲ 
tent, gen. de Bono atšaukė ir KREMTA IŠ ETIOPIJOS
jo vieton pasiuntė gen. P. Ba- _______
doglio, generalio Stabo virsi- ' R0M(A^ lapkr. 16 _ Gau. 
n'nko- I (a ^inių, ka(| jjį Etiopijos iš-

tremta 10 consolata misionie 
rių — kunigų ir vienuolių 
seserų. Tai padarė ne Etio
pijos vyriausybė, bet lokalis 

(viršininkas). Iš-

WASHINiGTON, lapkr. 16. 
— Ryšium su Amerikos Ka
talikų universitdto dienos mi
nėjimu įvyks šio universiteto 
parengta programa per radi
ją šio lapkr. mėn. 24 d.

VATIKANAS, lapkr. 16 
— Amerikos (U. S.) spaudo 
je tomis dien< mis paskelbta 
žinia, būk Popiežius siekiąs 
kad T. Sąjungos paskelbtos 

Programa bus transliuoja- sankcijos prieis Italiją būtų 
?wa per Colmnbią Broadcast--| atidėtos tohstfham laikui, 

ing sistemos tinklą nuo 12:45 i
iki 1.-00 dieną. 1 K Va-tikano griežtai nžgi-

______________ narna ta žinia. Pažymima;
Popiežius visiškai neliečia

AViASHINGTON, lapkr. 16. 
— Naujoj Filipinų salų vals
tybėj Katalikų Bažnyčia uži
ma didingą vietą. Yra ketu
riolika arkivyskupijų ir vy
skupijų ir viena apaštališka 
prefektūra. Filipinų salos 

1,1 ų K tąkįp. /pat turi apaštališką de- 
! legatą. Didžiausia bažnytinė 
dalis yra Manilos arkivysku
pija — turi apie 1,480,000 
katalikų. Šios arkivyskupijos

Prancūzija. Pažymima, kad 
Lenkijos santykiai su Vokieti
ja palaipsniui ima vis daugiau 
šalti.

geležinkelio tarp Aukštosios 
Silezijos anglių kasyklų ir 
Gdynios užbaigimui. Amerikoj 
negali gauti. Beliko tik Pran
cūzija. Ši gi, kaip aukščiau

Prancūzijai palanki spaudos sakyta, reikalauja, ministerio 
lalis ir toliau intriguoja prieš Becko pasitraukimo.

------------------------------<***•

RUMUNIJA ĮSPĖJAMA, 
KAD GINKLUOTŲSI

ŽYDO POGROMAI 
VARŠUVOJE

PRIEŠ VOKIETIJOS AM- sankcijų klausimo, bet jis1 priešakyje yra arkivyskupas
daug laiko aukoja taikos šie-Į M. J. O’Doherty, kurio gimti- — Rumunijos karalius Karo- 

! kimui. Šventasis Tėvas ypač nė yra Airija. Vyskupas AV. į isPčja savo krašto politi- 
dirba, kad taikon patraukus
Italiją, Prancūziją ir Angli
ję- • '

BASADORiy
Vokietijos ambasadorius 

Am. J. Valstybėms, dr. Hans
Luther, su bjūriu palydovų , Vatikanas nebeturi diplomą 
lanko vokiečius amerikiečius, tiniŲ santykių su T> 
gyvenančius vakarų centro . įr p0pjeįjng negali susi-
valstvbėse.

BUKAREŠTAS, lapkr. 16

T. Finnemann yra vyskupu partijų vadus, 
pagelbininku. Pastarasis gi
męs Vokietijoje ir kokį laiką 
kunigavęs Chicagoj.

VARŠUVA, lapkr. 17. — 
Vakar čia siautė didelės riau
šės prieš žydus.

kad jie Nacionalistai studentai iš-

MAKALE, Etiopija, lapkr.
17. — Trys italų korpusai y- 
ra įsikasę šiame fronte ir lau- 
kia įsakymo, kad žygiavus vaWova8 
pirmyn. Italai nori paimti A- tremti j. Rajo> Kaffa prwin 
mba Alaji, kurį kaip pranešta,

^etiopiečiai atkakliai gins. Im-
sratorins įsakęs etiopiečlamtf 

nieku būdu nepaduoti šios po
zicijos.

cijos.

PRIEŠ PARAPIJŲ MO
KYKLAS

ITALŲ DARBININKAI NE
RIMSTA ERITRĖJOJE

ASMARA, Eritrėja, lapkr. 
16. — Tarp vietos italų dar
bininkų pasireiškia nerimas. 
Daugelis jų reikalauja, kad 
jie būtų grąžinti Italijon.

Vietos italų laikraštis Quo 
tidiano Eritreo įspėja darbi
ninkus, kad jie Būtų draus-

OLYMPIA, AVash., lapkr. 
16. — AVashington valstybės 
vyriausias prokuroras Hamil 
ton išaiškino, kad mokyklų 
distriktai nėra autorizuoti bu 
sais vežioti katalikiškų mokv-į 
klų vaikus. Bušai tarnauja iš
imtinai tik viešosioms moky
kloms.

Centralia mokyklų distrik- 
tas No. 9 buvo reiškęs noro

, siekti su Sąjunga. Tik gali, 
Minn., katalikiš-1 reikale, daryti įtakos pavie- 

nioms valstybėms.
St. Paul, 

kas laikraštis AVanderer pa
skelbė įspėjimą to miesto ka 
talikams vokiečiams, kad jie 
nedalyvautų ambasadoriaus 
priėmime, kai jis nuvyks į 
lą miestą.

Minėtas laikraštis taip da
ro, kad Vokietijos nacių vy
riausybė persekioja katalikus.

Neįmanoma, kad katalikai 
galėtų teikti pagarbos nacių 
vyriausybės, atstovui, pareiš
kia to laikraščio vedėjas.

PASKIRSTO ŽYDUS I 
KATEGORIJAS

BERLYNAS, lapkr. 17. — 
Nacių vyriausybė paskelbė įs
tatymą, kuriuo Vokietijos žy-

mingi, kadangi vyriausybė Rusais vežioti ir parapijų mo dai paskirstomi į keletą kate-
gali “netekti kantrybės.” kyklų vaikus į 

namo.
mokyklas

HOOVERIS IMA DALYVAU
TI POLITIKOJE

Kadangi ispanų amerikie 
čių karo sėkmėje ispabai mi
sionieriai turėjo apleisti Fi
lipinų salas, Bažnyčia ne ma
žai nukentėjo dėl kunigų trū
kumo. Tačiau didelė pažanga 
ir vėl padaryta, ypač pasku
tiniuoju dešimtmečiu.

(Filipinų valstybės pirmasis

imtųsi bendrai rūpintis apie vaikė žydus studentus iš uni- 
krašto ginklavimąsi. versiteto ir leidosi miesto gat-

Karalius pareiškia, kad ita ™mis Šūkaudami mušti žy- 
lų etiopiečių konfliktas ver- |'*Us- Žydai praeiviai buvo puo 
čia kiekvieną Europos vals- laini, žydų parduotuvių ir rūs
tybe imtis atitinkamų saugu t°ranU langai daužomi, 
mo priemonių. Paskiau viena studentų gru

----------------- pė mėgino sukelti demnnstra-
TIKISI SERGANČIUS GY- icijas priešais Č<koslovak.jos 

DYTI KOSMIŠKAIS Į pasiuntinybę.
SPINDULIAIS Policija įsikišo vienui ir ki-

-------- tur. Daugiau kaip 20 studentų
PALO ALTO, lapkr. 14. • areštuota.

— Kosmiškų spindulių tyri- Panašios lenkų riaušės su-
NEW YORK, lapkr. 17. —

Visi daug susidomėję, kad bu- prezidentas Manuelis Quezon
vęs prezidentas Hooveris ima yra katalikas. Keletą metų at n-tojag Joh’ Kalsey laikosi keltos ir Lvove, 
vis gyviau dalyvauti krašto gal ji* grįžo savo protėvių v.teorįjog: _______
P°litik°je- Bažnyčion. Į “Kosmiški spinduliai palai-'

.lis čia sakė politinę prakal-1 Prieš Amerikos okupaciją kf) visokią gyvybę, tvarko vi->
bą ir pasiūlė respublikonams salose buvo 2,137 mokyklos. gU8 daiktus visatoje ir yra 
savo vienuolikos posmų plat- Šiandien gi yra 7,671 vi^°ji į energijos pagrindas.” 

mokykla.
Savo laboratorijoje jis bai

(Magellanas 1521 m. rado
formą.

Patys respublikonai bijo, 
kad jis neiškiltų į partijos 
priešakį, kadangi tas reikštų 
didelį smūgį partijai 1936 me
tais.

KVC VYRIAUSIOJI 
VALDYBA

MUSSOLINI BAUDŽIA 
BANKININKUS

ROMA, lapkr. 16. — Už 
pinigų “butlegeriavimą” ke
turi Genoa miesto bankinin
kai italai ištremti salon ir jų 
bankai uždaryti. Be to, nu-

CHICAGOS MAJORAS 
POLICIJAI

Chicagos majoras įsakė, 
kad miesto policija švariau 
rėdytųsi, kad visados būtų

ir' gorijų ir nustatomos taisyk- *. 
lės, su kuo žydai gali ir su kuo 
negali tuoktis, taip pat kurie 
gali ir kurie negali būti kraš
to piliečiais su balsavimo ir 
kitomis teisėmis.

ŽMOGŽUDYSTĖS CHI
CAGOJ

gia statvti aparatą ir tikisi, 
Filipinų sala* ir 16 metų pa- kftd g mgn€aių jau gal?a
skiau įsteigta Manilos vysku panaudoti kosmiškus spindu- 
pija. Po septynerių metų vy- lius įyairhj ligų ^.dymui. 
skupija pakeista arkivyskupi-

Svarbiausia jo statomo apa 
Amerika atliko didelius dar rat0 dalis yra 102 pėdų auk5

ja

bus tarp filipiniečių valdyda
ma salas, bet ispanai misio
nieriai pirmieji jų tarpan įne 
šė civilizaciją ir krikščionybę.

dailiai apsiskutę, su švario- 
bausti dar didelėmis pinigiš-, mis apykaklėmis ir žvilgan- 
komis baudomis. čiais bateliais.

MARSELIS, Prancūzija, 
lapkr. 16. — Du prancūzų
kariuomenės ir laivyno lėkr 
tavai susidaužė Fos įlankos 
padangėse. Žuvo 7 lakūnai.

Pereitą savaitę Chicagoj
nužudyta keletas asmenų.
Penktadienį nužudyta du an- įįįį7^ k»V»W"filijuni^ 
manys dienos laiku. Pašino- | 
do>, kad nužudytieji turi po-i 

liciniū8 rekordus.

Policija yra bejėgė. Ji tik 
spėja, kad gaujos atgaivina 
tarpusavę kovą dėl prekybos 
alkoholiu.

KAUNAS. — Butrimonių 
apylinkės kaimuose pas dau
gumą ūkininkų šiemet buvo 
labai menkos bulvės. Vieto
mis vos sėkla grįžo.

čio plieniniai stielmi spindu
lių kolektavimui. Stiebų vir
šeliai nudažyti grynuoju ra-

KAUN1AS. — KVC Vyr. 
Valdybos nariai savo posėdy 
pasiskirstė pareigomis šiaip:

•Vysk. T. Matulionis —r pir 
mininkas.

Prof. Pr. Dovydaitis — I 
vicepirmininkas.

Kun. V. Mieleška — II vi
cepirmininkas.

Dr. J. Leimonas — sekre
torius ir iždininkas.

Dr. J. Skrupskelis — II se
dijumu, kurs pritraukia kos- kretoriu".
miškus spindulius ir šie su- Visi kiti yra Vyr. Valdy- 
imami aparatam boR nariai.

Anot Kateey, padangėse y- 
ra pilna kosmiškų spindulių, 
tik ikišiol neturėta priemo- j 
nių juos surinkti d&iktan 
(krūvon). Dabar rasta prie
monė.

ORAS
CHICAGO IR APYLINK. -

Debesuota; gali būt lietaus; 
maža temperatūros atmaina.

s
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RElK&MINGAS JUBILIEJUS

Šiomis dienomis suėjo 50 metų nuo įsi
steigimo Šv. Kazimiero lietuvių parapijos, 
Pittston, Pa.

Ar tik nebus pirmoji grynai lietuvių pa
rapija Amerikoj, mininti savo gyvavimo auk-* 
ainį ^jubiliejų.

Rodos, kad kai kurios parapijos, būtent 
Shenandoab, Pa., Freeland ir nymoutli, Pa. 
buvo pirmiau įsisteigusios, tačiau jos buvo 
steigiamos drauge su lenkais ir tik vėliau 
lietuviai atsiskyrė nuo lenkų.

Lapkričio 17, 18 ir 11F dd. bus švenčiami 
Šv. Kazimiero auksinio jubiliejaus minėji
mai Bažnyčioje bus specialės pamaldos, o 
salėse koncertai, vakarienė ir kitokie paren
gimai.

Šios auksinį jubiliejų švenčiančios para
pijos klebonu yra kun. Jonas Kasakaitis, ži
nomas mūsų visuomenės veikėjas ir didžiau
sios mūsų organizacijos — LRKSA centro 
dvasios vatlas. Šioj parapijoj jis klebonauja 
jau, rodos, dvidešimt ketvirti metai. Jų gra
žiai sutvarkė, išmokėjo skolas, bažnyčių pui
kiai išpuošė, įtaisė didelius vargonus, šv. 
Kazimiero bažnyčia yra viena gražiausių lie
tuvių bažnyčių Amerikoj. Jų statė ir joj 
keletu metų klebonavo a* a. kun. Antanas 
Kaupas, pirmas “Draugo” redaktorius.

Girdėjome, kad kun. Kasakaičio ir jo 
padėjėjų rūpesčiu yra išleista “Pittstono Lie
tuvių Istorija”. Neabejojame, kad joje bus 
daug vertingos medžiagos Amerikos lietu
vių istorijai. Kaip greit tų knygų gausime, 
apie Šv. Kazimiero parapijų parašysime pla
čiau.

Tuo tarpu sveikiname pittstoniečius ir 
jų klebonų, sulaukusius savo parapijos reikš
mingo jubiliejaus.

LRKSA RENGIASI PRIE VAJAUS

Ši didžiausioji mūsų fraternalinė organi
zacija visu frontu rengiasi prie jubiliejinio 
vajaus. LRKSA organas “Garsas” tuo rei
kalu taip rašo:

“Susivienymo auksinis jubiliejus, ta 
garbinga organizacijos sukaktis, turės' 
įjudint visas kuopas. O patyrimas rodo, 
kad nežiūrint kaip blogi ir sunkūs lai
kai, dirbant vis dėlto naujų narių gali
ma prirašyt. Tų gyvai liudija pereito 
vajaus pasėkos. Pirmas vajaus dovanas 
laimėjo mažų arba vidutinių kolonijų 
kuopos, o jei Išnašiai būtų įsi judinę ir 
1 >adi r bėję pačių didžiausių, tai būtume 
sulaukę ne devynių (nepilnų) Mintelių 
naujų narių, bet kelių tūkstančių“. 
Kadangi jubiliejinis Susivienymo seimas

bus Chicagoj, dėl to, reikia manyti, ehiea- 
giečiai imsis darbo iš visų savo jėgų, kad 
kuodaugiausia prirašyti naujų narių prie 
Sios naudingos organizacijos.

PATARIA REZIGNUOTI

• f

* « ' • mdienis, lapkr. 18 d. 1933

kumento ir asmeninę kondolcucijų pri
kergti, — bet pušalinti reikia, lr caras 
Nikalojus 11 ilgai, ilgai buvo užsispyręs 
nelikviduoti ftturmcrio ir kitų netinka
mų ministerių, nors visos rusų partijos

Lietuviai Chicagoje
Adv. Charles P. Kai

mūsų tauta yra skaitlingu, fijų. Nustatyta, kad jis Kau-
tiktai ne galinga politikoje, ne yra padaręs dar kelis va-
Kitos tautos jiems užkabinu gystės iš butų. Dabar yra
maišų ant pečių ir siunčia juos Saug. l)ep-to daboklėje. Kr.

AUS UŽ AKĮ

Studijuodamas Chicagos lie- ma, jie turėjo šimtus tūkstan- pirma kitų tautų, kad jie pa- policija stengiasi nustatyti jo 
to reikalavo. Pagaliau juos pašalino, uet tuvius, sutikau nepaprastų čius dokumentų tų, katrie y- laikytų valdiškų mašinų. Jie asmenybę,
revoliucijos ugnis jau tiek buvo įside- kliūčių. Mūsų išeivijos tvrinė- ra tapę piliečiais. Tada aš gauna įsakymus mokėt dide-
gusi, kad tas nieko nepagelbėjo. Buvo jinias mane privartė pašvęst pradėjau ieškot po tas senas liūs taksus ir iki šiol jie visi
jau pervėlu... i tam tikrų laikų ir surast kiek knygas. Beveik nei vieno iie- buvo patenkinti, kadangi nė-

“ Užsispyrimas politiškuose kriziuoso lietuvių yra Cook County. tuvio nesuradau iš tų laikų, ra politiškai organizuoti. 16-
dažniausiai baigiasi tragingai. Taigi kul- Statistika paduoda, kad 72,- kad jis nebuvo pasivadinęs eitis lietuvių buvo iki šian- Amerikietis Goidon M
tūringų valstybių miuisteriai, pasimokinę 146 lietuviai yra Cook Coun- save Rusas. Kadangi Lietu- dienai labui apgailestaujama, <,vaK*‘ isg>\enęs Abisinijoji 
iš istorijos, tuojau rezignuoja, kriziui iš- ty kaipo piliečiai, o 31,430 y- va neturėjo savo nepriklauso
kilus. Jie gal kiek ir nukenčia, bet kraš- ra kaipo neplliečiai. Šitos įnybės, tai žmonės žinodami 
tui tas išeina į sveikatų. Atrodo, kad skaitlinės buvo paduotos per kad jie atvažiavę iš Rusijos prie susipažinimo vienas su 200 ’ iaiP KllKO aPia!*o 11 >1 
Lietuvos vyriausybė dur nėra tiek įgu- Clticagos, didžiuosius iaikraš- ir save užsirašė kaipo Rusas, antru, ir pradeda klaust vie- įsitikimų. Kada Adis. Aliu 
dusi. Ar gi ji bandytų išpraktikuotl i s- čius. Aš ant tiek pasidariau Tada man pradėjo dalykas nas antro, kame buvo ir yra hoje traukinys suvažinėjo žmo 
torijų ant savo galvos!” entuziastiškas, kad net aplan- aiškėt, kad iš 177,876 Rusų dalykas, kad mes negalime 84 *r j*8 mirg» sostinėje kilo
Aišku, kad turėtų Tūbelio kabinetas pa-kiau tuos laikraščius ir klau-jų didelė didžiuma buvo Lie- prieiti prie to kas mums pri- svarl)US klausimas: kaip nu

sitraukti ir užleisti vietų tokiems žmonėms, siau iš ko jie sužinojo, kad tuviai arba Lenkai. Į vietų klauso. bausti traukinio mašinistų. 11-
kurie rūpiutųsi krašto gerove, o ne vien sa- lietuvių yra toks mažas skai- 103,600 lietuvių Cook County,1 parįo įr Girėno traginga gai /uko ga*v^8’ Pagaliau 
vo asmeniškais reikalais. Visas kraštas nori,, čius. Jie pasakė, kad iš .Suv-lyra 140,000 lietuvių Cook pražati8 sujudino visus lietu- k-duZ’
kad dabartinė vyriausybė atsistatydintų, belgais, oonao. Jie kitų skaitlį-1County. Bet dar viena skait- vius chieagoje ir net Ameri- į„; M,„a. i,„kvn„l
ji, matyt, nėra linkusi skaitytis su daugu
ma. Toks užsispyrimas tikrai neina Lietuvai 
į sveikatų.

u- menui luuui apgailestaujamu, " . ..
o- bet gyvenimo sųlygoe, ekono- Peil^^s metus ii iš neguso ga 
ii, minės ir tautinės, juos verčia '^s or<ielur Etiopijcs žvaig 
us prie susipažinimo vienas su ’ taiT) ^hk° aPra*o h 81

NAUJAS LAIKRAŠTIS

lW paduodu, kad Husų esu lieji parodo, kad 1,198,134 va- koj Nu0 dienos lietuviai 
177,876 kaipo piliečiai, o ,8,- dinaini Amerikonai, kurie gy prailėJ(, slnal.kįai re„gti j vie- 
462 kaipo neplliečiai. AS ta- vena Cook County. Tie Ame- sujullgt įietu.
da susirėmiau su šiuo klau- " ‘ • • •■ ' ’ ”
simu. Kaip jie žino, kad toks

rikonai pi iškaito, kad jie )ra'vįU8 tautiškai ir poltiškai, kad

Kunigų Vienybės valdyba pradėjo leisti 
mėnesinį žurnalėlį, kurį pavadino “Foruin”. i iausio Suv. \ als. suskaito.
Obalsiu pasirinko — Omnia pro Deo cum 
laetitia. Redaguoju pats Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. K. Urbonavičius, adminis
tratorium — kun. Pr. Juras, K. V. sekreto
rius.

Pirmame žurnalėlio numeryje įdėta re
daktoriaus įžangos žodis, įdomus Kunigų 
Vienybės 26-to seimo protokolas ir labai tu
riningas kun. Em. M. Paukščio raportas, 
plačiai apibrėžęs paskirų kunigų ir visos 
Kunigų Vienybės atsakomybę.

Skaitydami Kunigų Vienybės seimo nu
tarimus, randame visų eilę gražių rezoliuci-

gimę (Amerikoje ir balti žino- 
skaičius Rusų yra? Jie man-nės. Žinoma, dalis ir lietuvių 
taip pat atsakė, kad iš vėl- yra priskaityta prie to skai

čiaus. lr štai kokia skaitlinė
yra paduota įvairių tautų: 

Amerikonai ... 1,198,154
Vokiečiai ......... 521,416
Lenkai ............. 436,230
Negrai ............. 246,992
Sandinavai

Neužsiganėdinau tuo. Krei-, 
piausi į Suv. Vais. cenzo de
partamentų. Rausiau kaip jie I 
priskaitė rusų tiek daug, o 
Lietuvių visai mažai. Jie at-j 
sakė, kad. kaip jie veda cen-1 
zų, tai cenzo rinkėjai eina per i 
namus ir klausia kokios tu 
tautos. Jei žmogus neatsako, 
arba nesuranda namie, jie 
paklausia kaimyno. Jeigu kai 
mylias yra Irislunonas arfba 
Amerikonas, jis pasako, kad ’ 
“Polock’ arba Russian. Jie

mes galėtume palaikyti savo 
įvairias institucijas, savo tau 
tos garbės ir kultūros princi
pus dėl paladi) mo ilgai atei
čiai.

kui pritaikė Mozės įsakymu 
Už akį — akį. Pagal tų įsa5 
kymų traukinio mašinistų vie
šai pakorė sfoties aikštėje. 
Iš to matyti, kad abisiniečiai 
upie Naujųjį įstatymų neturi 
jokio supratimo.

lrišiai
Italai

255,306
193,000
208,356

jų, kuriose stipriai ir nuoširdžiai raginama
remti Marianapolio Kolegijų, Profesionalų ir taiP lwt ir tfžraio- APie m5 
Studentų Sųjungų, A.L.R.K. Federacijų, Lie
tuvių Darbininkų Sųjungų, Liet’hVių katalikų 
laikraščius, moksleivių šelpimo draugijų ‘Mo
tinėlę’. Taip pat raginama susirūpinti tin
kamu jaunimo auklėjimu ir organizavimu ir 
visuomenės blaivinimu.

Nors “Foruni” bus tik kunigų skaito
mas žurnalas, tačiau jis tarnaus ir visai mū
sų katalikų visuomenei. Per jį bus galima

nuo atgai aš turėjau pasikal-1 
bėjimų su Sovietų Kusi) ad
vokatu, kuris atstovauja Ru
sijos piliečių reikalus Chica-! 
goję. Tada aš su juo plačiai 
išsikalbėjau ikiek Rusų yra 
Chicagoje. Jis man pasakė,M 6
kad jie turi statistikų. Sakė, 
kad Chicagoje Rusų yra 400, 
o ne 177,876. Tada nesusto-

pasiekti visus dvasininkus svarbiausiais re- jau ieškot tikrenybės.
ligijos ir tautos reikalais. Dėl to linkime nau
jam laikraščiui geriausio pasisekimo.

Visi diktatoriai laikosi kariuomenės jė
ga. Nekitaip yra ir Lietuvoje. Visiems žino
ma, kad tautininkai nė dienos neišsilaikytų 
valdžioj, jei neturėtų kariuomenės vadų pa
ramos. Tai žiuo p. Smetona ir p. Tūbelis, 
dėl to jie dažnai lankosi karo vadų tarpan, 
juos giria, apdovanoja, įtartinus iš kariuo
menės pašalina.

Pastaruoju laiku, einant ūkininkų bruz
dėjimui, matom p. Smetonų ir jo švogerį 
lankant karininkų Romovę.

Tai yra savo rūšies pasigerlnlmas, kad

Keli metai atgal, Superior 
ir Circuit Courtai išduodavo 
pilietiškas popieras ir žino*

Rusai ................. 177,876
Cžechoslovakai .. 172,537
Lietuviai ......... 140,630
Anglai ............. 132,657
Kanadiečiai ....... 89,098
J ugoslavai ......... 36,569
Hungarai ........... 32,693
Grekai ...................... 29,101
Olandai •. j34,787
Ruinanai ............. 21,497
Meksikonai ----- 221,087
Prancūzai ......... 17,998
Šveicarai ........... 11,898
Belgai ................. 8,837
Luckembergiečiai .. 6,794
Finai ..................... 5,685
Ijatviai ................. 4,252

Šita sųskaita buvo pada
ryta Suv. Vais. • cenvo biu
ro 1930. m.

SULAIKĖ APVOGUSĮ AR
GENTINOS KONSULĄ

Spalių 21 d. vakare nežino
mas piktadaris buvo įsibro
vęs į Argentinos konsulo bu
tų Miškų gtv. 2 nr. ir išnešė 
įvairių daiktų už 2,000 lt. su
mai. Krim. policija spalių 25 
u. Kaune sulaikė nepažįsta
mų vyriškį ir rado pavogtų 
iš ^Argentinos konsulo buto 
daiktų. Sulaikytasis pasisakė 
esųs Stanislaus Kapans, 24 
metų amž., paskutiniu laiku 
gyvenęs Rygoje. Dalį vogtų 
daiktų Kapens spėjęs parduo
ti. —

Charakteringa, kad jis Imi- Netoli Gardino šiomis die
vo pavogęs taip pat kelis Ar- nomis vienas ūkininkas lau- 
geaitinos pasų blankus, ant kuose kasė bulves. Pradėjus 
kurių, būdamas konsulo bute, lynoti, ūkininkas, gailėdamas 
pats užsispaudė antspaudas, savo naujų kailinių, išvertė 
Prie vienos tokios blankos ten juos ir apsivilkęs vėl tęsė dar-

ABISINIJA SIŪLO LIETU
VIAMS TARNYBAS
Abisinijos atstovas Prancū

zijoje pakvietė vienų lietuvį, 
ats. karininkų, baigusį aukš
tuosius karo technikos moks 
lūs tarnauti Abisinijos ka
riuomenėje. Jam pasiūlyta at. 
sakominga vieta karo techni
kos tarnyboje su 2,400 lt. 
mėn. atlyginimo, taip pat mai’v 
stų ir butų. Jei jis būtų su 
žeistas arba susirgtų, jam 
mokėtų pensijų. Tokių pasiū
lymu gavo ir kiti užs. gyven 
antieji lietuviai.

VILKAS APSIRIKO

Priėjau prie išvedimo, kad pat prisitaisęs savo fotogra-

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Ražo L. Simutis ...

ĮSPŪDINGIAUSIAS SPORTININKŲ 
PASIRODYMAS LIETUVOJ

Rugpiūčio mėn. vienuoliktoji. Tai pirmo
jo viso pasaulio lietuvių kongreso atidary
mo diena: iškilmingos pamaldos bazilikoj, 
pirmas kongresui posėdis, iškilmės prie pa-
minklo žuvusiems dėl Lietuvos nepriklauso- 

kartais karininkai nepareikalautų arba pasi- i įnybės ir kongreso atstovų priėmimo puota
traukti, arba traukti visas tautos jėgas į 
valstybės darbų.

Dėl susidariusio Lietuvoje politinio ir e- 
kon<«ninio krizio “Darbininkas” sako:

“Rodos, paprasčiausias sveikas protas 
turėtų surasti priemonių tiems elemen
tariniams žmonių reikalavimams paten
te inti. Reikalaujama pašalinti vienų-kitų 
ministerį, tai kodėl jį nepašalinus! Skau
du bus ministeriui ar jo žmonai — labai 
gailu — galima dar prie. likvidavimo do-

Besirengiant didžiosioms valstybėms į 
karų, pasaulyje stiprėja pavergtųjų tautų 
judėjams dėl nepriklausomybės. G piau 
veikia ir organizuojasi ukrainiečiai, reika
lauja atsiskyrimo nuo čekų slovėnai, prieš 
Angliju sukilo egiptiečiai.

Pavergtosios tautos laukiu pasaulyje 
naujų sukrėtimų, kad galėtų išsilaisvinti 
iš prispaudėjų. Su tuo didžiosios valsty
bės turi skaitytis ir skaitosi. Jei ne tas, 
jos greičiau karų pradėtų.

ftio krašto teismuose dužnai pasitaiko 
taip, kad už pasisavinimų kelių centų bau
džiama kalėjimu, o už šimtų tūkstančių ar 
milijonų dolerių paglemžimų nieko negau
na, išteisinami. Ne l>e reikalo žmonės vis 
labiau pradeda įsitikinti, kad pasaulyje, y- 
pač šiame krašte nėra teisybės.

Metropolio viešbutyje.

Į iškilmingas kongreso atidarymo iškil
mes Kauno Bazilikon renkamies 10:30 vai. 
rytų. Bazilika pilna žmonių. Atstovams vie
la reoervuota presbiterijoj. Jų susirinko ga
na daug. Atsilankė Ministeris Pirmininkas p. 
Tūbelis, kai kurie kiti ministeriai, buvo uni
versiteto profesorių, DULR pirmininkas R. 
Skipitis, aukštieji dvasininkai ir visa eilė 
kitų įžymesnybių.

Iškilmingų sumų laikė gerb. prel. M. 
Krušas, J. E. Arkivyskupo J. Skvirecko įga
liotas. Gražiai giedojo baziliko* mišrus cho
rą*. NVorcesterietė p-lė Stoškifttė giedojo so
lo.

Pamaldos gražios, iškilmingos. Į visus 
dalyvius jos |wulaiė gražaus įspūdžio.

Tačiau didiiauBio įzpftdiio padarė chica 
giežiai lietuviai sportininkai, kurie viešai nž-

manifestavo savo rtligin<nmų, aidimi in cor- 
pore prie šv. Komunijos per sumų.

Sportininkai buvo gražiomis uniformo
mis pasirėdę. Visi gražūs, aukšti, sveiki ir 
jauni vyrai. Kuomet visi kartu pakilo ir ei
lėje po du artinosi prie didžiojo altoriaus pri
imti Švenčiausiojo, tai sudarė labai įspūdin
gų ir gražų vaizdų. Toks gražus amerikiečių 
lietuvių sportininkų pavyzdis tikinčiuosius 
ligi ašarų jaudino.

“Tai bent vyrai, tai bent drųsuoliai, tai 
bent sportininkai” — daugelis kalbėjosi.

Kai kurie užsiminė, kad ar tik nebus 
pirmas toks įvykis bazilikos istorijoj. Juk 
per sumų ir dargi prie didžiojo altoriaus 
komunijos žmonėms Kauno bazilikoj niekuo
met nedalija.

Ištikro, tai buvo įspūdinga. Mūsų jau
nimo atstovai, sportininkai, pasirodė ne bile 
kokie ištižėliai, bet gilių religinių įsitikinimų 
vyrai, turį drųsos savo įsitikinimus viešai 
pabrėžti.

Beje, prie šios gražios sportininkų ma
nifestacijos prisidėjo ir adv. Juozas Grisius, 
lyg norėdamas parodyti, kad mes, amerikie
čiai, turime ir profesionalų tarpe sųmonin- 

, gų, praktikuojančių katalikų.
Po šių iškilmių aš galvojau, kad chi- 

cagiečiai dėl vien šio sportininkų pasirody
mo turi nesigailėti dirbę ir ųukoję, kad su
kelti keletu tūkstančių dolerių jų kelionės 
lėšų padengimui.

Žmonės greit pamirš jų pasirodymų sj>o- 
rto olimpiadoj, bet jų pavyzdis, parodytas 
bazilikoj, ilgam užsiliks kauniečių atmintyse.

bų. Jis buvo susilenkęs ir at
rodė iš tolo lyg avis. Netoli 
bėgo vilkas ir norėjo tų aukų 
pasigriebti. Pribėgęs griebė 
už kailinių, tikėdamasis pa- 
sipiauti avelę. Miklus ūkinin
kas su kapliu kirto svečiui 
per galvų ir jų perskėlė. Vil
kas vietoje krito.

Nėra šiandien pasauly kil
nesnės pasiuntenybės už lai
kraštininko pasiuntinybę. Aš 
laiminu tamstos pareigų žen
klų. Mano pirmtakfmai laimi
no krikščioniškus karų kar
dus. Aš esu laimingas gale 
damas suteikti Dieviškosios 
palaimos katalikų plunksnai.”

Pijus X.

“Tu negali būti žmogus sau 
pačiam, liet kitiems: tu nera
si kitur laimės tik savyj, tik 
savo mene. O, Dieve, duok 
man jėgų nugalėti save.”

“Parodyk man, Viešpatie, 
tų gyvenimo kelių, kuriuo pas 
kutinėj tolimiausioj stoty au 
ga graži palmė! Suteik šven
tumo geriausioms mano min
tims ir kreipk jas į tas tie
sas, kurios nesikeičia per am
žius.” Luduig vau Bdthoven.

A. P. 8.
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KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

į kis. Vos tepažinau! Kur taip, 
! skubi? Bene pas karalių? Gal 
| jis tave pakėlė į teisingumo 
i mandarinus už gerų pareigųI
ėjimų?

Mingė nesidavė sustabdo
mas. Apsimesdamas nepaten
kintas, jis nusisuko nuo to 
žmogaus ir leidosi greitai to-

^7
(Tęsinys) gulų vietų. Pasakojau, kaip

Po to jis parodė berniukui velnins juos sugundė neklau- 
būryje japoniškų lelijų labai^yti Dievo, ir is kur atėjo mi- jyn> vis kartodamas: “tei- 
<važių Metonikų, “Puikiųjų; rtis, ir visokios blogybės j bingumo mandarinas”, 
elijų”, kuri kų tik buvo1 pra-i šį pasaulį. ! . v . v
įleidus auksiniai geltoną tau l-ulmi meiliai jis visa to, — O via dėlto as geresni uz- 
fa. Jos lapeli,, galai spind?. ‘ klausė, bet, kai aš ėmiau pa. mok<‘™' Skamba,
o purpuro spalva. Aukoti, kad Dievas savo viena- ”«>« medalu, „s turėsiu dau-
- Si taip pat iš svetimos |tinj Sūną atsiuntė ant žemės K'Mnegū v,s, mandar.ua, ka- 

Šalies. Jos tėvynė — anapus gelbėti žmonių, ir kud šis kaip rtu- °> -1®“ J “ * 
ndijos, Afrikos kalnynuose, krikščionys mokė, gimė tvar- gautl gerą poreij,) au-so. e 
- Aiškino senelis berniukui, toly ir mirė ant kryžiaus —

Neliesk jos* nes kaip ji .te nenorėjo tikėti.
Ilk graži, taip lygiai yra ir, _ _ tarf _ jal,

blogiausiu atveju toks Dievo
___ sūnus turėjo gimti kaip Ana-
Jfct,j geruma iš paviršutinės , ftrba dar |<inu k„.
■'-mzdns. i raHug

Ta proga berniukas pašte-, — Na o, tu, kų jam atša
lėjo. kad gražusis augalas au-1 kei ?
;o ne stovėdamas ant savo — Tų pat, kų ir Tiuanas

modinga. .Ti tave moko, kad 
įiekuoniet nespręstam apie 

ų gerumą iš paviršutinės 1

iV? M Ū

į sai draugiškai. Bet vos tik at- 
į leido jo rūmus mandarinas 
j tuoj davė įsakymų dviem sa- 
' vo kareiviams pasivyti kalė- 
■ ji mo sargų ir jį suimti. O vie
nam iš tarnų padavė raštelį,

' kuriame buvo M ingės para
šas, ir liepė iš M ingės žmonos 
išreikalauti anksčiau minėtų
laiškelį.

i — Taip, — tarė sau didysis 
mandarinus, — tu esi gudrus, 
— bet toli neprilvgsti ananii- 
tų didžiojo mandarino gudru
mui.

(Bus daugiau)

ką čia padarius, kad jausčiaus i 
drąsesnis ir nesiduočiau tiems 
trims ponams ožio rage «u-

Taip sau murmėdamas, jis 
užsuko j vienų karių smuklę 
ir vienų po kito išgėrė tris 
stiklelius stipraus vyno. Po 
to išsiėmė tris sapekus, ma
žas cinines monetas su karu

atsakė, kai až jam pada- liaus ir P**"* P®’ ,
1 ' ' Pastarasis norėjo

stipraus stiebo, bet ilgomis man ____  T_____ „___  r .
irkščiomis prikibęs prie kai- riau panašų priekaištų girdė-,1 av<^.l‘, - - 1

Inyninią gėli,. i tą iš tavęs. Sakiau, kad tuo -’®ln dar vien» stlklel>'

— Ir šitai gali tau šį tų pri- Dievas norėjo mums parody- 
ninti, — tarė senelis, — kaip ti savo didelę meilę atgailau 
i puikioji lelija karaliene v»- damas už

bet senis atsisakė aiškinda
masis, kad tik po valandos

ž mūšą nuodėmes. Bet I «aMri«a tai Praryti. Dabar 
jam reikių atlikti reikalų, kursų, reikalauja paspirties, taip jis> toliau manęs jau neklan- 

ygiai yra ir su mūsų valdo- j se, nes jį pašaukė p>rie žmo
nis, kurie tik kitų padeda- nų, kurios jam norėjo pagrie
bi, gali gražiai valdyti. — žti. Išeidamas jis man pado--į 
a kaip tau patinka naujasis vanojo aukso pinigų ir pasa- 

nūsų valdovas? — 0! daug kė, kad rytoj vėl mielai klau- 
jeriau negu prie to, kuris ne- sysiųs mano pasakojimų. Ne- 
eniai mirė. Kiek baimės iš- trukus už durų pasigirdo flei- 
cęsdavau artindamasis prie tų ir bubnų garsai, 
o./ Gi naujasis Hvphoa yra — Ką gi su pinigais pada- 
abai malonus ir geras. Net j rei?
’ieno dalyko esu ja jau pra- • — Skubiai nubėgau prie va-
ęs. Aš norėjau, kad jis po-1 karų kalėjimo ir atidavęs pi- 
eistij iš kalėjimo mano drau- nigų kalėjimo sargui papra- 
•ų Tiuanų ir vėl priimtų j šiau, kad man leistų pasima- 
avo pažų skaičių. ityti su ten kalinamu Tiuanu
- Kilniai pasielgei, bet ne!ir > Senis gi pMg* ’ei tik P®8*®eks «

paėmė ir pasakė, kad tai pa- P°n$ Su manimi skaitytis, tai 
daryti šiandien nesu galima,
aš turįs ateiti kitų kartų. O 
už duotuosius pinigus jis pri
žadėjo duoti Tiuanui geresnį
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Laimėtojos posterių kontesto. Trijų rūšių liigh seboolių mokinės dalyvavo ko- 
nteste pagaminti geriausius posterius “keep Chicago safe.” Tš kairės į dešinę sėdi 
Norma Thorsen, viešų high schoolių laim ėtoja, Marie AValsb — privatiškų ir Be
verly Wilson parapijinių mokyklų laimėtoja.

stiprino jo jau silpstančių drų- aš esu tik geras niekšas šį griebeisi kardo, aš pamačiau, 
r7ikfdinTOs7rirtas n7o7M Vs ir jis pasiskubino perženg-1 kartų ir, nenoriu, kad jūsų kad čia yra pavojaus ir mano sak-; P j ti rūmų slenkstį. Prieškamba-. didenybė kentėtų, ir tikrai gyvybei.
- Po to kai aplankysiu tuos IW iis rad« dMiiojo’manda-1 mieliau žiūrėčiau į soste esan- 

tris ponus, tai galėsiu ir ket-'rin0 t8rnus> gi"kluc,tus sWK7-,»i Tykdik^ knris taiP n,'k™' duos, kad tu mūsą neišduosi!

virtų jų sveikatai ištraukti.
— Tat laimingos kelionės, 

— riktelėjo jam smuklinin
kas.

Mingė dabar skubiai įėjo 
pro tvirtovės vartus ir tuojau 
pasuko į vienų iš alėjų vedan
čių į Didžiojo mandarino rū
mus.

— Turiu nutverti tų jautį 
už ragų, — tarė sau senis, —

isai protingai. Mažiausiai, 
irieš tokį žingsnį tai nors ma- 
e reikėjo pasiklausti. Na ir 
:ų atsakė karalius?

— Jis visai to nepalaikė
togu, iš savo pasės štai ką va'«- Sane,i' ar ’is ,ai P®'1®’ 
asakū: , r^<1 ’
- Tiuanas ir kiti krikščio-' ~ Var»n- mielas vaikali’ ~

ivs atsisakvdami aukoti ka- atslduso «™lia patraukyda- 
alią dvasioms, labai įžeidė mas Pe*88’8- ar P01^
ieiąfe opiniją ir todėl ils j85 P®‘s P®"segsiu ten nu- 
abnr jiems taip greitai visa 1 e,h ™ ,avirni ir «™pinti tau 
ovanoti negalįs.
Po to jis paklausė ar ir aš 

^artais nesųs krikščionis. At- 
ikiau neigiamai bet ir tuoj 

įūriau, kad Tiuano pagal- 
mokslų jau šiek tiek pa

lįstu. Taip pat pasakiau, kad 
Įas mokslas yra labai gražus 

malonus.
— Tu savo tokiu atvirumu 

le tik save įklampysi j bėdų, 
let dar duosi progos Ir mane 
(arti esant krikščioniu. 0 gal 
m karalius ir klausė apie 
lane?
— Taip. Bet aš jam atsa-

leidimų pasimatyti su tais be
laisviais.

Bus labai gerai, kad tu sa
vo akimis pamatysi, kas ta
vęs laukia, jei tu vis nemesi 
tos kvailos minties — priim
ti svetimų religijų. Dabar ei
kime pas tas kamelijas, kur 
tu man paskaitysi vienų skirs
nelį iš mano mylimo Konfu-, 
cijaus filosofijos. Nes matai,

jo pavyzdžiu paseks ir kiti 
du. 0 kai gausiu pinigus iš 
visų, tai pareikalausiu, kad 
dar pridėtų arba sakysiu iš- 
duosiųs paslaptį karaliui. Ar
ba geriausiai padarysiu sto
damas princo pusėn, tada jau 
atlyginimo didumu nereiks a- 
bejoti.

IĖmė temti.
Prisiartinęs senis prie ry

mų sulėtino žingsnius kol pa
galiau valandėlei visai susto
jo-

— Visa gerai apgalvojau,

kinius ir kitus valdininkus. 
Tvirtai jis žengė pro Juos to
lyn norėdamas greičiau pasi
sakyti kas jis esųs.

— Mane visi pažįsta, — sa
kė jis, — esu vakarų kalėji
mo sargas.

— Vakarų kalėjimo, kuria
me yra kalinamas ir princas 
Tykdikas? Ar kas su juo at
sitiko?

— Mano pranešimas liečia 
didįjį mandariną, tarė se
nis padarydamas įimtų veido 
išraiškų.

Tai buvo pranešta manda
rinui ir po keleto akymirks- 
nių senis jau buvo jo darbo

KO JAPONAI REIKALAUJA 
IŠ KINIJOS

— Na gerai. Bet kas lai-

čia krikščionių ir prancūzit , _ MftnQ uždarbis> Dabar 
tad visų pirma norėčiau pa- afs]{aįty]<ite man jooO kvanų, 
klausti, kiek jūs man duosite, o iij<usįUSt po piano įvykdv- 
kad visa tai ligi artimiausios
mėnesio pilnaties laikyčiau pa
slaptyje?

Išgirdęs tai mandarinas iš
vertė akis ir pabalo, kaip dro
bė. Tačiau greitai susivaldė
ir sunko griebdamasis kardo: jraĮvojęs tarė*

mo. Ar jūs manot, kad nu« 
vyriausybės aš būčiau daugiau 
gavęs? Jei būčiau šimtų ga
vęs, tai ir tai jau būtų buvę 
daug.

Didysis mandarinas kiek pa

— Mirties tau, ne užmokes
čio!!

Bet Mingė į tai jam šaltai 
atsakė:

— Duok dar vienų žodį iš
tarti, o paskiau gali ir žudy
ti.

Gali mane suimti tai ir aš
kabinete. Prie susilpnintos te ■ iš anksto pramačiau. Tačiau 
mpų šviesos senis įžiūrėjo Į žinok, jei aš už poros valan- 
puikia uniforma pasipuošusį. dų nesugrįšiu namo, mano 
žmogų, sėdintį už stalo ir į-1 žmona įduos antspauduotų lai- 
smeigusį savo aštrų žvilgsnį škelį dramblių mandarinui,

Tokio, E. Japonijos užsie
nių reikalų ministeris 11 imta 
šiomis dienomis pranešė ki
niečių ambasadoriui apie ve
damąsias japonų politikos li
nijas Kinijos atžvilgiu.

Laikraščiai žiniomis, jos ši
tokios: 1) aiškus Nankino nu
sistatymas bendradarbiauti su 
Japonija; 2) ypatingos Šiau
rės Kinijos padėties pripaži
nimas, atsižvelgiant į tai, kad 
tos sritys galinčios preten
duoti j autonomijų Kinijos 
imperijos ribose; 3) kova su 
komunistų ^judėjimu Šiaurės 
Kinijoje ir 4) tvarkos neu
tralioje zonoje palaikymas.

— Gerai. Pinigus gausi, bet 
prisiek man Buddha ir 300$ 
dvasių, kad būsi ištikimas ir 
nieko neišplepėsi.

kur bus nurodyta mano mir-J 
ties priežastis. O tada gali 
prisieiti Tamstų didenybei ui !

Tai padaryti Mingė buvo iŠ 
anksto prisiruošęs. Po to jis 
gavo minėtų sumų ir pasira-' 
šė gavimo kvitų, kaip jis sau' 
manė. Tačiau tikrenybėje gu
drus mandarinas jam pakišo 
kitų lapelį, ne kvitų, ant kn- 

I rio senis ir pasirašė. Po to 
i jis jį atleido nuduodamas vi-

“MANO SŪNELIS 
BUVO TOKS 

KODAS. 
VERKDAVAU 
ŽIŪRINT Į JĮ”

“Turėdavau privilioti, kad valdytų 
lr nežiūrint ką valgė vis buvo men
kas. Visuomet būsiu dėkingu motl- 

Ą nal. kuri man pasakė apie Trlner's 
I Bltter Vyną”,

Trlner's Bltter Vynas yra senas, at
sakantis Šeimyninis vaistas, kuris ap
saugo nuo užkietėjimo, gasų, nemie
gojimo, blogo kvapo, o-dos nesveiku
mų Ir negerumų sąrySy su vidurių 
neveikimu, ir priduoda pasigėrėjimų 
silpniems apetitams. Oalite gauti jo 
visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Joseph Triner Company, Chicago
I 31-

Vienu akymirksniu būtų 
jam visa drųsa išnykusi, jei 
ne didelis pelnas, kurio jistj tai atsakyti.

................................. ir karis Pal"k8 >•! Didysis mandarinas palaido
— mąstė sau senis, — bet, jei Paprastu būdu pa- kardo rankeną ir dirbtinai Sy.
smurtas prieš mane!! — Ne. sve*k*nęs mandariną jis net ppodaniasis tarė:
To jis nedrįs. Be to aS įėjęs P®1- dr*,iai P™j° P™ ’to'° - Tu esi gudrus vyras, i 
pas jį turiu pasirūpinti, kad ir t*1’®: |mes gerai padarysime priim
jis tai žinotų. Jei jis mane — Kas vakar nakty buvo darni tave į savo tarpų —

saulė jau tuoj nusileis, o nš atsakyti turėtų už tai.

nužudytų, tai būtų visięms ži- kalbama su princą Tykdiku 
nomas ne tik kaip žmogžudys, man yra gerai žinoma. Tiesų

sakant, aš galėjau ir net pri-

kiek nori?
— 2000 kvanų.
— 2000 kvanų?! Juk kva-

turiu paprotį kiekvienų die
nų užbaigti skaitymu knygos 

? mokytų mokyčiausio.

Tuo tarpu, kai senis su ber-

Taip pat kiltų įtarimas ir jų valėjau apie tai pranešti ka- nas turi 600 sapekų, taigi vi-1 
sustatytas planas atsidurtų i raliui Hypboa, bet to nepa- so 1,200,000 sapekų. Ar tu iš
pavojuj. O areštuoti mane jis 
ir atiduoti teismui dar ma
žiau turės drųsos.

Kau, kad tu man neleidi tap- Į niuku sėdėjo po žydinčiais 
|i krikščioniu. Tada jis pano- krūmais, Mingė, visa pavedęs 

kad aš jam papasakočiau savo senam patikimiausiam F tų iš krikščionių mokslo. tarnui ir įsakęs po priesaika -Tuk, jei berniukas visa tai iš- 
1 Daugiau, kaip valandų pa- nieko neįleisti pas krikščio- plepėtų, tai tikrai mane pa 
ikojau aš jam apie tai, kad nis, peržengė vakarų kalėjimo 

Lrikščionys tiki vienų Dievų, vartus.
; n ris sutvėrė dangų ir žemę. j Ne taip, kaip paprastai; se- 
:aip tas Dievas danguj vieš- ' nis apsisuko savo galvų švie
stai lia ir yra garbinamas ne- ai®, skara ir apsisiautė tam-

Bet vis dėlto yra man pa
vojaus dėl pačios paslapties.

kartų kartu su sųmokslinin- 
kais. Aoh! Reikėjo jį tuojau 
pasmaugti ir įmesti l upę. 
Nė gaidys dėl jo nebūtų gie
dojęs. O gal grįžti ir iš anks-

uskait,oruos daugybės angelų, aios spalvos apsiaustu ir at- to tuo reikalu pasirūpinti? 
aip viena iš tų dvasių su- rodė taip, kad vienas jo pa- Bet ne. Juk tai neskubu. Da-

_  . . . .. v i____ ___JI Kai- -iio it io tialr rtonpolitilo prieS Dievų, ir kaip ji žystamas sutikęs jį netoli vi- 
pvo nubausta, — nutrenkta dūrinės tvirtovės vartų, sušu- 

pragaro ugnį. Kaip Dievas ko;

bar jis vis tiek negali išplepė
ti, o rytoj anksti, arba dar 
geriau šiandien vakare, ai jam

tvėrė žmones, kad jie papil-į — Minge, mano brangusis! .burnų amžinai užčiaupsiu, 
danguje neištikimų an-1 Apsitaisei, tarsi koks jauni-1 Sis baisus pasiryžimaspasiryžimas su-

dariau, nes vargu ar nors vie- proto išėjai?!
nų sapekų už jūsų didenybės — Būčiau tai padaręs ir už 
galvų būčiau gavęs. Kadangi 1000 kvanų, bet kai tamsta

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

Chicagos ir apylinkės lietu- Gruodžio 15 d. Kulpont, Pa. 
vių kolonijas Jo Ekscelencija Per Kalėdas — Mt. Carinei, 
vyskupas T. Matulionis baigs Pa.

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vvskup© P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK PA

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

. II.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai isnūdinera “KELIONĖ 

PO EUROPA” ir vpač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
miu paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

III.
Beiralo 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.

Knvera snausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražiu ir aiškių 300 paveikslų.

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

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

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

Čia nuplėKtl

lankyti iki lapkričio 15 d. 

Gruodžio 1 d. pas kun. Ig.
Nuolatinis J. E. vyskupo T. 

Matulionio antrašas: The Holv
Boreišį, Vernon Highway ir, Cross Rectory, Mt. Carmel, Pa 
25th St.. Detroit, Mich.

Gruodžio 6 d. pas kun. F,

Oerbla.mal “Prauiro” Admlnlrtracljal:
Siunčiu s«r Al u o ialftkii t...........  už kuriuos praAau kuoRrelčiauaia

atalųntl man iw>kančlaa Kelionių knygos:
VYSK. P. P BUČIO KEMONftS — »1.00 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.80
KUN. J. A. PAULIUKO — 2 00

arba:
Siunčiu 13.50 už kuriuo* atsiųskite man visos tris Kelionių knygas. 
Mano adresas;

Garmų, 114 Spring Gardon 
St., Easton, Pi.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. J. Kon
čius, Holy Cross Rectory, Mt. 
Carmel, Pa

Vardaa, Pavardė

.atreet
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SENIS S. SAKO: H I
CALL FOR MR. BINGO’

Paprastai žmonės nemėgsta 
statistikų, liet, reik pasakyti, 
jog kartais jose randasi gra
žių žinelių. Kaip štai: Amen 
koje yra 39,(MM) policijos a 
gentų.... 1933 imtais šioj 
šalyje buvo papildyta l.IJ(L), 
(HM) sunkių prasikaltimų, ją 
tarpe 12,(MM) žūdysėių, ir 9'!, • 
(MM) piktadarysčių. Šiame at j 
vėjuje pastebėtina, kad t kia. 
ketvirta dalis šių piktadanų ■
tapo nubausta............. Vasli-j
ingtono 1 nvestigaeijo • '»? i . 
didžiuojas, kad turis 40,(MM), 
(MM) pirštų antspaudus (litig r 
prints). Be to, dar prideda, 
kad kiekvienoje dienoje iš vi ' 
sų pasaulio dalių įplaukia per1 
2,2(MX) šių antspaudų.. Dėti 
Šamas jau išmokėjo $7,370. 
(>'JO,(MX) Civilinio karo pensi
joms.... Veteranų biuro fi
gūros parodo ,kad iki 1966 m. 
būsime išmokėję už Ispanų 
karą $2,7(MM).(MM).(MM). (ii, pat
sai karas mums tekainavo tik 
$584,< MM),000......... Per pasku
tiniuosius 15 metų esame su
mokėję $(>,(M) 1.000. (MM) l’asau
linio karo veteranams......... \-
merikoje 65,(MM),(MM) žmonių tu 
ri išsiėmę gyvenimo insurinso 
apsaugą: 4o,IMM),000 esą ban
ko depositoriai; 15,(MM),0'M> tu
ri savo namus. Tryliktas žmo
nių nuošimtis valdo 38 nuoš. 
šalies turtų. Kas sakė Ameri
koje gra depresija.’.

» > It Tį

mm

*

Ui

-., T

>***«

v
i .. t.

M-- /A.

mNelaimė dėl miglos. Žvėrinis laivas II. Dalilki dėl miglos pagadino Mėlis St. tiltą, ( hieagoje. 1 rafika> 
vo sulaikytas visam pusdieniui. Tiltas nebuvo laiku pakeltas, kad laivas galėtų praplaukti. Žalos tiltui padaryta 
už apie $6,000.

l’ratinkite savo vaikus skai
tyti katalikiškus raštus. Tokiu 
būdu jie išmoks juos pamėgti 
ir Įvertinti ir, toliau savo gy-

me tikos lietuvių katalikų Ma- džia, bet ir pabaiga kiekvieno (Ii tam pačiam tikslui taipgi 
liana polio kolegijų josios žinojimo. Uoethe. nutarta gruodžio 1 d. pamp.

merikietiė moteris atsinešė su gražia ilsiuoju pasku Iki
savim apirankę (brecaletų) ir 1 šiai dienai, aš neišsprendžiau,\
nunešė ją pas vieną Italijos | A«s mane daugiausiai suma- ilsio negu rankoms ir kojoms 
miesto auksorių apkainuot. i ar jos šimto metrų ii- (
(Ii, pastarasis užtikrino ją, gurno klevų alėja, ar K ris,taus \ 
kati brccaletas esąs $25.00 ver \ erskėtmedis.” Ir taip toliau 
tės. Moteris atvykus New Yor I tęsia savo aprašymėlį. j
kan, iš žingeidumo (nebūtų j ---------- SUOS VARIAI. Lap- suaukoti pačios sąjungietės
moteris!) nuvyko pas savo Lapkričio 9 d., VVilkes Bar-įkricio 12 d. įvyko M. S. ;>5 Dabar tik prašoma visų kuo
žinomą draugą auksorių. Tas re, l’a. įvyko Karolio ir Elz kp. skaitlingas susirinkimas 
ją painformavo, kad gal ir kietos Mačiulionių auksinis Kuomet susirinkimai

Štai, pasakėlė apie Italijos 
11 Buce Mussolini. Viena a-

salėj surengti “Imnco party”. 
Duok liežuviui daugiau po- Komisijon įėjo mūsų girai

Aušros Vartuose žinomos pa
rapijos rėmėjos ir biznierkos 
K. Kaminskienė, AL Nevadom- 
skienė ir AL Aitutienė. Dova
nas dėl bunco žadėjo gausiai

SAJUNGIEČIĮĮ VEIKLA

USU, VO0 UHAf U>€ Uz DO. ACTHDfi. 
lU-vC DuOKlCO. Af fcifZMOOfc" *

fkto gie'oc 5te thc FOtues -- t <o 
CCKZ-S 8001 ■Th.€ COlUCS — 
d. B ere KT THJ5 CLUB COUVettT--
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GRABORIAUS LACHA- 
VIČIAUS DOVANOS

Gi

If

žmones apdovanojo — atiniii 
čiai davė po puikų, tamsoj 
šviečiantį kryžių. Tokį p 
kryžių nuo Lachavičiaus gi 
vo ir Aušros Vartų parap. kt 
talikiškų laikraščių platink

venime nenorės nuo jų atsi
skirti. 'Peikite savo samdi
niams progų skaityti katali
kiškų knygų, ypač tokias, ku
rios bus interesingos ir jiems 
naudingos. Reikalaukite, kad 
jūsų ženoti vaikai prenumer
uotu katalikiškus laikraščius ... .». ... ... ---- . 1 laiko prabėgo gavo antrą lais.ir, laiks nuo laiko priziurekib?,1 , . . »
kad tuose dalykuose nupmig 
tų. Atsiminkite, kad katalikiš-

bfltų tas jos brecatetas apie šliubas. Ceremonijas atliko jų skaitlingi, tuojau galima pa gražios sėkmės.
50c vertės. ' sūnus kun. Juozapas Mačiu- justi gyyė>nį ūpą, didesnį no

.Tada, amerikietė parašė i lionis, M. L C. rą prie veikimo.
laišką II Dueui, rūguodaiik,. ......................... i
kad jo tautietis jai pamelavo.
.1 os nustebimui (ir žinoma
mano) ji sulaukė iš II Duco 
asistento atsakymą, kuriame | 

Į pareikšta peisipiašynias ir 
pridėta dar $25.(M) čekis. Kiek

Šiam susirinkimui taipgi 
pridavė gražaus ūpo ir sutei
kė gružių minčių atsilankęs 
mūsų naujas Aušros Vartų
parai), klebonas kun. AL Ur-

kunigas, kitas už metų laiko , ►5 ’ ... bonaviciul, kuris kartu prašė

Mačiulionių šeima yra vie- 
% iš pavyzdingiausių šeimų

Amerikoje. Esą paaukavę Die
ni i du smiu, vienas jau yra

(iraborius Lachavičius, 2314 
VV. 23rd PI., šįmet paįvairino 
savo Kalėdų dovanas. Kai ku- ^aS>

pos narių gražiai pasidarbuo- 1 J° driuigai ir pažįstami jau ; S. D. Lachavičius sako, ka 
luina ti, kad būtų kilniam tikslui taP» apdovanoti. Reikia tame: ja|,ar į-U!S (į^ per misijas si 

grįžo prie Bažnyčios, duos ii 

tokį gražų, naktį šviečiant
R&l

bus išventintas, ir tris dukte-
įis, kurios vra Šv. Kazimiero • *
vienuolyno vienuolės. Dieve 
duok. kad daug, daug būtų 
lokių lietuviškų šeimynų. Jo

bą, nuo auksoriaus, pareikš
damas savo atsiprašymą ir,

........... .. .. .... | dar pridėjo, kad jo biz- .‘ 7? lu, ‘; ‘'ų
kos spaudos darbas esąs di-* ... r. • , ,je klesti netik patriotizmas ir
dis katalikiškos akcijos dar- j H1S 101 1 uotas. gilus lietuviškumas, bet dar

žydi gili tikėjimo nuotaika.

sąjungiečių prisidėti prie pa
rapijos altorių atnaujinimo. 
Prašymas maloniai priimtas ii 
tuojau prisidėta su auka $10.

AKIŲ GYDYTOJAI:

bas!

Konfederatas veteranas 94 
m. amžinas, neseniai liko tėvu 
savo 17-to vaiko.

“Ateities" iliustruotas mė
nesinis moksleivių žurnalas 
spalių mėn. 10 nr. viršelį pa-

Nežinia kas atsitiko mūsų 
gabiam ir sumaniam E. d. K.

i švenčia vienui mūsų aukštajai . ias>t".)ui. Rodos atostogos pa-'
I Amerikos lietuvių mokyklai i ......... . Prosit,,
— Alarianapolio kolegijai. (^rau8el
Tikrai artistiškai vaizdas nu-1

, Sąjungietės visur savo kil 
niais darbais ir aukomis pri- 
sidmla. Pastaruoju laiku siun
tė savo atstoves į labdarių 
seimą su auka. Alirus kuopos 
nutarimų raštininkės Onos Do- 
brovolskienės vyrui, už velio
nio sielą užprašytos šv. Mi- '’e,ul atšalėlį. Atsirado tokių, 
šios ir in corpore prie karsto kurie be Bažnyčios išgyveno 
pasimelsta. Ta pati po 15 metų ir daugiau, dabar

---------------------- susitaikė su Dievu. Graborius
Į Ofiso: Tel. LAKayette 4017

PLATINKITE “DRAUGĄ’ Lachavičius pasitaisiusius J Re*.: Tei. hemiocr

LIETUVIAI DAKTARAI:

ryšyje paminėti S. D. Laeha- 
vičiaus gerą darbą. Mat Auš
ros Vartų bažnyčioje buvo, 
misijos. kurias davė iŠ- Į k*? 
kalbingas Tėvas Bružikas. jė
zuitas. .Jisai savo jautriais ir •--------- ----- —
. . i Offici Tel. HEMIock 4848
iškalbingais pamokslais Res. iei. GROvchiti o«i7 
pritraukė prie Bažnyčios ne 6924 s talman ave.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKQL'ETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

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

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidenlijos Ofisus: 246b W. b9tb
Vulandos; 10-12 Ir ti-9 vai. vak. 

Seredouns Ir Nedėliomis pagal šutai

AMERIK0S LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso Phone Res. and Office

PROspect 1028 2339 S. Leavltt St.
CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 VV 63rd St., Chicago 
OFFICE HOUP.3

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

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6639

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET , 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ave.

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

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
2201 VV Cermak Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 
Seredomis kr Nedėllomls pagal sutart) 

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave.

Telefonus REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
• Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal autart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. I'ROspect 1930

Ofiso Tel.. PROspect 637«
Rez. Tel.: HEMIock 6141

Rezid.; 2515 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Letuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 VV. 63rti STREET

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

H57 ARCHER AVENUE
Tel. VIIlginiu 0036

Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal suturt)Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutart)

Tel. Ofiso BOUIevard 6913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 6:30-8:20
756 VVEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL.
Telefonas MIDvray >880

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo > ik. « 

vakaro Nedėliomis nuo 10 iki 12 
▼ai. po pietų Ir nuo T iki S:lo rak

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. YAKds 0994

Res.; Tel. PLAaa 2400
Valandos:

Nuo 10-12 ▼. ryto; 3-2 Ir 7-3 ». ▼. 
Nedėliomis nuo 10 Iki 18 dieną

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

ORrOMElRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvina akių jlempliną, kuris 
1 ošti priežMtunl galvos skaudėjimo. Baltasis dvglių medis au- svaiginto, aklų aptemimo, nervuotu- 

* 1 mo, skaudamų aklų karšt), atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimus daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 

. NedėiloJ nuo 10 iki 12. Daugely at-
kūriniais...... t ir sava paveik-,1“1 "mlžlnl Jls tull’
»1y teknika ir materialo su- 81 Ž-Vl1' vas“rus me,u- 
tvarkymu. Amerikos lietuvių
laikraščiai l>ei žurnalai ture-j ... .... A. .. . ... . 1 Daugelis mano, kad tikratu sekti sį žurnalą šiame at-

Vienas Amerikos žurnalas
paduoda labai gražų anekdo- Į siteik^’ Kaidži^ ^^teriai 
tą. Atlantoje, (la., gvvena gra PPtn,ka Paveikslui - spalva P’1"
žiai nusiteikusi šeima, kuri I patraukianti. Reik pastebėti, Į J «
pasaulinio karo metu daug nu- Į ku<1 “Ateities” žurnalas ne- Į *

turtas^ pasižymi savo literatiniais J'* zAdl» ',K1 kti auga-

gąs prie Sv. Patriko sauktu 
ours miešti1, Praneū- 

as imtais Kalėdų lai-

Tel. LAFayette 7«50

DR. F. C. WINSKI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĖ

4140 ARCHER AVENUE
VaJ.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
RES. 2136 W. 24tb ST.

Tel. CANal 0402

kentėjo ir veik visas 
tapo sunaikintas. Todėl turė
jo išlaidas žymiai sumažinti. 
.Jų tarnai daug tame atvėju- 
je pagelbėjo. Pavyztlžiui, tuo
se dienose pietų šaly ledas 
buvo pašėlusiai brangus; bet
gi ant šeimos stalo sidabri
niame indelyje nuolatos gir

dėjos ledo skani! įėji mus; šei-

vėjuje. Ab*s daug tuo dalyku 
atsilikę.

’l’arp kitko žurnale randasi 
kiti kolegijos priedai: biliar
dų salė, Marianapolio kolegi-mos patarnautojas prijdldavo 

►Irkleliu,, neva iul.lvtu vumle-l fri"'1““ ir Marianapolio
Jliui. Kartą šeimos dukrelė iš- 
netyčių pažvelgė indeliu, kada 
patarnautojas nežiūrėjo ir pa
matė, kad napkino žiedelis

kolegijos koplyčia.

sis slaugymas praside<la su 
Rauduonojo Kryžiaus organi- 

i zacija ir su La ra Bartom 
Šiaurinės Amerikos pijonierė 
slaugė buvo Jeanne Alance, 
kuri įsteigė Montrealo mieste, 
Kanadoje, Tlotel-Dieu, 1642

4712 80. ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7859

25 METįl PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

iii. ir koiigregtK'ijinę Kv. Juo- 
Be to, straipsnio apibrėžė-, ząp,, seserų ligoninę, kuri per 

jas Kazys A., labui gražiai ir į tris šimtus metų tęsė savo
trumpai aprašo kolegijos veik

vieton ledas, taip tauškė in- j snius ir 1.1. Pareiškiu auto
delio šonus. Ji niekados to 
neapreiškė šeiniai ir tauškėji
mas tęsėsi laikui bebėgant. 
Dar niekas iki šiol nesusipra
to.

riaus žodžiais jo vieną kitą 
gautą įspūdį iš Marianapolio 
kolegijos: Savo akimis nesu 
apglėbęs gražesnės kertelės 
šitoje pusėje Itojaus, kaip A-

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
_______ yal. vakaro. Nedėliomis nėra

.... . ‘įkirtų valandų. Room 6.
1 liejimas yra ne tiktai pra- Į Phone CANal 0523

gailestingą darb.

Be kariavimo nėra laimėji
mo, be darbštumo — nėra už
mokesčio. — M. Vildhant.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144b SO. 49th CT.. CICERO, IL1
Uar., Ketv.. ir Pėtn. 10-0 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHlCAGi 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Dienoiiiiai Tel. LAUuyette 57>8 
Naktimis Tel. CANul 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tli Streėi

Vai.; 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėliotais pagal sutari)

Plione Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLi

DENTISTAS
6558 So. W«9tern Avenue

V alandos: 9 A. M. iki 8 P.
Nedėliomis pagal sutartį 

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFI8A8 IR REZ.
2519 Weet 43rd Street 

Valandoe: Nuo 9 Iki 10 rytate - 
J k,,1 »OP»«< — • Iki «:S0 vak. 
NedėllooUe nuo H ryto Iki 1
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VIETINES ŽINIOS
MINĖJO KARO PALIAUBŲ 

DIENĄ
{vyku lapkričiu 10 d. Ilully- 

\vuod svetainėje. Durius Girė
nas post 271 of the American 
Legion iškilmingai minėjo ka
ru paliaubų dienų (Armistico 
day). Publikos atsilankė ne
paprastai daug, taip kad kiek 
vėliau atėję turėjo grįsti at
gal, nes į svetainę jau nebu
vo galima įeiti. Apie 7 vai. 
vak. prasidėjo apeigos, kurias 
vedė postu kumandieris B. R. 
Pietkieuicz ir vice koma nd ie
tis dr. Nariauskas.

• . *Apeigoms pasibaigus nese
niai grįžęs iš Lietuvos posto

I

Justui Kudirkai už sutvarky
mų ir prirengimų viso prog
ramų ir artistiškai išpildytas 
kelias dainas su parapijos cho
ru dvigubu oktetu. Akompo- 
nistams: (i. Bukauskui, Syl- 
via McElroy - Saboniūtei, B. 
Janušauskai. Mokyklos orkes
trai, vietos seselėms už gražu 
puošimų programo su parap. 
mokyklos vaikučiais, parapi
jos komitetui, Nekalto Prasi
dėjimo moterų ir mergaičių 
draugijai, sodalietėms už gė
les klebonui ir visoms draug i-

X
n t? a tt a \ s

BIFf BAXTER'S ADVENTŲRES-------- ,
FnTpaRTY FROM THE RESCUE ZMEET THE GANG, MONTY/
•“vArirr limc TAUCki zm/FD TUPDC'C MV MANA/2FO?

r BOV, MONT Y,
YOU SURE GAME F I 
ALONG JUST IN J DON 'T 
TIME TO SAVE / KNOW, 
OUR NECKS.//BIFE, IF l'M 

GOING TO 
SAVE YOU. 

OR NOT'

'YACHT HAVE TAKEN OVER 
"THE PIRATE. SHIP/

AA/ELLJ'LL BE

THERES JO, MV MANAGER; 
SALLV,THE BRAVEST 
LITTLE GIRL IN THE 
vvorld; and that tough

By Bob Part
rWHAT I MEAN
do you Ythis/there'G 
MEAN, _ j SOMETHING 
MONTY/Y MIGHTY QUEER 

GOING ON IN 
KTHAT VACHT, AND 

BOV, I 
NEED . 
you.

’Z'ZI

_ IAT DOES MONTY 
MEAN ???

fj)T LOOKS LIKĘ MORE
U TROUBLE //A

"_3£

gų pakėlimo. Gaudavo po $40 me daug dalykų dėl svarsty- DAUG LIETUVOS ŽYDŲ 
joms, kurios kuomi nors pri- savaitėj. Dabar gaus įk> $42, mo ir sugrųžinkite tikietus ar- VYKS | SOV. RUSIJĄ

reikalavo po $45. Nuo ateinam ba pinigus iš buvusio vakaro.   ro, kad prieplauka būtų per
čio gegužės 1 d. gaus po $42-- rių. Stella Wodman, rašt. KALNAS. — Nuo Naujų kelta aukštyn geležinio tilt.)
50, o nuo lapkričio 1 d. po $43. sirinkime, nes yra daug svar- Metų iš Lietuvos prasidės di linkui. Perkėlus prieplauką,
Kontraktas baigsis gegužės 1, bių svarstymų. Valdyta dėlė žydų emigracija ne tik nebūsiu tokio susikimšimo se-
d. 1937. i ____*------------  |j Palestinų, bet ir į Sovietų namiestv, kur gatvės gana

sidėjo prie pasis.kimo šio ba 
nkieto. Taipogi visiems biz
nieriams, bei prof esi jonalams, 
kurie, kuomi nors parėmė ir 
svečiams už taip gausingų at-

Merkys pareiškęs vandens kai, kada Dievas leis jį išvys- 
susisiekimo departamentui no ti šv lituoju paskelbtų.

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

iždininkas Jonas Yuška paša- vlsoms lr
kė gražių kalbų apie įgytus į-
spūdžius besilankant po Lie
tuvų, po tam adv. J. Zūris ro
dė labai juokingus krutumus 
paveikslus. Po to pasirodė 
grupė jaunuolių labai vikrių 
ir gerai išsilavinusių roller 
skuterių.

Po to prasidėjo floor sliow, 
kuris publikai nvttyt labai pa
tiko. Po visako prasidėjo šo
kiai ir kitokie pasilinksmini
mai.

aciu.
Rengimo Komisija

Ziuiu - Žineles
Bomas su $18,000 banke.

Prie 500 W. Madison St. po

Nubaudė šundaktarius. Tei- NEMUNĄ BUS PA- ^ydai sudaro su So- siauros,
sme tapo nubausti sundakta-: §'|'ATYTAS PONTONINIS Rusija tokia sutarti, oa
liai, vedėjai Madison - West- 
ern clinic, 241tS Madison St. J 
Gavo po metus kaėjlmo ir 
užsimokėti po $500.

Už lygias teises. Chicagos

TILTAS

KALNAS. — Geležinkelių
. į valdvbai uždarius

ietų Rusijų tokių sutartį, pa

įvažiuoti į Biro - Bidžanų GARSINKITĖS “DRAUGE"
Lenkijos, Latvijos ir Lietu- i

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

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

“DRAUGO” KNYGYNE

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šiuo 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai-

vos žydams. Manoma, kad 
vien iš Lietuvos išvyks keli 
tūkstančiai žydų.

važiavimų 
ir• per žalių j į tilta, Fredos

viešų darbų būtų priimami ne-! Aleksoto gyventojams pasun
negrai reikalauja, kad prie

licmonas rado apiplyšusį, iš-Į grui lygiomis teisėmis su bal
taisiais.budėjusį vargšų. Buvo įssige

ręs. Nugabentas policijos nuo
vadom Jo kišeniuose rasta ke- 

Padėkos žodis koinandierio | turios bankinės knygutės, ku
li. R. Pietkiewicz vardu, Da- rių balansas rodė $18,000. Vie
nus Girėnas post 271 of the į na bankinė knygutė buvo Mo- 
American Legion: ntrealio banko, kitos — Cbi-

Širdingai dėkoja sekantiems 1 ,-agos. Jis sakė, kad tai jo tei- 
asmenims: P. Norkui, 1706 W. jsingai uždirbti ir sutaupyti 
47tb St. už suteikimų troko ir pinigai.
darbininko, kuris visų popie- Darbas išdykaujantiems. —

Pranešimas

CICERO. — Lietuvių Im- 
provement klubo susirinkimas 
įvyks antradienį, lapkr. 19 d. 
8 vai. vak. Šv. Antano parap. 
svet. Visi namų savininkai at- 
silankykit į šį susirinkimų, nes

kėjo susisiekimas sU Kaunu. 
Plentų ir vandens kebų val- 

! dyba iškėlė reikalų gyventojų ; 
patogumui pastatyti naujų 
tiltų per Nemunų. Numatyta 
tiltų per Nemunų statyti prie 
Pramonės ir Čiurlionies gat
vių. Tiltas bus pigus, ponto-

KAUNO PRIEPLAUKĄ NO
RIMA PERKELTI

KAUNAS. — Laikraščiai 
rašo, kad Kauno burmistras VENETIAN MONUMENT CO.. INC

ninis.

lį važinėjo po lietuvių kolo-(Teisėjas J. M. Braude pa>sajyra labai daug svarbių reika- Pfll N-FMPEl LFR

nijas su American Legion, 
Druni ir bugle corps’, kas su
darė labai gražų paradų ii 
garsino vakaro programų, Te-

kė, kad jisai bandysiąs suras
ti darbų išdykaujantiems vai
kinams. Sakė, kad tame pra
šys kooperacijos kompanijų.

odor Maženis už pakvietimų ' Prašys, kad suareštuotus vai-

lų svarstyti. Valdyba
M .'k ■»»

S. G. UCHAWIGZ
Laidotuvių Direktorius 

NAUJA Laidotuvių 
Koplyčia ROSELANDE

Patarnavimas dienų ir naktį.
Tel. PULIman 1270 arba 

CAN,ai 2515.
42-44 E. 108th St.

BRIDGEPORT. — Moterų 
Piliečių Lygos susirinkimas į- 
vyks trečiad., lapkr. 20 d. Fd-

Nuo Muskulų Gėlimo ir 
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly
pagarsėjusio

grupės čiužinėtoji! kurie pagra 1 kinus už ‘disorderly conduct’. louship Iloiise, 631 M 
žino vakaro programų ir gar- priimtų į darbus. Jisai yra 
džiai pajuokino publikų. Adv. teisėju Boys’ Courte.

33rd
PI. 8 vai. vak. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti, nes turi-

ANCHOR 
[PEPAIN-EXPELLERIO

Ituris suteikia greitą ir tikrą 
palengvinimą

ii

ri■ «| ii linų

J. Zurini už krutamus pavei
kslus, taipogi legijonieriui A- 
dam Naujokui, kuris taip ga
biai ir artistiškai lošė Cliar- 
ley Chaplens rolę ir labai pri
juokino žmones važinėdamas 
po kolonijas, taipgi legijonie- 
riams, kurie su mašinomis da-; 
lyvavo parade, žodžiu visiems j 
vakaro darbuotojams ir kuom 
nors prisidėjusiems prie šio 
paliaubų dienos paminėjimo, 
biznieriams, profesi jonalams
ir visai lietuviškai visuome
nei už tokį skaitlingų atsilan
kymų už taip mandagų ir ra
mų užsilaikymų laike progra- 
mo ir šokių, už tai Darius Gi-!

Elgeta su automobilium. —
Elgeta Raymond Clssna, 28 
m. amžiaus, neregys, “į dar
bų” važiuoja automobiiuje su 
šoferiu. Jisai buvo suareštuo
tas. Teisėjas įsakė, kad jo el
getavimo laikas turi baigtis 9 
vai. vak.

Atėmė $1,300. Mario Pasto-
1 relli, sūnus savininko Conti
nental Food store, lp20 Ran- 
dolpb st., buvo vagių užpul
tas, į bankų einant. Vagys atė-, 
mė $1,300.

Viešnia iš Brazilijos. Chica- 
gon atvyko Brazilijos prezi
dento duktė Alvira Vargas, 19

, . . , , . i metų amžiaus. Su dviem kitomrimas postas yra visiems labai ! . . .
dėkinga,. F. Kras&uskig! 'nerK,no'n

i tono automobilium.

Apvogė studentų. Caroll Ki- 
ppenlian, 20 m. amžiaus, Lo- 
yolos universiteto medicinos 
studentas, nukentėjo nuo va
gių. Jam grįžtant iš šokių prie 
Monroe ir Ashland vagys įsi
traukė jį į savo automobilių. 
Prie 2059 W. Madison, jėloj 
plėšikai studentų nurėdė, ap
daužė ir pabėgo. Studentas te
turėjo 50c.

Atidarė ofisų. Frank Knox,

PADĖKOS ŽODIS
BRIGHTON PARK. — Ba

nkieto komisija nuoširdžiai dė 
koja svečiams kalbėtojam*:
Lietuvos konsului Antanui Ka 
1 Vaičiui, “Draugo” red. Leo
nardui Šimučiui, adv. J. Gri- 
šiui, klebonui kun. Pr. Vaitu
kaičiui, vietiniams vikarams 
kun. St. Joneliui, kun. A. Va
lančiui. Muzikams - daininin- j Chicago Daily News la idėjas, 
kams: Marijonai Jonušauskie-1 atidarė ofisų La .Šalie vlešbu- 
nei, Kaštui Saboniui, Onai Pie-, ly. Frank l<nox varosi, kad
žienei už jųjų taip gražius 
solo ir duetų dainavimų. Va
karo vedėjui Stasiui Piežai už 
sumaningai gražų vedimų va
karo. Vietos vargonininkui

gauti prezidentinę kandidatū
rų nuo respublikonų partijos 
1936 m.

Pakėlė algas. Chicagos pie
no išvežiotoje i išreikalavo ai-

BRITTLE 
u„ STREAKED

ciMneii
Wbate ver your hair ctlor problem—CLAIROL 

Shampoo O ii Tint will correct it.

This remarkable, scientific prod- 
oct 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.

Uti! tkh vitk a tbrt^-ktcb ttnutJ tf ytur
Mr srr tt>iU Irtai it rttam it, pttpai/l, 
with uur rw*MS«e>M/ef«Mes/er CLAIROL tnat^mt.

■rVFRLY RING. Coamltam
HAIR BEAUTY GUILD
12S-D1 Vesi <64 Ssrees. Nrw York O»

• ••••«•• • e e ••

• • •• e e •••••• •• ••••«*,
Mr ••••••••••••• *«••••••

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVE. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patamautoia.

NUGA-TONE SUTEIKS
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUOA-TONt* -utvlrtlna visokius o- 

rganus sistemoje, pataiso
apetitą, sureguliuoja vlrtklnlmo apa
ratą ir vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro Ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai i keletą 
dienų po vartojimui.

NUGA-TONE parduodamas visose 
saistlnyėtoee. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotsjų.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-8OL 
— Idealų Lluoauotoją vidurių I6c ir 
50c.

Žemo greitai atlrldtla NleStanėląs 
Kashea ir Rlngwom skausmus 
— sustabdo Eciema, Spuogų Ir 
panaftus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 26 me
tus. Ir visi gyr# Ją kaipo Svarią, 
saugią, atsakančią gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Housekeeplngl 
Bureau. Na 4874. 86c. 60a |1. 
Visose vaistinėse.žemo
r 011 s it k 11 ? M r a t i c u s

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. WESTERN AVE,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

-6-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Cieeros Lietuvių Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radaus 668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

S. M. Skutas 718 West 18th Street 
Pbone MONroe 3377

1.1. Zolp
J. F. Eadeikis

1646 \Vest 46th Street 
Pbone BOUlevard 5203

4605-07 So. Hermitage Ave.į 
Phone YARds 1741—1742

Lacbawicz ir Snus2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59S

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

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



VIHINES ŽINIOS
IŠKILMINGOS A. A. KUN. J, SVIRSKO 

LAIDOTUVĖS
GEDULO MIŠIAS LAIKE J. E. VYSKUPAS 

T. MATULIONIS

PARAPIJOS VESTUVĖS!
Kaip gyvi WestsaidioČiai dar 

i nebuvo matę tokių grožybių, 
kas įvyko vakar iš ryto lai
ke šv. Mišių ir po pietų lai-J

1L“ misijų užbaigimo. Bažny- ] 
rožių j

ke
čia išrodė lyg gėlynas, 
kvapas maloniu dvelkimu ku
teno uoslę. Per dvejas šv. 
Mišias visa parapija šeimy
nomis ėjo prie Komunijos. 
Tėvas, mamytė ir vaikučiai

Dieviškoji Išganytojo ranka 
palaimina Krikšto įžadus, pa
tvirtina pasižadėjimus ir vi
si laimingi, dėkingi Dievui ir 
Marijai išsiskirsto! Duok Die
ve, kad ta šeimynų Komuni
ja, parapijos vestuvės ir 
Krikšto įžadai ilgai pasilik
tų žmonių mintyse ir širdy
se! Dalyvis.

Pamaldose, be J. M. praloto Krušo, dalyvavo
dar du svetimtaučiai pralotai, virš 30 kunigų, į meilės ir džiaugsmo ašaromis
J 1* * 1* * __ • I nneinvln iancrn nl-in Dinstodaug seseilŲ-vienuolių ir minios žmonių

DIEVO APVEIZDOS PAR.

uoli L. V. “Dainos” rėmėja 
Karlaviėienė; jai pagelbėjo M. 
Aitutiene, taipgi nuolatinė L. 
V. “Dainos” choro bičiulė, 
P. Pabijonaitis, S. Šimulis ir 
kiti. Suvažiavo beveik visi 
“Dainos” choristai. Tarpe jų 
buvo svečių (choro rėmėjų): 
dr. J. Simonaitis su žmona, dr. 
Zubric, varg. J. Kudirka, S. 
Pieža ir daug kitų.

Orkestrą iš pianisto M. Juo-

Suprantama, veikėjai nieka
dos visiems negali įtikti. Kuo 
geriausia dirbk, ir visa širdi
mi stengkis daryti gera, vls- 
vien iš šalies išgirsti, kad 
jau kam nors neįtikui. Bet, 
nepaisant to, “Dainos” choro 
rėmėjai, susidedu iš vien žy
mesniųjų katalikų veikėjų, vi
si gražiai ir vieningai veikia. 
Jų darbas yra tikrai girtinas. 

Sveikinu “Dainos” choro

kadangi šriais metais linų 
rinka ypatingai svyruoja.

KAUNAS. — Finansų mi
nisterija šiomis dienomis iš
leido taisykles užsienio valiu
tos operacijoms tvarkyti. Tai
syklės turi lį paragrafų ir 
smulkiai nustato operacijų 
tvarkų. Visą operacijų kon
trolę vykdo Fin. M-ja.

PARDAV1MII TAVERNA

(apsipylę žengė prie Dievo 
Stalo. Ant krūtinių žydėjo i

Šv. Mykolo bažnyčia nėra sidavęs žmonių 
mačius tokios minios žmonių Paskirtas klebonu

išganymui. rožės, tėvams baltos, vaikams

zavito, smuikininko M. Petru- j rėmėjus, ka<Į gražiai susior- 
ševičiaus ir akordinisto A. La- gauizavo ir rūpestingai tvar- 
banausko griežė šokiams. Su-|ko k. V- “Dainos” reikalus, 
sidariusios choristų ir svečių
grupės dainavo lietuviškas dai

Pardavimui visu arba pusė 
tavernos biznio. Gerai išdirb- 

. . , , ~ i ta biznis, gera proga. Pasi-
Lietuvis aplankęs Dainos ; skubinkite.

644 No. State StreJŠį vakarų mūsų bažnyčioje 
prasidės misijos. Tėvas J. Bru choro parengimus

neles. Linksmumas, lietuviškos 
dainos, mylėjimas ir lietuvių 
vardo palaikymas spindėjo vi-: 
sų akyse. Visi buvo linksmi,

velionis nona- laike moterystės priesaikos ir! y*** 7“™0“ ’r '?dfl ir. P<™minę ‘Pinafore’, džiau
X, prie vaiku meili almoj.... n,o. Vi-T' *r Pa“.mus b“S kad visi kuogražiausia

put r mažesnis pasisekunas. Hių mi- atliko savo roles.

pirmiau į
ir tokių gedulo iškilmių, ko- šv. Kazimiero parap., Chica

raudonos.
atnaujinta

Vedusiems
moterystės

buvo
prie-

PARDAVIMUI BIZMAI
žikas jau atvyko. Jis džiau
giasi gražiomis misijų pasek-

kios buvo praėjusį šeštadienį,! go ITeigh'ts, III., paskui per- saika, o vaikams meile prie ni-m}s &v Kryžiaus ir Aušros 
tėvelių. Miškas rankų pakilo'kad palydėt amžinastin kūnų 

tos parap. klebono kun. J. 
Svirsko. Ne tik tos parap. 
parapijonai, bet šimtai žmo
nių iš kitų Chicagos apylin
kės parapijų užplūdo jaukių 
Šv. Mykolo bažnyčių, kurio
je veik per devynis metus 
velionis skelbė Dievo žodį ir 
iš kurios ne vienų tikintį pa
lydėjo1 amžinastin, gi dabar 
pats gulėjo paprasto metalo 
karste, apstatytas degančio
mis žvakėmis ir kukliomis 
palmomis.

keltas 
North 
prastai buvo 
prie žmonių.

į Šv. Mykolo 
Side,

parap.

prisirisęs pr
Gyveno, triūso akyse spindėjo krikštoli- 

neieškodamas patogumų. Ver- nPS ašaros. Bet kai kam ir 
kė visi parapijonai, sykiu skausmo ašara nukrito, ypač 
verke ir daugelis tų, kurie mamytei, jeigu vyro ar sfi- 
vedionį pažinojo ir juose rim- nelio nesimatė šalia. Gerai, 
tu būdu, šventu gyvenimu, bu- 3e> miręs, jau nebeprikelsi iš 
vo simpatijos įgijęs. '<apų, 'bet jeigu gyvas.... ir

Į nėra su gyvaisiais, kaip tada? 
Į amžino poilsio vietą , Misijonierius, Tėvas Bru-

žikas, po šv. Mišių paskelbė, 
kad misijų užbaiga bus tre
čių valandų po pietų. Gėlės

Išnešus kūnų iš bažnyčios, i 
susidarė virš šimtas automo
bilių lydėtojų. Lydi velionį

9 vai., varpui užgaudus, iš taip pat ir J. K. vysk. Matu- 
zakristijos pradėjo eiti dva- lionis, J. M. pralotas Krušas, 
siškija ir užimti pirmąsias Chicagos dvasiškija, giminės, 
bažnyčioje sėdynes. Tarpe seselės, Sasnausko choras. Nu- 
skaitlingos C'liieagos dvasiški- Į lydėjus į kapus, ten kita tiek 
jos, matėsi kunigai kleb. lie-1 žmonių, anksčiau suvažiavn- 
luvių parapijų Kewanee, M ii- siij, sustojusių prie duobės.
waukee, Raeine, Rockford, 
Waukegan ir kitų. Taip pat 
apie penki svetimtaučiai ku
nigai ir presbiterijoj du sve
timtaučiai pralotai. Paskirtas 
vietas užėmė velionio brolis 
Itvvkęs iš Nashua; N. H., ir 

^kiti giminės, varg. Sasnaus
ko choras ir pradėta giedoti 
egzekvijos, kurioms vadovavo 
J. M. pral. Kimšas asistuo
jant Kun. A. Skripkui ir J. 
Šaulinskui. Dešinėj pusėj pir
mas vietas užėmė apie 50 se- 

Įių-vienuolių. Netilpę į sė- 
lynes žmonės užpildė visus 

^bažnyčios takus kone iki pat 
altorių, viskas, laiptus, kori
dorių ir prieangį.

Po įspūdingai atgiedotų 
egzekvijų, prasidėjo iškilmin
gos gedulo Mišios, kurias lai
kė J. K. vysk. T. Matulionis 
asistuojant kun. Čužauskui ir 
Šaulinskui. Garliės diakonais 
btfvo kun. A. Skripka ir kun. 

pškevičius. Akolitais — kun. 
lalančius ir Lukošius, tvar

ios vedėjas — kun. Petraus
kas. Tuo pačiu sykiu prie šo- 
įninių altorių Mišias laikė 

lun. Paškauskas ir kun. B. 
rba. Varg. Sasnausko cho- 

vargonais grojant komp. 
Pociui, nepaprastai gra

li giedojo Missa pro defun- 
Mišias.

|Po Mišių velionio mokyklos 
raugas, Visų šventųjų pa- 
tpijos klebonas, kun. J. Paš-

Eauskas, pasakė gražų pamok
tų. Pradėjęs Šv. Pauliaus 

jaštalo žodžiais “Karionę lėlę kariavau, tikėjimų iš- 
Ikiau, kelionę pabaigiau ’ ’ 
‘rb. pamokslininkas apibu-

Fino gyvenimų nuo mokyklos 
(uolo iki pat karsto. Įšventin

tas į kunigus prieš 17 metų 
velionis visa širdimi buvo at-

Kapuose apeigas atlieka J. 
M. pral. Krušas, gieda Sas
nausko Choras, o Šv. Baltra
miejaus par., Waukegan, III. 
kleb. kun. J. Čužauskas, pasa
ko paskutinį atsisveikinimo 
žodį. “Tėve, į Tavo rankas 
atiduodu mano sielų” buvo 
vedamoji pamokslininko pa
mokslo mintis.

J. M. pral. Krušui padėko
jus visiems už atidavimų a. a. 
kun. J. Svirskui paskutinio pa
tarnavimo, “Viešpaties Ange
las” ir kun. J. Svirsko kūnas 
nuleidžiamas į duobę po lie
tuviškos pušies šakomis.

VĖL PAKILO LINŲ 
KAINOS

sijų savaitę visokį kiti parapi
joje parengimai atšaukti, kad 
visi žmonės galėtų pasinaudo
ti misijų malonėmis. Aštuo- 
niolikieč'iai, pasirodvkime, 
kaip reikia.

dar bus ant krūtinių, o žva
kės
atnaujinimas, laike kurio ir į 
varpas liūdnai, skambins, lyg 
už numirusį, tai už tuos, ku
rie nedalyvavo misijose, kad 
priminus jiems arkangelo tri
mitų, kuris bus girdimas Die
vo Teisme ir lieps keltis iš 
karstų. Verčiau dal>ar kelki
tės! Kelkitės! Dar pasigailė
jimo valanda jūsų laukia...

Atėjo ir trečioji valanda! 
Visų akys atkreiptos į misi- 
jonierių. Rankose sužibo šim
tai žvakių, ir prie krūtinių 
šimtai rožių, o veidai irgi de
ga gailesčio ir meilės ugnele. 
Miškas žvakių kyla į viršų, 
prižadų žodžiai pramuša ty
lų, kryžius peržegnoja nulen
ktas galvas, Aušros Vartų 
Marija priima visus kaip vai
kelius, galutinai Monstranci
ja pakyla virš visų galvų ir

Nors ir “Rep.” rašyta ko-

KAUNAS. — Pereitų sa- 
i vaitę linų rinka užsienyje 
buvo smarkiai susilpnėjusi

Padavimui Shoemaker šapa 
1445 So. 50th Avė. Kreipkitės 
pas savininkų, 1408 So. 48th 
Ct. ant antrų lubų.

MR MEŠKAUSKAS
Pardavimui grosernė ir bn- 

čemė, geroj vietoj. Biznis per
Negalima buvo rasti pirkėjų metus gerai išdirbtas.

Dėl sužinojimo kreipkitės į
901 West 33rd St.

tomis kainomis. Tačiau pa-1------------------------------------------------
čioje pradžioje šios savai
tės paklausa žymiai pagerė- 

J jo ir kainos Lietuvos linams 
pašoko net 2 aukso svarais, 
už tonų. Tokiu budu dabar 
už vienų kilogramų mūsų li
nų užsienyje gaunama 10 ce- 
tų daugiau, negu pereitų sa
vaitę.

Ar šis kainų pakilimas il
gai ištvers, sunku pasakyti,

respondencija buvo biskutį nu ,. . . i linams siūlomiems jau numus-kreipta, bet, tiesų pasakius, 
visi “Dainos” choro artistai 
ir visas choras su savo diri
gentu kuogražiausia pradėjo 
šio sezono veikimų.

Nors ir “Rep.” rašytas at
sakymas sprendžia, kad buvo

Laukiant jubiliejinės para
pijos vakarienės, kuri įvyks 
sekmad. gruodžio 1 d., šeimi
ninkės jau pradėjo prisirengi- • publikos issireiskimas, bet, 
mo darbą. Geri mūsų biznio- |reikia suprasti, kad vienas 

asmu oniekados negalės atlik
ti didelio darbo, be kitų pa
galbos. Taipgi ir čia, choras 
ir artistai išpildė savo roles 
gerai. Laikraščiai gražiai ap-

i t i v- -i -i ! Tiai ir šiaip kiti parapijonairankose. Įvyks Krikšto . . , . , 1 r’’ .
teikia visokių dovanų. Muzi
kalia programas bus rinkti
nis, kuriuo rūpinasi varg. K. i 
Sabonis.

____ __  , rašė choro vakarų, todėl ne
Praeitų savaite. antradienio' .lok*u būdu vienas žmogus ne-- 

naktį aštuoniolikieeius smar-' visos garbės apimti. O 
kiai išgąsdino bombos spro-; kas dėl publikos, tai sėdint 

joj buvo girdima “Kaip gra
žiai visi atliko savo roles”. 
Visi gėrėjosi choro ir artistų 
išsilavinimu.

Grįžtant prie vakarėlio, 
“Dainos” choro rėmėjų drau
gijos nariai Karlavičienė, Ai- 
tutienė ir Pabijonaitis visus 
kuo gražiausia priėmė ir vai-’, 

[šino. “Dainos” choro rėmėjųI
draugija su choro valdyba e- 
nergingai dirba, daug pastan
gų deda, kad palaikius chorą 
ir kėlus lietuvių dainų. Jeigu 
žinočiau visų tos darbščios 
draugijos vardus, išvardyčiau.

girnas, kuris padarė daug nuo
stolių žmonėms, nes visame 
bloke išbyrėjo langai. Tai bu
vo keršto darbas, kurį atliko 
nežinomų niekšų rankos.

L. V. “DAINOS” CHORAS 
IR JO RĖMĖJAI

Lapkr. 13 d., naujoj Neffo 
svetainėj, Westsidėj, ‘Dainos’ 
choras turėjo gražų ir jaukų 
vakarėlį, kuriam pasidarbavo 
žvmi West Side biznierka ir

LIETUVIAI ADVOKATAI:

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus ir Storus Vilnonius 
Svpde.rius dėl vyrų. Moterų. 

Mergaičių ir Vaikų.
NERIA VILNONES PANČIA- 
KAB DEL MOTERŲ *IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederius. Parduo

dam vilnones gijas, storas lr 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.)

Tel. Vietory 3486 
Atdara dienomis, vakarais ir 

sekmadieniais.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 8 iki 6 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčloe 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CAN ai Įlįs

NAMAI: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPublic 9600

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell 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

SAUGUMAS IR SMAGUMA3

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

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

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

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu
meratas. “Draugo” agentai visose kolonijose daro pastangų, 
kad iki Naujųjų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kos- 
tumeriais. Kaip žinoma, “Draugas” metams kainuoja $6.00; 
pusei metų $3.50; trims mėnesiams $2.00; 1 mėnesiui 75c. 
Pavienis numeris 3c.

Viso plieno “turret top” Fisher padarymo bodies 
Cadillac 1936 series 60 automobiliuose turi vietos ran
kai pasiremti su durų pritrauktuvu apačioj. Visa tai 
palengvina nukelti rankenų pradarvmui lango priekyje, 
kur nekliudo pasažierų.

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk

840 Wcst 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEIST UČIO SKOLINIMO IR BODAVOJIMO B-VĖS
. kantinėj k

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 Matyk i t Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35, 5 Sedan 57. varant, kaip naujas......................... 9945.
BUICK '35. 5 Sedan 47. daug ekstras, garant........................ 895.
BUICK '34, 5 Sedan 57, labai puikiam stovy......................... 748.
BUICK '34, 5 Coupe 58. kaip naujas, garant.,... ............. 748.
BUICK '33, 5 Coupe 58, tobulam stovy......................................... 495.
BUICK '33, 2-4 Sport Coupe, geram stovy............................... 4*8.
BUICK '33, 5 Club Sodan 91, gružus karas........................... 898.
BUICK '33, 5 Coupe 6 8. tobuloj tvarkoj.................................... 848.
BUTCK '32, 5 Coupe 96, labai pulkus karas............................. 450.
BUICK '32. 5 Sedan 87, gerai bėga............................................. 450.
BUICK '32, 5 Sedan 57, Idealus Šeimynai.................................... 395.
BUICK '31, 5 Sedan 67, gero] tvarkoj, žema kaina............. 205.

CADILLAC '32, 5 Town Sedan, labai pulkus karas............. 995.
CADILLAC '32. 5 Sedan, tobulajn stovy.................................... 895.
CADILLAC '31, 5 Town Sedan, gražus karas........................... 448.
CADILLAC '29. 5 Town Sedan. geroj tvarkoj........................... 198.

CHRYSLER '35, 5 Sedan, trunk, kaip naujas, garant......... 798.
DODOE '34, 5 Sedan 2 durų, labai Svarus........................... 448.
LA SALLE '31, 5 Sedan, labai puikiam stovy......................  378.
LINCOLN '.30 5 Sedan. gražus karas........................................... 298.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy.................. 778.
PACKARD *30, 7 Sedan. geroj tvarkoj......................................... 298.
PONTTAC 8 '35, B Touring Sedan, naujo karo garant., 8PECIAL 
PONTIAC 8 '34, 6 Sedan, tobulam stovy.................................  498.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

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


