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ITALIJOS NAUDAI

Nori, kad Italija užimtų dides
nius Etiopijos plotus

ANGLIJA PRITARIA JAM; BIJO KARO

GRAIKŲ KARALIUS UŽĖMĖ SOSTĄ

BRAZILIJOJE IŠKILO 
REVOLIUCIJA

LONDONAS, lapkr. 25. —
Anglija ir Prancūzija nuspr-1 

Įendė atidėti toliau T. Sąjun
gos 18-os valstybių atstovų , _______
komiteto susirinkimą Ženevo- ' Rl0 1>H JANEIRO, lapkr. I 
je, kad uždraudus gazolino Į 25. — Brazilijos vyriausybė ; 
(žibalo) siuntimą Italijai. Tas ) ocįcįaRaį peskeifog apia pasi- 
padarvta, kad Italijos dikta- reį£|<usja revoliuciją žiemiu 
torius Mussolini pagrasino • rytin£je vąlstybės dalyje, 
karu, jei bus sulaikytas ga- I
žolino eksportas Italijon. } RevoLiucijon persimetė ir 

____________ I kai kurios kareivių įgulų da-
LONDONAS, lapkr. 25. — | bs- Kitos pasiliko ištikimos 

Čia nėra paslaptis, kad Pran I vyriausybei. Komunistai turi 
cūzijos premjeras Lavalis į svar^’J vaidmenį revoliucijo- 
dirba Mussolinio naudai, ne- Je-
paisant Prancūzijos prisijun- J yriausvbė siunčia karo 
gimo prie T. Sąjungos skirtų Į lėktuvus ir kariuomenę prieš 
sankcijų. revoliucininkus.

Vienas diplomatinis rašėjas Kariuomenė saugo Rio de
štai kokią pastabą daro;

Premjero Lavalio svarbiau
sias darbas yra trukdyti T. 
Sąjungai sankcijų vykdymą 
prieš Italiją iki Italija pati 
bus pasirengusi pasisakyti, 
kad ji nori taikos derybų. O 
Italija ims pageidauti taikos 
tik kai pabus savo kontrolėn 
Etiopijos didesniąją dalį. An
glija šiam Italijos žygiui ne
sipriešina, tik pageidauja, 
kad italai neliestų vakarinės 
Etiopijos dalies, kurią pati 
Anglija jau seniai savinasi.

1
Janeiro miestą.

LONDONAS, lapkr. 25. — 
T. Sąjungoje pasireiškė daug 
nepasitenkinimo, kad Prancū 
zija bendrai su Anglija suta
rė atidėti svarstymą, kad už 
draudus gazolino (žibalo) 
siuntimą į Italiją.

Anglijos vyriausybė parei
škia, kad už tai reikia kaltin
ti ne ją, bet Prancūziją. Pre
mjeras Lavalis pasisakė, kad 
ris negalįs vykti Ženevon, ! 
.jis esąs pririštas prie namų 
reikalų ir turįs budėti, kad 
parlamentas nesugriautų jo 
vyriausybės. Girdi, Anglija 
labai pageidavus smarkiau su 
žnybti Italiją.

ŽIBALAS IŠ MINKŠTŲJŲ 
ANGLiy

LONDONAS, lapkr. 25. — 
Žibalo instituto nariams mok
slininkams aiškinta, kad pa
galiau išrasta pakankamai 
tinkama priemonė, kaip iš 
minkštųjų anglių gaminti ži
balą ir jau ilgą laiką sekiniu 
gai tas daroma Billingliame, 
arti Londono.

Anot inžinieriaus K. Gor- 
don, 1*920 metais Vokietijoje, 
išrasta būdas, kaip gaminus 
žibalą iš anglių. Tačiau pasi-

NUMATO DIDELI BIZNĮ

Graikų karalius Jurgis Antrasis (centre) vakar 
grįžo iš ištrėmimo ir užėmė atstatytos 'Graikijos mo
narchijos sostą. Žiniomis iš Graikijos sostinės Atėnų, 
karalius triumfaliai pasitiktas. Dešimtys tūkstančių 
graikų suvyko iš visų valstybės dalių, kad dalyvavus 
karaliaus pasitikimo iškilmėse. Sudarytas milžiniškas 
ėjimas. Karalius pasitiktas ties miesto ribomis, kur 
buvo pataisyti milžiniški garbės vartai. 44 ten jis pir
miausia nulydėtas stačiatikių katedron, o po pamaldų 
— į karališkus rūmus. Visą laiką gaudė patrankos 
grjžusiojo pagarbai. (Acme Photo.)

ETIOPIEČIAI IR ŽIEMINIAM FRONTE
“h™ sulaiko ITALUS

ADDIS ABABA, lapkr. 25. jo provincijoje yra viskas 
HĄAGA, Olandija, lapkr. — Etiopijos vyriausybė anks tvarkoje. Neseniai italų vado 

25. — Vokietijos nacių pini- čiau paskelbė apie savo lai- vvbė buvo paskelbus, kad šis 
gų transakcijos įstatymas su mėjimus pietrytiniam karo vadas “perėjęs“ italų pusėn
kėlė daug vargo vokiečių jė- fronte.

''zuitu seminarijai Valkenbur- 
ge, Olandijoje.

ir veikiąs prieš imperatorių.
Vietos diplomatai tvirtina, 

kad gan greit italai užka
riaus žieminę Etiopiją ir Oga 
deno provinciją, nutrauks sa
vo veikimą. Po to, rasi, Mus
solini mėgins likusias Etiopi

XT . . , . Šiandien oficialiai skelbia-
Nacių istatv- , , • „. . . ,. . ... .. .. . ma, kad ir žieminiam karo1 mas neleidžia jėzuitams ture-
a fronte atsiekta pažanga. Pa

ti finansinių santykių su vo- . „ _ .. . . „. ,
.. x.. c. . .. .. rinktinoji etiopiečių kariuo-kietija. Seminarija negali iš- , , . A L. .mene, vadovaujant Dejazmac l laiftvti tvarkoje savo mokslis ... . . ,; . ,... , i w ores, per tris dienas kovo- .ko knygyno ir mokėti mokės . .A . . . . . , įos dalis skaldvti su provm
.. ,1 . , . .. 1 jo su italais įvairiuose baruo
eių olandų vynausvbei. Kas . , ... . . .... ',. . , . se ir skaudžiai juos supliekė,
svarbiausia, kad apie 2.x) re-,

Iš Aussa provincijos karve.

cijų valdytojų pagalba — 
juos tarpusaviai pindydamas. 
Vakarinė Etiopijos dalis ne-

VYRIAUSIASIS TEISMAS VOKIETININKAI PATEN- 
SM06Ė AAA

\VASHINGTON, lapkr. 25. 
— Nepaisant vyriausybės pro 
tįsto, vyriausiasis teismas už 
draudė -AAA administracijai 
rinkti taip vadinamus laip-

KINTI LIETUVOS KA
LĖJIMAIS

rodė, kad ta gamyba nebuvo j sumotus mokesčius iš aštuo- 
apsimokanti. nių ryžių malūnų iki bus ga-

, . ... . u. .- . lutinai išspręstas šis klausi-Dabar Anglijoj tas būdas y. ,,mas. f) sis klausimas bus sp
rendžiamas gruod. m. 16 d.

Louisiana malūnininkai pa 
sipriešino minėtiems laipsn
iuotiems mokesčiams.

zidentų seminarijoje yra rei
kalingi net maisto.

Roermondo diocezijos vy
skupas W. Lemmens pakvie- -----------------------------
tė diocezijos kunigus, k,„Ui,. NAC,A, ATŠAUKIA TAI, KĄ
padarytų rinkliavas visose _ ie ar m ji ■ aizAkae ?
bažnyčiose seminarijos nau- ŽADĖJĘ KATALIKAMS
dai. Be to, leido seminarijos AMSTERDAMAS, Olandi- pasauly. O min. GoebbeJso 
vadovybei rinkti sau veika- ja< lapkr. 21. — Vokietijos nuginčijimas paduotas taip, 
linge maisto diocezijoje. kultų ministeris Hans Kerrl ' kad ko mažiausia apie tai

Bismarko “kulturkampfo“ andai paskelbė pareiškimą, I"būtų žinoma. Tad dauguma 
laikais pašalinti iš Vokietijos kad kancleris Hitleris staiga Į žmonių svetur ir toliau ste- 

, jėzuitai pasistatė šią semina- j pakeitęs savo mintį ir nu- bisi Hitlerio širdies “kilnu- 
riją Olandijoje. Nors jėzui-1 sprendęs tolesniai nespausti mu.”
tams buvo leista grįžti Yokie j krikščionybės Vokietijoje su Žinovai tvirtina, kad mini- 
tijon, viena jų grupė pasili- supagonėjusių nacių vadų pa sterio Kerrl pareiškimas bu
ko prie šios seminarijos, kur galim. Dabar gi propagandos vo Hitlerio aktualus įsaky- 

ministeiris Goebbels staiga nu mas. Hitleris tai jfadafČuio- 
ginčijo ministerio Kerrlo tą jau po turėto pasitarimo su 
pareiškimą. Min. Goebbels tai Popiežiaus nuncijum ir BpU 
padarė, kai anas pareiškimas lyno katalikų vyskupu, 
buvo išplatintas visam pašau Perėjus keletai dienų tas 
ly per spaudą, kaipo Ifitle na t vokiečių tautos “vadas” 
iro girtinas nusistatymas. apsižiūrėjo, kad Kerrlo pa- 

Kaip visados, taip ir šį kar reiškimas nėra suderinamas 
tą naciai panaudojo savo ne- su nacionalsocialistų partijos 
gūdrią taktiką. Min. Kerrl pa ideologija. Tad propagandos
skelbė pareiškimą ko skar- ministeriui įsakyta nnginčyti. • •• •• * • • 1 • ’ • * ’džiansiai, ypač katalikiškam Jis tai. ir padarė.

--------------- ė---->-----  : ?

KUN. COUGHLIN APIE CHINA CLIPPER SKRINDA 
KARO GALIMUMUS TOLIAU

dys Dejazmac Mahammed Ya bus liečiama, kadangi ten bri 
bia praneša imperatoriui, kad tai turi savo interesus.

daugiausia vokiečius jaunuo
lius mokslina Į kunigus.

LITO PADENGIMAS 
SUSTIPRĖJO

' KALNAS. - Lietuvos Ban
ko aukso fondas šiandien sie
kia 35,31 mil. litų ir užsienių 
valiutos fondas siekia 10.31 
mil. litų. Tuo būdu aukso ir

Vokiečių ra- užsienin valiuta drauge su-

patobulintas su naujais dės
niais ir duoda gerų sėkmių. 
Iš minkštųjų anglių apturi
mas žibalas savo rūšimi yra 
lygus gazolinui ir dar piges
nis. Šiandien iš penkių tonų Spėjama, kad ir kitų javų
anglių pagaminama vienas malūnininkai tuo pačiu reika 
tonas žibalo. Daromi nauji kreipsis teisman, 
tobulinimai ir manoma, kad ------------------

; gazolino tonui pagammti pa 
kaks trijų ir pusės tonų an
glių.

ftio žibalo gamybos fabrike 
dirba 9,500 asmenų.

LAKŪNĖ JAU ARGEN
TINOJE

Associated Press praneša
iš Waahingtono, ka.l Ameri- 'ĮVYKSTA LENGVI ŽEMĖS
kos darbo federacijos vadovy ' 
bė numatanti biznio pagerėji
mą visam krašte 1936 me-

DREBĖJIMAI

BUENOS AIRES, Argen
tina, lapkr. 25. — Iš Rio de 
Janeiro, Brazilijos, čia ats
krido transatlantinė lakūnė 
Jean Batten.

Ši lakūnė neseniai pati vie 
na perskrido pietinį Atlanti-HELENA, Mont., lapkr

tais. Tačiau pažymint!, kad 25- “ čia ir vi»|k9 “ ifi Afrikos į Braziliją
visvien milijonai darbininkų į <lar lengvesni žemės | Ji yra iš Naujosios Zelan-

drebėjimai.negalės gauti darbo.

Turint milijonus bedarbių 
nebus jokis biznio gerPjimas. 
Tad kokiais sumetimais Ass. 
Press dumia žmonėms akis?

<lijos.

BUS ĮSPĖTA IR JAPONIJA

AUTOMOBILIŲ AUKOS
6 asmenys žuvo automobi

lių katastrofose sekmadienį 
Chicago je.

IjONDONAS, lapkr. 25. — 
Anglijos vyriausybė pasiren
gusi įspėti ir Japoniją, kad 
ji nutrauktų savo veikimą Ki 
nijoj užgTobimų sumetimais.

Girdima, kad Anglija kvies 
sau talkon Amei‘iką.

KAUNAS. - šių metų pra 
džioje Lietuvoje viso buvo 
20,204 radijo abonentai, o pa
skutiniu laiku jų yra 24,075. 
7,236 radijo imtuvai yra de
tektoriniai, 4,120 — ha/terir 
jinių ir 12,719 — tinkliniu.
Tuo būdu šiemet jau priau
go per 3,800 radijo abonentų. ?e

KAUNAS. -
dijo ir spauda seniau baisiau daro 45,62 mil. litų. 
šių gandų ir prasimanymų sk Spalių 1 d. prieš’’ pat pa
leidę apie Lietuvos kalėji- skelbsiant užsienių valiutoms
mus. Girdi, juose vokiečiai tvarkyti įstatymą, aukso fon- 1 ______ _ j ______
esą kankinami ir žudomi. Bet das siekė 34,02 mil. litų ir DETROIT, jMich., lapkr. 1 MIDVVAY SALOS, lapkr. 
patys vokiečiai, kurie bpvo i užsienių valiutų fondas —' 05. _ Klul v E Coughlin 25. — Atskrido Pan - Ame-
patekę už priešvalstybinę veik 5,84 mil. litų, arba
lą, išėję iš kalėjimo, visiems 39,86 mil. litų. į kad 1933 nietais r s yra rinįs jė^uvas China Clipper,
pasakoja, kad kalėjime jiems T no būdu per \ ieną mene- pabarusios pusiau slaptą su- kurs veža paštą į Azijos rv-

h viso vaųar per ra4įją pareiškė, rican Airways milžiniškas jū

jokio vargo nebuvę; su jais, sį laiko, valiutų sutvarkymą 
buvę labai mandagiai elgia- įvedus, Lietuvos Banko auk- 
masi ir nieko jiems netrūkę. so ir valiutos fondas padidėjo

PATYS NACIAI BĖGA Į 
LIETUVĄ

tartį su T. Sąjunga, kad Ame tus.
rika gelbės Sąjungai, jei pr- Tai bandymo žygis. Jei bus 
ieš kurią nors užpuolikę vai- pasisekimo, šiai tarnyliai bus 
stybę bus paskelbtos saukei- parūpinti keli kiti tos rūšies 
jos. lėktuvai ir Amerikos susisie-

Kun. Coughlin numato ka- Mmas tno k<,|itt 8U Azij°s
būtent, banknotų padengimas "♦ Kampoje ir reiškia tai- h,,s

mės, kad Amerika gali įsivel- j lėktuvas skrinda stolimiB.

iš viso 5,76 mil. litą.
Padengiamoms vertybėms

padidėjus, atitinkamai padi
dėjo ir banknotų padengimas,

. ... . .. auksu ir užsienių valiuta nuoKAUNAS. — Artėjant z.ie *
Tr ..... . . .. 41,/ pakilo iki 43,8%.mai, V okietijoje neturtingos- ’ . , . ' 1. j Lito padengimas sustiprė- Iniam luomui gyvenimas daro . „T. . ,. . . i jo, nežiūrint banknotų apvvar 

si neįmanomas. Paskutinėmis |,tos padidinimo. Banknotų 1 
apyvarta per spalių mėn. padienomis per sieną į Lietuvos 

pusę dažnai pereina Vokieti
jos piliečių, neit priklausančių 
nacionalsocialistų organizaci
joms. Pasiemio gyventojų jie 
prašo maisto ir siūlosi dirbti 
bet kuriuos darbus vien tik 
už maistą ir apdarą.

t i tan karau.

NUBAUSTAS UŽ IŠSI
SUKINĖJIMĄ

didėjo nuo 96,68 
mil. litų.

iki 104,06

SUIMTI PENKI KUR
STYTOJAI

Iš Alameda, Cal., nuskrido į 
Honolulu, Hawaii salose. Iš 
tenai jau pasiekė šias, Mid- 
way salas. Iš čia leisis į Wa- 
ke salą, po to į Gunm salą,

Vyresniojo Cook apskrities o iš ten — į Manilą, Eilipi- 
, teismo teisėjas Kelly nubau- nuošė.

d«> vieną parą kalėti L. Ku-; Numatyta, kad ši kelionė 
jarcki, .16 m. amž., 8200 Eiti. |>W( at|ikta 7 
av.., karia Saukiama* į pri- |aiviallw ima „et 17 
siekusius teisėjus mėgino iš-

parų.

AUTONOMIJA ŽIEMIŲ 
KINIJOJE

PEIPINGAS, lapkr. 25. —
Japonai militarininkai paskel
bč autonominę valdžią Hopei oa.
provincijos 25-ioRe apskrity- | Įtariamieji tuojau areštuo-

Tarp dirbančių WPA dar- ^"Ukinėti nuo tos pilietinės 
bą dirbininkų ties 51 gat ir Pare’KOR<
Archer Rve. susekti penki dar ’ Chicago Crime komisijos
bininką kurstytojai, kad jie prezidentas adv. F. J. Lo*es-
vykdytų sabotažą, jei vyriau ch pareiškia, kad šiandien
sybė už darbą mažai atlygi- CHICAGO IR APYUN- i šio krašto piktadarybių sosti-

PIKTADARYBIŲ SOSTI NE

KfiS. — Iš dalies debesuota: nė yra New Yorko miestas, 
temperatūros stovis nenusta- Chicago kitados turėjo tą 
tytas. vardą.
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KAM TARNAUJA TAUTININKAI

Jie to siekia, nepaisydama, kad tuo pa
žeidžia valstybes gerovę ir ją į pavojų iš
stato. Dėl jų egoizmo kenčia katalikiška tau
ta, kenčia visi gyventojai ir stabdoma vai-

Ko Verta Socialistų Agitacija traukiame plūgų”. Jūs, ponu- įpilkime Lietuvos Bonų! Pi
liai, norite uodiškos garbės. 
Visuomet kovojote prleS Lie-

jjušai, perskaityk savo laikra- 
štyje straipsnius, ypač Lietu-

“ Naujienų” redaktorius ve- bet katalikiška. Kryžius gali tuvos laisvę, jos gerovę, da- vos Laisvės Bonų partlav*no 
stybės stiprėjimas, ardomas tautos vieniu-i fkMena apie lietuvių katalikų prilipti. ; bar, štai “mes lietuvių Raibos j laike. Kaip ten, tuo laiku "pa

parapijas. Jis nutarė pasiria- Todėl socialistai ir gėris Kylėjai”, štai, mes “patrijo- liijotiškai” tavogumas ir jos visokeriopa pažanga.
Tų visa matydami, mes, amerikiečiai, ryti lietuvybės palaikytojas, būrys nesusipratusių tautinin- tai”.

Anot "Draugo”, 
katalikai ir jų vadai mokėjo 
įkurti - įsteigti Amerikoje lie
tuvių kultūrinius žydimus, ne

tuviškų parapijų! Mat, tie žinti faktų, kad viešos moky- jūsų pagalbos, jie ir toliau 
“nevidonai” lietuviškų para- klos lietuvių kalbos nemoki- , mokės išlaikyti minėtose įstai- 

1 gose ir lietuvių kalbų ir Ka-

gyveudami laisvame krašte, jokiu būdu ne-. ijetuvįų kalbų, giesmes kų ir dalis “šiaudinių kata-
galime tylėti. Mes turime griežtai, energin- ,—r ypač “Pulkim ant kelių”, likų”, savo vaikus leidžia į 
gai ir tuojau užprotestuoti dėl katalikų per- geibeti lietuvių jaunimų ,»uo viešas miesto mokyklas. Man 
sekiojimo ir pareikalauti, kad uždarytosioms nutautėjimo, nuo netekimo lie- rodos, ir Grigaitis turi pripa- 
organizacijoms būtų grąžintos teisės veikti,
kad būtų atstatyta tautoje vienybė ir suda
ryta teisėta tautos atstovybė.

Tik teisėtais ir vienybės keliuis einant, 
kad ir negausingu mūsų tauta bus stipri ir 
ateitis jos nepriklausomai valstybei bus už
tikrinta. , i

Mūsų tauta negausinga. Ji daug ir sun
kiai kovojo ir dirbo, kol nepriklausomų val
stybę įsteigė. Toji valstybė dar jaunutė, dar 
ne visai susitvarkiusi. Dar daug reikia pa
dirbėti ir tai rimtai, vieningai padirbėti, kad 
ji galėtų prilygti senosioms valstybėms ir 
užsitikrinti sau ateitį.

Kiekviena jauna valstybė turi daug jė
gų įdėti kūrybiniam darbui, susitvarkymui 
ir stiprėjimui. J tų darbą turi įtraukti visas 
gyvąsias tautos jėgas.

Ypač Lietuvai tas turi rūpėti, nes ji 
yra tokioj geografinėj policijoj, kad visuo
met turės akylai budėti. Ji turėjo, turi ir 
turės galingų priešų iš rytų ir vakarų. Vi
suomet jai reikės būti stipriai viduje, kad 
atsilaikyti priešų spaudinio. Ir mažiausia su
irutė viduje Lietuvą išstatys į pavojų.

Geriausią pavyzdį turime iš šių dienų sa
ntykių su Vokietija.

Hitleris žino, kad mūsų tautoje nėra vie
nybės, kad Lietuvos viduje netvarka, kad 
gyventojų dalelė dauguma nepatenkinti ne
teisėtųjų tautininkų vyriausybe, dėl to jis 
atvirai grąsina Klaipėdos krašto atplėšimu 

•ir net visos Lietuvos okupavimu.
Pavojus Lietuvai iš vokiečių pusės nėra 

praėjęs. Ir jis negreit praeis.
Deja, kaip liūdna ir tiesiog skaudu, kad 

šiuo pavojingu Lietuvos gyveninio momentu, 
savo rankose laikantieji valstybės vairą tau
tininkai su savo vaitais Smetona ir Tūbelių 
nekreipia į tai dėmesio. Jie lyg tyčia, lyg 
norėdami pasitarnaut Lietuvos priešininkams, 
skaldo- tautos jėgas, gyventojų daugumą at
stumia nuo valstybinio ir kūrybinio darbo.

Kus nežino, kad Lietuva yra katalikiš
kas kraštas. Katalikai sudaro daugiau negu 
80 nuošimčių visų gyventojų. Dėl to supran
tama, kad katalikai, tai didžiausia valstybės 
atrama, kuria ji rėmėsi praeityje, kuria re
msis ir ateityje. Juk valstybės įsteigimo ir 
jos apgynimo laikais katalikai svarbiausią 
vaidmenį suvaidino. Tą rolę jie suvaidino 
per savo parapijas, spaudą ir organizacijas.

Sveikus protas, rodos, sako, kad tosios 
katalikų daugumos tiek daug nusipelniusios 
valstybei ir tautai organizacijos turėtų būti 
stiprinamos iv valstybės darban įtraukiamos. 
Bet tautininkai nuduoda to nesuprantą. Jie 
daro kaip tik priešingai. Ligtiol viaokūds 
biriais kliudė katalikiškų organizacijų veiki 
iiMii, šiomis dienomis visai jas uždarė.

Kokiais motyvais vadovaudamies tauti- 
. ninku partijos šulai uždarė grynai valstybiš
kai if tautiškai nusiteikusias katalikų orga
nizacijas ?

Tautininkų asmeninė garbė ir gerovė la
biau rūpi, negu valstybės ir tautos likimas.

Jie prisižiūrėjo, kaip nedidelė komunistų 
grupė pajėgia valdyti milžinišką Rusiją, 
kaip ji sugebėjo krikščioniškąjį kraštą pa
versti bedievybės centru, išžudyti dvasiški- 
ją ir išnaikinti visokį religinį veikimą. O 
pažvelgę į vakarus, tautininkai surado kitą 
s&u pavyzdį. Jie jiamatė, kaip prieš kelis 
metus visai negausingi hitlerininkai, užval
dę Vokietiją, suparaližiavo ir katalikų ir pro
testantų religinę veiklą, net katalikų vysku
pus drįsta sodinti į kalėjimus, kad jau val
džia ir jos rėmėjai hitlerininkai garbina ne 
be Dievą, bet Hitlerį. .

Tokios garbės, tokios asmeninės naudos 
siekia ir Lietuvos tautininkų vadai — Sme
tona ir jo švogeris Tūbelis.

SOCIALISTAI TYČIOJASI

Socialistų šulai savo laikraščiuose tyčio
jasi iš žmonių teisių varžymo Lietuvoje. Iš 
visko matyti, kad jie džiaugiasi skaudžia 
katalikų būtimi ir rodo pritarimo tautinin
kams, kurie ne tik katalikų, bet visas orga- mitetas 
nizacijas uždarinėja. Tokiu savo nusistatv- Į Grigaitis savo

pijų klebonui, o ypač gerb. na, tautiško patrijotlzmo Jūsų 
pralotas, “amerikonina” tąjį vaikams irgi neįkvepia. Bet 
mūsų jaunimą ir parapijas. Jis vis dėlto jūsų vaikų sielos, 
deda straipsnius, po kuriais tikram susipratusiam katali- 
neva pasirašo: parapi jonas, kui lietuviui, rūpi. Nekartą 
tos bei kitos lietuvių parapi- jiasitaiko, kad iš viešos mo
jus; tai bridgeportietis. t«« kyklos lietuvių tėvų vaikai 
roselandietis, tai marketpar- eina prie lietuvių parapijos

tulikų Bažnyčios tiesas. 
Parapijinėse lietuvių moky

klose. išimtinai tik lietuviu

parapijo- 
inai” rašinėjo, o tamsta jiems 

lietuviai pataikavai. Nepirkit, ten klie- 
rikalų valdžių, ten išnaudoto
jų šalis....

Eikime arčiau į jūsų "pat
rijotizmą”. Kuomet amžinos 
atminties musų tautos didvy
riai: Darius ir Girėnas rengė
si skristi per Atlantiko van
denyną, kiek tamsta ten savo 
“patrijotizmą” parodei. Agi-

kalbą negalima mokyti. Mesltavote prieš. Kuomet Dariui- 
gyvename ir pelnome kasdie- Girėnui paminklą lietuvių vi-
ninę duoną Amerikoje. Mūsų suomenė statė, 
vaikai turi mokėti šios šalies i Gugaiti, savo

tai Tamsta, 
‘parapijoms"

kietis. Kad dar aiškiau savo kunigų ir prašo, rengt; - mo- kalbą taip gerai, kaip visi ge- agitavai ir pats padėjai vary- 
“ patriotizmą” parodyti, neva kyti prie pirmos šv. Komuni- ri šios šalies piliečiai. Tadgi ti agitaciją prieš. Tuokart
atsirado lietuvių kalbos Ka- < jos ir prie kitų sakramentų, i tulikų Bažnyčiose Gynimo Ko- Vaikučiai nekalti. Tėvai, ku

rie klausė “Naujienų” lr pa- 
patrijotiš- tys yra kaJti, kad tie viešų

“Naujienų” “Marketparkie- pradėjai antrą skridimą ir ii 
tis” ir visoki “komitetai” su katalikų žmonių ir draugijų 
“Naujienų parapijonais” be, pinigėlius rankiojai, už ku- 
reikalo sielojasi. Šios šalies riuos dar lig šiol nesi aiškiai

mu jie pasiiodo esą ne demokratijos Sali- k(>j ga&ietoj” norėtų katali- 
uinkai, kaip jie dažnai save vadina, bet dik- kišką visuomenę įtikinti, būk 
tutorių, religijos persekiotojų draugai Bentltaį ^rapijonaį katalikai ra
tai? išrodo. išo. todėl “Naujienos” neat-

“Naujienos” skelbia nesąmonę, kad, gi- ^įsako “straipsnius” talpinti,

mokyklų vaikučiai prašo, kad 
juos katekizmą mokytų ne 
lietuvių, bet anglų kalba. Tie 
vaikeliai, nekartą ir Jų mo
tinėlės bei tėvai sako: “Mes

mokyklose valstybės nustatyta 
mokslo programa turi visos 
mokyklos išlaikyti — vaikus 
mokyti. Aš manau, kad ir 
“Naujienų” redaktorius Gri-

atsiskaitęs prieš lietuvių vi
suomenę. Vyrai, jeigu esate 
vyrais ir nors šiek tiek žmo
niškumo savyje turite, tai, ne
veidmainiaukite. Ar »au nau- 
jienininkai ant tiek nusigy-rdi, atsteigt Lietuvoje demokratinę tvarką, 1 kurįe gražiai skamba. Gal i lietuviškai nemokame. Mus tė- Igaitis nenorėtų, kad jo sūnus 

būtų nesąmonė dėtis su “klerikalais”. Nors pasįseks suinteresuoti neku- vai neleidžia į lietuvišką pa- | baigęs lietuvišką parapijosį venote, kad ir žmogišką tei- 
nieks socialistų neprašė dėtis su bile kuo rjuos šiaudinius “katalikus”, rapijos mokyklą. Mums sunku, 'mokyklą, nemokėtų anglų ka- singumą praradote?

Jums ponuliai naujitminin- 
(Tęsin

kovai su demokratijos priešais, bet jie iš- na įr “Naujienoms” bus gišef- norime angliškai katekiz , lbos. Eikime toliau.
mą mokytis”. Nesyk į motinos 
“Naujienų” raugo prisisėniu- 

I sios sako: “Mano vaikus lie- 
1 tuviškai nemokyk”. Negana

anksto jau pas'.-ako, kad yra artimesni tau- to _  biznio.
i tininkams negu tai visuomenei, kuri nuo pat . yigi tikri\ SJĮinoningį ka.

Lietuvos nepriklausomybės užsimezgimo ko- lulįkai žino> kfld gerftg Rymo 
voja su demokratijos priešininkais. .Katalikų Bažnyčios narys į

Katalikai įsteigė demokratinę respubli- bedievių sociajįstų bei komu- 'to. Kiek yra maišytų vedybų: 
ką ir dabar katalikai yra stipiiausi kovoto- laikraščius niekuomet lietuvis tai su aire, vokiete,
jai dėl demokratinės tvarkos Lietuvoje at- nera5ys ir tokių bedieviškų lenke, itale veda. Arba lenkas,
steigimo. šlamštų neskaitys. Kurie į jū- 'italas, airis, čekas

Šia pačia proga reikia priminti, kad be pom^į, laikraštį rašo ir
reikalo “N-nos” daro priekaištą prel. Kru- pasįražo> arbft rašydamI duo- 
šui ir Šimučiui, būk jie džiaugėsi, kad vi- suprasti, kad jis yra ka- J08 lietuvių ir anglų kalbo- 
stiomenės balsas išeivijos kongreso buvęs nu- (alikas, toks yra arba jūsų mis. Čia ir pamokslų anglų 
slopintas. \ “vyskupo Giniočio sekėjas, a- | kalba priežastis. Už tą labiau-

Jei tas “džiaugsmas” primetamas ka- rba jam neviskas galvoj”, ar- j8’a* kalti, ypač dai jaunimo, 
tulikų atstovams, kodėl jo neprimesti sočia- ba jis yra veidmainis, melagis. ne katalikai ir jų kunigai kle
listams, kurie diskusijų kongrese visai ne
reikalavo ir vienu žodeliu nepasisakė, kad 
jie stovi už demokratiją.

Kam apie tai ir kalbėti. Juk žinome ko
kiose sąlygose kongresas turėjo dirbti. Jis 
buvo ne Chicagoj, bet Kaune, kur nėra nei 
spaudos, nei žodžio, nei susirinkimų laisvės. 
Su tuo reikėjo skaitytis. Kitaip ir kongreso 
ir atidaryt nebūt reikėję.

Išrodo, kad socialistai dabar rašo viso-' 
kias nesąmones tam, kad tyčiotis iš Lietuvos 
katalikų nelaimės.

LIETUVĄ APLANKIUS 
_______ Rašo L. atmatos

ivas daugiausia priešinosi ant 3 pusi.)

lietu
vaitę. Ir, štai, padėtis. Štai 
priežastis skaitymo evangeli-

bonai, bet, kaip matote, yra 
kalti socialistų redaktoriai ir

Kitaip negali būti.
Kas auklėja lietuvių tautai

gerus tėvynainius, 
patrijotus? Ar jūs, socialis-j Bedieviškos spaudos retiak-

lietuvius : X1 pasek#1 iai.

tai?
Žiūrėkite į savo, socialistų 

laikraščio redaktorių Grigaiti,

. toriai ir komunistų šulai atė
mė iš nekuriu lietuvių tauty
bę ir kalbą. Taigi, ponuliai*

ar jis lietuvišką šeimą sukūrė, j jums patiems visoki “gelbėji- 
ar savo vaikus lietuviškai iš-1 mo komitetai' ’ yra reikalin-
auklėjo? Jis tokią gausingą 
“lietuviškų” patrijotų Šeimy
ną išauklėjo, kad nei lietuvių 
tauta, nei Katalikų Bažnyčia, 
nei socialistų bei komuntotų 
partijai ne daugiau naudos, 
kaip tik didelis zero, iš kurio 
jokios naudos tautai nėra.

Kas gins lietuvių šalį ? Kas 
kalbės lietuvių kalba?

Visi atsimenate, kaip jis 
visokiausiais būdais šmeižė ir 
šmeižia, žemina mūsų parapi
jines mokyklas ir seseles mo
kytojas Kazimierietes lr ben-

Toliau kongresą sveikino liaudininkų pa
rtijos vadas, buvęs ministeris pirmininkas M.
Šleževičius. Jis priminė, kad užsienių lietu
viai yra sušaukei pasitarti, kaip lietuvių tau
ta turėtų toliau gyventi, kad išlaikyti savo 
nepriklausomybę. Užsienių lietuviams yra
bvn.hu, kad Lietuvoje bitų sudarytos vie- ' drai visus Pąjaokia tuos lle.
nvbei sąlygos. • [tuvius tėvus, kurie savo val-Po jo pamišius mintis išreiškė “L. 2i kus |eid4ja į iwrapijos liet0.
nių red. Kardelis. . , viskas mokyklas. Mūsų pasi-

Kuomet išėjo sveikinti L. Purėnienė, so
cialdemokratų partijos atstovė, teatre kilo 
triukšmas.*Tą triukšmą kėlė ne kongreso at
stovai, bet galerija: tautininkai studentai, 
jaunalietuviai ir panašūs kraštuotai. Gal būt, 
kari Butėnienės kalba per mažai rišosi su kon- 
gieeu, gal per ilgai kalbėjo ir per plačiai aiš
kino partijos programą, tačiau tikrai ncko- 
rrktingai ir nekultūringai pasielgta keliant

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS >ra tauta, ale senam krajuj
—----- . „ . dabar tauta ir vyriausybė v-

ncttikėtai užėjo pasVakar
mane svečias dusetiškis (Du
setos randasi senam krajuj 
Zarasų kauntėj) ir, apsilen
kęs su visomis svečiui priva- . 
lomomis ceremonijomis, už
puolė su klausimu, kas yra

ra kokie ten jaunalietuviai ir 
skautai.

— Kas tamstai sakė.- 
— JSeno krajaus guverma-

no gazietoj skaičiau.
— Ir taip buvo parašyta?

gi, o ne lietuvių katalikų ba j Ar Amerikos rapabliko- 
žnyčios. Tikriems nariams bei j 1)aį yra tauta ir vyriausybė ? 
jų parapijų klebonams kum _ Bet, veideminut, sakau 
?ams. į t £. I jam. Liesk tamsta man pir-

Lietuviai katalikai s u orga miausiai atsakyti į pirmą kl- 
nizavo šioje šalyje lietuvių au8įnią, kas yra tauta. Tau- 
draugijas, katalikai savo pasi- ta> tai yra narodas; tautą 

į šventimu aukojo, pilko žemes, sudaro....
statė ir stato lietuvių para- į _ E, ką čia! — nutraukė 
pijąs — bažnyčias, mokyklas, niane svečias. — Ar dema- 
vienuolynus, akademijas, kole-j kratai yra tauta ir vyriausy-

a a, ................... — 8iur! Dusetų vikaras
tauta4: Mano plikai galvai ne . , „ . ....1 . . . . , kun. J. Bukauskas, Aviliųspėjus net susivokti, apie ką 1, . , .’ v. klebonas kun. P. Kauduve,
čia eina rokunda, svečias stip 
riu baritonu paklausė;

gijas, ligonines, stato tauto:? 
didvyriams paminklus etc. Ką 
jūs, ponai bedieviškos spau
dos “redaktoriai”, “parapijo
nai” ir visoki “kalbos gynė
jai” esate nuveikę? Jūs savo 
“lietuvišku patrijotfzmu” ti-i 
nkate prie pasakos apie uodą.

vadinusieji tautininkai, nekal- Uodas, beariant su Jaučiais 
j bant jau apie socialistus, re-, žemelę, užsėda ant jaučio spru 
tas kuris leido ar leidžia sa- ndo, traukiančio plūgą, siur- 
vo vaikus į parapijos mokyk
lą. Mat, nors ir lietuviška,

bia kraują iš jaučio sprando 
ir sako: “Abudu vežame -

bė?
— No ne, — sakau.
— Ar bulšavikai yra tauta

ir vyriausybė?
— Sapnuoji tamsta----
— Nesapnuoju, tik atėjau

pasiklausti, kas yra tauta ir 
vyriausybė. Bet, matau, kad 
polis prapesorius jau pliką 
galvą turi, o dar nežinai, kas 
yra tauta ir vyriausybė.

— Na, tai tamsta pasakyk! 
— Anterike aš nežinau kas

Dar sveikino Ateitininkų Federacijos vy
riausias vadas prof. dr. K. Pakštas, pavasa
rininkų vardu dr. J. Leamonas, doc. 

triukšmą. Tam nebuvo priežasties ir reikalo. Į Vailionis, dr. A. Ji^ka, kan. P. Dogelis, gen. 
Buvo girdimi net tokie išsireiškimai: “Be i Bulota ir dr. Gaigalaitis.
reikalo užsienių lietuvių kongresas sušaukta” Ypatingai gražiai ir nuoširdžiai kongre- 
ir jam panašūs. Tai gadino nuotaiką ir pa- * są pasveikino uolusis veikėjas kan. P. Doge-
čioje pradžioje parodė, kokiose sąlygose pir
mas viso pasaulio lietuvių kongresas turės 
dirbti. * .

lis, kuris tarp kitko pasakė: “Kongresą svei
kino visa eilė demokratinių organizacijų at
stovų: Krikščionys demokratai, liaudininkai

demokratai, socialdemokratai, o aš jus pa
sveikinsiu demokratiškiausios organizacijos 
vardu — tarnaičių šv. Zitos dr-jos vardu”.

Ypatingo įspūdžio į susirinkusius padarė 
Latvijos lietuvių bėgikai sportininkai, kurie 
į kongresą atbėgo sportininkų uniformose, 
kokiomis apsirengę jie bėgte bėgo iš Rygos 
į Kauną. Kongreso atstovuose ir svečiuose 
jie sukėlė didelį entuziazmą.

balako vikaras kun. J. Ma
tulis bažnyčiose paragino tė
vus, kad savo vaikus rašytų 
į angelaičius. Žinai, kas yra 
angelaičiai i

— Žinau, tai vaikų Angelo 
(Sargo organizacija.

— Yes, taigi tie kunigai pa 
ragino tėvus savo vaikus įrjj 
syti į angelaičius___

— Labai gražus dalyku^ 
sakau.

— Y’es, gražus dalykas, ale 
kam jie nervuoja visuomenes 
veikėjų galvas ir visą visuo
menę. Angelaičiai yra denže- 
ris visai tautai ir vyriausy
bei, dėl to vyriausybė juos 
lorklozino. Be to, tas piso- 
rius, rašydamas guvermano 
gazietai karaspandenciją iš 
Dusetų apie angelaičių den- 
žerį tautai ir vyriausybei, pa 
braukė: “..žmonės stebisi, 
kad mūsų mokyklos ir semi
narijos išleidžia iš savo tar- 
o jaunuolius (vadinas, kuni
gus), kurie eina prieš visą 
tautą ir prieš vyriausybę.”

Padėkojęs svečiui už infor
macijas, kad mūsų senam 
krajuj dalnir tauta ir vyriau
sybė yra jaunalietuviai ir 
skautai, paglosčiau jį savo 
švelniu delniu ir išlydėjou 
pro duris gudbai sakydamas.



Antradienis, lapkr. 26 d., 1935 n p a r r. a c
--- y*

Juozapas Spillmann’as S. J.

KOVOS IR VAINIKAI
(Apysaka)

Išvertė Jurgis Vasiliauskas

skyrė su šiuo pasauliu. Jį pa
laidojo našlės sodelyje, šalia 
jo brangaus tėvo.

O po metų ir 1 dienos ir pa- 
Į ti motina buvo palaidota ša
lia jos mylimo sūnelio.

Kai unt Tydiko kapo stovi 1 
puikiausias paminklas, tui šių 
vargšų kapus puošia tik vie
nintelis mažas kryželis. Bet 
tie, kurie via ilsisi, amžinai

Priešais berniuko lovų buvo daryti, nusprendė ši drųsų ži- 
parengtas nedidelis altorėlis ngsni atidėti geresniems lai- 
su Marijos paveikslu, prie ku- kams.
rio taip dažnai meldėsi maža-1 Dabar jis tik norėjo dar 
sis Liū. Pastatyta tarp gėlių kartų pamatyti tų berniukų, (jėvi karūnas, gi apie anų te- 
ir vainikų Dievo Motina links- kurio lieroiskas pavyzdys p®- galima pasakyti: “Jis dėvėjo 
mai žiūrėjo j tris kateehume- darė jame nepaprastai gilaus karūnų”.
ims, apsivilkusius baltais rū- j įspūdžio. • » «
bais ir klūpančius prieš jų. ! To(k.| alpjUs nakčiai, jis ty- j Baigiame savo pasakojimų. 
Šone altoriaus, visai arti prie ,iai j^j0 j jįgOnįo kambarį ir Belieka nors trumpai suminė- 
berniuko lovos, stovėjo brau- pania;u slinko prie lovos. Nu- ti likimai tų asmenų, kurie čia 
gus indas su krikšto vantie- motina, pažinusi kara- prieš musų akis veikė,
niu ir sidabriniai indeliai .-u greit susigriebė ir už-
pasventinta druska ir Ka^"(ioido jam savo vietų prie lo- 
chumenų aliejais.

idabriniai indeliai su i;n cllc;„r;aua i.- I Didžiausi sųmokslininkai, ta
rpe jų ir didysis karo man- 

|vos. dalinas, kai tik tvirtovė buvo
var- Ilgai žiūrėjo karalius į ra- atiduota prancūzams, pabėgoPriimantiems krikštų 

dus išrinko pats ligonis. Se- 
Btam Fylinui jis davė Simeo- (, P vardų; buvusį plėšikų pa- pabudo, jis norėjo tyliai pa- pradėjo atvirų kovų prieš ka- 

vadino Dizmo vardu, kaip tai i ^salinti, bet tuoj susilaikė, ralių ir krikščionis. Su jais 
sako legenda apie gera pikta- i nes Pranas pažino savo lan- bu\ o pabėgęs ii pi incas Tyk- 
dari, o savo draugui Liū iš- 'kvtojų. Kai karalius jį keliais jdikas, bet greitai papuolė į 
rinko Domininko varda, t. v., žodžiais paguodė, berniukas prancūzų rankas ir buvo nu- 
to paties mažojo kankinio, ’ .iain padėkojo ir, atkreipęs sa- galabytas už labai žiaurų el- 
kurį jis taip uoliai garbino. 'vo aiškų žvilgsnį į jį, tarė: ‘gesį su krikščionimis.

mų ir išblyškusį, bet linksma ,į šalies gilumų. O ten jie su- 
berniuko veidų. Kai ligonis sijungė su juodvėliaviečiais ir

Tėvas Hoangas katecbuim- 
n am s
lėlį ir pradėjo tas taip 
gsmingas apeigas.

Aš stoviu prie savo1 tik- Mingė, senas kalėjimo šar

Chicagos Maxwell St. “žydijoj” policijos įsakymu 
pradėjo švarinti*. Tkšiol ten buvo valia “turgavoti” 
pačioje gatvėje ii- ant šaligatvių. Dabar šaligatviai 
turi būt apvalyti. (Acme Photo.)

kiate ir giriatės — Žiūrėkite. tų žinių, faktų’ 
panelė tokia ir tokia, baigusi) “Draugo“ "knygyne yra 
Šv. Kazimiero Akademijų, ir knyga, kuri padės kiekvienam 
buvusi savo klasės prrminin- katalikui atremti bedievių 
kė, stoja į “Naujienų“ “kul- priekaištus Bažnyčiai. Toji 
tūros” darželį. Sakote, kad knyga, tai “Bažnyčios Istori- 
seselės tik poterius gali mo- ja“ parašyta kun. Aleknos, 
kyti, o štai dabar giriatės, Knygoje yra trys žoinlapiai 
kad pas jus stoja ir jos mok- tekste ir spalvuotas žemla- 
slo gabumais didžiuojatės, tai pis gale. Knyga kelių šimtų 
ar ne patys sau per nosį duo- puslapių. Kaina tik 75c. Va- 
date. Aišku, kad sakote ne- dinasi, už 75c. nusipirkęs 
tiesų — melagystę! Kur čia “Bažnyčios Istorijų“, rasi joj 
žmoniškumas ir jūsų teisingu- užtektinai faktų atrėmimui 
mas? ' bedievių zaunų ir tuo pasiro-

Jūs socialistai ir kitokio (lysi sąmoningu kataliku. Rei- 
plauko “istai” ir Lietuvai, ir kniaukite “Draugo“ Knygy- 
darbininkams, ir visai musų ne, 2334 So. Oakley av., Chi- 
lietuvių tautai tik vargų ir cag0 jįj
gėdų nešate.

KO VERTA SOCIALISTŲ rodė kuo jie yra ir kokį tikė-
Agitacija

(Tęsinys iš '2 pusi.)

kai rūpi ne kiek anglų ar lie
tuvių kalbos, bet jums rūpi 
sėti tarp žmonių ir dvasiški- 
jos neapvkantų ir nepasitikė-

ams pasakė trumpų pamoks- «’<>. Man jau paruoštas vaini-'ga^’. ^erodvs’ 1)UVO dar ^^i jirnų. Jūs bedievybės “para
vį ir pradėjo tas taip džiau- kas, kurį Kristus, mano Vieš- Paleistas 18 kalėjimo, bet pro- j pįjonai” kaip Kryžiaus taip

jirnų atėjo skelbti. Kaip tuo
kart lietuviai ėjo net rankas 
į upelyje bėgantį vanden} piau 
ti ir sakė — “tokio tikėjimo 
mums nereikia“, taip mes ti
kri Katalikų Bažnyčios ir lie
tuvių vaikai sakome jums vi-

Jūs, socialiste- 
liai, su savo “gazietomis” e- 
sate mūsų tautos — lietuvių 
tautos didžiausia nelaimė.

Jaunuolis Katalikas

Knyga Priešams 
Atremti

KLAIPĖDOS KOMENDATO 
BAUDOS

Klaipėdos krašto komendan
tas geležinkelio tarnautojų 
Pranų .Budreekų, iš Pagėgių, 
nubaudė 50-č.ių litų arba 10- 
čiai parų kalėjimo, už tai, kad 
šių metų rugpiūčio 9 d. Pa
gėgiuose, sulaikydamas be tei
sėto pagrindo asmenį, savo 
elgesiu kiršino vienų gyvento-

Šiais sugedimo laikais kiek
vienoj vietoj susiduriame su
priekaištais Katalikų Bažny- M da^ Pr*es kitų. Be to, ko
riai. Visokiais prasimanymais, men(Iantas darbininkų Emilį 

si bedievukai ir veidmainiai i5kraipvtais faktais b«įieviaj RaStutį, iš Pagėgių, nubaudė 
- “šalin 18 musų tarpo, nes . Katalikų Bažnyčių ir dvl<,m mėnesiais kalėjimo už

Visi trys Pats ir Išganytojus, Priža<J5j° J“am"'ka^ip 'ir kuni^ bijote ir ueapkeu-'jūs tik apvilti mus nęnfe o j knojuodžiausiai pieBia. Nei tai, kad šių metų rugsėjo. 12
- . -v viaVvJonnm įznre t; +;v5 I,J1S sa'e laike Anamo karalių- (v.,atR. Buvote ir esate tuščios ne gerovę mums atnešti. Jus ‘krikštijamieji tvirtai atsižadė- kiekvienam, kurs Ji tiki ir

io velnio ir visų jo darbu. Ja,n tarnauja. i™*,.”? Pas*day?s “ P°P?erio, bačkos. Tuščia bačka visuo- norite savo privačiam “gKef-
Kunigas palaimino iuos krv- R° to P® labai rimtu tonu ]nes^°j° karališkų karūnų, kol t daugiau garso išduoda, tui’ mus pavergti, o ne gero- 

skamba tai ir jus taip. Prili-ivei mūsų lietuvių visuomenės 
pote liepto galų, tai visokiais pasiaukoti’’.

žiuini ir patepė Šv. aliejais, 
kad kantriai galėtų kęsti gy
venimo kryželius.

Po to visi trys pateptieji ga
rsiai prisipažino tikį į Švč. 
Trejybę ir kartu sukalbėjo A- 
paštalų tikėjimo išpažinimų. 
Tada jiems buvo užpilta van
dens ant galvų ir jie naujai 
atgimė iš vandens ir Šv. Dva
sios. Pakrikštytieji atsistojo 
ir, reikšdami didelį savo šir
dies džiaugsmų, bučiavo vie
nas kitų ir visus ten esančius.

Daktaras, kuris jau ištisi 
metai, kaip buvo nustojęs at-

ištarė šiuos žodžius:
— O karaliau! klausykite

savo sąžinės balso, kad kar
tais neprastotumėte ir žemiš
kos ir dangiškos karūnų drau-

pagaliau kartų gerai pasigė 
res įkrito į upę ir prigėrė.

Hyphoa vis neįstengė prie 
bet kokio tvirto nutarimo pri
eiti. Veltui jis ieškojo sau ra- 

i mybės pramogose ir įvairino-1

sųnioningų katalikų jie pri
verčia nutilti dėl to, kad ka
talikui trūksta žinių apie Ka
talikų Bažnyčių. Kur gauti

d. Gudų geležinkelio stotyje 
kitų darbininkų tarpe niekino 
vyriausybę, lietuvius ir sklei
dė kiršinamas žinias. E.

būdais norite “gišeftauti”.1 Dar daugiau faktų. Kas no- 
Jau praėjo tie laikai, kuomet ri nutautinti mūsų jaunimų 
jūs katalikai žmonės nepaži- jeigu ne Grigaičio “gazieta”. 
no. Katalikų išauklėtas ,-jau- Kas savo laikraščiuose turi 
nimas šiandien visur tautinį skyrius, anglų kalba vedamus, 
patrijotizmų kelia. Jums gai- mūsų jaunimui taikomus, ar

S"1

Tai išgirdęs, karalius labai pasilinksminimuose, 
sumišo. Greitai ištaręs keletu Į Kol pagaliau 1883 met. lap- 
neaiškių atsiprašymo žodžių, kričio 28 d. jis išgėrė taurę la, kad katalikai tvirtėja. Jūs ne jūs! 
pasišalino iš kambario. nuodų, kurių jam sutaisė jo norite net katalikų vardų pa-j Dar vienas. Grigaiti? ir jo

Ligonis liūdnai pažvelgė į mandarinai. 'sisavinti ir prisidengę neva pasekėjai rėkė ir rėkia, kad
jį ir tarė savo motinai: Į Karaliaus karūna teko 15 katalikiška spalva, taip, kaip lietuvių parapijinės mokyklom

— Nelaimingas žmogus. Kų metų jaunikaičiui princui Kie- kitusyk Lietuvon atkeliavo ir vienuolių vedamos mokyk 
jam padės Anamo šalies karu-| nfiukui. ^kryžuočiai ir kalavijiečiai, n6-j los vaikus tik poterių moka
na, jei jis nustoja dangiško- i Kad ir pasisekė prancūzams va Kristaus tikėjimų atėjo sae mokyti. 0 štai, tik prieš ke- 
sios. iš karto numalšinti anamitus, lbti. Jų darbai ir elgesys pa- lias dienas visa burna Sau-

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMA to GREITU

MU. kviečiame jns atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

Likusioji nakties dalis pra- bet vis dėlto anamitų partija
hkineti religines praktikas, . .................................. .... ... ... .
, , iv- •• j- z.’ <*.10 visai rainiai. Sekanti rv-1 jokiu budu negalėjo pakęsti

dabar labai susijaudino. Šį ,__. . , ___ , _ k..-: L
kambarį jis apleido, tvirtai tų, dar visai anksti, Pranukas Prancūzų globos, kurių prie-

“Draugo” Knygų Skyrius

Halsted Exchange 
National Bank

( 19th PI. and Halsted St.

jau meldėsi su savo motina 
Pati motina jį buvo pažadi-

mė Hvphoa. NepraslinKo nė 
du metai ir buvo padarytai?

nusi, nes jis jau iš vakaro to visuotinas sukilimas, kurio* 
prašė. į metu liepsnose nyko Šimtai

Netrukus, trijų naujų k riks- krikščionių kaimų. Tačiau ne-, 
čionių lydimas, atvyko ir tė- žiūrint to, Anamo šalyje kri
va- D 'unna 
ši nas.

Išganvtojunii ne

pasiryžęs tuojau susitaikinti 
su Dievu, kų ir padarė sekan
čių dienų.

Ši nepaprasta iškilmė nema
žiau sujaudino ir karalių Hy- 
phoa, kuris tuo metu niekeno 
nepastebėtas buvo gretimame 
kambaryje. Ilgai svyravo sil- ,
pnas valdovas: klausyti Die- j Šv. Viatikų ligonis priėmė 

malonės balso, ar ne. Bet su didžiausiu maldingumu. Da 
(baimingas būdas vis nelei- bar jis ilgų laikų tylėjo, nes 
padaryti gri žto pasirvži- buvo paskendęs pasikalbėji

mo. muose su savo Dangiškuoju
Jį labai baugino tai, kad Svečiu apsilankiusiu jo Šir-

priėmęs krikščionybę, gali ne- dvje. 
tekti sosto ir gyvybės. Todėl
ir jis, kaip visi bailiai mėgsta berniukas visai ramus atsi-

Stop 
Itching 
Skin

Žemo arei tai atleidžia Ntežlančląs 
Rashes ir Rlngworn skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogu Ir 
panaSus odos nesmagumus. Mt- 
iljonai vartojo Žemo per 25 me
tus, lr visi gyrė ją kaipo Svarią, 
saugią, atsakančią gyduole pa
lengvinimui odos nležSjlmams.
Užtvirtinta Good Housekeeptng 
Bureau, No. 4874. 86c. 60c. $1. 
Viso**- vaistines*.žemo
FOR $kin irritotions

kščionybė neišnyko. Priešin
gai, ji dar labiau paplito nau
jiems persekiojimams.

(Pabaiga)

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
I MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieno 
i žmogaus, bet daugelio mūsų

Trims dienoms praslinkus, Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1 90.

“DRAUGO” KNYGYNE“DRAUGU” KALENDORIA11936 
CTS 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-į 
vų saviškiams.

Šiemet “Draugo” kalendorių atspausdinta apribotas kie-] 
kis. Kalendoriai bus duodami ir siunčiami dykai tik nuola- į 
liniams “Draugo” skaitytojams. Naujai užsisakiusieji “Drau-1 
gų” 1936 m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo-1 
l iaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti dovanų ka-j 
lendorių, prašomi pasiskubinti atsiteisti užsilikusias prenu-į 
inerntns. “Draugo“ agentai visose kolonijose daro pastangų,! 
km! 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. '

MALDAKNYGES i
1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odos viršeliais, kaina $1.75
2. Jėzus Mano Pagelba, dideliomris raidėmis, ger. virš. 2.50
3. Aniuolas Sargas, gerais juodais viršeliais .............. 1.50
4. Maldų Vainikėlis. baltais viršeliais, kaina ................ 75
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais ................................ 50
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais ..........40
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais .............................  1.(10
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais .. 1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab............................1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab................. 1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina .... 1.7-5
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina,___1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais ............................. 2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais ........... 1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais ........................... 1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais .......... 1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu knygų .iau ne
daug beturime, mokestį galite siųsti Monev Order, Čekiais, 
ar Ktampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 South Oakley Avė., Chieago, III.

SUKYS - DOODY -- ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirm j s Morgičius

l'riimnm IJctin iškils Romi? I>čl Atnaujlnlirio arl» Išmokame Cash 
Visokio? Rūšies Insurance — Ugnies, VSsulos, Automobilių,

Silkių Ir L L

JOHN P. FiWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
INlJK

BAXTERS
\S MONTV ENTERED SALIV 
... I,THE CHIEF PUILS AGUN 

on himZ suddenlv the: 
LIGHTS GO OUT AND A SHOT 
RING5 IN THE DARK— 

rWHA7 TH -
WELL tl

THE LIGHTS 
OUT/ A TERRIFIC 

CRASH RENIS THE AIR 
AS THE YACHT VIBRATES 
FROM STENLTO STERN/



n H A IT G A S Antradienis, lapkr. 26 d., 1935

įsigaubė liūdnumo šydu. Mirė keliai, nusviro galvos, gi a | 
mūsų ganytojas. Mirė musų kys pradėjo ašaroti, o lūpos • 
dvasios vadas, kuris turėjo ir širdys atsivėrė maldai už į 
tokių jautrių ir gerų širdį, į brangaus vado sielų. Kūnų į-1 
kurių dėjo mūsų gerus ir blo- nešus į bažnyčių, jis ir buvo

*._______  I gus darbus, ir toji jo jautrio-* paliktas per tris dienas lan-
NORT1I SIDE. — Lapkr. 11 j ji tėviška širdis neatlaikė. Mes kyti parap. ir pažįstamiems, 

d. auštantis rytas mūsų nm- į sakome, kad jisai buvo labai Taipgi per tris vakarus buvo - 
mums ir mūsų šventam tikę- laikomi gedulingi šv. mlSpa- 
jimui reikalingas ir daug ža- rai ir sakomi pamokslai. Žmo- 
dantis; miręs paliko jis mus nių prisirinkdavo kiekviena 
našlaičiais. Bet tas viskas Į- vakarų pilnutėlė bažnyčia, g 
vyko Dievo Apvaizdos parė- parap. komitetai per pama 
dymu. Nors jis buvo visuo- das vakarais stovėdavo priė
mėt prisirengęs su šypsena že- karsto garbės sargyba. Dvasi- 
ngti į amžinastį, bet mes ne- škų bukietų, šv. Mišių buvo 
laukėm tokios stalgios mir- sudėta labai daug, nes visos 
ties. Aš ir kai kurie jo ge- šios parap. draugijos užprašė ! 
rieji parapijonai gavome va- Mišias, be to giminės, drau

KEU ŽODŽIAI Iš TEN,
KUR NULIODIMAS 
ŠIROI SPAUDŽIA

3ALL FOR MR. BINGO”

AVATERBURY, Conn. — matyti, kad vaikinai užpuola 
Šiomis dienomis teko man is | lietuvaites, kad jos nepaisan- 
netyčių girdėti smagi žinutė ■ ėios jų ir kad labiau jos len- 
apie daktarų Matų Aukštaka- da prie svetimtaučių ir jiems žutei Šv. Mykolo parapijai ut
inį. Girdėjau, kad jis dabar pataikauja. O lietuvaitės arsa- nešė liūdniausių žinių, kokios 
mokytojauja Hartforde, 840 ko, kad vaikinai nemoka šokti, ■ ši parap. neturėjo savo gyve- 
Asylum Avė., kur randasi nau neturį drųsos, stovį kampuo- ; nirne. Tai buvo lyg griausti-

se visi sulindę sau vieni geria i nio trenksmas, nuo kurio šios 
ir tam panašiai. Man visados parapijos tikintieji negali ir 

kas antradienį rytais nuo | matėsi, kad ir vieni ir kiti kai- I dabar atsipeikėti" ir vaikšto 
10:30 iki pietų Jisai dėsto mo- ti. Nes jeigu vaikinui patinka lyg našlaičiai ašarotomis aki- 
kslus apie naturališkus gydy-| kokia lietuvaitė ir jų mano, Į mis.

jas l’niversity of the Healing 
Arts. Jisai tenai mokytojauja

mus. Paskui antradienio po
piečiais <lakta ras turės savo

Pu? vou /U4.T ftvtee $oguhr ms
CaR. AO0 A eoootc PO<k> tOOK. AT OO« Ca« •• OdGfc

A '4€*J2. OU? MOaj'o UUY CAM7 OC AP«>G|> A O€«J 
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COAT AOO A C0O«’’-A MCR.C

AlOO 
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CALL FOR

6

kad myli, tai jisai stengsis i Minimos dienos anksti ry- 
jai patikti ir paskui suėję įe pratig,jo liūdnai gausti baž-

klinikų ypatingai lietuviams. j stengsis jos klausyti ir gerus ny£įos varpas, gi staigi, ne-... - ... . ,
Taigi būtų ne prošalį kad lie-Į protingus galimus norus pil-1 jaukta, ir liūdna žinia prade- kur raa6: Gerb- Vincai! Svei- buvo tai, Šv. Kazimierai 
tuviai ypač Hartfordo ir
linkės lietuviai
kale pasinaudoti. i „ _____ ____ ____ _ _ ________
atdara lietuviams antradienio ! pučiukų pradžioje pataikauti natorijoje mirė širdies liga 5 vietos. Jaučiuosi neblogai ir šių, 200 priimtų sv. komunijų, 
vakarais. Taigi lietuviai džiau' arba angliškai give hiin a lit- vaj ryto Toji žinia buvo tiek tikiuosi sugrįžti Nortli Sidėn-ir 200 šv- inaldU- Apie įskil- 
gkimės ir pasinaudokime mū-tie encouragement. O paskui skaudi ir baisi, kad visų north ; lapkričio 19 dienų. Kun. J. Įmingąs
sų lietuvio daktaro Mato Au- jeigu jisai nemoka šokti arba sidiečių akys pradėjo ašaroti, ^^i^skas.

širdis sukaustė gailesčio skau- visi mes laukėm savo my- 
smai, gi galvos nulinko ir ap j jįlao klebono lapkr. 19 d., bet 

sulaukėm 13 dienos vakare liū 
dnoje procesijoje, mes sulau-

karykščiai rašytus laiškus, 8** bei pažįstami. O gražiau-
[>rosai| kuo ne- piuiuigus guuuun muut pu- jaukta, ir liūdna žinia prade-,nui 1OS5C« vuiom ovei- ----- ---------- — , -
rtfordo ir apy- dyti. O lietuvaitė iš savo pu- jo cįįį jg lūpų j lūpas, kad'kinu tamstų, tamstos tėvuką, seaeUų paaukotas dvasiškas 
neužmirštų rei- sės jeigu kurį vaikinų myli' mūsų brangusis klebonas kun. so«utę ir broliukų, taip pat .bukietas^200 atkalbėtų Sv. ra- 
ti. Klinika bus tai turėtų tokiam irgi nors iru ; juozapas Svirskas NVedron on Kazlauskų šeimų iš poilsio 1 *ančl-00 išklausytų sv. Mi-

kštakalnio pagelba.
‘ * A ndriaas Šelmystės' ’ 

Pereito sekmadienio vakare
po vadovyste mūsų gabaus 
profesoriaus ir kompozito
riaus Aleksandro Aleksio, a- 
bieji korai Little Symphony 
orkestrą ir Young Melodians 
orkestrą suvaidino linksmų 
trijų aktų komedijų užvardi
ntų “Andriaus Šelmystes’’. 
Daug žmonių atsilankė ir gar
džiai ir ilgai juokėsi, nes ko
medija buvo juokinga. Teko 
girdėti, kad suvaidins tų pa
čių komedijų ir New llaveno 
ir Ansonijos lietuviams. Buvo • 
ir svečių kunigų atsilankusių 
kaip tai: Kazlauskas, Karkau- 
skas ir Lutkus. O žmonių bu
vo daug.

J domūs yinčai 
Mūsų Šv. Vardo dr-ja lei

džia mėnesinį laikraštukų ar
ba bulitenėlį, kurio redakto
rium yra kun. Gradeckas. Pa

geria tai galima tam tikrais 
keliais ir būdais sušvelninti jo 
būdų ir atpratinti nuo tų nei
giamų pusių.

Laiškai nuo Leayue o f 
Nations ii Washinyton

Šiomis dienomis gauta laiš
kai nuo Tautų Lygos ir Anie- 

i likos Valstybės sekretoriaus 
atsakinėjant į mūsų vaterbu- 
riečių protestus
bliaus minėjimo

KETURDEŠIMTĖ ATHŪL, 
MASS.

. - o

i kerne tokioje formoje savo 
' ganytojų kaip kad prieš ke- 
j lėtų metų mūsų Tėvynė Lie 
tuva kad sulaukė savo didvv-

jedulingas pamalda.- 
šeštadienio rytų ir apie įspū 
lingas laidoiuves neminėsiu, 
nes jau buvo rašyta “Drau
ge”. Tik turiu tiek pažymėti, 
kad šioje bažnyčioje tokių m-.- 
nių ir iškilmių dar nebuvo 
kaip ši parapija gyvuoju. Gi 
liūdnumo, skausmų ir ašarų 
irgi mūsų bažnytėlė nėra ma 
čiusi tiek, kiek dabar buvo

U
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Ten klebonauja gerb. kum, .... . ... . ... .----- -----
Pijus Juraitis. Nors nedide-1.1^ nau> n Girėno. įeto žodžiu sakant ir dabar dai

lestį a. a. kun. J. SvirskuI dėl . Kiekvieno kataliko yra priė
jo mirties, kuris ne tik buvo j dermė skaityti katalikišką

lis miestukas ir netlidžiausia P“'"“*5'1* ^UOS dr,siu“’ene" North Side atrodo kaip snl. (klebonas Sv. Mykolo parapi- laikraštį. 
, maaų vaterbu-. be, n,atytj> kad i.rginga, didvyrius pamate rš- kapaS; ;r dabaI. dal. ue„.; jos ir dvasios vadas Įvatnp

dus padarytus \1,, etnrdeįin ,{ia bu l keliaut du. juorlus grabus, lai gia visų šircis geduios >y 'draugiją, bet buvo rėmėjas vi-
jimo proga spalių , yo kiekvi vak pi||ia įjtaip ir mes jiorthsidieeiai su- das> vigokį pasiUnlrsminimai H katalikų laikraščių. t(.

• 'Dievo ir Šventojo lluš-
, ____ienų vakarų pilna ir! ** das, visokį pasilinksminimai 18V *«u«iku įunviaavių. t(l teisingai valdvti pasauli

9 \V aterburyje. Mes tuos pro- (,a,vvavo dftUg syečįų ku. sirinkę prie savo jaukios baž- viešosios sueigos parap. ri- A. a. kun. Svirskas buvo >neįmanoma, 
testus pasiuntei,) tautų Ly- j p#a bažnyčioje nytėlės 13 dienos lapkr. va- bose komiteto uždraustos ligi didis rėmėjas ir
gai, lenkų ambasadoriui \\ a- i pnikiaugi^ Gražiausia katali. | kare sulaukėme savo klebono, .„etų, t. y. paskelbtas nių-

/-Kmoin įčic i bet pamatėme jį ne su savo gedulas dviem mėnesiam. Da-kišk dvasia. Tai garbė jūsų

Muzikos Ži 
žurnalo. Jisai nekart -. 

savo žodžiais skelbė ir plati-

J u r y. IFaš inylona s 
l-sis J. A. V. prezidentą;

HuU. Lenkų «nbasadorius ne-. rbiamam klebonui kun j'rimtai šypsančiu veidu, bet bar laikinai tvarko parapijos na neseniai pasirodžiusj niuzi-
atsake, bet Tautų Lyga ir p. įr parapijonamg su užmerktorms akimis rr am- reikalus kun. Jeskevičius, kos laikraštį. Jisai buvo pir-
H.m mm ^ažij vadovavhną ir sugiklau žiams. ant krūtinės sudėtomis kurit5 irgi su mumis pergyve- inas “Muzikos Žinių” pienu-

symų. Valio atholiečiai buvo rankomis- Skaudus, liūdnas ir no daug sunkių ir skausmin- meratorius.
Hull atrašė, kad gavo. Ame
rikos sekretorius pareiškė, kad 
Amerika negali kištis į sveti-

BIZNIERIAI GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

mus ginčus, kurie tiesioginiai 
neliečia jos piliečių. O Tautų - +_ 
Lyga tik užrekordavo, kad pri. 
ėmė laiškų - protestų.

Taigi matosi, kad jie ne

malonu ir smagu pas jus per Jautlinantls buvo momentas, gų valandų, mes būtumėm la- 
tas kelias dienas pasilikti ir kuonict P»s‘r<*lė keliamas bla- bai laimingi jei kun. Jeskevi- 
tėmyti jų gražų katalikiškų | nkl°^ elektros švie- gįUs pasįiįktų pas mus ant

“Muzikos Žinių” redakcija LIETUVIAI DAKTARAI: 
• šauti šv. Mykolo parapijos Offic< Tol. HEMlock isis
kolonijoje, girdėjo bažnyčios 
varpus gaudžiant už savo rė 
mėjc sielų. Sugraudino visų 
širdis. Pareiškimas buvo: “Ne 
tekome mes ir jo”.

Amžinų atilsį, duok

Res. Tel.- GROvehill 0617
6924 S TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock <286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4142 AKC1IEK AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

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

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartj

gyvėnimų. Šie kunigai dalyva-! s°j6 i5 ■‘ū‘»‘™biliauS karatas, visados.
kuriame ramiai ilsėjosi bran
gus kun. Juozapo Svirsko kū
nas. Tai susirinkusios minios 
prie bažnyčios, prieangyje ir 
laiptuose visų pradėjo linkti

vo: Navickas, Būblys, Vaške 
vičius ( visi marijonai, Vasys,

staruosiuose numeriuose pasi-1 • • . , • . , , - ,, . ... ... u- ,1 ’ ignoruoja protestų ir tat bu- ; Petraitis, Bakanas, Karkaus-
rodė man laba. įdomūs gm-:t|J pravartu littuvialng 
«... Tai liečia problemų, ko- į kickvicn„8 
dėl lietuviai vaikinai neina su 
lietuvaitėmis ir atvirkščiai! 
bus įdomus klausimas. Iš lai
škų redaktoriui matyti, kad 
vaikinai ir mergaitės moka 
savo pozicijų laikytis. Žinoma 
šen ir ten matyti trūkumų.
Matyti kad yra begalinis su-, Vy3kup0 p p Būiho> M -kelionė APLINK PA-
sidoniejnnas tuo klausimu va- ŠAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS- 
terburieeių tarpe. Manau, ta- j 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.

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 
gružių ir aiškių 300 paveikslų.

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

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

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

Cl* nuplėšti

žymesnės progos 
parašyt protestus ir juos pa
siųsti viršminėtiems asmeni
ms arba įstaigoms.

prie 1 kas, Vembrė, Juras, Bružas
(La Salėtte kongregacijos na
rys), Simonaitis, Kripas, Pui 
dokas ir keli vietiniai svetim- 
taučai kungai.

AKIŲ OYDYTOJAI:

Lietuvytis

MUZIKOS ŽINIOS” IRGI 
NETEKO SAVO RĖMĖJO

Visa lietuvių katalikų vi
suomenė reiškė širdingų gai- Dieve!

jam
Ieva Lukošiūte

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Tel. CAN&l 0257

Res. PKOspect 6659
Ofiso Phone 

i PROspect 102 8

Skaityk Kelionių Aprašymus T ų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

sai klausimas turėtų uždegti 
netik mūsų kolonijų (kur dar 
neišėjo iš mados lietuviški 
šliūbai lietuvių su lietuvaitė- 
mis), bet ir po visų Anierikų. 

Tose laikraščio koliumnose

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

ORlyJLETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių (tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaiginto, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų kariti, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpeclalė Mtyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlioj nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomus be akinių.

( Kainos pigiau kaip pirmiau.
\ 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

i Phone Boulevard 7859

Res. and Office 
2359 8. Leavitt 8t. 

CANal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYtSICIAN and SURGEON

2403 W 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal su tart)

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Tel. CANal 2345

TkT •Nuoširdžiai 

Rekomenduojamas 

Vaistas dėl Vidurių

Tel. CANal 6122

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W Cermak Road

Valundos 1—3 Ir 7—8 
Seredomis kr Nedėliotais pagal sutartj 

REZIDENCIJA 
6631 8. California Avė.

Telefonas REPublic 7868

Chicago. III.—“Kuomet tik vidu
riai neveikia ar nemalu linu Trinur** 
Bltter Vyną Ir nuofttrdžiut rek-ouieii- 
duoju visiems.” — Mrs. Sušutina 
Pavlua.

Nodarykile iatndymų su visokiais 
vaistais, imkite Trlner’s littter Vyną. 
kuris per pastaruosius 44 metus prl- 
rodė suve atsakančiu vaistu dėl uft- 
klctėjimo, gasų, prasto apetito, gal-1 
vos skuudėjlmo, neraniuus miego Ir į 
panašių Ilgų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Gerbiamai “Draugo” Administracijai:
Siunčiu su Muo Ialkku *.................. ui kuriuos prafaii kuogrelčiauMa

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO KELIONĖS — gl.OO 
KUN. PR. J. VAITUKAIČIO — 1.60
KUN. J. A. PAULIUKO — 8.00

arba:
Siunčiu 88.60 ui kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas, Pavardė

.Street
Joseph Triner Company, Ohieago

25 METįl 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 6.

Phone CANal 0623

Ofiso Tel.. I’ROspect 6876 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

Rezid.; 2516 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
lietuvis Gydytojas Ir Chirurgus
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:30 Iki 8:30
Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4045 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai: nuo 8 Iki I vakar*
Seredoj pagal sutartj

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1157 ARCHER AVENUE
Tel. Vlltgtniu 0036 

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

DR. F. G. WINSKDNA:
GYDYTOJAS ir CHIRURGE

2158 W. CERMAK ROj
Vai.; 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketverguis pagal sutartj
RES. 2136 W. 24th ST

Tol. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

3147 80. HALSTED ST.. CHICAOO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14 
Res. VICtory 2343

OR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:80-8:80
756 VVEST 35th STREET

ĮVAIRŪS D A TARAI

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDvray 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 vai. ryto, nuo 2 iki e 

vakaro Nedėliomis nuo 10 Iki 18 
vai po plotų Ir nuo 7 Ud 8:80 va'.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tai. YARds 0904 
Raa: Tol. PLAsa 8400 

Valandos:
Nuo 18-12 v. ryto; 8-8 Ir 7-1 v. v. 

Nedėliomis uuo 18 UU 18 dieną

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėllotnts pagal sutartj

Pho-ne Hcmlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6058 So. Wesfcern Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais —
1 k S popiet — 8 OU 8:Sė v*k. 

Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

z



Antradienis, lapkr. 26 d., 199" D K X V O X S

SVEIKATOS KELIU
šj skyrių vedu

AMERIKOS I.IE'l’IVlV MEDICINOS. MOKSLO AKADEMIJA

RŪKYMAS IR MOTERIS • vaizdi). Tyroidinė liauka lo-
---------- i šia labai svarbių rolę inote-

Rašo dr. J. Poška ries gyvenime, nes ji yra ta-
Rūkymus tabokos yra vie- mpriai surista su reprodukty- 

nas blogus paprotys, kuris vinis organais, kuriuos ta liau

VIETINĖS ŽINIOS
ANTANAS VILKAS PA

PASAKOJO APIE 
LIETUVĄ

valdžios departamentus ir tvi-1 arba numiręs, policisto parei-.I
įtina, kad jos vyras, Joseph gus eidamas. Ir tenais nega- 

iJ. Gudinąs, buvęs Chicagos įėjo nieko panašaus surasti, 
policmonu, kurio žvaigždės Policijos raštininkas surado, 
numeris buvęs 3750, o Jo vieta kud žvaigžde, 3756 buvo iš
buvus 32-train distrikte. Ji duota vienam policmonui, The 

i sako, kad jos. vyras buvęs už- odore E. Klank, tranko divi- 
I muštas, jam einant tarny bos zijos, kuris tų numerį išnešio-
pareigas prie 2423 Grand Avė. 
lapkr. 8 d. Ji iš valdžios rei-

jo nuo 1916 iki 1930, bet ne 
Joseph J. Gudinąs. Taip patSekmadienį, lapkr. 17 d.,

West Sid.e svetainėje įvyko
mažina žmogaus sveikatų ir ka pakeičia sulaukus moteriai 'draugijos “Lietuvos Ūkinin- ™Ina». ^?slon deParta^enla*s Departamentas irgi nesurado 
trumpina jo gyvenimų. Visai tam tikro amžiaus. Ši liauka ko’> mėnesinis susirinkimas. ieskoJ° visus rekordus ir ne-1 jokįo rekordo kad minėtas žmo

kalauja Widow’B penslon. Ži-|civil Servico Commlssloner’.

., .. , n • galėjo surasti. Ji buvo uZejusAtsilankė daug narių. Dr-jos ® d ,
... , * . . I prokuroro ofisų ir failiavopirmininkas, J. ZurkausKas 14 r *

lengvai gali atskirti ypatų, o kartais truputį padidėja lui- 
y pat ingai moterį ar merginų, ke mėnesinių, ypatingai tas pa 
kuri rūko eigaretus nuo nerū- sitaiko pas jaunas mergeles, 
kančių. Pageltęs ir aprūkšlė-1 kurios dar nėra suaugusios, 
jęs veidas, sudribusi ir nemi- Jeigu tos mergelės nėra tin- jUsio mėnesio nutarimus ir

tvarkingai vedė susirinkimų. i panašų skundų. Jos “kelsas”
_ v, , . . . ... - 'buvo man pavestas.Rast. Linkus perskaitė prae-; 1

kamai prižiūrimos, tai pas jas išdavė ligonių raportus, 
atsiramla tikras goiteris. po nutarimų, dr-jos narys,

rios pasiduoda tam blogam pa Į Tyroidinė liauka taipogi pa-i-^-ntanas Vilkas, kuris nesu- 
pločiui. didėja ir tuomet, kuomet re- grįžęs iš Viso Pasaulio

kli kūno išvaizda jiasireiškia 
net ir jais jaunas moteris, ku

produktiniai organai randasi 
paliesti ligos ir taip pat per

Praeitų vasarų man teko bū
ti vienam Chicagos turtingam 
ir gražiam priemiesty prie li
gonio. Tenai sutikau dar jau
nų moterį, kuri vos prieš ke
letu metų turėjo pavydėtinų į jokiu būdu negalima, 
gražumų, kuklumų, žavumų ir 
patraukiančia šypsenų ir gy-

Lietuvių Kongreso ir būdamas

Aš stengiausi surasti teisy
bę ir kodėl ji negali gaut va
dinamų widow’s pension. Krei 
piausi prie Police Bureau of 
Criminal Information and Sta- 
tistics. Jie padare didelę in- 
vestipicijų ir išdavė man ra
portų, kad jie nesuranda to-

dr-jos “Lietuvos ūkininko” 
paskutines moteries gyvenimo Į įgaliotas atstovas dalyvauti
reproduktyves dienas, po ku-' kongrese, atsilankė į susirin- kio žmogaus, neranda kad toks 
rių jau šeimos susilaukti nei įr daug papasakojo apie būtų buvęs Chicagos policijos

kongresų ir Lietuvi}. Visi na- departamente. Vėliau pada- 
lteikia pažymėti laktų, Kad riai džiaugėsi išgirdę tokių

oiteris pas moteris tankiau gražių įspūdžių iš Lietuvos.
vuiuų. Ji buvo kaip tik kų pra pasitaiko, negu pas vyrus. Nes 
žydusi lelija, kuri patraukia moteries gyvenime ši Kauką 
kiekvieno akį ir širdį. Dabar i daug daugiau veikia, negu

Antanas Vilkas papasakojo 
kaip Lietuvos žmonės gražiai 
priėmė Amerikos atstovus.

ji vos sulaukus 28 metų am- i vyrus. I z tai moteris grei- Kaip .jie įspūdingai tvarkė ko- 
žiaus, o jau išrodo turinti 40 1 pasensta, negu vyrai, 
metų. Jos veidas pageltęs kaip
rudens lapas; veido raumenys 
sudribę ir visas veidas turė
jo senos moters išvaizdų. Ji

Medikai iai išlavintos akys 
labai greitai pamato grupę a

ngreso reikalus. O labiausia, 
kad visi Lietuvos žmonės vie
nybėje dilba tautiškus darbus,

.......... . . . kad tik palaikyti lietuvių tau-psireisknnų, kuriuos pagimdo . *tų. Daug apsakinėjo apie patį 
kongresų, kur jau ir iš kitų_ nudėvėta išeikvota tyroidinė

buvo taip papratus raitK^dl liauka. Žili ar nuslinkę pian ...
rūkė eigaretus nuo ryto iki kai nutukimas, ne vienodas i dr?_Ugl*,Y atst°vų buvo SirdeL
vakaro. Sausas kosulys taip jr ne laiku mėnesinės, pageltu-' 
jų vargino, kad nei naktį ji g| apisausi veido oda, neaiški

Visi draugijos nariai ir pa
ti valdyba džiaugėsi ir svei
kino Antanų Vilkų kaipo draunegalėjo ramiai miegoti ir i atmintis ir t.t. jau aiškiai nu -. .. 

atsilsėti. I r0(j(>> kaj viršminėta liauka Į a 8^°v4«
Be pasenėjusio veido rūkan-|yra nusilpusi arba visai nebe- Pereitame susirinkime daug 

ėios įuotery.s bęijnerginos pa- veikia. Šiuose atsitikimuose papasakojo upie kongresų Po- 
rodo viso kūno raumenų su-j moterys kenčia nuo nervišku- j vilas Vilkas, kuris taipgi nu 
silpnėjimų bei suvytimų. Jos 1IK>, o ypatingai tos, kurios vo dr-jos “Lietuvos Ūklnin- 

mėgsta rūkyti. Moteris neno- ko” atstovas, 
rinti be laiko pasenti privalo Po gražių įspūdžių, baigia- 
saugotis tokių dalykų, kurie
kenkia gužynei arba tyroidi- 

Tyrinėtojai suranda, kad ta- nei liaukai. Taboka yra did- 
boka yra labai kenksminga žiausias priešas šios liaukos, 
žmogaus kūno tiems organa- Alkoholis savo kenksmingume 
ms, kurie palaiko viso kūno, užima antrų vietų, 
o ypatingai raumenų tonų. Y-1
patos vikrumas ir i3vaizda 
daug priklauso nuo tyroidinės

nėra tokios tiesios ir nevaikš
čioja, kaip sveikos, nes jųjų 
eisena išrodo sunki ir apmi
rus.

arba gužynės liaukos, kuri la
bai svarbių rolę lošia visame 
žmogaus kūne. Ši liauka re
guliuoja gyvybės visų eigų. 
Jos galinga įtekmė valdo vi-

Taboka kenkia ir vyrams, 
bet moterims daug daugtau ir 
blėdis padaryta ilgtaus užsi
lieka pas moteris.

Taboka daug kenkia suau-

nt susirinkimų West Side sve
tainės savininkė, F. Burlnski, 
prisirašė prie draugijos.

I. Lukošiūte, fin. rašt.

POLICIJOS VIRŠININ
KAMS NĖRA AIŠKU

gusioms moterims, bet ji kur 1
kas daugiau ir labiau kenkia

, ... jaunoms mergaitėms, kurių re- Iso kūno maitinimų, sudėjimų j , , . . . . . _....... . *! produktyviai organai dar rrC:-įr cirkuliacijų kraujo; širdies i • . ... , .. . . i'a pasiekę pilno pribrendimo.,judėjimus, visų nervų sistemų n, , , ... .. , . *; , Tabokos vartojimas tiek daug
ir net odos, nagų ir plaukų is- . , ,’ o* * f 't žalos daro jaunoms mergai

tėms, kad man rodos, Ir val- 
! džiai reikėtų apie tai susirū
pinti. Kiekviena jauna mer
gelė ateityje gali išaugti ir 
tapti motina. Kokių gentkar- 
tę ji galės gimdyti ir užaugin
ti pati būdama tabokos už
nuodyta? Kokia ateitis lau- i 
kia tų tautų, kurios moterys i 
yra ar bus tabokos vergės?

Nikotinus daug veikla į vi
sų kūnų, bet ypatingai veikia 
į gyslas bei arterijas, kurios 
dažniausiai sukietėja ir suda
ro daug nemalonumų.

Cigaretas moteries rankose 
sumažina jos gražių, meilių 
bei patraukiančių išvaizdų. Ji 
išrodo daugiau suvyriškėjus 
bei sušiukšlėjus. Be to rūkan
čios moterys nustoja apetito 
ir nenori valgyti. Gi nevalgia 
veda prie silpnakraujystės, 
prie soįriino visos virškinimo 
sistemos ir prie visokių ligų.

A.
JUOZAPAS

NAVALINSKAS

»•„-mirė lapkr. 24 d., l!»35 m. 
sės amžinus.

Kilo iš Birtų upskr.. Vabal
ninku purap., Į’ortjų sodžiaus.

I'uPko dldcllnnte nuliūdime 
gimines, drtuąus Ir pažysta
mus. (J Lietuvoje Iriu brolius, 
wscr| lr gimines.

Kūnus pašarvotus H. I’. Ma
žeikio koplyčioje. 331U l.ituanl- 
ra Avė.

IjaldotuvėH (vyku Treč'udhny, 
lapkr. 27 d.. 1»I6. IA Mažeikio 
koplyčios R vai. Imu atlydėtas 
j ftv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, l’o pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kvleėlskmr visus 
gimines, draugus-ges tr pažys- 
lanius-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę ominės. 
Pažystami.

Draugai ir

laidotuvių IHrektorlus S. P. 
Mažeika. Phone YARdg 11J8.

Viena moteris, Hellena Gu
dinąs, 1448 N. Wood St., Chi- 

icago, I lando po {vairius

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

viau į sveikatos departamen
tų, ar .jie nesurastų, kad toks 
žmogus būt buvęs nušautas

gus būtų buvęs Chicago po 
licijos departamente. Niekas 
negali išrišt šio klausimo.

Baigęs visų investigacijų, 
paėmiau padidinamų stiklų ir 
pradėjau žiūrėt į tų žvaigž
dės numerį ir suradau, kad 
tas numeris nėra nufotogra
fuotas, bet vėliau artistiškai 
buvo užrašytas. Tokiu būdu 
kas nors krečia juokus iš tos 
nekaltos moteries.

Bet jeigu kas nors sužino
tų kitaip dalykų, tai praneš
kite Charles P. Kai, Ass’t. 
Stae’s Attorney, 507 County 
Bldg.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
-------- o---------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

o-! ’>
Suvirš 50 metų prityrimo

------------o------------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
--------------o---------------

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

------------o-

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

h

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ | 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

1646 West 46th Street 

Phone BOUIevard 5203

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

Muiiia ir Šuns2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 592’

S. C. LiMcz 42-44 E. 108th St. 
I’bone PULIman 1270 
arba CANal 2515

KALBĖ& DAKTARAI, BIE 
ZIS, DRANGELIS; DAI 
M UOS PEOPLES RADIO

KVARTETAS, C ALIS 
KEPURĖ IR KITI

Šios dii nos Peoples Furni- 
ture Co. duodamas radio pro
gramas bus specialiai gražus, 
įdomus ir naudingas kiekvie
nam pasiklausyti, nes jo išpil
dyme dalyvaus pagarsėję dai
nininkai, žymūs kalbėtojai ir 
kiti. Dr. St. Biežis, AL D. kal
bės apie sveikatos reikalus,

dr. K. Drangelis, D. D. S., ka- 
lbės Susivienyinc Lietuvių A- 

' menkoje reikalais. o duug gru 
žiu ii naujų dainų ištieks 
harmoningas ir visų pamylėtas 
“Peoples Radio” kvartetas. 
Toliau “Calis Kepurė” turi 
parengęs naujų juokų padėko
nės dienai. Na ir sykiu graži 
muzika sudarys vienų iš gra
žiausių radio programų. Todėl 
nepamirškite šiandie užsista- 
tyti savo radio ant stoties 
VVGES 7 vai. vak.

Rap. WGES

Budrik 24 Metų 
Išpardavimas

10 tūbų Radios gražiuose kabinetuose dide

lės mieros Skalbyklos $39.50

» “ HlHlMI III Įl'iiUfils

Vėliausios mados Parlor 
Setas vertės $90.00 už. . * 49.50

ty

ii p t

JA

Moderniškas Bedroom 
Setas 5 šmotų už........... $49.50

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
TeL PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUOA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip Jūs J) vartosite vienų savaite, 
jūs pastebėsite abelnų pagerėjkna Ir 
jeigu lr tolinus vartosite. Jūs atgau
site savo normalių sveikatų lr spfika.

Jokie kiti vaistai neturi tokių pa
stebėtinų istorijų kaip NUOA-TONE. 
Per 45 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų lr vyrų atgavo savo sveikata 
lr spėkas. NUGA-TONE parduodamas 
visose vaistlnyčlose. žiūrėkite kad 
gautumėte tikrų NUGA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, nee Jie yra berrer- 
tie.

Nuo užkietėjimo lmklt^-UGA-BOL 
— Idealų Lluosuotojų vidurių t to tr 
•M ................

I. liDlns 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika
fl. Masalskis 
A.Petta 
1. F. Mins

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

668 Weat 18th Street
Phone CANal 6174

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742

i - A. <

Walnut Dining Room

$10.00 vertės dovanų knygomis, arba Lempa 
ar Kalakutas

BUDRIK FURNITURE MART
3347 So. Halsted St.

JOS. F. BUDRIK, INC.
3417 So. Halsted St. 

BOUIevard 4705

Lietuvių Radio programas
W. C. F. L. Nedėliomis nuo 5 iki 6 vnl. vakare, nu didele 
Orkestrą ir dainomis. Verta pasiklausyti.
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VICTINES ŽINIOS
I. RAKAUSKAS - NAUJAS 
L V, “DAINOS" CHORO 

VEDĖJAS

daug

Lapkričio 17 d. visuotinam 
L. V. “Dainos” choro ir rė
mėjų Tarybos susirinkime raš
tu priduota muz. J. Saurio 
rezignacija — pasitraukimas 
nuo vedimo toliau L. V. “ Dai 
nos” choro. Priežastis — nuo 
lat dirbant su choru per pa
staruosius kelis metus.

Lapkr. 20 d. visuotinam cho-

larbo, kuriuo dabar y- 
ra apkrautas (be parap. cho
ro, dar veda vienos aukštes
nės mokyklos Chicagoj vyrų 
chorų ir padaręs sutarti su 
rengti L. V. Centrui vakarų), 
ji« pasižadėjo ir L. V. “Dai
nos” chorų išlaikyti tinka
mojo aukštumoje.

Patiko dainos, nes jos taipgi 
buvo gerai išpildytos ir jų ne
buvo perdaug. Patiko orkes
trą, nes juk tai pasižymėju
si orkestrą ne vien lietuvių 
tarpe, o laimėjusi pirmų do
vanų Chicagos parapijinių rno 
kyk'.ų orkestrų konteste.

Susirinkusieji sakė, kati pro 
gramas buvo vertas dolerio. 
Kiti pageidavo, kad būt buvęs 
ilgesnis. 2 en buvęs

Gruodžio 4 d., Aušros Var
tų parap. salėj choro susipa
žinimas su nauju vedėju ir 
pradžia darbo — ruošiamasis 
paminėti L. V. “Dainos” ebo-

'ro 20 Įlietų gyvavimo sukakti. P° Piet'! visi linksmai sasirin-
Naujam Ja V. “Dainos’

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

C. Bartkaitė ir kitos. Nuošir
džiai ačiū visoms, kurios pa
sidarbavo. Kaip visi žinote, 
ateinantį mėnesį gruodžio 8 
d. įvyks didelė šventė, tai 
Nek. Pras. Pan. Šv. Šventė. 
Tai ta proga mūsų sodaiici- 
jos vardu yra užprašytos šv. 
Mišios ir 9 vai. visos su meda
liais Šv. Panelės in corpore pri 
ims šv. Komunijų. Per šv. Mi
šias, sodalicijos vardu, mūsų 
pirm. K. Bartkaitė padės gė
lių bukietų prie Šv. Panelės 
stovylos, taipgi apsiėmė So-

Sekimui., lapkr. 17 d. 3 vai.

ebo
ro susirinkime J. Saurio re- į ro vedėjui lūkime kuogeriau-
aignacija tapo vienbalsiai pri
imta ir choro įgaliotas pasių
sti J. Sauriui padėkos laiškų 
už gražų choro vedimų ir įdė
tų darbų. Tam pat susirinki
me valdyba įgaliota surasti 
naujų vedėjų.

Lapkr. 24 d į visuotinų cho-

sių sėkmių. Rap.

PARENGIMAS GRAŽIAI 
PAVYKO

BRGEPORT. — Praėjusį 
sekmadienį įvykęs Šv. Jurgio 

ro ir rėmėjų Tarybos posėdi ParaP- choro rengtas koncer
tavo pakviestas Visų Šventų- pavyko. Žmonių hu-
jų parap., Roselande, varg. J
Rakauskas, kuris sutiko to 
liau vadovauti L V “Dainos” 
chorui.

Nauiasis L. V. “Dainos” 
choro vedėjas J. Rakauskas 
yra jaunas, kupinas energi
jos, pasišventimo muzikos - 
dainos menui. Nepaisydamas

buvo

kom i parap. salę pažaist bu- 
nco, surengtų Nek. Pras. Pan. 
Šv. mergaičių sodalicijos. Vi
sas pelnas ėjo parap. naudai.

Matytis liko gražaus pelno. 
Sodalicija yra dėkinga viso
ms ir visiems, kurie prisidė
jo, ypač, biznieriams, Szuke- 
vičiui, Dept. Store, 47th ir 
Wood St., taipgi Jack’s and 
Dave’s Fruit Store, 47th ir 
Marsbfield Avė.; sodalietei V. 
Ijakomskaitei ir L. Ciberon,vo daug, o programa 

gerai išpildyta.
Programo pildytojus rengė rios įteikė po “door dovanų”, 

kompozitorius A. Pocius ir į visi atsilankiusieji buvo gra
sesnės mokytojos. jžiai priimti ir gardžiai pavai-

Žmonėms patiko kiekvienas sinti. Daug pastangų dėjo 
programo punktas. Patiko vai šam vakarui komisija: S. Mo- 
dinimas, nes buvo gerai at- tuzaitė, E. Vitkauskaitė ir J. 
vaidintas ir nebuvo perilgas. Razbadauskaitė, taipgi prrm.

t
už ftuisias /Tli/i&z.

bukite dėkingi ir džiaugkitės!

TUS TURITE daug už kų būti dėkingi, jeigu jus gyvenote, mylėjote 

ir juoketies. Ir jeigu jus rūkote Old Gold — mes jums dėkingi. Ir 

mes tikime, kad jus irgi dėkingi. Dėkingi už smagią stimuliaciją ku* 

rią jų išskirtinai švelnus ir puikus tabakas jums suteikia. Jeigu jus 

laikote savo galvą aukštai ir nežudote drąsos . • • didesnio turto joks

žmogus ne turi!
©P.lefilltrd Co„ lot.

SMAGI LIETUVIAMS 
ŽINUTĖ

MVos dienraščio “Draugo 
ruošiamojo vajaus vedėjui iš
siuntinėjus laiškus mūsų ne- 
nuilstantiems veikėjams, uo
liems katalikiškos spaudos pla 
tintojams, vakar į vajaus ve
dėjo raštinę atskrido primoji 
kregždė

Vienas uolių katalikiškos

ikcijos darbo, — į kurį visu 
plačiu frontu išeisime gruo
džio 15 d. Būkite visi.

Ignotas Sakalas,
“Draugo” vajaus ved.

KASMET ŪKININKAI LIE
TUVOJE PRIKASA APIE 
128,915 TONŲ DURPIŲ

SĖKMINGA PRAMOGĖLĖ

spaudos platintojų savo laiš- 
fija Jnrgaitė, pagiedoti soro be rašo: 
per šv. Mišias.

Towu of Lake, sodalicija 
gražiai gyvuoja, yra viena iš 
veikliausių sodalicijų Chica
goje, visados energingos ir 
darbščios veikėjos. Tad valio, 
sodalicija, nepasiduosim kito
ms, valio! Sodalietė

PRANEŠIMAS i skaitytojų

“Gerb. Tamsta!
Tamstos laiškas man “sur- 

pryzų” padarė. “Surpryzas” 
tame, kad esate paskirtas di
deliam, bet kilniam darbui va
dovauti. Dieve, laimink Tam
stos ir visų talkininkų žygius. 
Mielu noru stengsiuos darbuo

kis, kad gavus kuodaugiausiai 
naujų “Draugo” ir “Laivo”

>»

EXTRA! IR DAR EZTRA!

Lietuvių kareiviai uniformų 
taipgi visoms sodalietėms ku- skyriaus rengia kų tai nepa

prasto. Įvyks lapkr. 27 d. prieš 
kalakutinę, pradžia 8 vai. v.
J. Shemeto svetainėj, 1500 S. 
49 Avė. Kas ten bus, tai čia 
viso ko neminėsiu. Kalakutų 
tai tikrai bus, užkandžių ir 
dar prie užkandžių bus Jvalios. 
Įžanga tik 25c. Be to kas nors 
gaus čielų kalakutų.

Mes visi turime paremti L 
I Kareivius, visi gerai žinome-, 
kad kareiviai visuose apvaikš- 

i čiojimuose dalyvauja ir sto- 
j ja į priešakį vaikštynėse. Šį
met mūsų parapijos jubiliejus, 
be abejo turėsime surengti iš- 

1 kilmingas vaikštynes. Čia u-
niformuoti kareiviai bus rei-1-
kalingi stoti į priešakį Ir ma- 
ršuoti gatvėmis. Žinoma ne 
kareivių būtų ne kas para
das: Velykų naktį mūsų ka
reiviai irgi puikiai pasirodo. 
Sergsti Išganytojaus granų 
per visų naktį. Žodžiu sakant, 
kareiviai mums reikalingi. Už 
tai mes turime juos remti ir 
dalyvauti jų parengimuose, 
kad jie galėtų gyvuoti ir aug
ti. Patartina jauniems svei
kiems vyrams prisirašyti prie 

i Kareivių draugijos.
“Draugas” savo dalim pri

sideda prie L. Kareivių drau- 
| gijos rėmimo. Kareiviai už 
j tai yra labai dėkingi “Drau-, 
gui” ir reikale neužmirš kuo ' 
nors pasitarnauti.

Kapitonas

Begalo džiugina mus toks 
veikėjo pasiryžimas — stoti 
į savanorių - karių eiles ir 
mobilizuoti didesnę armijų ko-

Apskričių savivaldybių tu
rimomis žiniomis Alytaus ap
skrityje ūkininkai prikaso 
1,035 tonų durpių, Kauno — 
G15, Kretingos — 5,221, Ma
rijampolės — 29,782, Mažei
kių — G,771, Panevėžio — 5,- 
954, Rokiškio — 43, Seinų — 
23,202, Šakių — 2,090, Šiau
lių — 2,908, Tauragės — 2,- 
475, Telšių — 8,621, Ukmer
gės — 4, Utenos — 300 ir Vil
kaviškio apskrities ūkininkai 
prikasa 39,894 tonų durpių. 
Bendrai šituose apskrįčiuose 
ūkininkai prikasa 128,915 to
nų durpių. Taigi, ūkininkų iš
kasamų durpių tonų skaičius 
daugiau kaip trigubai pralen
kia mūsų pramoniškųjų dur-

Marijonų Rėmėjų 8 skyrius 
turėjo bunco pramogų V. 
Vaičkienės svet., 4624 S. Pau
lina Št., sekmadienį, lapkričio 
24 d., 3 vai. popiet. Komisijoj 
buvo E. Gedvilienė, E. Ogen- 

Itienė, E. Ogentaitė, P. Tui<- 
kienė ir Gedvilas. Buvo gra
žių dovanų. Giliukingieji ga
vo dovanas. Ačiū visiems už 
dovanas ir atsilankymų.

ŠV. METŲ PAMINKLAS

ŠIAULIAI. - šv. Jurgio 
bažnyčios šventoriuje pasta
tyta labai graži Kristaus sta
tula. Paminklas yra 5 metrų 
aukščio ir labai gražus. Į pa
šventinimo iškilmes buvo at
vykęs tėvas Augustinas Dir
velė. (Šat)

GARSINKITĖS “DRAUGE"
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Limuliuo/a .. . bet niekados ne erzina

vai už Dievų, Tėvynę ir lietu- pininkyStę ūkininkai gamina
viškųjų kalbų.

Mes, katalikai Amerikoje, e- 
same apsupti įvairių priešų.
Napoleonas yra pasakęs: “Vie ganda, tai durpininkystė dar 
nas laikraštis, turįs daug skai labiau galėtų plėstis, nes šiuo 
tytojų reiškia nemažiau, kai metu ūkininkai neturi šioje 
du armijos korpusai”. T:e srityje beveik jokios tecliniš- 
priešai susijungę savo spauda kos pagalbos. Lietuvių kalba 
tęsia didelį puolimą ant Ka- nėra nė vienos knygelės ūki- 
talikų Bažnyčios, ant šven- ninku reikalams iš durpinin- 
čiausių mūsų Įsitikinimų. Šė- kystės srities. Ypatingai rei- 
tonas kvatoja trindamas ran- ketų susirūpinti stambiaisiais 
kas, kuomet į kataliko namus durpynais, turinčiais kartais 
įsibriauna bedieviškas laikra- iki 1,000 ba.
štiš. Dėl to kiekviena sųmo--------------------
ningo kataliko pareiga — sto
ti į kovų prieš bedieviškų spau 
dų už apšvarinimų mūsų na- : 
mų. Kardinolas Laobre yra pa , 
sakęs: “įtaikai vien bažnyčių 
statymo ir altorių puošimo Į 
jau praėjo. Dabar vienas tik 
dalykas svarbiausias — pri
pildyti šalį gerais laikraš- 
Clftis”.

Šį vakarų renkamės
Šį vakarų, lapkr. 26 d., 8 ! 

vai. vakare, visi katar. spau
dos platintojai Chicagoj ir a- 
pylinkėj kviečiami suvažiuoti 
Aušros Vartų parap. salėn,
West Side. Tai bus pirmas 
savanorių - karių susirinki-

daugiausia piaustytines ir 
mintines durpes. Jei būtų a 
titinkama pagalba ir propa

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan 8tate Bank name; 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčiot

vakarais C lkl 9 
Telefonas CANaI 1176

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas REPubllc S«OO

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish

LIETUVIS ADVOKATAS
4631 South Ashland Avenue 

Res. 6515 So. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina Št.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai
BUICK

CADILLAC
LA SALLE

Naujas 1936 Buick

RYGiA. — Latvių užsienių 
reikalų ministerijos generali
nis sekretorius Munters, mi
nisterio pirmininko ir užsie
nių reikalų ministerio Ulma- 
nio pavedamas, įteikė šian
dien estų pasiuntiniui Rygo
je Menningui ir Lietuvos pa
siuntiniui Vileišiui pakvieti
mus į trečių Baltijos valsty
bių užsienių reikalų ministe- 

, rių konferencijų, kuri įvyks 
'Byloje gruodžio 9-11 dd.

Artimiausiomis dienomis u. 
sienių reikalų ministerija Įt
eiks Lietuvos ir Estijos vy
riausybėms konferencijos die
notvarkės projektų ir pradės 
’ engti konferencijos progra
mų. ; if

Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 
. . . . ■ Buick, karas, kuris turi viską. Išvaizda, mada, nauji pageri-

mas įsdiskusavimui planų di- nįmai? smagumas, — Buick turi visus, risvien žemai apkai- 
delio darbo — Katalikiškos A- ' nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 

Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BUICK '35. 5 Sedan 57, garant. kaip naujas......................... »946.
BUICK '35, 5 Sedan 47, daug ekstras, garant.,........................ H95.
BUICK '34, 5 Sedan 57, labai puikiam stovy......................... 746.
BUICK '34, 5 Coupe 58. kaip naujas, garant.......................... 746.
BUICK '33, 5 Coupe 58. tobulam stovy....................................... 496.
BUICK '33. 2-4 Sport Coupe, geram stovy................................ 4®.">.
BUICK '33, 5 Club Sedan 91, gražus karas............................ 696.
BUICK '33, 5 Coupe 88, tobuloj tvarkoj..................................... 646.
BUICK '32, 5 Coupe 98, labai pulkus karas............................. 450.
BUICK '32, 5 Sedan 87, gerai bėga, ............................................ 460.
BTTTCK '32, 5 Sedan 57, Idealus Šeimynai..................................... 396.
BUICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj, žema kaina................ 296.

CADILLAC '32. 5 Town Sedan, labai puikus karas...............  906.
CADILLAC *32. B Sedan. tobulam stovy..................................... S96.
CADILLAC '31, 5 Town Sedan, gražus karas......................... 446.
CADILLAC '29, 5 Town Sedan, geroj tvarkoj......................... 196.

CHRYSLER '35, 6 Sedan, trunk, kaip naujas, garant.......... 796.
DODOE '34, 5 Sedan, 2 durų, labai Svarus............................ 446.
LA 8ALI.E '31, 5 Sedan, labai puikiam stovy...................... 376.
LINCOLN '30. 5 Sedan, gražus karas......................................... 296.
PACKARD '32, 7 Custom Sedan, tobulam stovy..................  776.
PACKARD '30. 7 Sedan. geroj tvarkoj......................................... 296.
PONTTAC 8 '35, B Tourlng Sedan, naujo karo garant., 8PECIAI, 
PONTIAC 8 '34, 5 Sedan, tobulam stovy................................... 496.

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

PARDAVTMCI BIZNIAIM—————.*t

Parsiduoda moderniška gro- 
sernė pigiai. Pasiskubinkite. 
Renda pigi. 5 karb. pagyve
nimui.

4213 So. Campbell Avė.
RENDON KAMBARYS

Išsirenduoja kambarys vaiki
nui. Jei reiktų, ant vietos ir 
ga rąžius.

Pirmas aukštas 
6916 S. Maplewood Avė. 

Tel. HF.Mlock 1006

Pekeleiviui $1.00 į dieną 
Savaitei $3.50 vienam 

dviem po $2.50.

GYVENKITE DIDMIESTY
GRANT HOTEL 

6 No. Dearbom St. 

Chicago
. .... ■ . ■ ■ - --- - _________ _ ____ ____________________________________________  ._____________________

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


