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RADIKALŲ SUKILIMAI ISPANIJOJ; 
VYKSTA KOVOS

Japonai yna pasirengę komen- 
cinin karan

PRANCŪZIJOS MINISTERIŲ 
KABINETAS IŠLIKO

VIETOJE
RADIKALŲ SUKILIMAS 

ISPANIJOJ

’ MADRIDAS, gr. 9. — Ispa
nijos radikalai pradėjo savo 
skelbiamąjį'sukilimą prieš vy
riausybę ir naujai išrinktąjį 
parlamentą, Į kurį pateko dau
guma katalikų atstovų.

Pirmosios sukilimo liepsnos 
pasireiškė Bareelonoj, iš kur 
greitai persimetė į kitus mies
tus. Radikalai sprogdina bom
bas, skelbia streikus, nutrau
kia susisiekimų priemones ir 
puola vyriausybės įstaigas ir 
bažnyčias.

Prieš sukilėlius vyriausybė 
pastatė kariuomenę ir polici
ją. Kai kur vyksta apsišau
dymai.

Anot naujausių žinių, Liek' ♦
Bareelonoj, tiek kitur vyksta 
kruvinos kovos. Kelios dešini-' 
fvs asmenų žuvo ir daug su-i 
žeistųjų.

Krašto vyriausybė, kaip

PRANCŪZŲ KABINETAS 
IŠLIKO

PARYŽIUS, gr. 10. — Pran 
cūzų ministerių kabinetas, ku
riam Puvo lemta griūti, paga
liau išliko savo vietoje, kada 
parlamentas dauguma balsų 
reiškė pasitikėjimą.

Tas įvyko tik po ilgų ir'

Rusijos bolševikų projektuojamas naujos, rūšies elektrikinis traukinys. Ypatingas tuo, 
kad jis be tekinių. Vietoje tekinių bus įtaisyti plieniniai kamuoliai (bolės). Tai gi ir Imgiai 
nebus reikalingi. Kelias bus konkretinis ir .koji krėtė įdubusios vagos (pozai).

TEISMAS NUSPRĘS,MIRĖ INDIANAPOL1O 
VYSKUPAS KAS DARYTI

—i------
CHICAGOJE

AUŠROS VARTO PARAPIJOJ 
VYKSTA “DRAUGO” VAJUS

INDIANAPOLIS, Ind., gr. j 
10. — Mirė Indianapolis vys-į 

karštų ginčų ir dėl premjero'kūpijos vyskupas .T. Chart- 
Chautemps apsukrumo. 'rand> fi3 m ainž

Prieš pat balsavimą prem- __________________________
j< ras pagavo momentą ir atsi
liepė į atstovus patriotizmo 
vardu. Jis sakė, kad dabar 
užsieny yra nepaprastas sto- j 
vis. Šaukė, kad jo kabineto j 
griuvimas Prancūzijai ir tau 
tai būtų skaudus smūgis.

Tuo būdu jis laimėjo.

REIKALAUJA PRIIMTI 
ŽYDUS

—
NUŽUDĖ POLICMONĄ, 

PASPRUKO

HAMM, Vokietija, gr. 10.— 
-3ĮA STmmuppttf SUB]_[

pranešta, pasirengusi paskelti-'no smogiko nužudymu, buvo 
ti karo stovį, ty. suspenduo- jP°licijos užtiktas savo na- 
ti respublikos konstituciją. linuose. Nepasidavė. Nušovė 

Vyriausybė šaukia sau pa- 'vieną policininką, iššoko pro 
galbon visus rimiuosius gy-į langą ir paspruko.
ventojus. Prireikus, bus pnrū-Į --------- ---------
pinti jiems ginklai. M. INSULLIO APELIACIJA

TORONTO, Kanada, gr. 9. 
— Iš J. Valstybių pasprukęs 
M. Insullis paduoda apeliaciją 
prieš Ontario provincijos vv- 

TOKIJO, gr. 10. — Anglija Gausiojo teismo teisėjo King- 
ir kitos Europos valstybės Mcne nuosprendį, kad jis tu- 
apsidraudžia aukštais tarifais ri bflt išžiotas J. Valstybėms, 
prieš japonų prekes.

Japonų vyriausybė praneša, 
kad ji pasirengus atkaki ion 
kovon su tomis valstvbėmis.

PASIRENGĘ KOMERCI- 
NEN KOVON

Apeliacijos klausimu išklau- 
sinėjamai įvyks šio 
mėn. 19 d.

IŠVYKO J MASKVĄ

BERLYNAS, gr. 9. — Šia
ndien vakarą iš čia išvyko j 
Maskvą J. Valstybių ambasa
dorius sovietams, W. C. Bu- 
llitt.

ŽUVO 16 MEKSIKIEČIŲ

LINARES, Meksika, gr. 10. 
— Cnkraus fabrike įvyko ne

išaiškintas sprogimas. Žuvo 
16 asmenų, kurių tarpe ir fa
briko savininkas gen. (Boni-
11 a.

IŠVYKO J PARYŽIŲ

ŽENEVA, gr. 10. — T. Są
jungos vyriausias sekretorius, 
prancūzas Avenol, išvyko Pa
ryžiun. Matyt, jis ten tarsis 
nusiginklavimo klausimu.

> - - —

JKEE, Wis., gr. 
idn pašaukta vie-

MILWAU 
10. — Teism 
na motina, kuri nesutinka, 
kad jos 14 metų amž. dukte
riai būtų padaryta burnos 
operacija. Teisėjas pranešė,

KALINIŲ PABEOIMO 
SANKALBIS

IjOZANA, Šveicarija, gr. 
10. — Vokietijos žydų pabė
gėlių reikalu įvykęs čia kon
gresas pareiškė pageidavimo, 
kad ne tik Europos, bet ir A- 
merikos valstybė# turėtų pas 
save duoti prieglaudos tiems 
pabėgėliams. Daug vilties pa
reikšta, kad ypač Pietų Ame
rika priglaus daugumą Vokie
tijos žydų:

STREIKAVO POLICIJA

VERA CRUZ, Meksika, gr. 
0. — Vakar šis miestas per 
kelias valandas išbuvo be po
licijos saugos. Policija strei
kavo dėl neišmokamų jiems 
algų.

VOKIETIJOJ MAŽĖJA 
NEDARBAS

BERLYNAS, gr. 10. — Pa
čios Vokietijos vyriausybės 

grupdžio Į duomenimis nedari as vokieti- 
1 .j°j žymiai mažėja.

ATVYKO IŠ ROMOS KU
NIGAS KOVOTI PRIEŠ 

SMURTININKUS

NiEW YORK, gr. 8. — Gar
laiviu “Rex” iš Romos atvy
ko į Ameriką kun. Lorenzo 
M. Spirale, kuris yra didelis 
gimdymų kontrolės priešas ir 
prieš smurtininkus kovotojas.

Kun. Spirale yra augusti- 
jonų ordeno iždininkas. Jis 
čia prisiųstas kokį laiką veik
ti tarp italų išeivių. Vyriau
siąją būstinę jis turės Phila- 
delpili,joj. Iš tenai jis keliaus 
per visas šio krašto italų ko
lonijas.

Jis pareiškia, kad pirmiau
sia ims dirbti prieš italų U- 
merikiečių kriminališkąjį ak
tyvumą. Naujovinei Italijai 
pikti kai kurių italų amerikie
čių darbai be galo nepaken
čiami, nea tas skaudžiai atsi

liepia j visą tautą.
“Italijos premjeras Musso-

Jini,” sako kun. Spirale, “nie
ku būdu nenori kištis j ame
rikiečių gyvenimą. Bet jis pa-

Valstybiniam Jolieto kalėji
me susektas vienos kalinių

, . .. . . . , kuopos pabėgimo sankalbis.kad lis turi teisę nuspręsti,'. .. , , . . . ... * ‘ Sesi sankalbio vadai pavieniui
ar operacija gali Hfvt daroma, |
nepaisant motinos sutikimo, į 
ar nesutikimo.

Aušros Vartę parapijoj, West Side, vyksta dienraš
čio “Draugo” jubiliejinis vajus. Prasidėjo šiandien, gruo
džio 11 d. Ir tęsis iki gruodžio 24 d.

Gruodžio 16 d. dėl šios progos bus išleistas) specia
lus “Draugo” numeris, skiriamas ypatingai šios parapijos 
Ir šios kolonijos reikalams. Bus iš lietuvių veikėjų darbo 
ir biznierių pažangos apžvalga. Bus keletas ruožų iš šios 
parapijos Istorijos. Yra pulki proga šios kolonijos lietu
viams p’sčlau pasiskelbti tame specialiam “Draugo” nu
mery. Paskelbusieji visados gali daug ką pelnyti. Sve
timtaučiai Mznierk! tai daro Ir turi puikų bizniuose paslse 
sekimą. Ir lietuviai biznieriai privalo to siekti per laikraš
tį. Tai bus svarbi pažanga.

Savo keliu “Draugo” vajus privalo turėti šioj koloni
joj didelio pasisekimą Iš tikrųjų mes, lietuviai katalikai, 
privalome pasidarbuoti, kad kiekvienuose lietuvių katali
kų namuose būtų dienraštis “Draugas.” šis pasiryžimas 
turi būt vykdomas ne žodžiais, bet darbais. Tad kur j na
mus atsilankys “Draugo” vajaus kosntestininkai su pasiū
lymais užsisakyti “Draugą,” gerbiamieji, neatsisakykite 
juos paremti. Užsisakydami “Draugą” daug gera pada
rysite sau, savo kolonijai ir savo tautai.

uždarvti.

Mergaitė serga pažaunių li
ga. Artimoj ateity tas jai gali 
visai uždaryti burną. Jau ir•f" •šiandien menkai gali prasižio
ti.

REIKALAUJA GRĄŽINTI 
AUKSO STADARDĄ

NEUNISTAMS SUNKU 
GAUTI DARBAS

LIETUVOJE

ATSIŠAUKIMAS DEL 
JADVYGOS

VOKIETIJA ATGAVO 
NAPOLEONO PALIKIMUS

Paaiški, kad C'ooko apskrity 
bedarbiams neunistams yra 
sunku gauti bet koks civilinis 
darbas. Organizuotų darbinin
kų vadai stato kliūtis.

BE PILVO SVEIKAS

Lenkų metropolitas, kuni
gaikštis Kapieba, paskelliė at
sišaukimą dėl lenkų karalienės 
Jadvygos beatifikacijos. Savo 
atsišaukime jis ragina lenkus 
rinkti visokias smulkmenas, 
liečiančias Jadvygos gyvenimą

BERLYNAS, gr. 6. — Iš 
Prūsijos armijos muziejaus 
po pastarojo karo išnyko Na
poleonui priklausę 16 ankš
tojo laipsnio medalių ir kry
žių, skrybėlė ir pora šauja- 
my ginklų.

Kada Versalio sutartimi re
miantis iš Vokietijos pareika
lauta grąžinti Prancūzijai 
tuos visus buvusiųjų karų gro

NEW YORK, gr. 10. — Na 
tional Association of Ma- 
nufacturers, kuri reprezentuo
ja apie 56,000 gamintojų, savo per Jaug vartojo ,,muinšai- 
suvažiavime priimta rezoliuci- nę” padaryta operacija — vi
ja nurodo, kad prezidentas Į sas pilvas išplautas. Be pilvo 
Rooseveltas grąžintų krašto vyras visiškai pasveiko ir gali

ir kultą. Esą, Jadvyga nU0 ibius, ypač prancūzų militari- 
krvžiuoeių laikų daug kieno I nes vėliavas, vokiečių studen- 
smeižiama, ir kai kuriais šmeiž ; įaį pl1o]g muziejų, išnešė vi-

—• 1 — i — 1* ~ • T — *
C'ooko apskrities ligoninėje

J. Krallui, 33 m. amž., kurs tajs dar jr pO šiai dienai T Len
kijoje tikima, nors lenkų isto
rikai baigia tuos šmeižtus 
griauti.

sas karo vėliavas ir jaR sude
gino priešais Frederiko Didžio* i •.jo paminklą. Tuo pačiu laiku 
iš muziejaus dingo minėti Na

valiutai aukso standardą. Gir
di, tik tuo būdu gerovės grą
žinimas bus užtikrintas.

REIKALINGA TURTINGŲ 
SVEČIŲ

VIBNA, Austrija, gr. 9.- 
Austrijos vyriausybė nuspren 
dė, kad į Austriją pagyventi 
atvykstantieji iš kitų kraštų 
turtingi žmonės bus išimti iš 
šio krašto pajamų mokesčių 
įstatymo, jei bus įrodyta, kad 
jie čia išlaidžiai gyvena.

geidauja, kad italai ne vien ŽUVO NAMŲ GAISRE 
Amerikoj, bet ir visur kitur 
gyvendami būtų ne tik gerais 
italais, bet ir pavyzdingais pi 
Rečiais.

“Italijoj, štai, per pereitus 
dd metus gyventojų skaičius 
padidėjo dviem milijonais. Pe 
reitą mėnesį ten įvyko 8,000 
sutuoktuvių. Susituokusioms 
poroms Italijoj 80 nuoš. papi
ginamas geležinkeliais važi
nėjimas ir jos gali važiuoti, 
kur tik pageidauja. Tačiau 
dauguma jų atvyksta į Romą, 
kur jas priima audiencijon 
Šventasis Tėvas. Popiežius 
naujavedžiamR nurodo jų pa
reigas Bažnyčios, namų ir 
valstybės žvilgsniu.”

WHITCHURCII, Anglija, 
gr. 9. — Sudegė L. J. McCor- 
micko vasariniai rūmai, 
kuriuose laikinai gyveno kele
tas aukštosios kilmės asmenų.

Du asmenys žuvo ir du su
žeista šokant pro langus iš an
trojo aukšto.

KRAŠTO SAUGUMAI

daugiau valgyli, negu 
miau.

pir

NUBAUSTAS KALĖTI

Metropolitas, keldamas jvai- ’ poleono palikimai.
rius Jadvygos nuopelnus, tarp 
kitko, pamini ir Lietuvos atsi- 

’vertimą ir susijungimą su Len 
| kija, kurį patvirtino ir apsau-

Negras žudikas I. Peck, 21 Į gOjo Tannenbergo mūšio lai- 
m. amž., kitąkart buvo 'teismo 
nubaustas mirties bausme. A-

mojimas.

peliacijos teismas įsakė pakar 
toti bylą. Antrosios bylos me
tu jis prisipažino kaltu ir nu
baustas tik 14 metų kalėti.

UŽGRIUVO DARBININKĄ

Ir tik nesenai nežinomi as
menys grąžino tai visa Prū
sijos ministeriui pirmininkui 
gen. Goeringui, o šis —* Pri
bijos armijos muziejui.

NEDARBAS PRANCŪZI
JOJ DIDĖJA

NEW YORK, gr. 9. — Iš
aiškinta, kad šio krašto kemi- 
kalijų dirbtuvėse, prireikus, 
yra galima per vieną dieną 
pagaminti 100 tonų nuodingų
jų dujų, kurios karo metu var 
tojamos.

NEGALI PAŠALINTI 
KARVĖS

Calumet City mieste viena 
moteriškė našlė su keliais vai
kais turi karvę. Aplinkiniai 
gyventojai nusprendė, kad 
karvė yra apylinkei nepaken
čiama ir turi būt pašalinta.

Kreiptasi teisman gauti 
“injnnction”. Teismas neišda
vė. šį klausimą atidėjo, kad' 
duoti progos našlės ndvokatui 
išaiškinti apie karvės reikalin
gumą.

Trijų aukštų namuose, 7449 
Coles avė., naktį pasireiškė 
gaisras. 6 šeimos išbėgo gat
vėn.

Nesenai, toliau bekasinėjant 
atrastąjį šalia Kauno rotušės 
požemį, nesant apsaugų, žemė 
visiškai užgriuvo vieną darbi
ninką. Darbininko nebuvo ma
tyti nė kojų, nė galvos. Kadan 
gi sunku buvo 'tiksliai nustaty 
ti, kurioje jis yra vietoje, be- 
atkasant, jam buvo sutrenkta 
kastuvais galva. Darbininką 
teko nuvežti ligoninėn, tačiau 
savijauta jo nebloga, nes at
kastas buvo greitai ir todėl są 
monės buvo bemaž dar nenus
tojęs.

NEPAKVIESTI

Tiriamas įvykęs sprogimas ■ gon su, lenkų žurnalistų dele- 
parduotuvėje, 2917 Txiwe avė. Į gacija, kuri pasirašė latvių 

' Iš sprogimo kilo gaisras. spaudos santarvę.

PARYŽIUS, gr. 10. — Vy
riausybės paduodamais rekor
dais,. nedarbas Prancūzijoj di
dėja ir visokis biznis palaip
sniui siaurėja.

PENSIJA MIESTO MAJO
RUI

NEW YORK, gr. 10. -
Pasitraukiančiam iš tarnybos 
šio miesto majorui O’Brienui 
pripažinta pensija — 12,000 
dol. kas metai. .

- — - «
PRIEŠ ŽYDUS

STETTINAS, Vokietija, gr. 
Vilniaus žurnalistų sindika- jo. — Hitlerininkų policijos 

to valdyba pareiškė griežtą Į organai uždraudė žydų fur- 
protestą, kad lenkų žurnalis-tų moms išstatyti pardavimui į- 
sąjunga nepakvietė nė vieno vairius krikščioniškus kalėdl-
Vilniaus žurnalisto vykti Ry- nins simbolius.

SKAITYKITE IR PLATTN 
KITĘ “DRAUGĄ”

-■...s-L-
—■ _____
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DIENOS KLAUSINj

NAUJOS SANTVARKOS PLANAS

Italijos vyriausybė ryžosi visam pasau
ly įvesti naują politinę santvarką. Diktato
riaus Mussolinio vyriausybė jau turi paga

linusi atitinkamą planą. Žiniomis iš Euro
pos, tas planas jau svarstomas didžiųjų Ėu- 
topos valstybių sostinėse. Vienur reiškiama 

'palankumo, kitur į tai šaltai atsinešama.
Tomis dieuomis Mussolinio vyriausybė 

nusprendė apleisti T. Sąjungą, jei joje nebus 
padarytos konkretinės reformos. Italija ran
da, kad T. Sąjunga turi būti perdėm peror
ganizuota ir turi įgyti tikrąjį tarptautinės 
pasaulio valstybių organizacijos autoritetą. 
Jon turi būt įtraukta Amerika, grąžinta Vo
kietija, Japonija ir kitos valstybės. Be per
organizavimo nėra galimybės Sąjungon pa
traukti J. Valstybės.

T. Sąjungoje reformos ir reiškia tą. nau
ją politinę santvarką.

Naujos santvarkos planas yra toksai:
Viso pasaulio valstybės paskirstomos į 

tris įtakingas dalisr kurių priešaky yra di
džiosios valstybės.

Europos valstybių priešakyje yra Angli
ja, Prancūzija, Italija ir Vokietija.

Azijos valstybių priešaky yra Rusija ir 
Japonija.

Amerikoje — J. Valstybės."
Iš T. Sąjungos nuostatų (konstitucijos) 

išbraukiami 10, 11, 12, 13 ir 16 straipsniai, 
kuriais garantuojamos Versalio taikos sutar
timi nustatytos naujos valstybių sienos ir nu
rodytos priemonės prieš agresyvumą.

Minėti straipsniai buvo į nuostatus įter
pti prezidentui Wilsmmi sutinkant. Kaip ži
noma, prez. AYilsonas tai darė be J. Valsty
bių gyventojų utsiklausimo. Kada paskiau šis 
klausimas pakliuvo kongresan, pastarasis nu- 
spfrendė, kad J. Valstybės negali priklausy
ti T. Sąjungai. Kongresas pareiškė, kad J. 
Valstybės neprivalo ir neturi reikalo kištis j 
Europos politinius reikalus. Versalio taikos 
sutartimi naujų sienų nustatymas ir yra tas 
svarbiausias visų pokarinių nesutikimų bra

nduolys. Europa pati viena dėl to tesikivir- 
čiju, J. Valstybės turi daug nuosavų Ameri
kos krašte nesmagumų.

Tie straipsniai tari ir atstūmė J. Vals
tybes nuo T. Sąjungos. O jos buvo taip rei
kalingos šioje organizacijoje. Jei J. Valsty
bės būtų priklaususios Sąjungai, be abejonės, 
Sąjunga būtų buvus daug autoritetingesnė, 
daugiau teisingesnė ir turinti daugiau pasi
ryžimo taikos užtikrinimui. Šiandien gi yra 
kaip tik atvirkščiai. Visa Sąjunga yra suda
ryta daugiausia Prancūzijos naudai, jos inte
resams. Tad prancūzui ir vadovauju Sąjun
gai ir vyrauja joje. Gulima sakyti, kad ši 
Sąjunga ii- yra prancūzų Sąjunga.

Suprantama, toks tarptautinis organas 
negali ilgai gyvuoti. Ir štai Italijos diktato
rius iškelia naują planą.

Kaip kas nori, bet Mussolinio T. Sąjun
gos reformų planas yra nedemokratiškas, ne
krikščioniškas ir netinkamas. Šiuo planu di

džiosios valstybės siektų visiškai pavergti 
niažasias valstybes. Tai būtų nauja tarptauti
nėje plotinėje diktatūra. Naujos santvarkos 
struktūra greitai griūtų, kada Italija imtųsi 
Europą fašistinti, Prancūzija savo liberaliz
mą, o Anglija — konservatizmą plėsti. Bol
ševikai su japonais Azijoje kai ugnis ir van
duo skirtingai veiktų. Pasireikštų nauja nie
ku nenustelbiama netvarka, nepasitikėjimas 
ir beviltis.

Yra reikalinga T. Sąjungai reformos ir 
nauja santvarka. Plano pagrinde tačiau turi 
būti ne didžiųjų valstybių pirmenybė, taip 
v

KUNIGĮ! VIENYBĖS 
DRAUGIJAI

, nei tikybos. Nors mokykloje 
lietuvių vuikų tebuvo tik de
šimtoji dalis, visgi priimta 
lietuvė mokytoja, kuri dėstė 
lietuvių kalbą ir tikybą lietu
vių kalboje; jai dar buvo duo
ta matematika, kurią visiems

LIETUVIU SVETAINĖS
Buvo luikai, kada lietuviui 

Amerikoje neturėjo savo sve
tainių. Visi buvo aplinkybių 
verčiami glaustis prie sveti- 

bendrai dėstė' rusų‘ kalboje 111W laik>U draugijų susirin- 
kaip to reikalavo valst. įsta-!kknus’ len8^ balius ir viso-
tymai. Šilališkis ikias Piaiu°bras-

____________ 1 Ačiū Dievui, šiandien anie
ji ikiečiai lietuviai, kur tik gv- 
Įvena didokas būrelis, turi sa
vo svetaines. Tik gaila, kad 
ir dabar yra daug tokių lie
tuvių, kurie nemato skirtumo 
tarp savos ir svetimos pasto
gės. Yra lietuvių, kurie, turė
dami mieste savo tinkamą ir 
visai neužimtą svetainę, ruo
šia balius bei vakarienes ki
tataučių salėse, o daugiausiai

PASIŪLYMAS
Amerikoje, lietuvių parapi

jose, man patiko pradžios mo
kyklos prie bažnyčių. Tiesa, 
jų išlaikymui kun. klebonai 
turi daug, daug pasidarbuoti.
Užtat jų nuopelnai tikybai ir 
lietuvybei — neįkainuojami.
Lietuvoje, nors ir niekas ne
kliudytų, vargu kun. klebonai 
galėtų įkurti ir palaikyti bažn. 
mokyklas. Bet ir Amerikoje 
mačiau lietuvių parapijų, ku
riose pradžios mokyklų nėra 
prie bažnyčios. Tokiose vieto
se darosi nejauku, nes jauti, 
kad čia lietuviai lietuviams 
mirs. Didelė jų dalis įnirs ir 
tikybai: ypač tie, kurie jau-
Hari lietuviais, nenorėtų eiti ,*,< i8reiskimui džiallg.
i airišių bažnyčių, bet atėję į snl0., Tat aigk -ihi.
savųjų lietuviakųjų nebesupia- njjaag kiekviename atvejuje 
nta, kadangi nuo mažens, ne- rei-kia džiaug511,4> jįnksmybę. 
turėdami savos lietuvtškos ino | 2vaki„ žibini,„a< prasidėjo 
kyklos buvo priversti eiti Į,|al)ai todnloj(, pracitvje> kada 
airišių_ mokyklas. Iš šitokių Bažny5ia pradfjo krikSto

nėjinio apeigas. Iš sykio žva-

ŽVAKĖS
Matome bužuyčioje žiban- i. 

čias žvakes: ant altorių, prie 
'šventųjų statulų, prie numirė
lio karsto, uždėto ant katafe- 
lio, prie krikšto apeigų ir pa
našiai. Ką reiškia tas žvakių 
žibinimas

Šv. Jeronimas šį klausimą 
aiškino ketvirtaine šimtmety
je, sakydamas, jog žvakės ži
binamos “ne prašaiinimui ta-

nebegalima lietuviams 
belaukti.

Man atrodo, kad tą spragą,

nieko
kių žibinimas buvo vadinamas 

- . * . _ . “liuminacija”, todėl, kad Ve-
adinama, hegemonija, bet krikščionybė ir nors dalinai, tegali užkišti tik šeštadienį, Krikšto minė- 

proporcionalė visų valstybių lygybė. Tik kri- Kunigų A ienybės Draugija, k u jį1U0 apeigose, buvo žibinama 
kščioniškoji demokratija yra visa pasaulio r* ^)ai rimtai tikybinį ir pa- tiaUgy)x\ 'žvakių, o tų pačių 
viltis. Kol kas niekas nepaduoda tos rūšies Diotinį darbą dilba. Jeigu iš,yejykų šeštadienio naktį, kaip 

Am®1^0® jKuzebijus sako, ciesorius Ko- 
lietuyių paiapijas kvestuoja, nstantinus “naktį padarė skai 
taį ruo labiau galėtų Kunigų s-ja miesto gatves ir
Vienybė suorganizuoti rinklia-;aįi-įįes nušviesdamas žiban-

tautoms išganingo plano, o Apaštalų Sosto Lietuvos atvykę į Amerikos 
nurodymai neigiami.

PASTABĖLĖS

Klaipėdos krašto gubernatorium Lietuvos nos Paelos 'leI1(>s neguli iš- 
vyriausybė paskyrė <lr. J. Novaką, buvusį
piliečių apsaugos departamento direktorių, j ^nn^aus^a reiketij eiti j pa- 
Ligšiolinis gub. Vyt. Gylys grįžta diplomą-j kl^"10s turi jau
tinėn tarnybon. Klaipėdos gubern&toriai daž- Paisčiusios nįakyklai
nai mainosi. Ir suprantama kodėl. Vokieti
ninkai tame krašte smarkiai dirba. Juos šel
pia Berlynas. Hitleriui įsigalėjus Vokietijoj, 
jų aktingumas dar labiau padidėjo. Daromos 
visokios intrvgos prieš centralinę valdžią ir 
vietos valdininkus. Gubernatoriaus pozicija 
yra sunki ir atsakominga.

* • *
Jau buvo rašyta, kad Lietuvoj kįlo klau

simas keisti suslavintąsias pavardes. Kadan
gi tai norima padaryti prievarta, spaudoje 
iškilo daug priešingų balsų. Prievartos šali
ninkai sako: “nupiauti vieną sykį visas uo
degas ir nežiūrėti, ar tai kam patiks ar ne”. 
Kiti tvirtina, kad tai bus revoliucija. Daug 
geriau būtų pasirinkti evoliucijos kelią t. y. 
aiškinti žmonėms reikalą pavardes lietuvinti. 
Ištikro būtų daug tiksliau ramiu ir kultū
ringu būdu raginti lietuvius sulietuvinti sla
viškas pavardes. Prez. Smetona pats pirmas 
1 urėtų parodyti pavyzdį.

Tai nesusi

Rašo kap. P. Jurgėla

tiriAS IR TEISYBĖ APIE LIETUVOS 
KARIUOMENĘ

(Tęsinys)
Taigi — “mes 1x? Vilniaus ncnuritii- 

čųne”. Bet kas Vilnią pardavė! Tie pa- 
vs, kurie 1926 m. gruodžio 16-tą nakri- 
įio “pučo” keliu nuvertė teisėtą Lietu
vos valdžią!

J’uprastai tuip rašo tik alsiausi Nepr. 
Lietuvos priešai. Įvairių biznių mėgėjas 
‘N” r'-d-rius turėtų paklaus i dr. K. Gri
sių, už kiek gi jis Vilnių pardavė? Kur 
tik kas blogo utsitiko — Liet. kar-nė 
‘kalta”! Bet žilagalvis reduktorius, ma
tyt užmiršo arbu nežino, kad besivyda- 
ni rusus lenkai ėmė veržtis j l.ictuvą ir 
kartu skelbti imsauliui, kad lietuviai pa-■į
[ęrobė iš lenką Vilnią ir kitus Jjiuikijos 
kraštus. Kaip gi kitaip lenkui savo smu
rtą pateisins! Bet soc. red-rius lenkams 
daugiau tiki, negu saviškiams lietuviams.

Trumpai atpasakosiu įvykių eigą.

1920 m. lenkai kariavo su rusais. Pil
sudskis norėjo užimti Kijevą, o Trockis 
— Varšuvą. Jų frontas tęsėsi apie 900 
kilometrų (apie 560 mylių). Abiejų prie 
šų jėgos buvo beveik lygios: abiejose pu
sėse buvo apie 200,000 pėstininkų ir 50,000 
raitininkų. Liepos m. vidury rusai stumia 
lenkus Vilniaus krašte. Ką tik (liepos 
m. 12 d.) pasirašius taikos sutartį tarp 
Lietuvos ir Rusijos, mūsų kariuomenė ė- 
įnė slinkti į rytus — į Vilniaus kraštą. 
Traukdamiesi jš šio krašto, lenkai ties 
Rykantais (netoli l*entvaravo) pradėjo 
kautynes su mumis (kur ir man teko da
lyvauti) ir sutrukdė mūsų kar-nės ėjimą 
j Vilnių. Prieš tai karo su lenkais nebuvo. 
Dėl to rusai vos keliomis valandomis 'pir
miau mūsų suskubo įeiti į Vilnių. Mūsų 
kar-nė užėmė maždaug Daugpilio - Vil
niaus - Guntino geležinkelį, o rusų kar-nė 
traukė pro mus “na Aršavu” (kaip rusų 
kareiviai sakydavo). Liepos m. 17-113 dd. 
Kaišiadorių - Kruonio apylinkėse mūsiš
kiai nuginkluvo net tris lenkų pulkus, ku
riuos paskiau išmainė. Liepos m. 19 d. 
rusai užėmė Gardiną ir ėmė slinkti į pie

W. T. Fenton, buvęs ilgus 
metus Nebraska valstybinio 
kalėjimo užvaizdą, paskirtas 
užvaizdu Alcutzar salos, (ne
toli California pakraščių), ku
rion bus siunčiami žmogiava-

lenkų pastogėse 
pratimas!

Tokie lietuviai, turbūt, dar 
nežino, ir visai negirdėjo, kad 1 
jau apie 40 m. praėjo, kai Lie-,I
tuvos patriotas, žymus veikė-į 
jas ir didvyris kun. Aleksan
dras Burba Amerikoje atsky
rė lietuvius nuo lenkų, šis 
brangus tėvy’nainis ilsisi Šv. 
Kazimiero parapijos kapuose, 
Plyniouth, Pa., liet jo darbai 
nemirs. Einant jo pėdomis A- 
merikoje lietuviai neturėtų dė
tis su lenkais, neturėtų remti1 
lenkų įstaigų.

Rengkime balius, vakarienes 
ir visas pramogas savo sve
tainėse. Nesitikėkime, kad ki

ši- 8y*» gengsteriai ir t. p.

TĘSIAMA VYTAUTO DI
DŽIOJO MUZIEJAUS 

STATYBA

1030 m., minint Lietuvai 300
i metų sukaktuves nuo Vytauto 
i Didžiojo mirties, Kaune buvo 
pradėti statyti dideli Vytau
to Didžiojo muziejaus rūmai. 
Kūmams statyti buvo sudary
tas Vytauto Didžiojo komite
tas. Dali lėšų komitetas gavo 

iš vyriausybės, dalį surinko 
aukomis. Už tuos pinigus bu
vo pastatytos muziejaus rūmų 
sienos, bet rūmams galutinai 
įrengti buvo per maža. Iš vi--

• so rūmų statybai jau išleista 
ti mūsų svetaines pasamdys į daugiau kaip vienas milijonas

vą toms savo parapijoms, ku- (ĮjjeĮįaįs vaškiniais stul- įil Pat*en8s reikalingas užlai-! litų, tuo tarpu visai statybai
bu milžiniško didumo ky,no lėSas* Mums visieni8 už' ’reik6* arti dvie«pais, ar

laikyti parapijinės mokyklos, žvakėmis.
Krikščionių tradicijose

teks savo vietos. Nebūkime 1932 m. dėl lėšų stokos rūmų

lia
Alpus, kaip štaį ipAčiaių Spring

ty
ras vaškas, iš kurio dirbamos 
žygkės, reiškia tyrumą Kris
taus kūno; žvakės knatas rei- 

Valley’je. Čia lietuviai turi ir žkia Kristaus sielą, o žiban-
savo kapines, kas begalo s\a- (\jos ^vakės liepsna reiškia šve 
rbu.. Amerikoje dirbantieji ti- ntenyl>ę Žmogaus, kurio Žodis 
kybinį ir patriotinį darbą, bu- Htojosį j<finu j,- gyveno tarpe 
tinai pii\alo paiūpinti, kad taipgi šviesybę, d kuri
prie bažnyčios būtų lietuviška; kiekvieną žmogų”
mokykla. (.Jon. j 9; vnI> 12)

Žibančios žvakės prie alto
rių ir šventųjų statulų, rei& 
kia maldą ir pasišventimą. Ži
bančios žvakės prie numirėlio 
karsto ant katafelio bažnyčioj

O;kur nėra lietuvių parapi
jos, bet yra lietuvių, kurių vai 
kai lanko svetimas mokyklas, 
reikėtų išrūpinti per atatinka
mas įstaigas, kad toje mokyk-
loje būtų nors vienas mokyto-i ar budynės vietoje, reiškia ka-
jas-(a) lietuvis-(ė), kuris dės
tytų lietuviams lietuvių kalbą 
ir tikybą gimtoje kalboje.

Tokį pavyzdį mačiau Rusi 
jos mieste Odesoje. Vyskupui 
buvo perstatyta, kad Jietuvia. 
nebetekę savo kalbos, nebeteks

talikų tikėjimą, įvertinimą nu
mirėlio gerus darbus. “Tegul 
jūsų šviesa spindį prieš žmo
nes, idant jie matytų jūsų ge
rus darbus, ir garbintų jūsų 
Tėvą, kuris yra Danguje” 
(Mat. V, 16). K as

tus ir pietų-vakarus. Tadu mūsų vadovy
bė įsakė kar-neį pasiekti tikrąją '(natū
ralią) Lietuvos sieną: liepos m. 30 d. 
mūsiškiai užėmė Suvalkų miestą, apie 
rugp. 8 d. pasiekė Augustavo perkasą. 
Rusams artėjant prie Varšuvos, mūsų kur
iui pasiskubino atvaduoti Lietuvos kraš
tus ir rytuose: rugp. 10 d. užėmė Mven- 
čionius, o rugp. 26 d. jau ir Vilnių. Tuo 
būdu, jau teveik visas Lietuvos kraštas 
buvo rugp. pabaigoj mūsų kariuomenės 
atvaduotas. Rusui buvo pasilikę jau tik 
Gardino krašte. Tai buvo vienintelis mo
mentas, kuda laisvoji Lietuva lengviau 
atsiduso tik, deja, neilgam.

| Gabių prancūzų sutvarkyti ir vado
vaujami, lenkai nuo pat Varšuvos ėmė 
stumti rusus lauk ir rugp. 27 d. susidu
ria su mūsų kur-ne ties Augustavu. Pus- 
kurinėmis rugp. dienomis prasidėjo dery
bos tarp lietuvių ir lenkų, Santarvei tar
pininkaujant; apie lai kalbėjo dr. Puric
kis. Bet jau čia prasidėjo lenkų klasta. 

1 Dviem Lenkijos pasiuntiniams esant Kau
ne, lenkai rugp. 28 d. puolė mūsiškius Au
gustave ir visam pietų fronte. Prasidėjus

vergais kitataučių, ypač nuo- statyba buvo nutrunkia. Bet
latinių Lietuvos skriaudikų.; šiais metais komitetas vėl c-
Apsieikime be pilsudskininkų. 
Lietuviams, turint savo sve
taines, visai netinka, ir net 
sarmata, rengti pramogas ki
tataučių salėse, o ypač, kur 
kabo ant sienos Pilsudskio pa
veikslas. Mes turime savo ti
nkamas ir gražias svetaines, 
kurių statymas ėmė daug da
rbo, prakaito, rūpesčių ir va
lgo.

Visiems susipratųsieins ir ti
kriems lietuviams Amerikoje 
visuomet yra maloni kiekvie
na svetainė, vieta, įstaiga, kur 
matosi ant sienų paveikslai 
Algirdo, Kęstučio ir Vytauto, 
Lietuvos mylėtojų, karžygių ir 
didvyrių.

Adv. N. Valasina

PLATINK1TE “DRAUGĄ”

oficialioms deryboms, mūsų karinė nesi
tikėjo tokios provokacijos ir dėl to nebu
vo tinkamai pasirengus naujam karui: dėl 
to lenkai lengvai sumušė vieną negausingą 
mūsų pulką ir rugp. 31 d. mėmė Suval
kus ir Seinus, štai, kaip prasidėjo aršus 
karas tarp mūsiškių ir lenkų. Tad pakar
toju, kad mūsų karo vadovybė negalėjo 
abejingai žiūrėti į “meilias lenkų įgalio
tinių akutes”, kada Pietinėj Lietuvoj len
kai nei iš šio, nei iš to pradėjo veržtis 
į Lietuvos kraštą ir net pradėjo kruvi
nus veiksmus (karą).

(Daugiau bus)

KAPINĖSE

Luuke šėlsta pikta 
uutiružėJė,
viena verkia kapuos 
mergužėlė.

Jnunystėlėj močios 
ji neteko,
ir gyvenini’s rūsčiai 
jai prašneko;

nergingiau ėmėsi darbo ir li
gi siutinėtu pabaigos bus ge
rokai pastūmėta pirmyn. Lig 
Naujų Metų bus visam rūme 
sudėti langai, įrengta centra- 
linė salė, raštinė, laboratorijų 
kambariai, įvestas centralinis 
šildymas, taip kad 1934 m. ti
kimasi statybą galutinai bai
gti. Vytauto Didžiojo muzie
jus bus didžiausias statinys 
visoj Pabaltėj. Į jį bus per
kelti visi Kauno muziejai ir 
meno galerija. Tsb.-

TĖVU MARIJONU 
MISIJOS

Gruodžio 17 d. ligi 23 d,
Misijos Harrison, N. J. Pa- 
mokslus sako T. A. Petraus
kas, M. I. C.

kur tik eina — vurgui, 
nedalelė,
nuo verksmų daug graudžių 
skaud’ akelės;

nėra kam pasiguost,
tart žodelį —
nėra kam prisiglaust
prie širdelės.

Jr sunki, ir pikta
jos dalužė
ją atvurė čionai
per audružę.

Kur gi dėsis jauna
našlaitėlė!..
Kur nuvargus priglaus 
galvužėlę?..
Nėr motutės mielos...
D, vurgelisl..
Su ja būtų lengviau
nedulelėj...
Girdis verksnias graudus 
uudružėlėj,
tai — viena, apleista,
našlaitėlė... Ar. Vitkauskas
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NUOMONĖS
Labai dažnai “Drauge” pa

sirodo korespondencijos iš ()- 
nialia, Nebraska, lietuvių ko
lonijos. Tai pavyzdinga, lie
tuviška parapija! Ji toliausia 
j vakarus iš visų lietuviškų 
parapijų Amerikoje ir, turbūt, 
visam pasaulyje! Bet taip at
skirti nuo kitų lietuvių, Onia- 
lios lietuviai nepasiduoda a- 
merikonizmo įtakai, nebijo pri 
sipažinti lietuviais ir skleid
žia lietuvių tautos garbę ir ge
resnį pažinimų. Pavyzdžiui, 
parengtose Omalioje visų tau
tų iškilmėse, lietuviai pasižy

KAS GIRDEI PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

WAUKEGAN, ILL,
Kv,

j 25 narius. Visi turės būt pa- 
i sišventę darbuotis parapijos 
naudai. Kiekvienas narys įsto- 

Baltiamiejaus paiapijos: |ur« 25c įstojimo ir
10c j mėnesi. Už šiuos piniguskeletas darbščių jaunuolių su-

siiinkę. lapkričio 26 d. įsteigė j p0,Į-nina reikalingi prie
Šv. Baltramiejaus dramos klū- vaidininio dalykai. Koresp. 

1 bų, kuris darbuosis vien tik
parapijos naudai. .Jaunimas 
supranta parapijos reikalus.

Taip pat nusitarė gelbėti 
lietuvių kalbų, kad ji neišny
ktų. Klūbas žada lošti veika-

MŪSŲ VILNIUS AME 
RIKOJE

Mes turime Amerikoje Vil- 
kurį sukasi mūsų.mėjo ir paėmė pirmas vietas"“8 ,,e tik '"-t"'-iėkns, bet ir “llj, apie

keliuose kentusiuose. Už Šit,. ka-> •»«*«» P"' V,M’ l,"tUV"’’ T" A‘

puikų pasirodymų daugiausiai, trauktl> »»««<>««« * jaunimų.
“kaltas” turbūt, klebonas' Valdybon išrinktų pirm. S.
kun. Juozas .Tusevičius, darbš-.^*ns’ ^aT l)at 11 rezisor’um» 
tus, jaunas ir didelis patrio- ->0 P»«elbininku J. Matulėnas,

K.in .Tn«vvičin lnhn! crn.P1’-, raSt “ M- Zaveskienė,

merikos lietuvių Marianapolio 
Kolegija, kur auklėjami mūsų 
išeivijos vadai.

3 ’
žyėių gražiabalsių 
giedojimas.

______ _ ___ Nors nelengvas Seserų gy-
SV. KAZIMIERO VIENUO- gera pasidarė, nes čia tokia VPai,,,as» bet už tai reikia 

LYNĄ ATLANKIUS > tylu, ramybė viešpatauja. Taip (^'*a,,^,s’ uiusų tarpe

C H I C AG O]E

Vienų pavakarį, einant na
mo ir praeinant pro vienuo
lynų, atsiminiau, kati turiu rei 
kalų, kurį geriausiai galėjau 
atlikti pas Seseles. Paskambi
nus skambutį, atsiminiau, kati 
Seserys tų valandų susirinku
sios koplytėlėj palaiminimui. 
Pamaniau, jei nueisiu nuo du
rų vistiek Sesuo ateis durų 
atidaryt, gi kų sau pamanys 
nieko neradus. Laukiu.

Sesuo atidarė duris. Kaip ir 
tikėjausi, nors jų nuo maldos 
atitraukiau, bet už tai ir aš 
gavau kvietimų dalyvauti bū
ry tų nekaltų vaidelučių, ku
rios tų valandų garbino Aukš-

mergyčių VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be IsvlrkStlmų. Be 
priversto .poilsio. Gydantis galėsi

malonn čia nors įnįnutėlei pa- rHI,t’as> tiek daug pasauktų ir įdirbti po senovei, nebent jau dabar 
. ... .. . iSrinbtu *,r„ priverstas gulėti. Tam vaistas yraSlslcptl UUO piktų pasaulio ka- ' « AlIU Prv.rald Oll erzli n.o.ln. .1-

Ibų, pavydo, keršto, tuščios 
garbės. Gyvenimo vilnys čia 
negali pasiekti ir paskandin ' 
ti mano laivelio, čia, rodos, 
arčiausiai gali stovėti prie 
Aukščiausiojo sosto.

Šv. Bernardas sako: “Vie
nuolis bei vienuolė skaisčiau 
gyvena, rečiau nupuola, vei
kiau atsikelia, atsargiau vai
kščioja, dažniau atsigaivina 
su malonėmis, saugiau pailsį, 
ramiau miršta, greičiau iš skai 
styklos išeina ir yra gausiau 
atlvginti”.

SVEIKA MARIJA!
Knyga turi 200 puslapių 

rašto, 8 didelius ant gražio; 
popieros švč. Marijos ir Jė 
zaus paveikslus.

DRAUGAS PUB. 00.,
2334 So. Oakley Avė.

| privemtas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą Ir gėlimu. Nurodymai prie vata 
tų. ei negelbės uptleklninkas grąžina 
pinigus.

tas. Kun. .Jusevičių labai ge- 
rai pažįsto ir, turbūt, ne aS.1“'“ P81 skelhin"l >r korespo- 
vienas. Įšventintas prieš pen- “kentės darbams,, ižd. P. 
kis metus kun.'Jusevicius kn- Alekna, Anastazija Knndro- 
rį laiki) mokytojavo Marijonų Paruosti tinkamų ir mi
kologijoje. Po to koletų motų!kalin«« veikalams drabužių, 
buvo kapelionu šv. Kryžiaus C- Rakauskas paruošti visokių 
ligoninėje, o dabar sėkmingai: "‘kalingų scenai dalykų, jo 
klebonauja Omalioje. Beje, T.' pagelbininkais M. Gustas
ra parašęs keletu dvasinio tu
rinio knygų. Sykį teko~man 
keletu valandų sustot Omaho- 
je, bet gaila, nebuvo galima 
užeit pas klebonų ir pasisvei
kinti.

Turbūt, gerieji laikai jau 
grįžta. Dažniau ir dažniau pa
sirodo. “Drauge” dideli Lu- 
cky Strikes skelbimai. Džiu
ginantis reiškinys. Turbūt, Lu- 
cky Strikes bendrovė samdo 
tam tikrų lietuvį, kad išvers
tų skelbimus į lietuvių kalbų, 
nes jie atsiunčiami į redakci
jų jau išversti. Jei paimsite 
anglų kalboj tų patį skelbi
mų, pamatysite, kad jis išve
rstas grynai žodis į žodį, kas 
lietuviškai nevisados gražiai 
ir taisyklingai skamba. Todėl 
nekaltinkite “Draugo” už 
šiuos trūkumus.

ir
V. Rajūnas. Klūbas turės tik

teinančius metus? Užsisakyki
te “Draugų” savo girnelėms 
Lietuvoje. Gaudami “Draugų’ 
kasdien, jie atmins Jūsų ge
rumų per visus metus ir bus 
Jums begalo dėkingi.

Užsisakvkit dabar, kad Ka
lėdoms galėtų pradėt gani i.

Skaitykite apie Marianapo
lio Kolegijos studentų gyveni-' ^ausiųjį 
mų, veikimų ir sportų kas an-1 Esant tik vienai pasaulie- 
tradienio unron<.n” tei tarn dievotu sielų, manDrauge’ tei tarp dievotų sielų,

Ir koks gražus Čia Aukš
čiausio garbinimas! Koks an
geliškas jų giedojimas! Nema- 

man tydamas manytum, kati tai ma

.Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju

tų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus issitryninias su 
ANCHOR Fain Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Exuellerio ir apnikite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais iitrinkite Pain Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun* 
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkūtės. •
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklj.

PAIN-EXPELLER
JEIGU GALVA SVAIGSTA
SUSTABDYKIT SVAIGULĮ 

SU NUGA TONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or

ganizme paeina nuo to. kad jisai 
ganėtinai neišsivalo ir todėl prapla
tina bakterijas kurtos užkreei'a jus 
ligomis, susilpnina Jūsų organizmą i 
ir jus kenčiate nuo svaigulio, gaivos J 
skaudėjimo Ir 1.1.

NHGA-TONE išvaro visus nuodus 
iš Jusli sistemos. Yra milijonai mo
terų ir vyrų, kurie atgavo savo spė
kas ir pataisė savo sveikatą su šiuo 
pastebėtinu vaistu. Jeigu jus jaučia
tės pavargęs arba nesveikas, pamė
ginkite NTIGA-TONE.

Reikalaukite tikro NCGA-TONE. 
Parduodamas vijose atsakomingoae 
vaistlnyčlose.

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

Taip šimtai mnlrnj tatko. Jis stip
rina nervas... dunda geresni apeti
tą... geriau miegi... atleidžia gaivus 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
snukinsios dienus pakenčiamus.

Jeigu nesijauti pilnai sveika na- 
mėgtnk šias gyduoles, Nusipirk bu
leli šiandien.

Enjoy lila. Be 
on your toee. 
Feel wid.-«w»k«

Širdingiausių linkėjimų Mi
kui Pavilioniui ir jo naujai 
gyveninio draugei jų sutuok
tuvių proga! Netikėtai “Drau 
ge” teko pamatyti jųjų pavei
kslų su linksma naujiena. Pra
eitų vasarų man keletu mėne
sių teko dirbti “Draugo” ad
ministracijoj sykiu su Miku ir 
tada jį gerai pažinau. Sų'jun- 
gietės taip pat turėtų pažinti 
Mikų, nes jis stato (renka rai
des) “Moterų Dirvų”. Lai
mės Mikai!

šiomis dienomis nepapras
tai daug lietuvių sužeista au
tomobilių nelaimėse. Mano pa 
ties tėveliui viename tokiame 
atsitikime irgi teko laimingai 
ištrukti iš mirties. Tėvelis jau 
pagijo, bet “Fordukas”, tur
būt, mirtinai sužeistas.

Mada No. 937
MISCHA FASHIONS

yra teisingai sukirptos pagal di
dumų ir yra padarytos iš stiprios j 
popieros. Lengvai suskaitomas 
kirpimo parodymas ir praktiš
kas žingsnis-po-žingsnio siuvimo 
rodykiis, yra sykiu duodamas, 
šių madų galima gauti didumais 
7-8-10-12-14 metų mergaitėms. 
10-tam dydžiui reikia 2% jardus 
39 colių materijolo arba jar
dus 54 colių materijolo.

DRAUGAS FASH1ON DEPT., 
2334 So. Oakley Avė.,
’hlcago. Illinois
Dėl kiekvieno pavyzdžio siųskitn 

25c

Patiem No.

‘Ilze
Name

Atitirpsti

Daug kas, turbūt, negali at
sidžiaugti, kad dabar keletas 
mūsų įžymių kunigų ir įžymių 
katalikų Amerikoje susikirto 
politikos klausimuose.

Eduardas J. Kubaitis

BRANGI KALĖDŲ DO
VANA

Žinote, kokia dovana ir kam 
bus brangiausia per visus a-1

VIS! STOKIME TALKON KAD TINKA
MAI PAMINĖJUS “DRAUGO” 

SIDABRINI JUBILIEJAUS 
VAJŲ

Liepos 12 d., 1934 m., “Draugui” sukaks 25 
metai gyvavimo. Per visus šiuos metus “Drau
gas” ištikimai tarnavo visiems, tautos, tikybos ir 
biznio reikalais.

Parodyti savo dėkingumų už suteiktas malones, visi skai
tytojai ir biznieriai turėtų remti “Draugo” vajų.

Per šiuos metus, “Draugas” įtempė visas savo pastangas- - - ‘ spaub!
savo prūdelius į tft ką.

lietuvių kultūros.tautoj 
darbo 25-tus metus,, “Draugas” šankia

DOVANOS UŽ PASIDARBAVIMU^ ^j^SIOS:
Už 5,000,000 balsų ................ J. •... $400.00
Už 4,000,000 balsų ................ *.:•......... $250.00
Už 3,000,000 balsų .................. ........ $150.00
Už 2,000,000 balsų .............................  $ 75.00
Už 1,000,000 balsų ...... ....................... $ 25.00
Už 500.000 balsų.................... ............. $ -10.00

Visiems kitiems kontestininkams bus duodama dovanos 
pagal jų pasidarbavimų “Draugo” Sidabriniame Vajaus Kon- 
teste. Registruokitės tuojau, neatidėliokite. Rašykite dėl in
formacijų adresu:

“DRAUGAS” PUBLISHING COMPANY
2334 SO. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, Illinois

UBE

Radway'N Pilis
(T%r Vegetable Laaattve)

to rkame the i ntf tinai trart of 
impuritiet caueed by cooetipation. 
Your poison-free blood will give 
you new "Pep.”

Mild - Relitble At Your Druggitt

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis. 
Išbėrimais, spuogais 

lt, kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptlekoos. ISo., <•«.. 
SI.00.

žemo
FO« SKIM iRRiTATIONS

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WFLDO5A TABEETt 8
Aptlekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių "Hlstory of Rhe- 
uinatism” dykai. Kreipkis

WEI,DONA CORP. 
liesk S. Atlantic City, N. J.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Pamena Vlvanl Bet and ln- 
-dudea facu powder. |1.00; Ronge, 76c, 
Titru e Crenm 11.00, Dnpllatory 11.00, 
Fanai Aatrlngnnt tl.7S. Bath Salt 1.00. 
Tollet Watnr 11 ’5. Perfume »2.7S. Brll- 
llantlne 76c, Skin Whltnner 76c. Totai 
Vaina |12.00. Speclal prlce, $1 67 for all 
ten plecea to Introduca tlila liną.

Vardas ................................
Adresu.......................
Siunčiam, per paštą COO 

Pinigai grąžinami, Jsl
nepatenkintas. .

Bes Van 580-ith Avenue, New York

1N OUR OFFICE
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Šventoji Eucharistija - Švenčiausias 
Sakramentas

Paskutinė Jėzaus Kristaus Vakario- j 
nė su Jo apaštalais aprašvtu Mat. XXVI, , 
Morkaus XI»Y, Luko XXII ir Povylo I | 
laiške Korint. XI, 24. Gi šv. Jono evan
gelijoje VI skyriuje plačiai aprašyta įs
tatymas šv. Sakramento, jo prigimtis ir 
išdavos arba vaisiui.

Sv. Matas evangelistas užrašė: “Jis 
paėmė duoną ir, padėkojęs/Dievui, Jis lai
mino jų, laužė ir davė savo mokytiniams, 
ir tarė: “Imkite ir valgykite, tai yra Ma
no, Kūnas, kuris bus už jus išduotus; tai 
darykite Mane atminti.”

Panašiai Jis paėmė taip pat taurę 
(kieliką), po to kai Jis suvalgė vakarie
nę, tardamas: “Tas kielikas yra Naujas 
Testamentas Mano Kraujuje, tai daryki
te, kaip dažnai jūs gersite, Mane atminsi- 
ti.”

Paskutinės Vakarienės įvykis, giliau
sioji tikėjimo paslaptis, nuo ]>at pradžių 
dėl savo didybės ir paslaptingumo gavo 
įvairių vardų. Tarp kitų vardų labai daž
nai galima sutikti žodį Eucharistija, pri
taikinta Šv. Sakramentui.

Kų tas žodis reiškiu!
Jis, anot Bažnyčios Tėvų gali reikšti 

geroji dovana ar malonė arba dėkaeonė. 
Kadangi Kūnas ir Kraujas Jėzaus, ver
tai priimtas, anot pačių Atpirkėjo žodžių, 
duoda amžinąjį gyvenimų, tai ar-ne tinka
mai jis gali būti vadinamas Eucharistija, 
tai yra Geroji Dovana, Geroji Malonė.

Beto, Gerąja Dovana galima vadinti 
ir dėl to, kad ten yra pats Jėzus Kristus, 
pati malonė ir visu malonių šaltinis.

Eucharistija gali taip pat reikšti 
“Dėkavonė.” Pirmiausia tai dėl to, kad 
Jėzus, įstatydamas Šv. Sakramentų, var
tojo dėkavonę, kaip matytis pradžioje pa
duoto šv. Mato evangelijos teksto. To
linus dėl to, kad geriausia, tinkamiausia 
ir kilniausia padėka Dievui už Jo visas 
malones yra auka. Gi geresnės aukos nė
ra už šv. Mišių, aukų.

Su “Paskutiniąja Vakariene” glau
džiai rišasi švenčiausias Sakramentas.

Taip ta pati Eucharistija yra ir Šv. 
Sakramentas. Ji yra sakramentas, nes ji 
turi regimų, ženklų ir turi malonę, kurių 
teikia žmonėms. Vadinasi Švenčiausias 
Sakramentas, nes turi savyje pačią Malo
nę, Jėzų Kristų, visų malonių versmę. Gi 
kiti sakramentai, nors turi malones, bet 
neturi savyje paties Jėzaus Kristaus.

šv. Sakramentas kartais vadinamos 
AUKA. Mat, tų sakramentų gauname 
per šv. Mišias. Jos gi yra tikroji tik ne
kruvinoji Jėzaus Auka, kaip ji buvo ant 
Kalvarijos kalno. Mišių AUKOJE auko
jami Dievui Jėzaus Kūnas ir Kraujas po 
duonos ir vyno paveikslais.

Taigi kas aukojame šv. Mišių Auko
je, tas nuolatos yra Šv. Sakramente arba 
Eucharistijoje. Todėl labai tinkamai gali 
nešioti vardų “Auka”.

Šv. Sakramentas dar vadinamas Šv. 
Komunija. Tas vardas pritaikintas labai 

I senai, ir yra paimtas iš Povylo apaštalo 
1 laiško Korintieciams: “Palaiminimo tau

rė, kurių mes laiminame ar-Kristaus K ra u 
jo Komunija, ir duona, kurių mes laužo
me, ar nėra dalyvavimas Viešpaties Kū- 

1 ne? (I Kor. XI, HB).
i Taip tai nuo senų senovės tapo įves- 
i ti gražiausi pavadinimai tam brangiau

siam Jėzaus Kristaus palikimui.
Kas iš tikrųjų gali būti brangesnio 

už patį Jėzų Kristų; o jog Jis yra Šv. 
Sakramente. Tas Sakramentas yra Kat. 
Bažnyčios saulė, kuri viskų šildo ir gai
vina; jis yra širdis, Kuri siunčia gyvybę 
į visus narius. Bažnyčia jį gerina koln- 
binusia ir visus šaukia tai daryli.

Visi katalikai privalo džiaugtis ta 
“Gerųja Dovanų,” ta “Gerąja Malone.” 
Jų turėdami, jų savo širdyje nešiodami, 
jie turi užtikrinimų pelnyti amžinųjų 
dangiškosios laimės duonų.

F. K.
nėliai, karaliai, net gyvulėliai puolė ant 
kelių prieš Jėzų, gi tu nenorėtum eiti 
bažnyčion, kur randasi Jėzus pasislėpęs 
duonos pavidale ir ten Jam nusilenkti ir 
pul-ti prieš Jį ant kelių!

Bažnyčia mus valgydina ir girdo 
amžinajam gyvenimui

• Bet Jėzus netik gyvena tarp mūsų, 
bet Jis altoriaus Sakramente tapo tik
ruoju n: ūsų valgiu ir tikruoju gėry m a. 
'.‘Mano Kūnas, ’’sato» V. Jėzus, “tik
rai yra valgis ir mano Kraujas tikrai y- 
ra gėrimas. Imkite ir valgykite, nes tai 
yra mano Kūnas ir Kraujas.”

Altoriuje mums Jėzus paliko tikriau
sių puotų, kokių tik Dievo Sūnus galėjo. 
Bažnyčių altoriuose paliko didžiausį mei
lės įrodymų mums žmonėms. Per ‘dažną 
priėmimą Kūno ir Kraujo šv. Komunijo
je norėjo Jėzus užtikrinti sielai amžiną 
gyvenimų, nes kas valgo mano Kūnų ir 
geria mano Kraujų, sako Išganytojas, tas 
nemirs, bet gyvens per amžius. Tų patį 
sako ir Bažnyčia išduodama šv. Komuni
jų su šiais žodžiais: “-Viešpaties Jėzaus 
Kūnas ir Kraujas .tesaugoja tavo sielų 
amžinam gyvenimui.”

Taigi bažnyčioje yra pažymėtina ne 
tik tavo gimimas, bet taip tavo mokymas 
liei auklėjimas, tavęs maitinimas amžina
jam gyvenimui.

Prisimink pirmuosius savo gyvenimo 
metus kada pirmų kartų priėmei šv. Ko
munijų. Koks džiaugsmas ir neapsako
ma baimė viešpatavo tavyje kada kunigas 
padavė iš altoriaus Jėzų į tavo lūpas ir 
širdį. Tada pirmų kartų pasisotinai ta 
angelų duona'ir vynu, kurs gimdo panas- 
Iš altoriaus įženge į tavn širdį Jėzų*, gi 
turėdumos šūvyje Viešpatį tu tapai gyvą
ją monstraix:ija, gyvu tubernakulu, kuria
me yra tikras Dievo Sūnus. Ir priimdavai 
tu šv. Komunijų taip ilgai iki nenusto
jai vaikščioti liažnyčion, iki nesakiai, kad 
Bažnyčių tau sieko neduodanti.

Augai, brendai — tuvyje-kas kart duu 
ginu rasdavosi pagundų. Audros ir vėjai 
blaškė tai kairėn tai dešinėn dar jaunų, 
neužaugusį tavo gyvenimo mcddį. Jau
tei, kad nenorėdamas pasiduoti piktam 
turi smarkiai kovoti sa savo priešais: pa
sauliu, kinu ir piktąją dvasia. Bet ir čia 
tavęs Bažnyčia neapleidžia; nes atgimdy
tus šv. krikštu, išmokintus iš sakyklos, 
puvalgydintus Kristaus Kūnu ir Krauju 
— dar suteikia irimus Bažnyčia sutvirti
nimo sakramentų arba dirmavonę.

. •• t

KĄ MUMS DUODA BAŽNYČIA?

Bažnyčioje gyvena mūsų Išganytojas 
Jėzus Kristus

Paslapčių paslaptis stoju mums prieš 
akis — prieš mus stoja tikrasis Dievas 
paslėptas Šveneiausiame altoriaus Sakra
mente.

lštikrųjų esi nesuprantamas Jėzau 
•Sakramente!

Gyveno Jėzus Betlojuje, kur gimė.; 
gyveno Nazarete, kur per 30 metų vedė 
su šv. Juozapu ir Švenč. Marija paslėptų 
gyvenimų ir dirbo paprastų staliaus dar
bų; gyveno trejus metus Įvairiuose sveti
muose namuose ir nameliuose skelbia
mas išrinktajai tautai meilės evangelijų 
ir galų gale pakabintas ant gėdos kry- 

' žiaus medžio atidavė savo dvasių į Tėvo 
rankas.

O po mirties ir garbingo prisikėlimo 
kur pagaliau apsigyveno Jėzus? Evangeli
ja mums sako, kad įžengė į dangų ir sė
di Dievo Tėvo dešinėje, Bet ar tai vienin
telė Jėzaus buveinė? D ne! Nepaliksiu jū
sų našlaičių! Būsiu su jumis nei iki pa
saulio pabaigai. O kokie malonūs ir ste
buklingi šie Jėzaus žodžiai. Kur, kada, 
kaip pildo Jėzus šiuos žodžius? Jis savo 
mirties išvakarėse vakarienėje permaino 
duonų ir vynų į tikrąjį savo Kūnų ir 
Kraujų ir liepia šį percsybiniinų per ku-' 
nigų rankas daryti, kad Jo šv. Kūnas ir 
Kraujas pasilikti) su mumis net iki pašau 
lio pabaigai. Jis pats pasakė: “Tai dary
kite mano atminimui iki pasaulio pabai
gai.” Ir pripildė Jėzus visus amžius ir 
visus kraštus savo buvimu. Jis sukūrė 
suu naujų gyvenimų, kokio iki Šiolei dar 
buvo neturėjęs. Gi tuo naująja buveine y- 
ra visos bažnyčios, visos koplyčios kur 

>tįk kunigui laiko sv. Mišias ir paverčia 
duonų ir vynų į Jėzaus Kristaus Kūnų ir 
Kraujų, ir taip dabar Jėzus gyvena ne 
tik su angelais ir šventaisiais danguje, 
bet gyvena ir su žmonėmis ant žemės vi
suose bažnytkaimi uosi*, miestuose ir mies
teliuose, kur tik yra bažnyčios ir kur 
Kristaus tarnai — kunigui. Jėzus gyvenu 
kaipo Dievas ir aukščiausias Viešpats, gy
vena kuipo muno Kaimynas, gyvena kai
po geriausius muno geradaris. Jis kaipo 
šventovės gyventojas vieno tik tetrokšta, 
kad aš Jo nepulti irsčiau, ku-l aš Jį kaip 
galima dažniau aplankyčiau ir bent |»orų 
minučių su Juo pakalbėčiau. Taigi mato
te koks neprotingas yra pasakymas: kam 
man vaikščioti bažnyčion.
* P kūtelę, kur gimė Jėzus, bėgo pieme

ĮjRItjgiS X

]>ie bloguosius laikus. Jis pilnus gražiau
sios vilties. Jis po kelis kartus man minė
jo apie žadamus atkelti iš kitur kriaučių 
dirbtuves ir dar kitų šakų pramonės dvi 
u r daugiau dirbtuvių. Jis pasuko jo man 
apie likusį dideliausį muzikos instrumentų 
dirbtuvės namą, kurį jau apžiūrėję fabri
kantai ir norį vėl kažkų didžio įsteigti. 
Vadinusi, dar trupučiukų vargo ir kantry
bės, o gerovė pareina...

Klausant man tų gražių pasakoji
mų, ant kurių gerbiamasis klebonas visų 
ateities laimės Ijokštų statė, ]«isimiiiė be 
gulo gražus kažkeno raštelis apie tai, 
kaip vargdienė našlė ramino savo bado 
kankinamus našlaičius. Tie šaukia/“Ma
ma, valgyti norime;” O ji jiems — Ma
no mažyčiai, aš jums gražių pasakėlę 
pasakysiu apie aukso kalnus, deimantų, 
upie laimingiausius vaikelius. apie 
darželius, pilnus prisėtus kvepiančių ro
žių... Aš jums, vaikeliai, padainuosiu sal
džių dainelių.. Migkite, mažyčiai, saldžiau 
siu miegeliu, sapnuokite linksmiausių 
sapnų.„ — ly tie nurimo, beklausydami 
gražių pasakėlių, beklausydami saldžią 
motinėlės dainelių... Naujoji dienelė nuš
vito, o geri žmonės atėjo ir našlaičius jw- 
valgydino... Panašiai ir depresijos metu 
graži svajonė apie būsiančius geresnius 
laikus vargdieniui nušluosto graudžių a- 
šarų ir ]>adeda jam sunkiuosius depresi
jos metus perkentėti, kaip ir užmigdyda- 
ma kasdieniniais reikalais rūpestį...

Tų sugel)ėjimų raminti žmones ir sta
tyti gražiausius laimės rūmus net ir var
ge būdamas, kun A. Martinkus kai]) tik 
ir turi. Jis svajoja jau apie naujų didelę 
Cbieag-a Heights toizilikų, kurioje galėsiu 
tilpti dešimtys tūkstančių maldininkų... 
Kokios gražios svajonės.. .

Misijos kilo gražiausiai pavyko. Be
veik visi parapijonai jose dalyvavo. Ger
biamus klebonas kiekvienų jų pažįsta ir 
kasdien matė, kurie buvo bažnyčioje, ku- i 
rie ne. Kaip jis patenkintas savo ]uirapi- 
ja — nykštuku. Pilnas gražiausių įspū
džių apleidau aš tųjų parapijų. Dieve, 
padėk susilaukti įsikūnijant toms gra
žioms svajonėms...

Kun. A. Petrauskus 
TT. Marijonų Misijonierius.

VADAI IR PAVALDINIAI
Savo pavaldinių dvasios pažinimas, , 

taktas ir orientacijų (sumanumas) — ne- j 
atskiriami palydovai turėtų būti kiekvie
nam vadovui. Vistiek, koks tas vadovas 
bus — ar visos valstybės, ar kariuomenės, 
ar dvasios srityje — kiekvienam jų, be jo 
Idos išimties, šie palydovai būtinai veika- • 
liagi. Kasdieninis gyvenimas geriausius 
yra to lindininkus. Štai, paimkime pavyz- į 
džiui, kad ir West Pullmano lietuvių pa
rapijų Chicagoje, III.

Ar tai seni tiek laikai, kada visoje , 
Čikagoje aidėjo nepalankiausios W. Pull- į 
maniečiams žinios apie jų nesantaikas su 
savo dvasios vadovu? 0 pažiūrėkite, šie 
metai kas tenai dedasi — savoms akinis 
netikėtumėte! Iš kur ta atmaina? — Gi 
naujas atėjo vadas — gerk Kun. Anice
tas Linkus, o su juo ir parapijonai visiš
kai atsimainė bei patikėjo. Iš nesugyvena 
mų pasidarė švelniausi bei pavyzdingiau
si parapijonai, paklusnūs Katalikų Baž
nyčios sūnūs...

Man teko šie metai nuo lajikričio 12 
ligi 19 d. čionai laikyti misijas. Važinėda
mas su misijomis jau kelinti metui po 
visų plačiųjų Ameriką, visko teko regėti 
ir girdėti, bet tokioje vienybėje ir san
tarvėje sugyvenančių parapijom) su savo 
klebonu, kaip regėjau čionai ir kad būtų 
vieni kitais tiek patenkinti, kaip šičionai, 
tai retai kur galima rasti...

Parapija, tiesa, nedidukė, bet kaip 
gražiai laikosi: ir bažnyčia graži, ir mo
kykla ISeserų Kazimieriečių vedama pavyz 
dingai, jaunimas sutvarkytas, užsilikusios 
nuo seniau skolos atmokamos. Viskas se
kasi, kaip ant sviesto, anot žmonių paša- I 
kos... Per ištisų savaitę misijose žmonių j 
pilnutėlė šv. Petro ir Povilo lsažnytėlė. 1 
Kaip stropiai jie naudojasi skelbiamu 
jiems Dievo Žodžiu!... Kaip nuoširdžiai 
tlarė atgailų ir rengėsi prie šv. Komuni- į 
jos L.. Suvažiavusieji į talkų kaimynai ku
nigai stebėte stebėjosi, kad tiek daug ma
tė einančių išpažinties. Dar būt, lie abejo 
nustebę labiau, jei būtų kuris jų buvęs i 
sekmadienio rytų, kai visa bažnyčia arti
nosi prie Dievo Stalo: ir maži vaikeliai, 
ir subrendusis jaunimas, ir seneliai — 
visi kartu puotavo, valgydami Dangaus 
Maistų, paliktųjį mums To, kurio 19 šimt 
mečių auo Jo mirties sukaktį šiemet visus 
pasaulis mini... Ne vienas šių gražių iš
kilmę su džiaugsmo ašara pasitiko ir ilgai 
jos iš savo atminties išleis...

Ne dovanai lotynų patarlė sako: Si- 
eut rex, ita grex (Kokis vadas — toki ir 
valdiniai). Galva yra vadovas visam kū
nui, o vadas visai visuomenei!...

Kun. A. Petrauskas, 
TT. Marijonų Misijonierius. j

SURAMINIMAS NELAIMĖJĘ
I

Baigęs W. Pullniane misijas, perė- 
! jau tuo pat tikslu ir į kaimyninę parapiją 
; — į Chicago .Heights, III. Parapija tikrai į 
! nedidukė. Ji bus mažiausia tarp visų Chi

cago lietuviškų parapijų. Jr pirmiau, ge- 
į ruošė laikuose, ne kažin" kas buvo tokioje j 

mažytėje parapijoje (nykštukyje) būti i 
klebonu, o dabar, depresijos metu, tai ir 
visai ji neviliojo niekieno širdies. Kai kas 
laikė jų kunigų ištrėmimo vieta. \Gerai 
tačiau senųjų pasakyta: “kunigui ir ba
loj nebus bado.” Taigi ir šioje mažytėje 
parapijikėje darbščiam ir sumaniam ku
nigui niekuomet duonos ir dar prie duo- 

i nos niekados netrūko ir netruks. Gražiai 
pragyveno ankščiau čia buvusieji klebo
nai, nesiskundžia ir dabartinis — kun. 
Antanas Martinkus. Jis dar nesenai čion 

I atvyko — rodos, bus tik antras dar me
tas. Kaip gražiai jis čionai įsikūrė. Vis
kas, kai]) dkhdiausioje parapijoje: ir baž
nyčių graži, ir mokykla Seserų Kaziinie- 

i riečių vedamu, ir Brolijos tvarkomos ir 
; jaunimas katalikiškoje dvasioje stiprina

mas.
Tiesa, depresija neaplenkė ir šio kum

pelio, bet sumanus žmogus ir sunkmetyje 
ras sau išeitį. Dirbtuvės uždarytos, darbo 

1 nėra, sunkas pasidarė pragyvenamas. Var
gas žmogui, jei tokiuose atsitikimnose ne
betenka vilties ateityje savo būvį pagerin
ti. Tuomet nusiiniaimus, tarsi koks vėžys, 
ima pamažėl krimsti žmogui sveikatų ir 
stumiu į dar didesnį vargų bei skurdą. 
Dieve saugok tokiu metu nuo prietdių, 
mėgstančių nuolat kalbėti upie vargų, jį 
mūsų ukyse didindami. 0 šiandie tokių 
p rūtelių labai lengvai atsiranda, l/ievo 
ApvuisJa (Jbioago Heights para]aj»mus 
nuo bos nelaimės apsaugojo, atsiųsdama 
jiems klebonų tokį energingų, sumanų ir 
darbštų, kokis yra kun. A. Martinkus.

Laikydamas pas jį misijus, niekuo
met nenugirdau iš jo nė vieno žodelio a-

• »

, IŠ MISIJŲ ŠALIES
Turbūt, nerasi kitos parapijos ne tik 

visoje Amerikoje, bet ir kur kitnr, kad bū
tų tiek pamėgus misijas, kiek šv. Antano 
parapija Cicero, Iii. Nepraeina nė vienas 
metas, ka«l čionai nebūtų laikomos keliais 
atvejais misijos, rekolekcijos bei novenos. 
Čia su prirengiamomis rekolekcijomis pa
sitinkamos visos jnirapijinės šventės: ir 
keturių dešimtų valandų Švenčiausiojo 
Sakramento adoracija, įjungiant į tai ir 
Nekalto Prasidėjimo Švč. Marijos iškil
mes. Su misijomis daroma atgaila gavė
nios metu. Iškilmingai švenčiamas yra 
šv. Antanas su devynių dienų novena. 
Tuo pat būdu dažnai švenčiamas šv. Pran 
ciškus ir kiekviena parapijinė šventė at
siima kas jai priklauso. Ir tikintieji tas 
pamaldas tai]) pamėgę, kad vistiek kokios 
jos esti ir koks misijonierius jas laiko — 
maldininkų niekuomet netrūksta...

Gerb. Klebonas — kun. J. Vaičiūnas 
nė vieno beveik svečio, atvykstančio į 
Čikagą, nepraleidžia, kad nepasikviestų 
į .Šv. Antanų su pamokslu, su rekolekcijo
mis, su paskaita ar su misijomis. Teisin
gai tad galima Cicero parapijų išvadinti 

, misijų šalimi, kur niekuomet misijos ne
pasibaigia.

šiemet, kad Chicagos arkivyskupijoje 
paskelbtos kiekvienoje parapijoje misijos, 
šv. Antano parapija, aiškus dalykas, ne
pasiliko užfmkalyjc kitų — ji lx:veik 
pirmoji pravedė lietuviškoms |m rupijoms 
kelių į Kardinolo J. Mundeleino užgirtą- 
sias misijas.

Tik kuo iškilmingiausiai rinkitės į 
pamaldas, tik kuo gausiau bukite Komu
nijų, kad šie dvigubai Šventieji Metui (ir 
dėl Jėzaus mirties 19 šimtmečių ir dėl J. 
E. Kardinolo Mnn<b*k*ino 25 metų Čikagos 
arkivyskupijos valdymo sukakties) būtų 
mums nuopelningi ir suartintų mus su 
gerinusiuoju mūs Išganytoju Jėzumi 
Kristumi! — tai klebono pareikštas geis
mas...

Mun teko sius nusi.įas vesti ir savo
mis akimis patikrinti lai, ką esu jau ne
kartų rašęs spaudoje apie Ciceriečius, bū
tent, a(He jų didelį maldingumų ir norų 
naudotis šv. Bažnyčios teikiamomis prie
monėmis jų sieloms tobulinti.

Šiuo tarpu misijos truko nuo lapkri
čio 5 d. ligi 12 d. — visų ištisų savaitę. 
Muldininkų buvo tiek vakarais tiek rytais 
pilna bažnyčįa.Per kiekvienas šv. Mi-
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šias eilių eilės klaupė prie Dievo Stalo 
valgyti dieviškųjų Duonų, dėl mūs išgany 
mo nužengusių iš dangaus. Ypač pažy
mėtina, kad &v. Antano purajMjoaai per 
šias misijas stengėsi vykinti šv. Bažny
čios didžiausių geidimų, kad katalikai pa
mėgtų katalikiškųjų spaudų ir skaitytų 
katalikiško turinio knygas. Nors depresi
jos metui, geros valios cieeriečiai, tačiau, 
sukrapštė iš sutaupytų centelių tiek atlie
kamų nuo kasdieninių reikalų, kad.pajėgč 
įsigyti daug gražių ir naudingiausių ka
talikui kuygi): Vysk. Petro Bučio: Jėzatis 
Kristaus Gyvenimas, kum A. Stalco Svei
ka Marija, Jėzaus Širdies mąstymai ir ki
tokių... Ypač patiko visiems “Sveika Ma
rija.” Vienos šios knygos išpirko suvirs 
šimtą egzempliorių, nors ir be to dauge
lis stačiai iš “Draugo” redakcijos jų bu
vo jau parsisiųsdinę. Galima drąsiai sa
kyti, kad kiekviena susipratusi katalikiška 
šeima jiasistengė įsigyti šių nuostabiai
puikia knygų apie Marijų.

Garbė “ Ciceriečiams ” už tokį susip
ratimų tikybos dalykose ir nuoširdų norų 
savo tikėjimų nuodugniau pažinti, jį sus
tiprinti, ir kartu su savo dvasios vadais 
bei Vyriausia šv. Bažnyčios Galva tapti 
tąja kietąja uola, į kurių visos pragaro 
galybės turi sutrupėti...

Kun. A. PeliuuskOrS, 
TT. Marijonų Misijonierius.

VATIKANAS. — Prelatų tarpe kal
bama, kad1 prieš pasibaigsiant •Šventie
siems Metams Imi. 1, 1934 m., įvyks Po- 
piežiaus konsistorija. Bus skirti nauji 
kardinolai. >

KOMA. — Guvusis žvaias Ncw Yoike 
protestantų episkopai!) dvasiškis, dr. S. 
P. Delany, kuris prieš trejus metus perė
jo katalikybėn, įšvyko Romon mokytis į 
katalikų kunigus, pereito la]>kričio mėli. 
12 <1. priėmė dijakotio šventinimus ir a- 
teininčių Gavėnių priims kunigo šventini
mus.

Dr. Delany yra gimęs Forai du Lac, 
IVis., 1'874 metais. Augintas presto te rijo- 
nu, paskiau eidamas mokslus Harvardo 
universitete virto episkopate.
KAIP SUVILIOJAMOS LIETUVAI

TĖS
Argentinos laikraščiai plačiai apra

šė lietuvės Stasės Tamošaitytės šešerių 
metų pergy venįjaf? kurių buvo suvedžio
jęs policijos komisaras Oobo.

St. Tamošaitytė buvusi siuvėja ir gy
venusi Valentin, Alsinoje. Ji patikusi ko
misarui, ir jų pradėjo lankyti. Komisaras 
žadėjo Stasę vesti. Pasiūlė jai vykti į 
Com. Kivuduvia, nes ten esą jo namai i f 
netrukus pats atvažiuosiąs. Jam jiatikė- 
jusi, ir ji išplaukė. Naujoje vietoje jų pa
sitiko nurodyti asmenys.

Greit pasijuto esanti apgauta, nes 
buvo patalpinta viešos poleistuvybės 
namuose.

Panašaus likimo susilaukia ir dau
giau mūsų pramuštagalvių išeivių, kurios 
apsvaigintos pasakiškos laimės išskrido 
iš po jaukios, nors ir netaip turtingos 
pastogės.

KLAIPĖDA. — Ligšiol Klaipėdos 
krašto gubernatoriumi buvo Gylys. Jam 
atsistatydinus, į jo vietų paskirtas J. Na
vakas.

Buvusį gubernatorių Gylį numatoma 
paskirti konsulu į Belgiją.

KAUNAS. — Kauno Karo komendan 
tas konfiskavo ir neleido išplatinti pasku
tinį (12) “Laisvamanio” numerį ir užda
rė toliau tą laikraštį leisti.

Laikraštis “Laisvamanis” kovojo 
su tikėjimu Lietuvoje.

VABALNINKAS. — Laniokų km. 
vienas ūkininkas Šv. Alėtą aUnininiui prie 
kelio ant savo skly|M> pastatė kryžių. 
Kryžių šventino kleb. kun. Kirklys. Buvo 
suvažiavę daug ūkininko giminių. Po pa
šventinimo, tų patį vakarų, kažinkus kry
žių nugriovė. Kryžiavote buvo nulaužta 
ir įmesta ten pat j kūdrų. Kaltininkas 
ieškomas.

KAUNAS. — Kauno griežinkelio sto
ty susektus išaikvojimas. Dėl išeikvojimo 
buvo įtarti ir suimti du geležinkelio sto
ties bagažo kasos kasininkai. Rastu, kad 
jie netik pinigų pasisavinę, bet ir suktos- 
tavę kuikuriuos dokumentus. Dabar aiški
namu, kiek pinigų jie išeikvojo.

SURVIL1SKIS. — Vienų naktį, su
degė^ P. Kusperuno klėtis, ir vos išgelbė
ta joj miegojusi motinu. Matomai ji no
rėta sudeginti, nes durys iš oro pusės bu
vo užrištos. Atvykę Surviliškio ugniege- 
siai, apsaugojo artimesnius namus. Nuos
toliui siekia virš 5,(XX) litų. Piktadarystė 
stropiai tiriama.

• <
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C H I C A G O J E
DARIAUS-GIRĖNO 

PAMINKLO STATYMO 
FONDO GLOBĖJŲ ATS K.

Iš ko gauti pinigui

Liepos 20 d., surinktu gedu
lo vakare Lietuvių Auditorijo
je Cliicagoje, $246.73.

Rugp. 24 d., K. Donkevirius, 
Chieago, 111., 5.00.

Lietuvos Pasiuntinybė \Va- 
shington, 1). t'., Ministeris B. 
K. Balutis, 100.00

Liet. l’asiunt. sekretorius 
M. Bagdonas, 15.00

Nitą Aliukaitė, 10.00
Agota Stasiūnaitė, 5.00
James Hawkins, 2.00
(Adelė Bariseviėiutė, 1.00. Vi 

so 133.00
{Rugp. 29 d., Elzė Povilaity

tė, Hartford, Coliu., už paveik
slus, 5.IK)

Rugp. 31 d., A. J. Ažukas, 
Scranton, Pa., 1.00

, i

Rugp. 31 d., “Naujienų” 
Bendrovė, Chieago, III., už pa
veikslus, 70.00

Kugs. S d., Adv. .jos. (Jrišli, 
Chieago, III., 20.00

Kugs. 8 d., “Gėlių Darželis” 
Vaikų draugijėlė per M. Kerne 
šicnę, 18.17

Kugs. II d., “Naujienų” 
Bendrovė už parduotus paveik 
sius, 5.00

Kugs. 12 d., G. Keseriauskas 
E. St. Louis, 111., už paveik
slus, 2.00

Kugs. 12 d., Veronika Kru- 
ėienė, Anisterdain, N. Y., I.IK)

Kugs. 13 d., J. A. Urbonas, 
Dayton, Ohio, už paveik
slus, 5.00

Kugs. 13 d., M. išimi nskis, 
Alt. Carinei, Pa., 50c

Kugs. 19 d., A. Kunsaitis, 
Waterbury, Conn., 1. 00

Kugs. 19 d., ‘Vytauto Beno’ 
piknike už parduotus paveik-

GRABORIAI:

LACHAViCH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse knoplglausla. 
Kelkale meldžiu atsmaukti, o mane 

darbu busite užganėdinti 
TeL CANal 1615 arba 9616

2314 W. 23rd PI., Chieago

1439 S. 49th Court, Cicero, III.
TEL ČIOBRO IMT

Phone BOlilevord 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aųhningaa Ir 
nebrangus, nes neturi
me iftlaldų ažlalkymul 
■kritu.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenne

Telefonas YARds 1158

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojaa 

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama
3319 AUBURN AVENUB 

Chieago, UI.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIU8
Palaidoja už >25.00 ir aukfičlan 

Modemiška koplyčia dykai.
66* w. 18th St. Tel. CANal 6174 

ChlcagoJ IU;

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CTCERO 2109 ir 859-.T.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVin

▼EDEJAB
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOtlovard 6308—8418

Te). CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 886.84 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. fiOth Ata.. Oicaro. 1)1.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MOMrne *977

Tel. LAFayette 8579

J. Uulevičius
Graborius

ir
Bakamuotojaa

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplelia- 
Uje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

6099 Archer Avė.

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko ncTokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisus

4605-07 South Hermitage Avenue

I

\V(in vster, Mass., už paveik
slus, per p. Simokaitį, 12.50

Rūgs. 25 d., “Naujienų”: 
Bendrovė, Chieago, III., už pa-, 
veikslus, 5.50

Kugs. 25 d., C. Dobrovolskis, 
Keaniy, N. J., 1.00

Spalių 3 d., J. JA. Urbonas, 
Dayton, Ohio, 5.00

Spalių 28 d., Pajamos iš avi- 
jaeijos dienos, Chieago, III: a. 
už parduotus įžangos bilietus- 
523.00, h. iš bufeto - 170.03, c. 
už parduotus paveikslus - 86.00 
d. pajamos iš lioterijos “Litu- 
anieos” modelį, 59.40, e. už 
koncesija, 1.00. Viso 839.43

Spalių 9 d., B. Simokaitis, 
per “Margutį,” Chieago, III., 
už paveikslus, 10.00

Spalių 9 d., “Margutis” už 
paveikslus, 9.00

Spalių 9 d., “Margutis” už 
paveikslus, 7.50 •

Spalių 9 d., “Margutis” už 
parduotus spee. “Margučio” 
numerius, 24.50

Spalių 9 d., A. J. Katauskas 
sius, 12.00

Spalių 11 d., Aušros Vartų 
vyrų ir moterų draugija per 
A. Bartkų, Chieago,'III., 10.05

Spalių 13 d., S. L. A., 105ta 
kuopa, per M. K. Mackevičių, 
Dayton, Ohio, 12.70

Spalių 13 <1., J. Kasputis, 
Kenoslia, \\ isconsin, už paveik 
sius, 12.50

Spalių 17 d., Karolian Pet
raitis, Chieago, Ilk, 2.00

Spalių 17 d., S. L. A., 4 ap
skritys, per Olų Ažuneriūtę, 
\Vaterbury, Conn., 15.00

Spalių 17 d., Barbora C. Viž 
nienė, Stratl'ord, Conn., 12.00

Spalių 20 d., J. A. Urbonas. 
Dayton, Oliio, už paveik. 5.00

Spalių 23 d., Šv. Kryžiaus 
parap. vakarėlis per kun. S. 
Bystrų, Dayton, Ohio, 25.00

Spalių 27 d., S. B. Komaiko, 
Chieago, Ilk, 5.00

Spalių 28 d., Vieša Rinklia
va, Chieago, Ilk, 2,833.34

Spalių 31 d., Statia Bergen, 
Chieago, Ilk, 1.00

Lapkr. 15 d., E. Narušis, To 
ronto, Canada, už paveik. 21.78

Lapkr. 15 d., Mrs. T. Lašenė 
Michigan, City, lnd., surinktos 
aukos iš: Juozo Rupšio, 1.00, 
Herman Zoen’o, 1.00, A. G u- 
niulausko, 1.00, Dr. C. D. Ross, 
1.00, M. Lašo, 1.00, Ant. Moc
kaus, 1.00, po 50c ar mažiau iš 
įvairių asm., 8.65, Viso 14.65

Lapkr. 15 d., Lietuvių Rate
lis, Youngstmvn, Oliio, per M. 
Subonį, 8.40

Lapkr. 17 d., Barbora Pron- 
skienė, Chieago, Ilk, 10.00

Lapkr. 17 d., Amer. Lietuvių 
Politikos ir Pašalpos kliuhasj 
Gary, lnd., 10.00

Lapkr. 17 d., Lithuanian Re, 
puhliran Central Organization 
of Cook County, Chieago, Illi
nois, 5.00

Spalių 17 d., L. Gaizaitė, 
Chieago, Ilk, 15.00

Lapkr. 24 d., Už parduotus 
paveikslus per J. Januškevi
čiaus krut. paveikslų vakarų 
Liet. Auditorijoje, Chieago, 
Ilk, 2.50

Lapkr. 24 d., Pelnas iš J. Ja 
nuškevičiuus krut. paveiks, va
karų Liet. Auditorijoje, Clii-i 
eago, Ilk, 10.00

Už purduotus paveikslus Lie 
tuvos Konsulate Chicagoje į- 
vui rietus asmenims, 8.00

Už parduotus “Margučio”! 
spee. numerį Lietuvos Konsu-’ 
late Chicagoje, 2.00

Viso pajumų $4,480.75 (

Naujas Wyoming’o vai. se
natorius J. O. O’Mahoney, pa
skirtas vieton J. Kendriek’o, 
kuris užėmė pirmų generalio 
postinasterio padėjėjo vietų.

IŠMOKĖTA

P. Conrad, už 1,500 lakūnų 
paveikslų, 165.00

P. Precinauskui, už 1,000 la
kūnų paveikslų, S6.00

Išlaidos Aviacijos Dienoje

“Tags” per vieša Rinkliavų 
Chicagoje, 312.00

“Draugui” Chieago, Ilk, už 
spaudos darbus, 33.50

Viso išlaidų 634.50
Lieka Fondo Globėjų Žinio

je, $3,846.25
PINIGAI RANDASI

Metropolitan Stati* Bank, 
Chieago, Ilk, ............  3,075.99

City National Bank, Chiea
go, Ilk, ..........................  770.26

Viso .................. $3,846.25

Dariaus-Girėno Fondo Globė
jai, Gruodžio 1, 1933

Red. prierašas: Dabar fon
de jau yra $4,154.75

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayelte 3057

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GROvchill 1503

OR. A. L, YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vok. 
Beredouiia po pietų Ir Neduldieniat 

tik Hualtaruii
9433 W. MAHUI KTTK ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
dentibtas 

1446 SO. 49 (h CT., CICERO, IH 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

*147 SO. UAJbSTED ST., CHICAG4 
Paned., Sered. Ir 8 ubą L 2—9 vai

Tel. LAFajette 7050

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANal 0403

Office P hole 
PROspect 109*

Dienoms Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak 

Nedėlioję pagal sutarti

Rea and Offt’ce 
9359 So. Leavllt BL 

CANAL 0706

Offise Tel. KEPuhlic 7090 
Res. Tel. GROvehill 0017

0017 S. WA8UTE.\AW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CH1RUGAS 

2423 W. MAKQl*ETTE ROAD 
Vai. 2-4 Ttr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*

Nedėlioj susitarus

DR. A. RAČKUS j, j, MARSUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedile) 
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 

Seredomls Jr nedėliomis pagal 
sutartį

PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS:

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

DR. M. T. STRIKOL’ISPhone GROvebilI 0037
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus
Chicagoje: už tvarka, 20.00, už 
pavežiojimų lėktuvu berniuko, 
pagaminusio “ Lituanieos” in<> 
helį, 6.00, už pavežiojimų lėk
tuvų muzikantų, 12.00. Viso 
38.00

DR.J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

6859 SO. RESTEKN AVĖ. 
Chieago, 111.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tcL FltOapect 1930BOUlcvard 7589

Rez. HEMlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

LIETUVIŠKOS KALĖDINĖS 
ATVIRUTĖS

Tel. 150 Lin ard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartie

Dabar “Draugo” ofise ga
lima nusipirkti gražių, .lietu
viškų kalėdinių atviručių. Kų 
.tik atvestos. .Su visokiais pa
veikslais ir įvairiomis spalvo
mis.

• • ' *Pilkite dabar kol dar neiš-

Tel. Ofiso BOUlcvard 5913—14
Rcz. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:30

Tel. CANal 6129

DR. G. 1. BLOŽIS
DE N TĮSTAS 

2261 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Phoue CANal 6133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ;«■ CH'^'.IIOA*

2201 W. Cermak Reod
Valandos 1—3 Ir 7—8 nak. 

Seredomls ir Nedėliotais pagal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Telefonas REPubllo 7668

TeL CANal 0257 
Res. PROspvct 063S

DR. P. Z. ZALAIORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTKD STREtHt
Kczldeneija 6C00 So. Ai-tcsla_ nvu 

Valandos: 11. ryto Iki 4 popiet 
6 lkf 8:80 vakare

Ofiso: Tel. CALumct 4089 
Kcs.: Tel. UEMIoek 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted SU
Ofiso valandos: 1-4 tr 8-8 vai. vak

Rezidencijos Ofisas: 36*6 W. e9Ur tH.
Valandos: 19—12 ryto 

Seredomls Ir 'Nedėllomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRglnla 0036

rinktos.

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 SO. OAKLEY AVĖ., 

Chieago, III.

Office Phone lies. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chieago 
Houra: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tei.REP.3100
2506 W. 63rd St.

SENIAUSI LIETUVIU GRABORIAI CHICAGOJE
EUDEIKIS ir SŪNUS yra taip arti kaip ir jūsų telefonas. 
Nežiūrint tolumo, nėra jokių išlaidų.
EUDEIKIO 30 metą ypatiškas, atsakantis patarnavimas

yra patenkinęs tūkstančius šeimynų.
Vienintelis Lietuvis Graborius vartojantis modernišką,

elektros varomą grabvežimį su šoninėm durim, ku
rios palengvina grabų įkėlimą.

Jeigu didžiuojatės dailumu ir taupumu laidotuvių — pa
šaukite REPUBLIC 8340, ir persitikrinkite.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE 

VISI TELEFONAI: REPUBLIC 8340 
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Res. Phone 
ENGIevrood 6641

Office Phone 
TRlangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7650 So. Halsted Street
ROOM 210

vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo JO iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
va!, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki 12 
vuiandai dieną.

Teielonas MIDway 2880

Ofiso TeL VTCtory 689* *
Hez. lei. DKKzei >1*1

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir. 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St,
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. « 
Nedėh'oinis Ir Šventadieniais 10—-H

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel. YARda 0994 

Ro.s Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. i/to; 2-3 ir 7-9 v. a 
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 dien*

Office; Ree.:
PROspect 2011 BEVerly 0081
Dr. JOHN F. RUZIC

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 9 to 4 Ir 7 to • P. M. ' 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Chieago. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite ;r platinkite 
dienraštį “Draugą” ia 
remkite vsus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

G WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GTDO VISA* LIGA* VYRŲ IR MOIEKU PER 96 METTTB NEMURINV 

KAIP UASIHENfelUSIOg Ir NEUGYDOMOS JO* YRA 
8pectallAk*l gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodiji™* krass- 
Jo. odos. Ilgas, ialvdan. reumatlsme, galvos skauemus. skausmu* nuga
roje. kosėjimų, gerklė* skaudėjimų Ir paslaptinga* ilgas. Jeigu kiti «a- 
gzlėjo jus tirpdyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis Juras gali paAh- 
ryti. Praktikuoja per dAugell metų Ir IRgyd6 tukatanSlue ligonių. PatagĮV 
mas dykai OFISO VALANDOM: Kandie nuo 18 velaado* ryto Iki f.
valandai ir nuo 8—* vatondal vakare Nedė"omla nue 11 ryto Iki 1 

4900 WKklT letb B7T. karnom* Keatrr Avė. TeL CJRAvrford •*!
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C H I C A G O J E KAS TURITE?

IČ M PRA2 P Q PAR AP !P®tenkinti išsiskirstė namo. ia n, rnad. r, a. ranar,, i NlloSir(lžitti a<,ifI Južkai už

BRIGHTON PARK j (lavinu) svetainės.
Skyriaus priešmetinis susi- 

Priešmetinis choro snsirin-i rinkimas įvjks sausio 7 <1., 3 
kimas įvyko gruodžio 1 d. Ap- va,and* P°Piet» mokyklos ka-
evarsčius reikalus, eita prie j nibary. \ isos nares prašomos 
rinkimo valdybos 1934 m. 'Atsilankyti, nes bus renkama 

vftldyba.
1

m.
Dvasios vadu liko kun. A. 

Valančius. Sulig klebono rei
kalavimo varg. Justas Kudir
ka nuo 1929 metų yra ir bus ( 
pirmininku^ vice pirmininku 
išrinktas A. Kelert, nut. rast. 
Zig. V yšniauskas, jo žmona 
antriems metams knyvedė, fin. 
rust. antriems metams W. Grt-

adėkim naujus metus at- 
sivesdamos po vieną naują na
re. F. A. 0.

Lietuvos Vyčių 3G kuopa re 
ngia kauliukų ir kortų žaidi
mą pirmadienį, gruodžio 11 d., 
7:30 vai. vakaro, A. ^pakai
tės name, 2520 W. 45tb Place.

Senesnėj) karta pamena, kad 
prieš 20 ar daugiau metų vie
noje, kitoje Amerikos lietuvių 
kolonijoj buvo statoma sceno
je veikalas “Kražių skerdy
nės’’. Kas turite komplektą, 
arba kad ir vieną knygutę, 
prašomi paskolinti arba par
duoti. Paskolintoji knygutė, 
ar knygutės, savininkui rei-.4
kaluujant, bus grąžinamos. 
Knygutes siųskite šiuo adre
su:

Ignas Sakalas,
2334 S. Oakley Avė., 

Cbicago, Tll.

I

PAIEŠKOMI:

taitė, be to antriems metams
knygvedė, ižd. Kastas Zarum-1 lžan«a 25c- Bus gružių dova- 
akis, iždo globėjais K. (Hobis ni-1- F*askui suprizas. 
ir L. Žurlys, biznio menedže
riam 6 metams Antanas Dia- 
kas, korespondentė Ona Ivins- 
kaitė, maršalkoms L. Žurlys ir 

S. Klapatauskas, atstovais į 
Federacijos skvr. L. Kliuiaitė 
ir Domkaitė.

n n.
rėš tikrai malonų vakarą.

Koresp.

iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

Sviainis Ignas, gyvenęs Eli- 
Visi tu- zabeth, N. J., buvęs žinomas 

Kačinskui Jonui ir Petrui Mo
rkūnams, kilęs iš Liduokių, 
Ukmergės apskr.

Rapalis Stasys, Amerikon 
atvykęs iš Palangos ir gyve
nęs Alt. Carinei, Pa.

Petraška Antanas, kilęs įs
Moterų Są-gos 21 kp. prieš

metinis susirinkimas įvyko 
gruodžio 3 d. Susirinkimas bu
vo skaitlingas, išklausytas ra
portas iš rengiamo vakaro (bu 
nco partv), kuris įvyks gruo
džio 17 d. A. Česnos svetai
nėj, 4501 So. Paulina st., 2 
vak popiet. Rengimo komisija 
visu smarkumu darbuojas, kad 
vakaras būtų sėkmingas. Kai

Vaizdas Catalina salos, Pacitike, kur Amerikos turčiai, dykūnai važiuoja ži 
togoms. Gyvenimas ten, kaip matome, tikrai rojiškas.

Puodžiukas - Padzulis Ka- gyvenęs No. Weymouth, Mass.
zvs, gyvenęs 125 Magnolia av., 
Elizabetb, N. J., kilęs iš Tau-

Anytai.; v., Utenos apskr., v" “l'**1'
gyvenęs 2GG Front St., Brook- 
lyn, N. Y.

Skunsmonas Jurgis, pasiva
dinęs George Sonsmen, gyve
nęs Amsterdam, N. Y., Pbila- 
delpbia, Pa., Robinson, Utali, 
ir Frontier, Wyo.

Morkevičius Aleksandras, 
gyvenęs Portland, Maine.

Merfeldas Jonas, gyvenęs 
New York’e, turįs seserį Ka
roliną.

šakalinis Edvardas, kilęs iš 
Suginčių km., Utenos apskr.,

AVaterbury ir Naugatuck, Con- 
neet.

Stepšvs Stasys, Tomo s., jū
reivis, gyvenęs Phiktdelphia, 
Pa.

Sknkauskas Julijonas, gyve 
rięs Bostone, turįs ten seserj 
Praniną. •

žiemos atos-

Pirmadienis, gruodžio 11, 1933

DVASIŠKO TURINIO 
KNYGOS

Gyvenimas Šv. .Stanislova 
Koskos. Kaina............ .. ... 20c

Išpažinties Paslaptis. ..75c
Jėzaus Širdis Ir Jaunimas. 

Vertė K. Zajankauskas ..10c
Jėzus Kristus. Parašė Vysk. 

P. Būčys. $2.00
“DRAUGO” KNYGYNAS 
“DRAUGO” KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė., 
Cbicago, 111.

VYRAMS norintiems (dirbti 
prie Insurance kompanijos. 
Gera proga išmokti biznį ir 
gerai uždirbti. Atsišaukite 
prieš 12 vai.:

JOHN A. VILKIŠIUS 
175 W. Jackson Bivd. 

Roont 214(5

ieškomieji arba apie juos k:» 
žinantieji teikitės atsiliepti į 
. .Cor.sulate General of

Lithuania,
11 Waverly Place,

New York, N. Y.
Liet. Genei alinis Konsulatas

SKAITYKITE “DRAUGĄ” i
Cermanent $1.50 & up

' Phono CANal 4674
Npeclallzlne In Prrmanenl Wavlng 

and i'ompletc Boauty Service 
2.402 S. LiEAVITT ST. 

tf. Drumsia. Prop. Chlcago

Be minėtų asmenų, šiandien 
chore yra dar aktyviais na- 
įiais praeities valdybų: J. Gu
das (1928 m. pirm.), V. Simo
naitis (1928 m. vice pirm. ir 
1929, 1930 ir 1931 metų nut. 
rast..), B. Lindžiūtė - Rokai- 
tienė, vice pinu. 1930 ir 1931
m. , S. Barkauskas (maršalka
1930 metais, korespondentas
1931 metais ir nut. rašt. 1933
n. .), L. Oritis (fin. rašt. 1932 k»>'°s narės jau turi panlavu- 
ir korespondentas 1933), R.'s'os net ■» 25 Wlietus’ n°™ 
Rokaitis (marš. 1933 m.).

Tš vedusių randasi: Lukai,
Ruzienė, Karčiauskienė, Bar
kauskai, Bortai, Kelertai, J.
Gudas, Montvilai, Pokaičiai ir 
kiti.

Iš nevedusių ir pasidarba
vusių choro labui be minėtų 
valdyboje* yra: Lekaitė, Valū- 
naitės, Noreikaitė, Urbonaitė, 
šušiūtė, broliai Lindžiai, pus
broliai Pai liai, Narušis, Sa
dauskaitė ir kili.

Dabar choras turi apie G0 
narių.

Užrašuose randama, kad su-1 gelb. — M. Sudeikienė, nut. 
sirinkime. laikytame gruod. 1 rašt. — K. Bartkaitė, fin. ra- 
30, 1925, nesirandant pinigų št. — S. Bartkaitė, ižd. -- M. 
kasoje, gaidos ir kiti reikalin
gi dalykai buvo perkami pa
rapijos. Šiandien (boras visas 
gaidas ir n i kai ingus dalykus respondentės - O. 
perka iš savo kasos. Be to į tė, ,T. Čepulienė, 
metus surengia painpijai nors 
vieną vakarą ir savo naudai 
taipgi tik vieną šokių vakarą.
Seserų namui aukojo $109.34.
Parapijai pianą vertės $50.09, 

kIu vėją darančius “fanus”.
’Kavo gaidų turi už arti $200 
vertės ir m.osavą pianą už 
$100.00. “Vytis” 1922 m. ske
lbė, kad L. V. 3G kp. palikus 
šėpą vertės $30.00, gardų ver
tės $2(10.00 ir pianą. Bendrai 
choras turi vertybės per virs'
$(XM),00. Kasoje gruod. 1, 1933, 
buvo $40.94. Pirmiau klebonas 
aukodavo lėšų metiniam choro
išvažiavimui, dabar pats cho- Lupk r. 27 d. apie 17 įžv- 
ras lėšas padengia. Be to, sn- niesnil* nio^pr^ (biznierių, pro 
Tengia kelis savvliės vakarė- fps,.i°nabj žmonos) pagerbė H. 
jjus Daina Kellienę (Dr. Kelios žmoną)

___________ i jų pačių namuose, 6744 S. Ar-

juos bus didžiumoj rankų dar- 
J bo. Be to, svečiai, viešnios bus 
i vaišinami skaniu užkandžiu, 
kurį žada pačios narės suau
koti. I

Apkalbėta siuvimo namų ri
kio kursai Kaip kas met, taip 
ir šiemet turės kuopa kursus. 
Diena bus vėliau paskelbta. 
Kursų vedėjomis išrinkta: O. 
Navickaitė, O. Vaznienė, M. 
Martišienė, M. Sudeikienė.

Išrinkta 1934 m. valdyba: 
dvasios vadas knn. A. Skryp- 
ko, pirm. — J. Čepulienė, pa-

Paukštienė, iždo globėjos — 
O. Navickaitė, V. Br.ėnienė, 
tvarkdarė — J. Stugienė, ko- 

Navickai-

Sus-me pasižadėta ateinan
čiais metais dar daugiau vei
kti. ir daugiau prirašyti nau
jų narių. ,

Bravo, M. S. 21 kuopa!
Kor-sp.

I

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARĮ
PAGERBĖ KELLIENĘ

Akademijos Rėmėjų G kno-'*PR’*n ave" ^a’ ^nvo p. Kel 
pa smarkiai darbuojasi. Ne-i,ien*‘ ^i,nla,,ipnio P™'"^

perseniai surengė bunCzO par- 
1y,. į kurią atsilankę linksmai 
laiką praleido ir tuo būrin pa
rėmė naudingą rėmėjų darbą.

Po skanaus užkandžio ir 
kiekvienas gavo po dovaną ir

"Draugo” Kalendoriai 
Gatavi
' i

Gražūs, spalvuoti su naujais paveikskiš, “Drau
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali
ma gauti pas visus agentus. Kalendoriai labai 
tinkama dovana pasiusti j Lietuvą saviškiams.

Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap
ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dovanai tik nuolatiniams “Draugo” skai
tytojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” .1934 
m. taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalen- 
dorio kaina 25c visur, taip Amerikoje, taip Lie
tuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanu kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujųjų 
Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostume- 
riais. Kaip žinoma “Draugas” metams kainuoįa 
#6.00; pusei metų #3.50; trims menesiams #2.00; 
1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

Visas Naujas
RADIOS

VISŲ ŽINOMŲ IŠOlRBĮSČiy JŪS GALITE | 
PAMATUI BUDRIKO KRAUTUVĖJE

QU ANTĮ TY LIMITED ACT AT ONCE!

mas. Sudėta gražių linkėjimų.
Buvęs fvečifls

GARSINKINTES
“DRAUGE”

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

n -y-v

» kilw[cz 1
, MORTGACE NUKERS JR bonus

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
laivakomv aukntura 

PRISIRAŠYKITE Į MUSŲ SPULKĄ 
• TKIHINOIIMI pamatuotam hiznm*

2603 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

#5® StSjsi

JOHN A. KASS

4216 Archer Avė.
Tel. Ijifayctlc 8617

(KAZAKAUSKAS)
Laikrodininkas, Auksorius 
ir Muzikalių Instrumentų 

Krautuvininkas 
DVI KRAUTUVĖS

Abiejose dtdeltausls pasirinkimas 
>.|edų. dflmnntų, visokios rfl»les 
laikrodžių Ir mualkalfų Instrume
ntų Talpu! taisome visokius lalk- 
rodilus, muctkallua Instrumentus 
Ir akinius prltatfkome.

Tnrfs 24 metas patyrimo
2049 W. 35th St.
To:. l4lfsye(te 83IR

STEWflRT-WflRNER

Listen to Police Calls, Canadian Stationt, Amateur 
Stations and Airplane Calls, as well as Standard 
broadeasts. 3 beautifully, latest styled cabinets.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

RADIO PROGRAMAI:
Kas dieną IV.A.A.F., 920 k., 11:45 A. M.

W.C.F.L., 970 k., Sekmadieniais 1 vai. popiet. 
W.H.F.C., 1420 k., Ketvirtadieniais 7:30 vak.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas STAte 7660

• V ai a n Jom II ryte Iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, 8eredos fr PėtnyCloc
vakarais 6 Iki S 

Telefonas CANal 6122
Namai: 6459 S. Rockwell St.

UtandoMo. K»<»er»e Ir 8ubi 
Vakarais 7 Iki •

Telefonas KEPub:ic MOO

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL 00.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, Tll.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago. III.

Katrie perkate anglis 18 dral- 
verlų. siųskite Juos j CRANF. 
fk)AI, CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų. 
Pocahoutas M. R. liktai $7.00 
tonns.

PEOPLES COAL GO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingą vogų. 
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina ift 
Peoples Coal Co.

I, S, or 4 tnns 
» tnns or more

Poohy M. R................ $7.76 $7.28
Kent. M. R................ $6.76 $6.46
I-uniip .................. $6.7R $6 26
Black Rand

........................... $8.60 $8 00
Immp ............... ... $8.76 $8.26




