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nužudytas
BE TO, 2UV0 PRANCŪZŲ MINISTERIS 

BARTHOU, KELI PALYDOVAI
ŽUDIKAS ANT VIETOS UŽMUŠTAS

ŽIAURYBtS
ATIDAROMAS DIEVAS YRA SU LIETUVIŲ KALBA KLAIPĖDOS 

MOKYKLOSE ATGAUNA TEISES

Tas įvyko Prancūzijoj; karalius 
vyko į Paryžių

MARSEILLES, Prancūzi- joj palaikė diktatūrą ir atsi
ja, spal. 9. — Šiandien čia ' sakė Kroatijai pripažinti au

tonomiją.
Nužudyto karaliaus žmona 

su vaikais taip pat vyko į 
Paryžių, Bet ji vyko trauki
niu, kuomet karalius buvo pa
sirinkęs kitą kelią. Jai tuo
jau pranešta apie karaliaus 
žuvimą ir, matyt, ji grįš atgal 
j Belgradą.

nužudytas Jugoslavijos kara
lius Aleksandras, su juo au
tomobiliu važiavęs Prancūzi
jos užsienių reikalų ministe- 
ris Banthou ir keli kiti auk
štieji jų palydovai.

Jugoslavijos karalius kelia
vo į Paryžių, sakoma, svar
biais politiniais reikalais. Į
šj rpiestą jis atvyko Jugosla
vijos karo laivu. Prancūzijos . BELGRADAS, spal. 9. 
ministeris Barthou ir kiti auk- Nužudyto karaliaus vyriau- 
štieji valdininkai pasitiko sve sias sūnus karalaitis Petrds, 
čią uoste. j 11 metų amž., yra sosto įpė-

Keliolikos tūkstančių žmo- diniu. Neseniai jis buvo iš- 
nių minios pradėjo krikštauti siųstas į Angliją vienon mo- 
karaliui it ministeriui važiuo- kyklon. Spėjama, kad jis bus 
jant iš uosto automobiliu- Ka- paskelbtas Jugoslavijos kara- 
ralius bnvo linksmai nusitek lium. Bet reikės skirti regen- 
kęs krikštaujant minioms, tą. Čia ir bus susidurta su 
Pirm karaliaus važiavo keli kliūtimis.
kiti automobiliai. Neužilgo --------- Ų
ant karaliaus automobilio pa-’> VIENA, Austrija, spal. 9. 
pėdės užšoko jaunas vyrukas (— Gauta Nepatvirtintų žinių, 
ir akimirka pradėjo šaudyti iš į kad Jugoslavijos vyriausybė
revolverio j vidų.

Keturiais šūviais į krutinę
ir galvą peršautas karalius 
apsiliejo krauju ir sukniubo. 
.Ministeriui Barthou sutriu
škinta ranka, kuriaja jis no
rėjo pridengti karalių, ir per
šautas į nugarą. Karalius pa-

pasiryžusi mobilizuoti kariuo
menę. Bijoma kroatų sukili
mo. O kroatai gali pasinau
doti šia proga, kad išsiveržus 
iš serbų jungo.

MARSEILLES, spal. 9. — 
Prancūzijos vyriausybė labai 

imtas į policijos prefektūrą, susirtpinD»i įvykusiaja čia
kur jis mirė. Praėjus 45 minu 
toms mirė ir Barthou.

Be šių dviejų žuvo dar pran

tragedija; Bijo Balkanų val
stybių skaldymosi

Nužudytas karalius buvo 46

DEGINA BAŽNYČIAS, 
ĮSTAIGAS, ŽUDO 

KUNIGUS
MADRIDAS, spal. 9. — Su 

kilę soeialistai ir kiti radika
lai gavo progos išpančiuoti 
savo žvėriškus instinktus, puo 
lant ir žudant beginklius ne
kaltus žmones.

Madrido susisiekimas su 
įvairiomis krašto dalimis yra 
daug susiaurintas ir apturi
ma mažai žinių apie sukilė
lių veiklą. Bet ir iš apturimų 
galima įsisąmoninti, kaip 
daug sukilėliai yra sužvėrėję 
ten, kur nėra kas juos galėtų 
suvaldyti

Iš Barruelo, Valencijoj, pra 
neša, kad ten sukilėliai su
sprogdino civilinės sargybos 
patalpas. Sprogimu išžudyta 
keletas šeimų. Kitu sprogi
mu sunaikinta mainierių na- 
šlai&ąMetaiga. > Podraug su 
našlaičiais žuvo ir seserys 
vienuolės, kurios globojo įstai 
84-

Sukilėliai žiauriausia veikia 
prieš katalikus, katalikų įstai
gas ir prieš Katalikų Bažny
čią. Mataporguera, Santan- 
der provincijoj gyvi sudegin
ta vienas kunigas ir vienas 
civilinis sargybininkas.

Navase, Katakmijoj, vienas 
kunigas gyvas sudegintas, ap- 
liejus jį gazolinu. San Vin- 
cent de Castellet sudeginta 
bažnyčia, o kunigas vos spėjo 
pasislėpti. Cervera mieste su 
degintos dvi bažnyčios.

ATIDARYMO IŠKILMES' 
MB

PER RADIJĄ
BUENOS AIBES, Argcn- 

tina, spal. 9. — Jo Eminenci
ja kardinolas Facelli, Popie
žiaus atstovas {(legatas) tarp-

TA1P POPIEŽIUS SURA
MINO VOKIEČIUS 

STUDENTUS
VATIKANAS, spal. 9. — 

Vienas šimtas vokiečių katali
kų studentų ir kunigų buvo 
Šventojo Tėvo Popiežiaus Pi
jaus audiencijoje.

Popiežiui įėjus audiencijų
tautiniam Enkarištiniam kon- ®a^6n» studentai vienu balsu 
gresui, šiandien atvyko laivu 
Gonte Grande. Argentinos ka
ro laivai pasitiko laivą su Po
piežiaus atstovi patrankų sa
liutais. Milžiniškos žmonių 
minios su didžiausiu entuzia
zmu atstovą it jo palydovus 
nulydėjo į Buenos Aires arRt- 
vyskupo rezidenciją.

Rytoj prasideda 32-asis tarp 
tautinis Eukaristinis kongre
sas 10 vai. ryto iškilmingo
mis pontifikalinėmis Minio
mis. Celebrantu bus Jo Emi- 
nenei ja "-1 kardioolas Pacelll 
Kongreso atidarymo ceremonl 
jų eiga bos transliuojama per 
radiją, bus girdima' ir J. A. 
Valstybėse.

Savo keliu maldininkai iš 
įvairiausių kraštų vyksta lai
vais ir traukiniais. ,

Argentinos prezidentas A. 
P. Justo vakar surengė iškil
mingą priėmimą atvykusioms 
trims kardinolams svečiams; 
Portugalijos kardinolui Cere- 
jęira, Paryžiaus. kardinolui 
Verdier ir lenkų Poznaniaus 
kardinolui Hlond.

Suvykę daugi vyskupų 
tūkstančiai kunigų.

ir

etai) gen. Georgės ir karaliaus m- amž- žu<iil<as vadinasi Pėt 
Aleksandro rūmų marSalas T“ Kal<!mCT. 35 m.,amž. . 
gen. Dimitrievič. Be to sun
kiai sužeistas Toulono miesto 
prefektas, adm. Berthelot.

Tik reikia įsivaizduoti pa
sireiškusią gatvėje pasiaubą, 
kada policija puolėsi į mi
nias. Daugybė žmonių sužei
sta. 4

Žudikas spruko žmonių mi- 
r.ion, norėdamas pasprukti 
Tačiau tas jam visiškai nepa
sisekė. Vienas prancūzų kari
ninkas su kardu k< 
galvą parbloškė)*© 
nubaigė.

Žudikas identifikuotas. Tai 
P. Kalemen, jaunas versli
ninkas iš Zagrebo, kilimu kro 
atas. Jis priklausė slaptai po 
litinei kroatų organizacijai, 
kuri senai siekė karaliaus nu
žudymo. ’TTaip bent dabar ai
škinama. Kiek žinoma, kroa
tai už savo vargus daugiausia

NESISEKA BAIGTI BUŠŲ 
STREIKĄ

TURĖS IDENTIFIKAVIMO 
ŽENKLUS

pasveikino Popiežių "Garbin
kime Kristų!”

Šventasis Tėvas sakė au
diencijos dalyviams, kad jie 
vieni kitais pasitikėtų ir bu
dėtų, kadangi tikėjimas puo
lamas ir jis yra pavojuje. 
Tačiau, atsiminkite, pareiškė 
Bažnyčios Galva, Jiad Dievas 
yra su mumis.

PORTUGALIJOJ SUTRIU-
ŠKINTASSANKALBIS
LISBONA, spal. 9, — Por

tugalijos vyriausybė susekė ir 
sutriuškino nacių sankalbį. 
Areštuota keliolika nacių va
dų, kurie turėjo susirinkimą• I ' į
bendrai su monarkistais.» . ' • • r • •• A • ‘t

Tarp areštuotų yra buvęs 
Lisbonos kalėjimo direktorius 
Luna de Liseraia, buvęs pa
štų ministeris maj. Bagalar, 
grafas de Silves, prof. Dra
ga ir daug kitų žymiųjų por- 
tdgalų, kurie nepasitenkina 
šiandienine valdžios forma.

APIE 1,000 ASMENŲ 
ŽUVO SOCIALISTU 

SUKILIME
MADRIDAS, spal. 9. — So 

cialistų ir jų sėbrų kitų radi
kalų sukilimai kai kuriose 
Ispanijos dalyse dar nenuslo
pinti visiškai.

Įsivaizduokite pasireiškusį 
didelį gaisrą. Ima laiko jį už 
gesinti. Vienur gesinama, tai 
kitur ima rodytis kibirkštys. 
Tačiad po didelių pastangų 
gesinimo darbas - sėkmingai 
baigiamas.

Taip yra ir su socialistų 
sukilimais. Ims laiko juos nu
slopinti ir sėkmingai slopina
mi. *

Radikalų sukilimai ikišiol 
brangiai atsiėjo. Tarp 500 ir 
1,000 žmonių žuvo. Milžiniški 
medžiaginiai nuostoliai. So
cialistai tikrai galės pasi
džiaugti, kad jie įvykdė savo 
"istorinį” smurtą.

REIKALAUJA PALEISTI 
AMERIKIETI

PARYŽIUS, spal 9. — 
Bus arti vieneri metai, kaip 
Prancūzijoj areštuotas ame
rikietis Robert Gordon Switz 

Įsu žmona. Abu kaltinami šni
pinėjimais.

Kadangi Prancūzijos vy
riausybė prieš areštuotuosius 
neiškelia bylos, taip vadinamo 
ji žmogaus teisių sąjunga pra
dėjo rūpintis areštuotųjų li-

KLAIRĖDA. — Klaipėdos 
krašto direXtorija Klaipėdos 
krašto Valdžios Žiniose rug
sėjo 25 d. numeryje paskelbė 
įsakymą, kuriuo pertvarko
mas kalbos dėstymas Klaipė
dos krašto pradžios mokyklo
se. .

Šiuo įsakymu, pradedant 
šių metų spalių i d., dėstomo
ji kalba Klaipėdos krašto mo
kyklose nustatoma pagal i 
tuos dėsnius.

Jei lietuvių kilmės moki
niai drauge su namuose lietu
viškai kalbančiaisiais atskiro
se mokyklose sudaro daugu 
mą, tai tose mokyklose dėsto
moji kalba — lietuvių iknlba. 
Kai mokykloje susidaro dan 
guma iš namuose vokiškai kal
bančių vokiečių kilmės ris ki
nių, tai dėstomoji kalte - vo
kiečių kalba. Mokyklų vedė
jai iki šių metų lapkričio 1 
d. sužino ir pažymi sąrašuo
se namuose vokiškai kalban
čių vokiečių kilmės nu ki.'.ių 
pavardes ir gyvenamąsias vi e 
tas. Atitinkamieji mokyklų 
patarėjai, patikrinę sąrašus, 
nustato pagal daugumą mo
kyklos dėstomąją kalbą ir nu
statę pateikia aktą direktori
jai patvirtinti.

Mokyklose su lietuvių dėsto 
maja kalba namuose voki kai 
kalbantieji mokiniai nuo pir
mos mokyklų dienūs mqk .si 
lietuviškai reikštis drauge su 
lietuviškai kalbančiaisiais t r 
per pirmus ketverius moks i h 
metus išmoksta tiek lietuvi 
škai, kad galėtų gerai sekti

NEPAVYKO KOMUNI- 
STAMSSTREIKAS

HAVANA, Kute, spal. 9. — 
Po pusės paros kruvinojo 
streiko, kurį paskelbė komu
nistų sąjungos viršininkai, ko 
munistai kapituliavo, kadangi 
kitos darbininkų organizacijos 
atsisakė prisijungti prie ko
munistų žygio. •

Vietoje streiko radikalai 
užsiima bombų sprogdinimais, 
kad nedavus ramybės vyriau
sybei.

HAUPTMANN IDENTIFI- 
KUOTASKBALSO

NEW YORK, spal. 9. — 
Flemingtone, N. J., grand ju
ry apkaltino B, R. Hauptman 
ną lakūno Lindbergho kūdikio 
pagrobimu ir nužudymu ir pa
skiau išgavimu iš lakūno 50,- 
000 dol, kada kūdikis jau bu
vo nužudytas.

Šiai grand jury liudijo la
ja ir visi Vokietijos gyvento-' kūnag Lindberghas. Jis pa

BERLYNAS, spalių 9. — 
Vokietijos vidaus reikalų mi
nisteris F riek paskelbė, kad 

Teisėjas Prystolski vakar artinwj ateity v#MeJ,ial 
mėgino streikuojančius bnsų ,(M aprt#inti atitinkamais 
darbininkus sutaikinti su Chi- karioo,e bn8 prfy.
cago Motor Coach Company, 

Nepasisekė tas padaryti,
kadangi streikininkai laikosi
savo originalaus reikalavimo,

,. , . kad kompanija būtinai priim-kirzdamas į . , . , , . .... .! i tų fttgfll darban seniau palei-mima ii. . . .’ stus unistus.

meta kiekvieno kilmė ir rasės 
grynumas. Tam tikslai bus 
praplėsta civilinė registrad-

CHICAGOS DIDŽIOJO GAI
SBO SUKAKTUVĖS

' * * <
Vakar suėjo 63 metai, kaip 

Chicaga pergyveno didįjį gaiš

jai bus įregistruoti ir gaus 
atitinkamus ženklus, kuriuos, 
prireikus, reikės parodyti au
toritetams.

NEGALIMA TIKĖTIS 
MONARKIJOS

RYMAS, spal 9. *- Buvęs 
rą. Po tos katastrofos į trum Ispanijos karalius Alfonsas 
pą laiką miestas atstatytas, yra labai susidomėjęs įvykiais 
To gaisro ir atstatymo sukak- Ispanijoj. Jis pareiškia, kad 

kaltino ne tiek serbus, kiek 'tuvės vakar iškilmingai minė- dar per anksti laukti ten mo-
patį karalių, kurs Jugoslavi- tos pasaulinėj parodoj. narkijos grąžinimo.

reiškė, kad Hauptmanną iden
tifikuoja iš jo balso. Haupt- 
manno balsą lakūnas girdėjo, 
kada įdr. J. F. Condon, 1932 
ra., bal. 2 d. naktį išmokėjo 
jam, Hanptmannui, 50,000 
dol Dabar lakūnas tą pat 
balsą girdėjo kalėjime, nors 
Hauptmanno visai nematė ir 
jo nepažįsta. Lindberghas bal 
są išrinko iš kėleto aamenų 
balsų.

PLATINKITE “DRAUGĄ* tikę

NENORI SKAITYTI HOO- 
VERIO STRAIPSNIŲ

CINCINNATI, O., spal. 9. 
— Buv. gubern. Al Smith va
kar kalėjo katalikų labdary- 
bių suvažiavime.

Jis bnvo klausiamas, ką jis 
mano apie buv. prez. Hoove- 
rio paskelbtus politinius str
aipsnius. Al Smith atsakė, 
kad jis tų straipsnių neskaitė 
ir netari pasiryžimo skaityti. 
Jei Hooveria yra išėjęs iš po
litikos, tegul nesikišia į poli-

''"L-'
Ši sąjunga pasiuntė laišką Į sekančiuose ketvertuose mok- 

teisingumo ministeriui Cheron. I 8^° metU08e dėstomas pamo- 
Reikalauja, kad amerikiečiams ’ ^as-
tuojau būtų iškelta .byla, o 
jei ne, tai privalo būt paleisti 
iš kalėjimų.

SUŽEISTAS W. SIDE 
VAIKINAS

PASKELBTAS ALIARMO 
z STOVIS

ATENAI, spal. 9. — Grai- Į 
kijos vyriausybė paskelbė kra 
šte aliarmo stovį, kad tuo 
būdu nustelbti pasireiškiantį 
rojalistų sąjūdį už monarkijos 
grąžinimą.

23-ios gat. ir Oakley avė. 
skersgatvyje susikalus dviem 
automobiliams sužeistas K n 
zimieras Saunoms. Paimtas 
į ligoninę.

MIRĖ U. S. KONSULAS 
RYGOJE

SOUTH BBND, Ind., spal. 
9. — St Joseph upėje rastas 
nežinomos jaunos moteriškės 
lavonas.

ORAS
CHICAOO IR APYLIN-

KFS. — Šiandien debesuota 
ir vidutiniškai vėsu.

RYGA, spal 9. — čia m i 
3. Valstybių konsulas A. 
Carleton.

ŽUVO 20 FILIPINIEČIŲ

MANILA, spal. 9. — Tik 
dabar sužinota, kad gfeo tai

fūno (viesulo) žuvo 20 am p- 
nų žieminėje Luzon sales da
ly.
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Oiicagos socialistų laikraštis “N-nos” 
fcC Vienu žodžiu neprisiminė apie Vilnių spa lių ū dienų. M-at, čia nėra biznio. Prieš kelis 

kuomet buvo šiek tiek geresni laikai 
ir buvo galima po “kvoterukų” iškolektuoti, 
tas laikraštis rengdavo spalių 9 d. “patrijo- 
tiškas” prakalbas su šokiais ir kitokiais pa- 
eilinksminiiHais. Socialistai Vilniaus gedulo, 
dienoj pasilinksmindavo. Kas atsitikdavo su 
tų parengimų uždirbtu pelnu, nieks nieko a- 

i Jie tai nėra girdėjęs. Kadangi žmonės supratu kokia intencija socialistai minėdavo Vil- 
MftaUs užgrobim« dienų, j jų parengimus nebe- 

ii* “kvoterifkų” nebemokėjo, dėl to
* HG&alistai nė sOvO laikraščiuose apie Vilnių

LHvUvl dbv,
<bi yra dar vienas įrodymas, kad nau- 

JtenieČiftms it dabar be tautos reikalai rūpi, 
bėt bitiris. Ne be reikalo jie šaukė “nė cento 
i-ibtūvtfi” tais laikais, kada Lietuvai para
ma buvo labai reikalinga. Savo nusistatymų 
tik tiek tcpakeitė, kdd gaudami progų, pri- 

nū tautybes i s, padaro savo bi-
reiktų vidini!ne socialdemokratais, 

brt “soda Ibizn ledais
• r : ■ -

-

dieji pasaulio mokslininkai - gamtininkai pa
sauliečiai Voltą, Pafcteuras, Schwan»as ir vi
sa eilė kitų taip pat visai neabejojo jų pri
imdami šventoje Komunijoje, nes jie daug 
geriau už kitus. žinojo, kaip dažnai klysta 
žmogaus akis, kaip nelyginant lštikimestrc 
tiesos patyrimo priemonė yra Dievo aiškus 
žodis.

Artimumas katalikų tarpe, suvažiavusių 
iš viso pasaulio kraštų, yra begalo įspūdin
gas, reikšmingas ir naudingas pasaulio tai
kai ir ramybei. Tarptautiniame Eueharisti- 
niame kongrese sujungia stipriais ryšiais vi
sokių tautų žmones Šv. Sakramentas, prieš 
kurį nusilenkti įuvažiavo iš tolimiausių kra
štų.

Tokia tai Dievo valia. Jis norėjo pasi
likti žmonių tarpe mažutėje Ostijoje. Tai 
Dievo Visagalybės, Išminties ir Meilės vai
sius. Dievo Sūnus apsigyveno žemėje ir mai
tina viso pasaulio žmones savo kūnu ir gir
do savo krauju. Jis maitina tuo dievišku 
maistu ir Vargingiausių, ir ttetnokyčiausių ir 
paniekintąjį. Jam lygūs visi: turtingi ir ne
turtingi. Kas tuo dieviškuoju maistu gaivi-

Laimingiausias Laikotarpis
«* 1 < !■ Aid

Gyvenimas! gyvenimas! Tai veninio laikotarpis yra kilniau 
labai žmonijos linksniuojama? sias ir galingiausias. Kų gali 
žodis. Žmogus tik tam ir yra, padaryti vienas jaunuolis aT 
kad baletų gyventi ir amžinai jaunuolė, to dažnai nepadarys 
gyventi. j net kelios dešimtys senių a v

Gyvenimas — opiausia pro- i vaikų. Žmogui juk ir nėra di- 
blerna, kurių įvairiai aiškina, dėsnio džiaugsmo, kaip būti 
ne vienodai supranta... Vieni1 galingu, galinčiu kurti — ir
rūpinasi tik šios margosios že
melės gyvenimu, kūno gerove, 
koVoja dėl laikino būvio, kiti 
dar turi kitokio gyvenimo eu- 
prathnų, amžino gyvenimo... 
Žinoma ir vieni ir antri turi 
pergyventi šių laikinų kelionę 
ir, amžinam tikslui pasiekti, 
turi rūpintis gyvybės palaiky
mu. Iš čia ir išplaukia šio gy
venimo įvairumas, džiaugsmai, 
laimingos dienos kartu su va
rgais ir nelaimėniis.

nugalėti...
Daug žmonių laužo galvas, 

Vargsta, kiti net visų gyveni
mų paaukoja vien tik tain, 
kad išrastų priemonių žmogui 
atjauninti, bet veltui... Kaip 
upės vanduo teka ir nebegrį-

KįNHMMt
Visas ŽemPs kamuolio pavi 

ršius turi 510 milijonų kvad 
ratinių kilometrų. Jūros, ki
taip sakant, vandens pavir
šius užima 366 mil. kv. kilo
metrų. Šie daviniai yra niauji, 
kurių senovės jūrininkai neži
nojo. Bet bangos jūrų nuo am
žių tos pačios. Atviroje jūro-j 
je bangos niekados nebūna au
kštesnės kaip dvidešimt met
rų. BaUgų ilgis priklauso nuo 
jų aukštumo. Jos gali būti 
net iki 23 metrų. Bangų grei
tis pet valandų siekia 42 kilo

te sako: “Dievas sutvėrė EU- 
ropų, 0 Grandai perdarė Olan- 
tftjų”. Jėi jūra kur pradėjo 
savo ardomąjį darbų, ten jo
kia ženiiška jėga jo nesustab
dys. Jūra yra tokia jėgų, su 
kuria kovoti nėra jėgų. Tik 
žmogus gali tų ^ėgų pritaiki
ntu gali nukreipti naudingu
mo linkme.

Inžinieriai jūros pakraščiuo 
se padarė dirbtinus ežerus, j 
kūrinos leidžia jūros vandenį 
pritait^ę įvairias turbinas. Ka
pitonas Nemo surado kaip su
naudoti jūros vandens šilimų. 
Jis įleido Vamzdžius į jūrų ir

šta, taip ir žmogaus jaunystės gftli siekti 30>000 kitogramiĮ
nieks nebesugrųžifis. 1— maždaug trijų atmosferų

Senatvė negali būti žmogui l spautlimas.

laimės valanda, nes trumpas j Įdumiausia kaip jūra dirba 
žmogaus gyvenimas, negalėjo gr'10Vįni0 darbų. Anglijoj, Edy 
padaryti to, kas iš tikro jmnĮstono pakrantėj, kuri turi 52

I dėl temperatūros skiriamo du- 
metrų, o vieno kv. metro jėga'gnc ir tam

tikras tulbinas ir gavo dide
lės energijos.

Sunku pasakyti, kuris gy-1 reikėjo nuveikti. Seni žmonės metrus ilgumo, per audringų
naši, yra kilnus ir galingas. Jei žiūrėsime į venimo laikotarpis kiekvienairt i dažnai atsimena jaunas dienas, 
■žmogų kūno akimis, kaip menkutėlis jis žmogui yra laimingiausias. Jei1 gailisi jų. Daugelis senų žmo
ni ums pasirodys, nes žmogaus kūnas sudary- ni£S sakome, kad ‘ ‘ De gustibus i 
tas iš menkiausios ir paprasčiausios medžią- non ešt disputandūm”, tai a- 
gos. Bet kada pažvelgsime į jį dvasios aki
mis, tada suprantam, kad- tai yra tobuliau
sias kūrinys, savo nemirštama siela panašūs 
pačiam Kūrėjui. Dėl to šv. Augustinas ir 
sako, kad Dievas tapo žmogumi, kad žmo
gus taptų Dievu. Kristus pasėjo mūsų kūne 
viršpasauliškumo sėklų. Kas Kristų dažnai 
priima, tas tampa į Kristų panašus.

Be abejonės, šis Eucharistinis Kongresas 
uždegs krikščioniškų jį pasaulį didesne Kris
taus meile, katalikiškąsias tautas sujungs ta
mpresniais ryšiais ir daug prisidės prie pa
laikymo taikos pasaulyje. Kada Kristus bus 

'' šviesa žmonijos protui, ugnis — jos širdžiai 
ir paguoda — jos darbuose, pasaulis bu? 
laimingas.

' "■11 , < i * ■

Jūra griauna ir stato, jūra 
padaro ŽAlos, bėt dar daugiau 
naudos. Laiminga ta šalis, ku
rios krantus plauna jūros ba
ngos.

dienų bangos išmeta apie 3 
mil. kub. metrų vandens. Šiau 
rėje nuo Ekoso jūra išrausė 
uolose 25 metrų gilumo šulinį.
Skandinavijoj ji išrausė did
žiausias duobes, vadinamas 
milžinų katilais. Amžinai ju
dėdama jūra griauna kiečiau-Lenkas jau visai paklydo: 
sias uolas, neblogiau už stip- kur tik gali, ten jis žydo

nių sako: “Jei kas man jau
nystę grųžintų, ne taip gyve
nčiau. Žinočiau ir suprasčiau, 
kad dilesni darbai man reikia 
nu veikt ’ ’.

SĖDI,MMRIII-ži- 
BKffll!..

pie gyvenimo laimingumų tuo 
fabiau galima taip galvoti.

Mano nuomone, kūdikis bū
tų laimingiausias, nes jam 
nieks nerūpi, jo nieks nevar
gina, bet tik tada, jei jis tu
rėtų gyvenimo supratimų, lai
svų valių. Tų galima pasakyti 
ir apie vaikus, kurie jau su
pranta savo gerovę, kurie ma
to vifu savo malonumų žaidi
muose ar žaisliukuose, dažnai 
ne visi tuo yra patenkinti; da
žnai tokiems vaikams reikia • »
skursti jau prie bandų per šal
tus ir lietingus rudenius, pa
sisotinus sausa duonos plutele, 
nuskriaustiems,, ' neapkenčia-. X lt / • »2 U • •'» » *

O tų gyvenimų il
gai atsimena!..

Laimingiausias ir linksmiau 
sias žmogaus gyvenimas gali 
būti tik tada, kada. jis pilnai 
supranta gyvenimų, yra atsa
kingas už savo veiksmus, pil

Taigi trumpai paržvelgus vi
sus žmogaus gyvenimo laiko
tarpius, galima daryti išvadų, 
kad laimingiausias laikotarpis 
yra — jaunatvės laikotarpis. 
Apie tų laikotarpį su didžiau
sia pagarba, su didžiausiu ma
lonumu kalba žymiausi žmo-

riausį dinamitų. Skandinavijoj 
ji išrausė visų eilę upių, ku
rių ilgis siekia 11,000 kilm. 
Slezvigo Ilolšteine nuo Dani 
jos atskyrė Nardstrando salų 
ir jų visiškai sunaikino. Per

Trės. Tame laikotarpy nieko du šimtu metų jūra nugriovė 
nėra negalima, ko panorėsi, vi-| prancūzių pajūrį 1,400 metrų, 
sa pasieksi savo galinga valia. 'Ji Per dešimt dienų nugriovė

nepraleidžia nepalietęs, 
nors šis — geras jų pilietis. 
Jau “garbinga” studėntija, 
kiek aprėpia tik Lenkija, 
metė mokslus visur saVto — 
žydelius užatakavo.
Bravo, lenkas-*šlovės’ žuiogūs, 
jam todėl visai patogus 
būdas mušti ir beginklį 
botagu į pat pakinkį... 
Lenko pirštai nuolat niešti, 
lenko kraujų reikia miešti, 
nėe1 jis greitai, tatęs “opa!..” 
ims šokdinti it Eū'rOpų...

didelį Švento Mykolo kalnų. 
1869 m. vienų dienų jūra ne
toli Hevo kyšulio išnešė duo
bę 150 metrų platumo, 200 il
gumo ir 50 metrų gilumo, va

Ir Adomas Mickevičius sūvo 
“Jaunystės giesmėj” sako: 
“Siek ten,^inr vyzdys nepa
siekia; laužk ton; kur protas 
nepralanžia”. VyturysPraėjusį mėnesį Kaune (Vyto Lietuvos 

Katalikų Veikimo Centro metinė konferen
cija, kurioj dalyvavo 420 atstovų. Konferen 
cijai pirmininkavo, d r. Raulinaitis, A. L. R
K. Federacijos stipendijantas. Gerbės prezi
diume vietas užėmė: J. E. ark. J. Skvirec
kas, vyskupai Reinys, Kukta ir Būčys, prof. 
St. Šalkauskas ir Kairukštis. Vyskupas Rei
nys darė pranešimų apie Katalikų Universi
tetų, o vysk. P. Būčys skaitė referatų apie 
Tyrų katalikiškųjų akcijų. Konferencija bu- 
Vo ne vien savo dalyviais gausinga, bet ir 
gražiais nutarimais.

Liet. Kat. Veikimo Centras yra panašu? 
mūsų, amerikiečių, Federacijai, kuri jungia 
lietuvių katalikų organizacijas ir draugijas.
L. K. V. C. vadovauja žymiausi Lietuvos ka
talikų veikėjai. Apart kitų darbų, prieš porų 
metų jrs buvo nusprendęs atidaryti Katalikų 
Universitetų, tačiau tautininkų vyriausybė tą

dinasi, apie 159,000 kub. metr. Taip jau, vyrai, atsitiko, 
Simuide Olandijoj pagriebė 20 
tonų sunkumo akmenį ir už
kėlė ant 3 metrų aukštumo 
kranto.

Bet jūra ne tik griauna, ji 
ir stato. JOetoli Prancūzijos iš 
smėlio supylė 35 kilometrų il
gumo salų, kurioj dabai- ap
sigyveno žmonės. Prie sausu
mos jūra padaro užtvankas, ka 
nalus, kurie labai naudingi ir 
kurių padarymas žmogaus jė
gomis būtų labai sunkus ir 
brangus. Mūsų Kuršių Nerin
ga yra taip pat jūros kūrybos 
darbas.

Bet žmogus turi daug pa
dėti pastangų kovodamas su WKA Ti iKllTi ttl TLATIN i 
jūros galybe. Flamandų patar-|

—■ fu»»iinmnm < ■ ttta

— Lietuvos žemės ūkio rū
mai yra nutarę dar šiais me
tais savo lėšomis užsodinti 45 
pavyzdingus propogandiniu? 
sodus. Jie bus sodinami pa? 
ūkininkus ir naujakurius, kū

kad “garbės” didžios vainiko 
lenkas puošia vis margumų, 
rodydamas vis “hatšUmų”... 
Kaip, Europa, tu dar jausis, 
kai ir tau dar barzdų pt&tts jis? 
Manęs neima pavydas, 
kam lietuvis aš, he žydas, 
bėt it žydas ne erškėtis — 
jis taip pat toksai pilietis. 
Lenke, tau nespausčiau VUhkos, 
jeigu ji nevietoj tvankos!.. 
Patariu besėti kumščio, 
tas ramybę getų drumsčia, 
kumščiu daug kų išdaužysi, 
,tik atgal kažin ar grų^ilt..

Aiūjas Vitkauskas

kongrmui 
MUusmvb

yįįjg; ; ,į;Į; ——■ «. ' -
SfendiUn prtisidėda Tarptautinis Etičha- 

rfcftibis Kongresas 'Buenos Aires mieste, Ar- 
gWti'nos sostinėj. Šimtai tūkstančių žmonių 
suvažiavo -iš viso pasaulio krlštų, kad ati
duoti garbę Kristui Eucharistijoje. Ten su
važiavo kardinolai, vyskupai, tūkstančiai ku
nigų. Ten, tūkstantinių minių tarpe draugė 
bu visais klaupia prieš savo Išganytojų moka 
lo vyrui, visokių profesijų žmOnėš, kurių ti- 
kėjMnes yra pagrįstas ne vien jausmais, bet 
įkaitu protu.

Didieji pasaulio gamtininkai kunigai Ko 
jemikas, Kircberis, Seechi neabejojo konsek
ruodami Eucharistijų. Jie tai darė su did 
liausiu šventumu ir giliausiu įsitikinimu. Di-

..... r,

nas pasiryžimų ir energijos, 
laisvas, kaip girios paukštelis.™ Paartai., laiku išsiskirsf! 
čiulbonėiis, kada jam jokios ! i vienkiemius ir verčiasi tik 
kliūtys negali užkirsti kelio, žem6s Ūkiū’ ‘“ėdami nedaa

giau, kaip 20 hektatų. Temai 
tokių sodų visoje Lietuvoje 
būvo užsodinta 36 ha.
Timtimia A ■ r,, j fn.Mbi-

--a

Neatmesk ir va resniųjų pa
tariamo balso. Kas klausia, 
neklysta, sako priežodis.

kada jis tvirtas, galingas, ne 
nulenkiąs savo galvos jokioms 
audroms, kaip šimtametis ga
liūnas ąžuolas, tada tik žmo
gus gali džiaugtis savo laime, 
savo gyvenimu, o toks žmogus 
yra tik savo jaunystės žydėji
mo laikotarpy. Nors jaunystėj Mokykimės gyventi vieny- 
aūdriftga, p<lna pagundų iv tuomet mtftns nebus bai- 
kliūčių, tačian jaunystės gy-1 sus jokie krikščionybės prle- -  i liS«*ilSs» Siib. i ■■

darbų sutrukdė. -• —-

litai iKgiuibviskas hfefe
< (Atsiminimų bruožai).

(Tęsinys)
. Visų tų pastebėjo vėjas ir vienų va- 
-karų smarkiai papūtė. Medis griuvo ir 
niekas jo nematė, niekas nepastebėjo, kad 
jis gyveno, kad kėlės į puikybę ir norėjo 
viską vienas apžiot, išnaudok

Taip gyveno vokiečiai. Pradėjo jie 
Telšiuose iš .pirmų dienų kiši savo vir
šūnes iš Žemės ir susipažint su žmonė
mis, o labiausiai su jų turtu. Atėja, kad 
pasiplėšt ir išnaudot.

Rudeniui atėjus ūkininkai nHnrūjo 
duonos, nes vokiečiai per vakarų buvo, iš
mynę laukus ir apganę. Kas daryt! »

Bėgo žmonės pas Vokiečius praryt » 
duonos kąsnelio, bet kas tau.Jfe’fid fcunr... 
Ištiesė rankas ir ponai. Ot, lailaį, ftfBtai../ J 
nesitikėjo kad ateitų vokieti*,
ar kas kitaa.it atimtų i< ,įo d 16hU.t$, 
vokiečiai įsakė mokėt už žeblę, Uešf srie
gtų* sūrius, pienų ir kitus daiktus. Susu
kai zmOgelis sviesto svarų ir bėg į mies

tų, nes kitaip gausi mokėt bausbię. Nu
eini rytų 7 vai. ir matai: stTTvi prie “ūp- 
raves” namų eilės žmonių, o rankos lai
ko įvairius krepšelius, puodelius.

Vokiečių gyvenimas buvo pilnas. Vi
si sočiai privalgę, gerai apsitaisę. Viskas 
gatava ir pristatyta. “Jautis iškeptas, 
peilis įkištas — pi a ūk ir ėsk*’. Per die
nas klube uliavoja ir lošia kortomis. 

Pašalpa
Gyvenimas darėsi šankesnis ir liūd

nesnis. Neturėjo žmonės ko bevalgyt, ko 
vaikams duot. Visūt Viūvo išvalyta, viskas 
atimta ir nei už pinigtts hiėko, niekur ne
gausi. f’irkt, kaip tfakaift, negalėjo, nes 
nebuvo pinigij, o be jų kų žmogus darysi! 
•Nelaimingas Žmonėms laikas, bėt reikia 
kentėt, nęs nėra kūr prisiglaust, nėra kam 

-' rankos ištiest ir ko duonos prašyt.
ueįi‘ įmenės susitarė ir nuėjo prie 

klebono. .
— Tėvk, dvasiškas, Ję$ Vedria daryt, 

nes žmonės badauja: neturi koSralgyt. kuo 
upsi vilkt ir kuo pusi kūrent* - pašildyt. 
Ar nebėra iš tos nelaimės išeities?

Tai pralinksmėdavo, tai kai kada vėl

pasidarydavo klebono rūstus veidas. Po 
kiek laiko, kų tAi pagalvojęs, sako:

— Visur ir visuomet yra išeitis iš di
džių nelaimių, bet reikia pitma pasidar- 
buot, žiūrėt, galvot.

— Tiesa, tėveli, bet kur reikia kreip
tis ir kas daryt!-

— Niekad nenusimink, žmogau; jei, 
tau kame ir nepasiseka, bandyk kitų syk, 
kaip tas meistro gizelis kad daro: vienų 
syk, kitų, o galų gale ir pasiseka. Visur 
kantrybės.

— Suprantam, bet, gal, tėvelis mums 
padėRi tame darbe?

— Taip, aš seniai apie tai galvojau.
— Labai už tai ačiū!
— Nėra ko dėkot, nes dar tebėra sva 

jodės, o kas toliau bus pažiūrėsim. Nerei
kia iššokt su gandrais, 0 krist SU varnom.

— Bus gerai!... Tėvelis gerai viską 
žinai, numanai...

— Žinoti šis-tas reikia viriėrta, bėt 
nevisada kalbėt. • > . -

ar visi norėsit, ar neišbėgiosit, it Žvirb- glaudų*, tai paskui stengsiuos, kad duotų 
ir neturtingiems duonos ir viralo į dienų po 

sykį, o kitaip urebžinau kų bedaryti, kaip 
išgelbėt žmones iš tos nelaimėš^

— Puikus dalykas, tik vykdinkim ir 
nebus didėlio Vargo.

Pavyko klebonui jvykint ir kitūš su
manymus': buvo duodama neturtėliams 
duona ir viralaB. Duona buvo avižinė, o 
vis tiek visi valgė apsilaižydami. Sriubų 
virė vaikų prieglaudoj ir duodavo kas 
dienų. Viralas pnpraiįas, bet, kaip ir duo
na, gardus* nes kitokio nebuvo.

Pirm to, visos tvoros buvo gerai ap
rinktos ir, kai kur nuneštos dėl šilumos 
ir nuvargintų kaulų pašildymui. Visur ga
lėjai tiesiai eit, Ues nereikėjo laipiot per 
tyoras, nes niekur nebuvo, it nebuvę. Pa
stebėjo ir tų klebonas. Nuo vokiečių iš
prašė, kad duotų medžių. Džiaugės iš to 
žmonės ir atsisėdę prieš Šiltų ugnelę kal
bėjo; minėjo tu.*q brikus, o kai kur, dar 
prisiminė senovės Diėtuvų. Žemaitiją, At
siminė, kad Lietuvos sostinė Vifttins, o 
žemaičių Telšiai — ir paskendo setaoVės 
laikuose... (Daugiau bus)

liai šūvio pabaidyti, po visas puses 
pasakosit melus, niekus.

— E, tėveli, tai tušti žodžiai, nes tų 
gali daryt Ue žmogus. Krikščionis to ne- 
padarys.

— Jūs čia taip kalbat, bet kas bus 
už mano sienų, ar nenueisit šuns pėdo 
mis, o Čia iŠtikro rimtas dalykas.

— Kų klebonas norėjai pasakyti.;,/
— Nėra laiko ilgai laukt, imkimės 

darbo. Matot, vyreliai, kame dalykas. Ge
rai patys žinot, kad mieste yra daug ne
turtingų vaikų, o jiems nėra kur prisi
glaust, nėr kas duonos plutelę paduotų, 
kas pašildytų. Sumaniau įsteigt vaikų 

’ prieglaudų. Mes surinksim vaikus, pakvlė- 
rim mokytojus ir bus jiems gerai, nes ten 
bus. pavalgę, apšilę ir* išmokyti. Sunkus, 
kaip minėjau darbas, bet manau, kad pA-

— G, <j... pasiseks ir tai gerta daly
kas! '’ • /

— Taip, taip. Kų dabar turim !digyt? i ’ — Tai paniūrėsiu kaip seksis toliau.
— Jūs tik norit viską sužinot, o kad Pirma pakalbėsiu sū vokiečiai** '0 paskui 

reikės sunkiame darbe padėt, tai nežinau, dirbsim. Jei pavyktų įsteigt vaikų prie-

kitaa.it


Trečiadienis, spalių 10, 103 k

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

LAIŠKAI JAUNIMUI

Nedoru jaunimu biaurisi 
Dievas ir tėvynė. Pavyzdžiai

Suprask, mielasis, kaip Die
vas trokšta, kad tu Jam iš 
mažens tarnautum ir kad ati
dėliojimas atsipalaidavimo 
nuo nedorybių ir pataikavi
mas blogiems geidimams, Die
vui nepatinka. Tų. aiškiai pa
reiškė Šv. Kašte sakydamas:

Trečias baisus pavyzdys. Tai
atsitikimas su Amnonu, Dovy
do vyresniuoju sūnumi. (Req. 
I, II, III ir IV). Šv. Kaštas 
mini tik apie vienų jo nuodė
mę. Žmogus ne iš kart tampa 
baisus ir todėl galima dasi- 
protėti, kad ir Amnonas daug 
ir kitokių nuodėmių papildė. 
Tas karalaitis vedė biaurų pa- 
leistuvingą gyveninių. Būdams 
jaunas nevaldė savo pageidi- 

. mų. Dviems metams sukakus,“Neapkenčiu nusidėjėlio” (E, ... , . .VVTTT. r,., . . . po papildymo dviejų biaurinxod. XXIII). Kitoj vietoj “Ne f? . \. v. , ... . nuodėmių, tapo Absaliono, ti-apkeneia Dievas nedorehų, nei., . , » i . .
j, įlarhų” (Jap. XIV). I kroJ0 sav0 br0',°’ nu2udy,as!

Čia kalbama bendrai apie 
visus žmones, bet ypatingai 
taikoma jaunimui, kuriam jau 
natvėje Dievas teikia neapsa
komų malonių, kuriam rodo 
neapsakomų prielankumų ir 
meilę. Užrūstinta meilė kei
čiasi rūstybe, rūstybė gi yra 
priežastim sunkiausių baus-

L. V. 0H. APSKR. SU
SIRINKIMAS

* * *
L. Vyčių Chicagos apskr. 

mėnesinis susirinkimas įvyks
ta rytoj (ketvirtadienį), spa
lių 11 d. Aušros Vartų para
pijos salėje (West Side). ;

Susirinkimas yra svarbus ii 
visos kuopos prašomos prisių
sti savo atstovus. Susirinki
mas prasidės 8 vai. vak.

Sportas
Kai kurios L. Vyčių Chica- icanf.įąi 

gos kuopos organizuoja bas-,
, ., , , T • l • i i Julyte, mylima Kapuletų duketbolo tymus. Jei atsiras už-Į j » r v
tektinai tymų, bus organizuo
jama L. V. Chicagos apskr. ly
ga.

1$ MUZIKOS SRITIES
OPERA “ROMBO IR 

JULYTĖ“

Šių operų parašė didis mu
zikos mistras Charles Gounod, 
remdamasis Sakespero tragiš
ka drama “Romeo ir Juliet- 
te”. Veikalas savaimi ypatin
gas, bet, kaipo opera, tiesiog 
žavėtinas. Veikalo tema, su- 

5 trumpintai, maždaug eina se-

liekasi mirtinai sužeistas. Kad 
atkeršijus Merkučiui, Romeo 
ištraukęs kardų, nukerta Ty- 
baltų. Mačiusieji lieka sujau
dinti šiuo įvykiu, praneša Ve
ronos kunigaikščiui, kuris nu
teisia, ' kad Romeo apleistu 
miestų.

OPERA “ HOFMANO 
PASAKOS“ ’

Ši opera yra parašyta J.

ti, kad jai tėvas uždraudžia 
dainuoti, o daktaras Miraklas 
liepia jai dainuoti; taip pat 
pataria jai dainuoti ir Hoff-

Offenbacho, kuris gimė 1819 manas. Ji dainuoja ir bedui
nu, mirė 1880 nu Jis buvo vo
kietis — čelistas, grieždavo 
Paryžiaus komiškoje operoje. 

-Operos pirmoje scenoje vaiz-Prieš apleisiant miestų, Ro- . . ...... ... . (duojama vokiškas viešbutis, ameo praleidžia naktj su Ju-j ... , „ „„
lyte, išbėgdamas tik auštant.

nnų.

Kaip Dievas baudžia ištvir- 
kusį jaunimų, suprasi, miela
sis, iš sekančių Šv. Rašte pa 
vyzdžių.

Pirmas pavyzdys. Juda, sū
nus patriarko Jokūbo, turėjo 
penkis sūnus. Du vyriausieji 
buvo biaurūs nusidėjėliai. Vy
resnysis vadinosi Her. Apie ji 
Šv. Rašte sakoc “Her buvo 
pirmgimis sūnus Judos, biau- 
rus buvo akyvaizdoje Dievo ir 
jis Jo tapo nužudytas” (Ge
nės. XXX). Antro vardas bu
vo Onanas. Jis tapo irgi Die 
vo užmuštas už nusidėjimų 
prieš skaistybę. “Užmuštas ta
po Viešpačio, nes pildė biaurų 
nusidėjimų” (Gen. XXX).

Ketvirtas pavyzdys. — Ka
ralius Dovydų už taip žvėriš
kų pasielgimų savo sūnų Ab- 
salionų nubaudė neleisdamas 
jam per penkis metus su sa
vim matytis. Brolžudys buvo 
neapsakomai gražus, bet išdi
dus ir veidmainingas. Pasibai
gus paskirtai bausmei, Absa- 
lionas grįžo. į karališkųjį dva
rų ir ta proga sudarė suokal
bį nuversti tėvų nuo sosto ir 
tėvo karūna savo galvų pada
binti. Būdamas gudrus ir vi- 
liugingas, trumpu laiku daug 
žmonių savo pusėn patraukė. 
Po to nuvykęs į kitų miestelį 
save karaliumi pasiskelbė ir 
su skaitlingos kariuomenės pa 
galba nutarė tikslų pasiekti - 
atimti iš tėvo karališkųjų ka
rūnų. Dovydo gynėjai buvo ne
skaitlingi. Dievas, kad nubau
sti išgamų sūnų, suteikė pa
laimų tikrųjam karaliui. Įvy
kus kovai, Absaliono kariuo
menė tapo išblaškyta.

’ Begelbėdamas savo gyvybę
Absalionas ją prarado. Greit 
bejojant per tankių girių, ilgi 
jo plaukai užsikabino už d i

Tuo tikslu, tos kuopos, ku
rios organizuoja basketbolo 
tymus, prašomos prisiųsti sa-, 
vo sporto atstovus į apskr. su- i 
sirinkimų rytoj, spalių 11 d. 
8 vai. vak., West Sidėj.

Iš “Dainos” choro
Vakar vakare, McKinley Pa 

rko auditorijoj, L. K. Tedera

i ktė, Veronoje, viename ban- 
kiete susitinka ir susimyli su 
nepažįstamu jaunikiu, Romeo 
Montaku. Ant nelaimės, susi- 
mylavusių šeimos nuo seniai 
turinčios nesutikimą. Julytės 
giminaitis, pastebėjęs Romeo, 
nori jį prašalinti 

Per bankietų, sode mėnuliui

Tuo tarpu, Kapuletų šeima no
ri apvesdinti Julytę su Pary
žiaus grafu. Susirūpinusi Ju
lytė, bėga pas vienuolį Lau
rynų patarimo arba pagalbos.

rba užeiga, kur Hoffmanas, 
su kitais draugais, diskusuoja 
įvairius dalykus ir giriasi 
jiems savo meile.

Kitoje scenoje vaizduojama 
pirma Hoffmano meilė, kada 
jis įsimyli į mekaniškai pada-Jis pasižada jai pagelbėti, pa- 

dėti išsisukti « šios kebliog 1««, vadraama Olympųa.
.. . . Jis įsivaizduoja tų “panelę”, padėties ir sugrųzmti jai my- . < v v »

lim« Romeo. Jis duoda jai to- ka'l«. «"♦ n,erK'n’; f P*“r 
kių vaistų, idant laikinai ausi- Jo ak,nlus ’am ta'P ,žrodo-
marintų. Julytė su džiaugsmu 
ima vaistus, tikėdama būti jos 
mylimo Romeo pažadinta iš 
laikinosios mirties. Julytė lie-

šviečiant, meilužiai pareiškia Į ka palaidota gražiam rūsy. 
vienas kitam meilę ir tų pačią I Sugrįžęs iš nelaisvės Romeo, 
naktį sutaria sekančią dieną nežinodamas apie vaistų pas- 
apsivesti. Gertrūda, Julytės laptį, ieško Julytės kapo, ma-cijos rengtame Vilniaus Gedu- , A , .. .x ...

lo Vakare, L. V. “Dainos” cho^8 aUge’ arba kambanne> buna nydamas, kad J1. lS tikrųjų, 
’v_ . i kaipo liudininke apsivedimo a- ‘‘ J~ i_ras papuose iškilmes savo dai- .rpeigų pas kliostormnką Launonns. , . -ryną, kuris buvo nuo mažens

nuolatinis Julytės patarėjas.
Po slaptų vedybų jie grįžę į

Sudainuota J. Žilevičiaus — 
“Vilnius“, A. Vanagaičio — 
“Ei pasauli, mes be Vilniaus

yra mirusi; išgeria nuodų ir 
virsta ant jos karsto tų mo
mentų, kada pradeda atsigau-

. , , . ... savo namus ir toliau laiko meiir keletu kiti. , .. VT. . ...... T . 'les ir apsivedimo paslaptį. Nemomentui pritaikintų damų. > ,trukus, Romeo lieka įtrauktas

i nenunmsune

‘‘Dainos” choras uoliai ruo 
šiasi prie savo pirmojo 1934— 
35 m. sezono koncerto, kuri- 
įvyks lapkričio 11 d. West 
Side Lietuvių auditorijoj. 

Sportas
Prieš keletu savaičių Ame

rikoje prasidėjo futbolo sezo
nas. Kaip visuomet taip ir da
bar, futbolo sporte randame 
didelį skaičių lietuvių jaunuo 
lių.

Baisi bausmė, bet ir biauri delio ąžuolo Sakos? arkiys nn.
nuodėmė. Ir dabartiniais lai
kais tokie nusidėjėliai yra 
Dievo baudžiami įvairiais bū
dais. Tokie jaunikaičiai daž
niausiai patenka į pamišėlių 
namus, arba baigia gyvenimų 
tam tikruose namuose.

Antras pavyzdys. Senam Į- 
statyme Heli, vyriausias ku
nigas, turėjo du sūnus: Ofnį 
ir Finesų. Tėvas abu paskyrė 
Dievui tarnauti Jeruzalės baž
nyčioj ir aukas atnašauti. Ti* 
abu jie labai nusidėjo akyvai
zdoje Dievo ir žmonių savo 
nemandagiu a p s ė j imu ba
žnyčioje ir neteigiųgumu kas 
link tikinčiųjų. Reikalavo dau 
giau, negu buvo leidžiama. Tas

bėgo, o išgama pakybo. Nors 
Dovydas, prasidedant mūšiui, 
prašė kareivių, kad jo sūnui 
dovanotų gyvybę, tačiau ka
reiviai radę Absolionų tokiam 
padėjime, durtuvais pervėrė.

Taip tai Dievas nubaudė jau 
nikaitį, kurs, vietoj atgailos, 
toliau brido nusidėjimų ke
liais.

Panašių atsitikimų daug y- 
ra Šv. Rašte. O kiek jų gali
ma rasti ir šiandien.

Patėmyk, mielasis skaityto
jau, kad tuose keturiuose at
sitikimuose jaunikaičiai tapo 
nubausti už trejopas nuodė
mes. Pirmam ir trečiam atsi
tikime už paleistuvystę, trc-

nuodama miršta.
Paskutinėje scenoje vaizduo

jama vėl tas vokiškas viešbu
tis, kur Hoffmanas kalbasi su 
savo draugais. Ant galo, nu- 
sisprendžia savo ateitį pašvę
sti menui. Tuomi ir baigiasi 
Hoffmano romansai. Turint 
progos, vertu šį veikalų pama
tyti.

REMKITR KATALIKIŲ. 
KĄ JĄ SPAUDĄ

Didesnė Jėga Nervuotlems 
Susinėjusiems Vyrams 

Ir Moterims
NUGA-TONE yra turtingas Zlnku- 
Fosfpldu, brangia sudėtimi parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikaliėką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti Ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervą suirutėse, kurios pagimdo 
'‘nusld<ėvejlmo*, jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžinl-

nas per savo akinius to defek-1 n?ul •palvos ir pilnumo išMyšku- r i slems, ploniems veldama. Be to,
to nepastebi. Ši scena sudaroj nuga-tone turi sesios

r 1 gios gyduoles. Pradėklt Ant NUGA-
TONE šiandien Ir tčmykite kaip 
stfprėsit. Parduoda visi aptlekoriat 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentui.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 2 5c 
Ir 50c.

lė padaryta taip, kad ji gali 
šiek tiek judėti, ištarti kelis 
■žodžius, net ir dainuoti trum
pų, paprastų dainelę. Čia Hof 
frnanas įsismaginęs, pradeda 
net šokti su ta lėle, kuri, jam 
bešokant, pradeda griūti ir by 
rėti į gabalėlius, bet Hoffma-

nemažai ir juoko 
Kita Hoffmano meilė susi-

ti Julytė. Meilužiai vėl susi- daro> kada 3is Vienoje susitin- 
jungia meilėje ir linksmybėje, ika gražių moteriškę vardu

į gatvines peštynes tarp Ka
puletų ir Montagų. Peštynėse, 
Tybetas įžeidžia ir užgauna 
Romeo. Romeo, vos nenukirs- 
damas jį kardu, atsimena, kad 
jis yra Julytės giminaitis ir 
tokiu būdu atsisako su juo 

. kautis. Bet gi, Merkutis jo 
draugas, užima jo vietų ir jis 

Lietuviai Whitey Wistert ir• ' ITed Petoskey, pernai metų Mi
■J ’ z

chigano žvaigždės laimėję Ali- 
American titulus, paskutines

Pete Barskis, Town of I^a- Į basebolo sezono dienas pralei 
kietis, buvęs De Paul univer- i do su Cincinnati Reds ir pasi

Džiaugsmas tačiau jų neilgas. 
Romeo, perimtas nuodų, pra
deda silpti ir mirti sukniub
damas po jos kojomis. Maty-

Giulytė. Su ja jis išpildo gra
žų duetų barkarolę.

Kitoje scenoje vėl vaizduo 
jamas susitikimas su Antonija,

dama tai Julytė nusiduria sa-1 jauna dainininke Municbe. Jau 
ve kardu ir abu miršta. I na dainininkė nežino ką dary-

siteto futbolo ir basketboft 
žvaigždė, dabar žaidžia su Chi 
cago Cardinals, profesijonalų 
tymu.

labai Dievui nepatiko ir todėl i čiam už paniekinimų religijos
tapo nubausti.

Nebaudė jų tėvas, tat nu
baudė pats Dievas, bausdamas 
kartu ir tėvų. Per pranašų 
Dievas apreiškė Heli, kad at
ims jo šeimynai teisę aukščiau
sios kunigystės, kad nieks iš 
jo giminės nesulauks senatvės, 
kad abu jo sūnai viena diena 
žus, kad visa jo giminė atei
tyje ant visados aplaikys Žy
mę neteisingumo, kad jokio
mis aukomis negalės tos žy 
mės panaikinti. Toji pranašy
stė trnmpu laiku išsipildė. — 
Afni ir Finesas žuvo kare su 
filistinais. Tėvas, sužinojęs a- 
pie tai, puldams nuo kėdės nu
suko sprandų ir staiga mirė. 
Sandaros skrynia tapo priešų 
paimta ir daug kitokių nelai
mių tų pačių dienų atsitiko. Ir 
vis tai iš priežasties nusidėji
mo tų dviejų jaunikaičių!

ir daiktų paskirtų Dievo ga
rbei, o ketvirtam atsitikime už 
paniekinimų tėvų.

Seirijų Juozas

Phil Krause, kapitonauja 
De Paul universiteto 1934— 
35 m. tymui.

Praėjusio penktadienio va
kare De Paul futbolo Roman 
da žaidė prieš St. Ambrose ko
legiją iš Davenport, Iowa. 
Krause (Kraučiūnas) pasižy
mėjo šiame žaidime išėjusio 
De Paul naudai 20 — 6.

St. Ambrose komandoj žai
dė lietuvis Gustaitis.

/ —
Northwestern universiteto 

komandoj randasi keli lietu
viai, bet tik vienas iš jų — 
Kawal užima reguliarią pozi
cijų.

rašė kontraktus žaisti basebo 
lą su tuo pačiu tymu ateinan
čiais metais.

Rudenio gi metu, Wistert Įi 
Petoskey gavo pozicijas prie 
Michigan universiteto Futbole
trenerių štafo.* .

Chic. jaunimo kalendorius
Spalių 11 d. (ketvirt.) L. V. 

Chic. apskr. susirinkimas Au
šros Vartų p&rap. salėj.
, Spalių 14 d. (sekm.) 11:45 
vai. ryto, 112 kuopos išvažia
vimas “Hike and Weenie 
Roast”.

Spalių 16 d. (antrad.) 112 
kuopos susirinkimas.

Lapkr. 11 d. — “Dainos“ 
choro koncertas, West Side 
Lietuvių auditorijoj.

I^apkr. 25 d. '— L. Vyčių 
Chic. apskr. seimelis ir met. 
šokių .vakaras.

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

Vyskupo P. P. Bučio, M. L O. “KELIONĖ APLIEK 
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE“, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n. '•
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVA2. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 18?. Audeklo 
aptaisais $1.50.

in. J •.
Begalo įdomūs Kun. J Ą. Pauliuko “KELIONĖS 

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

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

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojau? siųsk i e mums.

_____ čia nuplėėtl J „ _ . . . ., . _

Gerbiamai "Draugo” Administracijai:
Siunčiu su iluo laUku 9................. ui kuriuos pratau kuoffreffilausla

atsiųsti man sekančias Kelionių knyrus-
VYSK. P. P. BOČIO KEBIONftH — »l.#0 
KUN. rR. J. VAITUKAIČIO — 1.50 
KUN. J. A. PAULIUKO — 1.00

arba:
Siunčiu 93.50 už kuriuos atsiųskite man via
Mano adresas:

Vardas, Pavardė

tris Ksllonlų knygaa
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RHEUMATISM
Paln—Agony Starta To L««ve in 

24 Hours .
Happy Days Ahead for Yoo
Thtnk of lt—how thls old worM 

does make proffress—now comM a 
prescrlptlon which is known to phar- 
maolats as Allenru and vrlthni 48 
bours after you start to take tbto 
nrift actlns formula paln, agony and 
Indammatton caused by excesa urlo 
acld has atarted to depart.

Allenru does Just what thts nottce 
says it win do—it is guaranteed. You 
can ret one aenerous bottle at lead- 
Ing drugstores everywhere for SS 
oents and If it doesn't bring the Joy- 
ous results you expect—your money 
vrhole heartedly retumed.

? , VISADA 
UŽMIRŠTA

■ ' r ’ ' i

Ar ilnot, kodėl Jos ne
mėgo T JI pati nežinojot 
Jpa bloga* kvapas būro 
priežastim, ne* blogo kva
po niek** nemėgsta. Vie
nok vist tą gali patelIntL 
Gargaliuok *u Llsterln* ir 
ta* atlik* ka* reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Ms vaistas atlieka 
greit ko klU valakai ao- 
feadaro per 4 dlenaa

liAMBKRT FHARMAOAL 

OOMPAKT 

M. Louto. Mo.

LISTERINE

IK
CUP£b• t

i .



WISCONSIN’0 LIETUVIU ŽUDOS

MINĖS SPALIŲ 9 D.
ja pakelti mokestį, pagerinti 
sąlygas ir pripažinti Ameri
can Federation of Labor uni-

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agente* 
815 — 45th Street, Kenosha, Wisr

Racine. Wis. — Spalių 14 d. 
cine lietuviai, bendrai, be 
jūrų skirtumo, minės 14 

etų Vilniaus užgrobimo su-
tį. į.

Spalių 9 d. suėjo 14 metų, 
kai klastingas lenkas laiko 
•pavergęs mūsų sostinę Vilnių.
Meh, raciniečiai, kaip ir viso

ulio lietuviai, negalim Praį juotas> 
leisti tų sukaktuvių ir nuduo
ti, <ad mes jau pamiršom Vil

ti-
Rengiam gedulo dienų ir pi- 

vilties, kad kada nors re- 
e linksmybės dienų, is- 

vę Vilnių iš priešo nasrų, 
įuetuvis kantrus, bet ateis 

priešui atkeršijimo valanda už 
i#as jo skriaudas, daromas

Vilniaus lietuviams.

girdėtų dalykų apie mūsų nu
mylėtų Vilnių, kur ilsisi mū
sų didvyriai, mūsų vadai, ku
rio žemė mūsų protėvių per 
amžius krauju aplaistyta. Ne
doras priešas, apgaulingu bū
du užgrobę tų žemę ir žiauriai 
persekioja mūsų brolius ir se
seris. Susirinkę mes protestuo 
sime, pasmerksime lenkų žy
gį ir pasiryšime be sustojimo 
kovoti, kol Vilnius bus atva-

Broliai ir sesutės, racinie 
ii, visi, kaip vienas, spalių 

14 d. popiet, susirinkim į Dze- 
leto svetainę. Ten pasiklau 
sim kalbų, dainų, deklama

cijų ir daug nežinomų ir ne- 
" k-ta-----------------------------
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v
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Trečiadienis, spalių 10, 1934

gliu vežti. Be to, miesto ma
joras W. bwobodu prielankiai 
atsiliepė vietas laikrašty, sto
damas darbininkų pusėn.

Spalių 4 d. sustreikavo Chl- 
cago Rubber Clothing Co. da-

kia pasidžiaugti, kad mes lie
tuviai užauginome savo tau
tietį, kuris savo apsukrumu 
savo darbštumu šiame mieste 
yra aukštai vietinių gyvento
jų įvertinamas. Nemaž neten- . 
ka mums abejoti, kad jį trum
poj ateityje išvysime kaipo 
Lake County kasininkų. Mes,

V. L., švytorienė M., Vizgir
dienė S., Zaveckis J. M., Za 
veckis 1’. P., Zaveckiūtė J. J., 
Žekas J. Z., Žigas L. O., Žele 
niauskas P., Zupkus V. A.

Naujos bažnyčios statymo 
ratelis

Naujos bažnyčios statymo
gal, norėtumėm perdaug, kad ratelis susitvėrė praeitame pa 
taip įvyktų be lietuvių bal įrapijos susirinkime. Batelio ti

o n a n o x s
KASDIENINIAI REIKALAI 

IR UŽDAVINIAI
Waukegan, m. — Mūsų že 

mė yra augmenijos ir gy vūni
jos Vienatinė maitintoja. Kū-

rbininkai. Dirbtuvėj dirba 160 nas be gyvybės negali gimdy- 
vyrų ir merginų. Tarpe jų ra- ti, be maisto negali augti, vei- 
ndasi ir lietuvaičių. Reikalau stis. Kūnas, netekęs gyvybės, 

gaišta.
į Žmogus pats pasigamina 
maistų, apdarų, pastogę, žilų

jų. Kompanija sutinka mokės- |mų, šviesų, pasidaro gyvenimo 
tj pakelti ir kitus reikalavi-. tvarkų. Šie reikmenys ir yra 
mus išpildyti, bet atsisako pri- Į jo kasdieninio būvio uždavi- 
pažinti unijų. Girdi, mes derė-^niai. Gyvūnai ieškosi ir turi 
simės su darbininkų išrinktais surasti sau gatavų maistų: pa

Spalių 2 d. Hacįne buvo su
streikavę 12 Coal Yardų dar
bininkai. Po 3 dienų štrcako 
pilnai laimėjo. Savininkai; tu
ri pripažinti American Fede
ration of Labor unijų ir pa
kelti algas. Draiveriai gaus 
70c į valandų, pagelbininkai 
ir vadinami yardmen ST’/ac į

atstovais visokiais reikalais, 
bet ne su unijos atstovais. Da
rbininkai visi susirašę unijon 
ir piketuoja. Kompanija nemė 
gina laužyti streiko. Yra vil
ties, kad darbininkai laimės.

. valandų.ip- e

Spalių 7 d. Šv. Kazimiero 
parapija susilaukė naujo kle
bono kun. J. Marčio. Naujas 
klebonas valdys dvi parapijas: 
Milwaukee Šv. Gabrieliaus ir 
Racine Šv. Kazimiero.

Lai Dievas padeda naujam 
klebonui sutikime darbuotis ir

Visų Coal Yardų darbinin- j laimingai vadovauti abiem pa 
kai pirma susirašė unijon, o rupijom. Vietos veikėjai ir vei 
IX) to pastatė reikalavimus.

tys negali jo pasigaminti.
Kad žmonijos būvį gerinti, 

būtinai reikalinga tautų ap
šviesti, suvienyti, joje padary
ti gerų tvarkų, šalies gyven
tojai turtu lygiai naudotus. 
Netikę, arba neteisingi, valdi
ninkai, neteisingi vadai, netei
singi darbdaviai žmonijos bū
vį padaro nebepakenčiamu, 
tautoje kilsta maištai, kerštas, 
įvyksta betvarkė, visame kra 
šte suirutė. Kokia yra tauta, 
tokie yra jos valdininkai.

Piliečių yra šventa pareiga 
vengti netikusių valdininkų 
Per rinkimus jie turi rinkti

Kompanijos mėgino streikų 
laužyti, bet niekas nedrįso an-

SKAITYKIT
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIfcKUS 

LAIKRAŠČIUS

:itj
KĄTALIKISKUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė.,' Chicago, BĮ. Me-

$6.00/

♦‘DARBININKAS” Lietuvių Šv. Juoiapo Darbininkų Sąjun- 
, gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad-

way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. Į
“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 

Btreet, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak

ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur

nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. •

MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

‘VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
, St., Chicago, 111. Metams $1.80.
‘AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu

ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,
p,, Brooklyn, N. Y.

———---------------------------------------------------------------------------------------------

kėjos greitu laiku rengiasi su-' valdininkus išmintingus, sąži- 
dengti vakarėlį, kad davus ningus, darbščius vyrus, nes 
progos parapijonams susipaŽir nuo jų priklauso piliečių gerc- 
nti su nauju klebonu ir sykiu vė.
pagerbus savo naujų klebonų. Šį rudenį ir trumpoje atei- 

B. V. tyje įvyks rinkimai. Piliečiai 
rinks senatorius, atstovus ir 
šiaip vyrus į valdiškas vietas. 
Lake County kandidatų eilė 
se randasi ir lietuvio vardas, 
plačiai visiems žinomas. Rei-

“ Draugo” sidabrinio jubi 
liejaus paminėjimas įvyks la 
pkrifiio 18 d., Lietuvių. Audi 
Unijoj.

ŽIŪRINT PRO DELNĄ

saviiuo rinkimuose. Taigi visi 
lietuviai rinkimų dienoje ati 
duokite savo balsus už Auta 
nų Sutkų, gerų parapijonų. Pa 
rapijos knygos nuo 1909 ta; 
aiškiai liudija. Antanų Sutkų’ 
išrinkus, mums, lietuviam ?z 
bus didelė garbė.

Mėnesinė kolekta

Po . $1.00 aukojo šie asme
nys: Akusevičius P., Austynas 
S. A., Augustavičius J. P., Ba- 
čkys J. O., Bujanauskas P. M., 
Bukšas V. S., Čiapas V., Da 
mulienė O., Daujotienė, Gus
tas M. V., Ivinskas J. P., Ja
kaitis V. D., Jakaitis V. M., i 
Jakienė B., Butkus A. O., l)a- 
bašinskas P. O., Danauskas J. 
O., Docis J. O., Garelis A. A., 
Jakutis J. R., Jankauskas A. 

j O., Jasukąitis P. M., Jonaitis 
i P. O., Jurgaitis K., Karasaus- 
| kas T. G., Knapkis A., Kuz
mickas P., Leonaitis P. G., Lu-ta#
sas J. B., Mačiulis B. M., Mo- 
tiejaitis J. M., Mikalauskiūtė
O. , Pažereckis S., Petruška K 
J., Petfuškienė M. V., Rumšą
P. O., Rajūnas P. S., Šalčius 
J., Šalčienė M., Šiaulys M. A 
Stankaitis P. P., Stulginskas 
M. M., Sutkus A. O., Špokas

Tel. LAFayette SOS 7

DR. A. RAČIUS
• GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėliomls pagal
sutart)

kslas sukelti naujos bažny
čios statymui pinigų, rengiant 
dažnai įvairius vakarėlius, bu- 
nco ir card party.

Naujos bažnyčios statymo 
knygutės ir mokesčiai

Dr-ja Gyvojo Ražančiaus 
naujos bažnyčios statymui au
kojo $100. Lai Dievas laimina 
Gyvojo Rožančiaus draugijų ir 
tesuteikia už tų didelę aukų 
gausių Dievo malonių.

Parapijos komitetas-kas se
kmadienis prieš šv. Mišias nu 
kyklos koridoriuj išduoda kny 
gutes ir priima mokesčius. Tai 
gi, kuriems yru bažnyčia rei
kalinga, būtinai turi išsiimti

(Tąsa 0 pusk)

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARTAT*

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49tb CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. ir Pėta. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. ir Bubat. 2—9 vai.

Baigali pervėlai ant ma- 
delno atsidūrė vožni navyna, 
kad Klaipėdos miesto magis
tratui prireikė akmenų stry- 
tams brukavoti. Būčiau para
šęs gromatų ir davęs adresų 
savo lauko senam krajuj, kur 
yra tiek akmenų, kad užtek
tų visai Klaipėdai išbrukavo- 
ti ir į užsienį eksportuoti; dar 
ir ačiū būčiau pasakęs už to
kį darbų. O dabar seno kra- 
jaus gazietos rašo, kad laivu! 
iš Šoelvensburgo, turbūt šve
dų kontrės, atvežta Klaipėdos 
magistratui Ų225 tonai ak
menų.

Negera kai žmogus peito- 
,li gyvena ir nežinai kam ko 
idėRftk-t ' -■»

pačius geruosius savo arkliu.-* 
ir liepė šeimininkams pasiski 
rti. “Aš imu'Bėrį”, tarė nu
džiugęs vyras,,“Nebūk kvai
las”, sušuko, fononą, “Juodis 
daug geresnis?” “Jei tu taip 
sakai, imu Juodį”, nusileido 
vvras. Tada kfeleivis išėmė pa- 
skutinį kiaušinį ir padovano
jo ūkininkams, o pats nuėjo 
savo keliu. į

PRAŠAU NESIJUOKTI

V*

Nustebins Jumis!
Kartą gudruolis keliavo po 

šniones. Jis vedės kapą arklių

Į šiušų krautuvę įeina Žmo
gus ir dera šiušus.

— Kiek kainuoja šiušai, ši 
tie, va, kurie išstatyti lange?

— $4.95c, — atsako krautu
vininkas.

— Labai brangiai.
— Tamstai -atiduosiu už $1,

— sako krautuvininkas.
-** Per daug tamsta nori. 
— Atiduosiu už $3.50, —

ir nešės pintinę kiaušinių. Jė-J sako krautuvininkas
i Tlarima lrsata Xr»i zvvtrt vvnlzlA

Ofiso Tel.: LAFayette 3650
Rcz. Tol.: VIRgrinla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A S X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas FranCisco Avė.

DB. VAITUSH, OPT.
LIETIrvis

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,' 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių kartt). atitaiso 
trumparegyste ir toUragysty. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8 pečiai ė atyda atkreipiama | 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati-

ii ,fc*. ’ ’ TeL of,"° BOULevart >91 Nedėlioj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Kakton pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Dienoms Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. GAN ai 0403

DR. A. J. JAV01Š
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki ( popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėliojo pūgai sutarti

Office Tel. REPublic 7898 
Rea. Tel. GROvcblU 0417

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
>123 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėh’oj susitarus

Tel. CANal «122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto 

Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

ToL CANal UU

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—I Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir NedSIlomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė. 
Telefonas R^Fnbiic 7848

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Kės.: Tei. HEMlock 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir (-8 vai. vak.

Reaidencijos Ofisas: 2656 W. 69th SU 
v Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis Ir N«.d411omla pagal sutarti

DR. T. DDNDIIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

TeL VIRglnla 0088
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

R»-». VICtory 2343
-14

Phone Bonlevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.
(įKZ

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo t:SO-S:ie

756 W. 35th Street

Tei. CANal 0257
Rea. PROspcet 8059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH B.VLSTED STREET
Rezidencija 0800 So. Artcslan Avė. 

Valundos; 11 ryto iki 3 popiet 
6 iki 8 v. vakare

Tel. LAFayette 7650

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0402

Office l’hone
PROspeet 1028

Res. and Office
2359 So. Leavitt St. 

CANAL 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
I’HYSICIAN and SURGEON

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

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

i
DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso teief. ROLlcvard 7820 
Namų Tel. PROspeet 1930

TeL BOULevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; auo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Office Tel. Wentworth 4889

Rea. Tel. Hyde Perk 8196

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

ęjt>irr’TAi imta

6900 SOUTH 11ALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po platų. 7 Iki 8 vak. 

(•akvraa •aradonta

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tėvai, kurių vaikai yra 
išvažiavę į mokyklų — 
tik paimkite savo telefo
ną ir pasiklauskite Ix>ni, 
Distanec Operator kiek 
kainuos turėti “Balsu Vi
zitą” su savo sūnumi ar 
dukterimi! Ji malonini 
prisakys kiek kainuos pa
šaukimas kur tik jūs no-

1 b L I N 018 BELL

rite, ir išrasite, kad kai
na bus daug mažesnė, ne
gu manėte. Daug daugiau 
užganėdina pasikalbėji
mas su pažįstamais arba 
savo šeimos nariais, ku
rie toliau kur gyvena. Te
lefonu atsilankymai yra 
greiti, aiškūs ir pigūs.

tele'phone co.

jęs į namus, kur žmona valdė 
vyrų, dovanodavo kiaušinį. O 

.kur vyras valdė Žmoną, manė 
dovanoti arklį.v v ’ _ w

Ilgai vaikščiojo, visue kiau
šinius išdali,įo, tik vienas be-

— Daugiau neduosiu kaip 
$3.00.

— link, tam:-ta.
— Užmokėjas pinigus žmo

gus sako:
' — Pasakyk nmn, tamsta.

liko. O arklio ne vieno dar ne- kam krautuvėj padėta iškaba: 
teko dovanoti.

Pagaliau, apsinakvojo vie
nuose namuose, kūr rodės, kad
vyras vaklo. Rytą atsidėkoda

“Kainos nemainomos”.
— Pas mus visados kainos

nemainomos, sako krautu
vininkas, — tik mes nenorim

mas už nakvynę, parodė du žmonėms iš karto sakyti.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastehėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

, Phoa« Oaaal 0523

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.S lubos
CHICAGO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vaL ryte. nuo 2 iki 4 
Tkl. po pietų fr nuo 7 iki 2:20 vai.
vakaro. NadėlIAmla auo 18 iki 12

Mll>way 2880

». Rea. Phone 
ENGIrtvood 8811

Offfce I’hono
YRInngl.* 0044

DR. A. R. McCRAD^
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street 
ROOM 210

VaL; J-4 k T-» vat vakaro

•••»

tMLsu Tel. CALumct 8893
Res. Tel. DREzcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų tr 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas lįst Btrset

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak. 
NedSllomls ir Iventadtenlals 10—12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0991 

Rez. j Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo- 19-12 ▼. ryto; B-S ir 7-2 v. ▼. 
NodOidlenlaia nuo 10 iki 12 disną
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KLAUSIMAI IK AT&A 
KYMAI

Kl. Kaimynas skolingas man 
pinigų ir išdavė judgement no
tų. Aš nuėjau pus kaimynų.

$150. Tada aš turėjau, kaip 
vadinama, ‘checkibg aceounC 
ir užtektinai pinigų. Jis tų če 
k į išlaikė neišmanius 6 mėne
sius. Ant nelaimės, bankas už
sidarė. Dabar jis reikalauja, 
kad aš jam atmokėčiau pini
gus. Aš noriu mokėt, bet pi
nigų’neturiu. Jis mune gurdi
na ir jo advokatas laiškų pa
rašė. Mielas, atsakyk.

Ats. Nemokėki! jam antrų 
kartų. Įstatymai sako: ‘xa
check mušt be presented for 
payment within a reasonable

DRAUGO'

Jis man nori atmokėt, bet, ant 
nelaimės, aš pamečiau tų no-'time”. Reiškia, kuo greičiau-

(Tęsinys iŠ 4 pual.)
/

knygutes ir pradėti mokėti po 
kiek išgali. Yra vilties, kad 
Wankegano lietuviui katalikai 
pastatys gražią, mūro bažny
čių.

Dabar, sulaukę naujo, jau
no kunigo, parapijonų aprū
pinimas darosi kaskart gėrės 
nis. Mums laimė, kad gavome 
asistentą. KetVerioe Mišios se
kmadieniais yra būtinai rei
kalinga. Devintų valandų, per
jaunimo Mišias, jaunimas ne

tų ir jisai man neduos pinigų, 8įaį arba antrų dienų po ga- gali sutilpti. Reikia pažymėti,
kol aš jam notų neatnešiu. Ką! 
aš galiu daryti!

Ate. Jei tikrenybėje jisai ne 
atmokėjo jums skolos, o notų 
pamesta, tada turi kreiptis 
prie-advokato ir jis užves by- 

Aą kaip mes vadinam “file 
suit upon tlie loss of note and 
proof of its execution and de- 
livery to you”. Jeigu galėsi 
įrodyti, kad jis jums išdavė 
notų ir pametei, advokatas 
gaus judgement. Taip pat iš 
jūsų reikalaus užsidėti ‘bond’, 
kad jūs nereikalautumėte ant
ro užmokėjimo.

vimo išmainyk Čekį, o jeigu 
ne, čekio laikytojas būna pra
laimėtojas.

Kl. Mano tėvas parašė tes
tamentų: palieka pinigus man 
ir mano seseriai ir po penkis 
dolerius mūsų vaikams. Mano 
sesutė mirė. Aš tiktai viena 
palikau. Jeigu mano tėvas nu
mirtų su tuo pačiu testamen
tu, kadangi jis labai serga, 
kur mano sesers dalis eitrj. — 
ar jos vyro sūnams?

Ats. Iš jūsų pareiškimo, kad 
sesutė mirė, o tėvas dar gy-

kad jaunimas per 9 vai. Mi
šias gausiai aukoja.

Vienybėje dirbdami savo 
bažnyčios ir tautos labui, ra
sime savo darbų nuopelnus i? 
pas žmones ir pas Dievų.

Bėgilas

mos žinios
TAYERNLOtiAH

! všs,’ jos dalis eitų jos vei- 
Kl. Užmokėjau plumberiui ‘karns, pavyzdžiui, jeigu tėvas 

nepadarė kitokios modifikaci-

AIA

TO.,

ALEKSANDRAS 
DVELIS

MirC spalių 6 d. 1934
11:45 vai. vakaro, sulaukęs pti-I 
sės amžiaus. Kilo 15 Šiaulių 
apskričio, Žagarės para-p., Sto- 
ngių kaimo. Amerikoje išgyve
no apie 25 metus.

Tallko dideliame nuliūdimo 
pusseserę Oabrtlaltienę, drau
gus ir pažĮstamus; o Lietuvoj 
seserj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5532 So. 
Kolln Avė. Laidotuvės jvyks 
ketvirtadi'en), spalių 11 d.. 15
aa'fni) 9 vai. bus atlydėtas i 
8t. Kichard'8 parapijos bažny
čią, 50th St. ir kostner Avė., 
kurioj Įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j šv. Kaziui e r? kapines.

Nuofilrdžial kvieči’amo visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanius-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Passcsefė, T>r»igai 
tr Pažįstami.

Laidotuvėms patarnauja gra-( 
bortus I. J. Zoip. le.eiv.... 
BOUlevard 6204.

25 METU JUBIL

1

LAPKRIČIO-NOV. 18 D, 1934
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

—

LABDARIŲ DIRVA

LIETUVIŲ LABDARIŲ 
JUBILIEJUS

1 Nė nepajutome kaip prašvil- 
Cicero. — Šiandie vakare, pė 20 metų nuo Lietuvių R. 

8:15 vai. tnoj po ražančiaus.'K- Labdarių Sąjungos susior- 
pamuldų įvyksta labai svar- ganizavimo. Tiesa, žymiųjų la-

• M Turiu apsaugos poiicy 
apie $3,(XX). Si poliey yra ap 
rašyta mano moteriai. Pasku
tinius metus aš labai įsiskoli
nau ir bijau, kad skolininkai 

Į neprisikabintų prie mano po- 
i hcy.

Ats. Jūs apsaugos poiicy y 
,ra palikta asmeniui, o ne, kaip 
(mes vadinam, “ėktate of the 
■ ihsured”. lt is not subject to 
jclaims of creditors”. Jeigu ta-I
msta numirtum, skolininkai ne 
galėtų prisikabinti prie apsaū 
gos.

Nors moteriškės kūnu sil
pnesnės, bet jos dažnai pra
lenkia vyrus savo tikėjimu, ir 
lengvai atlaiko šių dienų be
dievių puolimus.

bus susirinkimas visų šios ko
lonijos lietuvių Tavern biznie
rių. Susirinkimas bus 8 ‘rrtoky- 
klds kambaryje,- ant antro Šv. 
Antano parap. mokyklos auk
što. Visi ateikite. Jums svar-* 
bu. Klebonas

Mūsų gerb. klebono vardi 
nių dienoje, rūgs. 30, Kolumbo 
Vyčių Cardinal Coūncil baž
nyčioj apie 200 vyrų,, 7:30 vai. 
Mišiose privirė‘ftv. Kbfhunijų. 
klebono intencija. Po Mišių 
atnešė klebonui labai gražų

labdarių seimas bus jubilieji
nis seimas. Kaipo toks jis tu
rės būti gausingesnis ir kito- 
kesnis negu paprasti metiniai 
seimai. Į seimų prašoma atvy
kti ne tik labdarių kuopų at
stovai, bet visų draugijų ir

Saukiama talka
Būtinai yra reikalinga išva

lyti labdarių ūkio miškų. Dėl 
to kreipiamės j visus tuos vy
rus, kurie nedirba, kad atvyk
tų į talkų. Tų darbų varysime 
spalių mėn. pabaigoj ir lapkri
čio pradžioj. Talkininkams rei 
kės genėti medžius, taigi pra
šoma pasiimti kirvius ir piū- 
klus.

Ateidami į talkų šiame dar
be, sutaupysime organizacijaibdarių jėgos praretėjo. Savo organizacijų. Centro valdyba 

tarpe nebeturime kun. A. Sta- iš duos raportus ne vien iš Į keletu dolerių ir papuošime ū- 
niukyno, kun. Pr. Serafino, į praėjusių vienų metų veikimo,'k į. Centro Valdyba
kun. F. Kudirkos, Naugžemių,1 bet pasakys, kiek iš viso sų-
Sekleckio. ir kitų. Jie mus ap- junga yra nuveikusi ir kokie

NOVENOS
Ką tik išėjo iš spaudos

Novena, prie Šv. Antano 15c.
Novena Neperstojančios Pa

galbos .. ........................ • 10c
Novena prie šv. Teresėlės, 

Mažos Gėlelės antroji laida 10c
Daugiau imant, duodame 

nuolaidų
galima gauti <

“DRAUGAS’ FUB. CO., 
2334 So. Oaklev Avė.,

Chicago, 1H.

leido labai daug jiasidarbavę 
mūsų organizacijai. Jie pramy 
nė kelius, paliko gražiausių 
pavyzdžių jaunesniems eiti jų 
keliais ir dirbti savo artimo 
gerovei. Jie ant mūsų pečių 
uždėjo pareigų pradėtuosius 
darbus varyti pirmyn.

Kaip nies jjaminėsnųe savo 
organizacijos* jubiliejų? Neži-

ir didelį rožių bukietų. Mūsų'nįa> kuopos ir jų veikėjai
klebonas yra narys Kolumbo- 
Vyčių, Cardinal Council, Čice 
ro, Iii.

jos planai ateityje.
Jubiliejinis labdarių seimas 

įvyksta sekmadienį, lapkričio 
4 dienų, Dievo Apvaizdos pa
rap. salėj, Chicago, III. Laiko 
nedaug beliko. Tenka pasisku
binti su prirengiamuoju dar
bu. Kiek . girdisi, ., jau dabar 
draugijos išrinko atstovus. 
Daug jų ir aukų lietuvių lab-

9

darybės reikalams paskyrė. 
Tai užtikrino jubiliejinio sei-

Važiuojam!
Jau prasideda įdomios, rudeninės ekskursijos į 

senųjų fcuropų. Daug kas mano, kad šiuo laiku ke
liauti laivais per A t Panirk ų nepatogu, kad Lietuvoj 
nėra kas veikti. Tačiau tie, kurie yra keliavę rudens 
metu, žino, kad kelionėje tai besudaro skirtumo, o 
Lietuva yra graži visais metų sezonais. Lietuvos mie
stuose rudenį prasideda didelis judėjimas, dėl to kas 
nori pamatyti savo senosios Tėvynės kultūrinį ir vi
suomeninį veikimų, dabar laikas yta važiuoti.

Dienraščio “DRAUGO” laivakorčių agentūra iš
rūpina visus kelionei reikalingus dokumentus ir par
duoda laivakortes ant visų linijų ir visų patogiausių 
laivų. Rašykite arba atvažiuokite.

Praeitų penktadienį, vaka
re, mokyklos kambaryje susi
rinko apie 25 jaunikaičiai, ku
rie pradėjo lavintis boksinin- 
kystės. Mokytoju apsiėmė bū
ti J. Zalkus, jaunas, tvirtas ir 
geras boksininkas. Kol kas 
lavyba būna kas penktadienio 
vakarų 8 valandų parap. mo
kyklos kambaryje.

Grant Works teatro savinin
kas Walter Babitz pilnai pri
silaiko Tlie Leagųe of Decency 
taisyklių. Todėl į Grant teat» 
rą* Grant W<yrks, Cicero, be
baimės galima eiti. Ponas W. 
Babitz yra tikrai remtinas 
žmogus. Jis remia visus gerus 
darbus ir sumanymus. Garbė 
jam!

apie tai mano. Vienas dalykas
tikrai yra aiškus. Būrimasis mo pasisekimų. r

Tbl. LAFkyctte 8372

Visi Telefonai:

Liulevlčius
Gmborlns

Baldami *>to Jas

Pa tarnauja (lrtca 
gO|c h- apylinkėj.

IMAcffė Ir graži 
Koplyčia dykai 

40t»2 Archer Avie.
i M M1

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime ir lšdlrbi- 
me visokių rūšių pumhIVų Ir gra
fe Darnių.

Mūsų šeimyna speclalfeeoojM šta
me darbe imt šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytus SM 
didžiulių vartų

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re*. PENSAOOLA MII 
BELMONT 8485 

, Office: 1IILLMDK S8M 
Vlueent Roselll,

—=

Mūsų biznierius Charles Bo- 
čiūnas, turįs mėsinyčių ant ka-' 
mpo 4ūtli Ct. ir 14th Str. Ci
cero, šįmet begalo daug au
kojo visiems parapijos reika
lams, valg. produktų ir kito
kių dalykų. Parapija ir kte- 
bonas p. Bočiūnui yra begalo 
dėkingi ir taria nuoširdų a- 
čiū. Bočiūnas yra rimtas žmo
gus ir geras biznierius., Labai 
gražiai auklėja savo vaikelius.

'fhKddfl Ii Mūši] parapijos peseTrų mo
kytojų namas jau baigtfcs di
dinti ir remontuoti. Visi gėri
si ir seselės mokytojos džiau-

(Tęsinys 6 pusi.)

Yards 1741 1742
LAIDO JAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulahee Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J, F.EUDEIKIS
*

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI:
LACHAVV1CH i fASds tos 

IR BONOS
LIETUVIAI OEABOEIAI

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausta 
Rslkaie meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsit. užganėdinti 
Tel. OANai 961B arba uit 

2314 W. 23rd PU Chicago 

1438 8. 48th Ct Cioero, DL
Tek CIOKHO IM7

GRABORIUS

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius viaokieina 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Aveaue 
Chicago, I1L

—.......... .. ..... .. ~i m i......... i a

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2100

1646 West 4flth Street
TcL BOPleVM IMI—Mi»

JUOZAPAS EUDEfKIS 
IRTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

8340
5340 So. Kedzie Avė.

ertuuuc "iij ou rimui
_ tuo pačiu vaidai

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
TM. Boulev&rd 4130

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS Ir BALflAMUOTOJAi 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe 8877

J. F. RADŽ1US
Ino.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už *25.00 Ir aukftčtaft 

lfodernltka koplyčia dykai 
Mt W. 18th (M. Tel. CAJIal *174

iU. ____ Ji



—
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Trečiadienis, spalių 10, 1931
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•i VIETINES ŽINIOJ
IŠ LRKSA CHICAGOS
APSKR. SUSIRINKIMO
Sus-mas įvyko rūgs. 27 d., 

Sv. Jurgio parap. mokyklos 
kambary. Pirm. J. A. Micke
liūnas atidaręs sus-nią pareiš
kė, dėl kokios priežasties ap- 
skr. sek r. A. J. Žvirblis nega
li dalyvauti Siame sus-me. Tat 
šiam sus-mui raštininku iSri- 
nktas K. D. Rubinas.

Atstovų atsilankė 10 iš 5 
kuopų, taip pat Centro pirm 
L. Šimutis, apskr. organizato 
riai J. P. Aukštaitis, Pr. Či-

torių adresais ir siuntinėti kuo 
ponis vajaus metu, kviečiant 
dalyvauti į apskričio suvažia
vimus ir kad žinotų kuopos, 
kur atsikreipti reikalui pasi
taikius.

Priimtas Pr. Čižausko pasiū 
tymas, kad apskričio suvažia
vimai būtų taikomi kas mė
nuo vajaus metu.

KAS NAUJO DIEVO AP
VAIZDOS PARAPIJOJ

■y'!»

virtadienį su paskaita apie 
“aušrininkus’’. < '

“ Aušrininkai1’.: kas jie, 
kaip jie kovojo dėl Lietuvos, 
tai — teiųa gerb. prelegento 
kun. A. Miluke paskaitos.

Atvykęs į Chicagą kun. Mi
lukas nori susipažinti su chi- 
cagieČiaiš lietuviais; šiek-tiek 
pasiorientavęs Chicagos gyve
nimo epizoduose, mano viską

Parapijos kamivalas — hu
saras gerai sekasi. Praeitų se
kmadienį vėl salė knibždėte 
knibždėjo nuo daugybės žmo
nių. Tarp atsilankiusių matėsi 
visa eilė mūsų gerb. biznierių, 
uolių parapijos rėmėjų, kaip
tai K. Mikuckis, A. Kraujalis, (aprašyti memorialuose. 
A. Reizneris^ K. Ivanauskas,
J. Kilus, A. Grikius, J. Rakš
tis, F. Vaičis, J. Šaulytiš ir tri

jų dau-

Kun. Mitukas jau senukas,

RĖMĖJOS DŽIAUGIASI
-A - ■

Sv. Kazimiero Akad,. rėmė
jos džiaugiasi, kad šaltą, bet 
gražią rudenio dieną, rugsėjo 
30, turėjo didelį pikniką Vy 
tauto darže. Žmonių privažia
vo daug daugiau negu tikėta
si. Iš visų Chicago lietuvių ko 
lonįjų ir visokio užsiėmimo. J ų 
tarpe matės ir mūsų gerb. dva 
siškiai: pralotas M. Krušas, J. 
Paškauskas, A. Baltutis, Pr.

duosnumą. (Žinoma, nevislu- bonui raginant ir dirbant sy-
ms). Ar Sv. Antano parapijos 
žmonės įkainuos gerb, klebo
no darbus šioje parapijoje!

Sekantis suvažiavimas nu- 
tsrU laikyti apatių 28 <1. 2 v?
popiet, Aušros Vartų parap. tl’ .
svetainėj, West Side. Apskri- ?*a“ l»uk,a-.bet W»tyt,«»» va- 
,. . . , ., . . . karas ne visiems buvo pato-tls taip pat pageidauja, kadi . ., X , ... , ... ■ gus ir žadėjo kitu laiku atsibūtų Centre greičiau skelbia- lankyti. Ateinančiam sekma-

žilplaukis, bet pilnas tos se- Vaitukaitis, J. Saulinskas, V.

žauskas, svečias sus-mo narys. vienyman
ma nauji nariai, įsirašę Susi-

iš Rytinių valst. R Kalinaus 
kas, kurį pirm. pakvietė pa
kalbėti. Kalinauskas sus-mui j 
patiekė gražių minčių ir žadė
jo čia apsigyventi. Po jo kal
bėjo Centro pirm. patiekė ge
rų nurodymų veikimui vajaus 
metu.

Toliau sekė apskr. išvažia
vimo raportas. Kadangi komi
sijos pirm. Stogiūtė dėl neži
nomos priežasties neatsilankė, 
tik vienas kom. narys buvo, 
tat raportas atidėtas kitam su 
sirinkimui.

Apskr. organizatoriai J. P. 
Aukštaitis ir Pr. Cižauskas ai
škino jų sudarytus planus, kad

Apskr. pirm. pridavė laišką 
ir čekį sumoj $1.86 iš 151 kuo
pos, We8tyille, III., mokesčio 
apskričiui už 93 narius.

Apskr. kasininkas K Rubi
nas išmokėjo apskr. pirm. už 
siuntimą pasveikinimo L. R 
K. S. A. seimui 75c.

Pirm. 3. A. Mickeliūnas, 
Sn-mo rašt. K. D. Rubinas

NORTHSIDIEČIAI MINI 
SPALIU 9

dieniui yra kviečiamos visos

kiu su parapijonais, nuo 1926 
metų iki dabar atmokėta visa 
naujai užtrauktoji parap. sko
la ir senoji sumažinta. Dabar 
Šv. Antano parap. skolos tu
ri tik 38 tūkstančius ir viską, 
kas būtinai reikalinga parapi
jai.

Likusią parap. skolą cicerio 
čiai žada trumpu laiku atmo
kėti. Garbė Ciceros katali
kams, garbė jų klebonui.

Radio S. A.

Mūsų klebonas atėjo į šią 
I parapiją pavasarį 1918 m. Pa 
rapijos skola tuokart siekė 
virš 40 tūkstančių dolerių. Ne 
buvo nei bažnyčios, nei tinka 
-mos klebonijos, ųei seselėms 
mokytojoms namo. Buvo tik 
vienas aukštas dabartinio mo 
kyklos namo. Kleb. kun. Vai- 
čūnas tuoj pastatė antrą aukš
tą — mokyklą, nupirko sese
lėms namą ir nupirko daugiau 
žemės parapijai. 1926 m. pa
statė naują mūro bažnyčią ii 
ruimingą kleboniją. Iš seno

Cernauskas, B. Urba.
Piknikas buvo įvairus. Visų

skyrių rėmėjos labai gražiai 
darbavosi.

Roosevelt , Furniture Co.,
2510 W. Roosevelt Road, rė-^ taiSnyMoa rainlto
raėjų piknikų paįvairino savo|glĮ „vetainę. Dirbant tų
garsiakalbiam, muzika. Jova- yi darbą buy0 užtraokta ne- 

................................... .. rauska.s> ^''minkąs, netiktai ,maža akola Bet geražirdHai
line programa, kurių iSpildysi *Uta*. **. dykai, davė savo cįceriejiįaį nenusigando. Kle- 

. . . . . | darbininką, bet ir pats i pik-genausios vietines jėgos: dain.- * C,
t x u- L • j • niką atsilankė ir parėmė. Ma-Justas Kudirka ir dam. Ona , * , x- . A frr.- x- x j j • x • l°nu susilaukti naujų ŠvPiežiene, Jiedu dainuos patn-(
orines dainas, v 

Stasys Pieža bus vakaro ve
dėjas ir deklęmpos “aušrinin

nos energijos, knomet buvo 
knygnešys, rašytojas, skelbė
jas Lietuvoj.

Amerikoj kun. Milukas pir
mutinis pradėjo skleisti dai
liąją Lietuvos literatūrą, išlei-

GARSINKITCS “DRAUGE”

parapijos draugijos. Malonu y-' R(*arnas Kudirkoj. Alickevi‘ -- -
ra girdėti, kad net mūšų mo
kyklos alumniečiai net ir to- 
liaus gyvenantieji, P. Šaltimie 
rui vadovaujant, organizuojasi 
ir žada “in corpore” aplan
kyti “Homecoming” karai va
lą. Širdingai kviečiame.

čiaus, Basanąvįčiaus raštus. 
.Be paskaitos, įvyks muzika

PARSIDUODA
Bučernės ir grosernės fixtu- 
riai. Parsiduoda pigiai. (Ar 
ba partneriai paieško 
bučernės biznį.)

3316 So. Union Avė, 
Chicago, 111.

dėl

Ka
zimiero seserų vienuolyno prie 
telių.; ,v\- ; ' -Tyla Pagerinto* Įtadias

Ateinančio penktadienio va
karą įvyks svarbus Šv. Vardo 
vyrų draugijos susirinkimas. 
P. Tautkus, draugijos pirmi
ninkas, su savo šeimynėle yra 
išvykęs į vakacijas ir siuųČia 
pasveikinimą nėt iš tolimo* 
Floridos.

kų” parašytas eiles. Įžangos 
nebus. Visi trūuksne į salę 8 
vai. vakare pagiilausyti tėvo 
Lietuvos literąljiros Amerikoj 
paskaitos.,.. Rap.

CICEROS W
(Tęsinys iš 5 pusi.) 

giasi savo gražiu gyvenimui 
namu.

North Side. — šį vakarą, 
spalių 10 d., 8 vai., tuojau po 

. pamaldų, mūsų svetainėj įvy-
jie turėjo pasitariu,ne su apa->ksta Vilniaus užgrobun„ 14 
kriėio ir centro pinu. Vajaus',^ 8ukaktnvi, paminįjĮ^,

,1 kurias mes visi northsidie- .. ~
1. Pačios kuopos rengia va- -iaj tnrima gngirinkti- kad Šeimynos. Garbing, seueliiu su

karus su agitatyviSkomis pra-j^^^ proteRt, pria4 laukė to nepaprastai reto sei
kalbomis.

Spalių 28 d. mūsų bažnyčio
je įvyks nepaprastos iškilmės, 
t. y. aukso šliūbas Brejerių

BUDRIKO PROGRAMA

2. Apskričio ir kuopų orga
nizatoriai lankosi į visus lie
tuvių parengimus ir susirinki
muose ir trumpai pakalba a- 
pie LRKSA reikšmę.

3. Kiekviena proga kuopi; 
organizatoriai lanko lietuvių 
šeimas, tarias LRKSA reika
lais.

4. Naujai prirašytus narius 
organizatoriai skelbia “Drau
ge” ir organe “Garse”.

5. Kuodaugiausiai rašo 
“Drauge” apie vajų ir Susi- 
vienymo reikalus.

6. Apskritis stengias suorga
nizuoti naujas kuopas So. Chi- 
cagoj, Melrose Parke, Morgan 
Parke, Arclier Heights.

bonį lenką, kuris klastingai iš
plėšęs sostinę Vilnių iki šiai 
dienai mūsų brolius, vilnie
čius, šiauriausiu būdu kanki-; • <
na. i ,.
Šioms liūdnoms sukaktuvėms 

paminėti sudaryta puiki ir 
tai dienai pritaikinta progra
ma, sų dainontis gražiomis pa- 
trijotiŠkomis kalbomis ir kito
kiais pamargiūira&i8.

Tpdėl, mes, garbingi Lietu
vos vaikai, Vilniaus mylėto- 
jai, atsilankykime į tą pami
nėjimą ir atlikime savo, kai
po liętuvio-ės būtiną pareigą! 
Parodykime klastingam len
kui, ir visam pasauliui, kad 
mes, gyvendami šioje laisvės 
šalyje, nepamirštam savo tė-

mynos gyvenime įvykio ir to
dėl jų prieteliai rengiasi juos 
tinkamai pagerbti.

Artinantis rinkimams vieti
niai politikieriai bruzda. Ruo
šiama visa eilė mitingų. Gaila, 
kad 21 warde, į kurį įeina net 
dvi lietuviškos parapijos, nė
ra stipriau susiorganizavę kai 
atskira grupė. Laikas būtų tai 
padaryti ir nesiduoti kitiems 
visą laiką būti vadžiojamienis 
už nosies.

Mūsų klebonas taip sumani 
ngai viską sutvarkė, kad ir 
seselėms gražų namą parūpi
no ir parapijos skola nepadi
dėjo. Garbė gerb. klebonui už 
sumanumą, parapijonams už

P. GONRAD
FOTOGRAFAS 

Ataldarė SOoaava, mo- 
demiiki atudio bu Rot- 
lywood Avimomis. 

or:' 420 WE9T OSrd 8T.

I vysės, ją brasginame ir jos
7. Prašyti kun. klebonų ir|nan<iaj „av0 jėgas aukojame,

jų asistentų, kiek galima, dau jungos, nei kolektos, nebus, 
giau aiškinti žmonėms L. R. > Kviečia Komisija
K. S. A. svarbą. . . . . .

8. Reikalauti, kad “Garsas”1 r^''' ' U' " 
gyviau vajaus publikaciją ve
stų.

9. Siųsti kalbėtojus į A. Pe- 
ldžiaus rengiamus filmų va
karus ir visomis progomis.

KUN. MILUKAS PAS MUS
J; <

Brighton Park. — Kun. An
tanas Milukas, neseniai atvy
kęs iŠ New Yorko, kurį visuo
menininkai renomuoja tėvu 
Lietuvos literatūros Amerikoj, 
atvyks į mūsų parapiją ket-

10. Vajaus reikalams panaų 
dori radijo kur tik ir kada tik 
yra galima.

Organizatorių raportai pri- 
imti.

Pr. Cižauskas duoda pasiū
lymą, kad būtų lankoma kuo
pų susirinkimai, kad kuopos 
gyviau veiktų ir visos būtų 
atstovaujamos apskričio suva
žiavimuose, taipgi kad būtų 
sekantis apskričio susirinki
mas šaukiamas laiškais. Pasiū 
lymas priimtas.

Apskr/pirm. J. A. Mieke- 
1 tunas patiekė sumanymą 
atspausdinti porą šimtų laiš
kų au apskr. vai. ir organiza-

$1,000,000.00 
PASKOLOMS ANT 
PIRMŲ MORGIČIŲ

Labai gražią radio progra
mą patiekė Budriko krautuve 
praeitą sekmadienį, iš stoties 
WCFL, nuo 1 — 2 popiet. Dai 
navo Ascila, Čepaitis, Svenci- 
skas ir Pech. Pastarasis lietu
viams mažai girdėtas, ypatin
gai gerai pasižymėjo savo šver 
Iniu balsu, kurį, jisąi labai tin
kamai valdė. Mųzikaįę prog
ramos dalį ižpiįdė. Budriko 
kestra.

Graži ir linksma radio va
landa visų ląūkia rytoj (ket-1 
virtadierų). Nepamirškite lai-' 
ko: 7:30 — 8:.3i> vai. vakare, 
Programa eis iš stoties 
^ITHFC. Pasiklausykite.

j Choristas 
——------
“DRĄTIOAfl”

Katalikiškas!
Lietuviškas t 

l^triotišlmal...

JOHM R. BORDEN
Liėtuvia Advokatas

2201 W. Ctermak Road 
(Weat 22nd St)

(Metropolitan Stata Bank Narna) 
Valahdoa Kaadlen nuo • Iki S 

paaadėllo, SarSdoa Ir Pėtnyčloa
▼akarafa « Iki » M

Telefonas CAKal 11TB

Kamai: 6469 S. Rockwell 8t. ,

Englewood &84O—688.1

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė. 

Chleaco. UI.
TEjū. RKFVBUO 84OS

Katrie perkate anglis 1d 
dralrerlų, aiųaklte Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pinikų. "č

’V.

Naujoj Vietoj

Tirnionis Coal Co.
12100 So. Halsted St. 

Telefonai:
Pullman 8296 ir 8092

Nuošimtis tik už liku
sią sum$, ant lengvų at- 
mokėjimų nno 5 iki 20 
metų. Įstojimą ir jokių 
bausmių nereiks mokėti.

Įstok į šią draugiją ai- 
stematiškai taupyti pini
gus. Draugija moka divi
dendą nuo 4% iki 6% kas 
6 mėnesiai. Taupymo sky
rių gali pasirinkti, pavy

zdžiui: ant $1000.00 jęaH mokėti po $5.00 į mėnesį arba 
po kiek nori, kolei sumokėsi $1000.00. Draugija mokės 
dividendą ui sumokėtą sumą.

Ši Draugija yra po U. & Govęrament priežiūra ir Val
da deda pinigus į šią Draugiją. Dėl platesnių žinių 

kreipkitės į Draugiją.
2324 S. ĘIAVITT AT. 

T-sl. OANal 1678jum
diia

EDERALSAVINGS
|AND LOAN AIIOCIATION 

OP CHICAGO
MAGKIEWIGH

INSURANCE

NOTARY

RUBLIO

PERKAM 

LIETUVM- 

KUB BONUS

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST <7th STREET TeL LAPayette 1083

MM.

ALEX ALE&AUSKAS and 8ON
Pnrniture and Piano 

Moven
Seniausias Lietuvis
Movcris Chicagoje
71OO eo. TALKAM 8T. 

71M SO. ROCKWETJb ST. 
Tel. REPiiKk- 60M-0061
Mes perduodam anglie že

miausiom kainom, 
tam M. R. S7.00 ti

Su naujais radijo ne tik ga
lima pasiekt Europą, ir gra
žus balsas, bet ir geriausias ir 
pigiausias būdas pasilinksmi
nimui namubse. Muziką kokią 
nori ir kada tiktai nori. Mūsų 
žymūs dainininkai ir muzika
ntai ant rekordų visados yra 
Jums gatavi patarnauti. Jei
gu pirksi naują radio, pirk 
radio kombinaciją, o bus visi 
patenkinti. Kainos nuo

$65.00
iki

$250.00
bet tai yra muzikalis instru
mentas, kurį nesigailėsite įsi
giję-

Nauji LietuvIiUi Rekordai
''KAINOS TRUMPAM LAIKUI ATPIGINTOS

Tiktai po 50 centų Vienas
, 8,0. __ “ftle Mikas” Ir Trauk- slmnlakl Polkos. J. Dlrvella. orkestrą
UO95 __ Lietuvos Hymnae Ir Noriu Miego Polka. Lietuvių Tautiška

orkestrą. _ _
16268 — Skudutis ir Šarkis Galijotas. Niekus su orkestrą 
16261 — Studento Sapnas Ir Svetima Padang#. JI Glra|tla Ir 8. Paura 
16257 —- Vaearos Grožybės Ir Atsldhyrlmaa su Mylima. J. Pauras Ir 

Gtraltia „ .
16200 — 8enl Duok Tabako ir Elva Boba Pupu Kult Jonas Butėnas 
16204   1-2-8 BRR — Kupletai Ir Polka “Jovalas.” Dineika Ir
1626P   Aukao Mlglož Ir Meiles Tu Mums Nedainuok. S. Pauras ir

Glrattla -,
U172 — Čigonai Ir Vakar Vakarti). Budriko Radio orkestrą 
16014 — Klausyk Mylimoji Ir Burdlnglerius Praktlkuoje. Žiūronas Ir 

Grupa' )
1602} — Gaapadlnea Banklstas Ir Pas MotlnBlB. J. Žiūronis Ir Grupa 
14026 — Sddžlu Po Langdllu ir Pas Močiutė Augau. Krasauskiene Ir 

ValtertūtB
16024 — Per vilnis — Valcas Ir Negtamlrik Manės — Polka. Instru- 

mentalMkas trljo s
16029 — IJnomlrris Ir Užgavėnės J. Žiūronas Ir Grupa 
16041 ■— Dlemantas Polka Ir Galinas Polka. Kaimo orkestrą 
16041 — Laivine Ir Uimlrftl T«vu Kapus. Jonas Butėnas 
26022 — Atsiskubino BetlCJun Ir Gul Šiandienų. Brooklyno Mlsrus 

Kvartetas
26042.— Kad Galėčiau Ir Varguolių Llflda Sipavičiūte 
26074 — Pas Malūnėli — Valcas Ir Ant Kiemelio — Pelka. Karlžkas 

" betiaa ^-r T s- '
36080 — Godelis Urtdas Maiše. A. Vanagaitis Ir K. Kraučūnas 
260(6 — Ku-Ku —Valcas Ir Tėvynės — Polka. Tarptautinė orkestrą 
26086 — Bučkio — Valcas Ir Nauja — Polka
269(7 — BernuMI Nevesk Pačios Ir Sibiro Tremtinys Juosas OlSauskas 
2«9(( — Kur Nemunas Ir Dauguva ir Bmūkiej Vainikėlis J. OlėauAaa 
((091 —Linksmas Jaunimėlis — Polka Ir Agotėlės — Valcas. Sofclu 

, orkestrą. ' ..
2(092 — Ant Marių Krantelio ir Prirodlno Seni Žmones. Jonas Butėnas 
26094 — Ot Cla-čla Ir Ganėm Aveles. Mare 8trumsklen6 Ir P. Petrai

tis , . ‘
2(096 — Grybai Ir Levendrėlta Mara 8trumsklenė Ir P. Petraitis 
2(096 — Lietuvaitė — Polka Ir Močiute — Valcas. Armonlmu duetas
26097 — Gn.padine Razallja Ir Jonas Pas Rože. S .Plika ir M. Žemai-

taltB
26098 —j Barboryte Noa) Trina Ir Alutis Ir 2emės Rojus. S. Pliks Ir

M. žemaltaite
2(099 — Obuolya Ir Atmatnlnku Daina. Petras Petraitis
2(t02 — DMmleačIo Ir Kares Laiku Polkos. Juoso Sasnausko orkestrą
2(106 — Angelai Gied Danguje Ir Tyliąja Nalkt). Petras Petrraltls
26106 — Mano Tėvelis — Valcas ir Ar žinai Kaip Gerai — Polka P.

— Sarpallaus orkestrą
26107 —Džiaugsmo — Valcas ir Kraičio Polka, P. 8arpa1lausork.
>000 — 21 Metų Kalėjime Ir Varpelis — Valcas. S. Rimkus Ir Sud

riko orkestrą
(001 — Daktaras Ir 7 — Pačios. S. Rimkus Ir Budriko Radio ork.
2002 — 4 — Ratai Ir Meiles Karalaitis. K. Pažerskls Ir Budriko Ra-

dlo orkestrą ? >
Pirkėjos pirkdamas 6 rekordus, gaus $3.00 vertės lie

tuviškų gaidų dykai.

Priziuntimas Amerikoje 50 centų, o į Canadą $1.00. 
Rankiniai gramafonai atpiginti iki $2.85 
Midget Radio po $6.90

Jos.F. Sudrik Ine.

Lietuvii 
iki 2 vai

I
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705—8187

ų programas WCFL, 970 k. kas nedėldienį nuo 
ii. po piet.
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