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LIETUVA UŽDRAUDĖ IŠVEŽTI AUKSA
TAS PADARYTA LITO 

APSAUGAI

Pagaliau užbaigti rinkimai 
Klaipėdos krašte

VOKIETININKAI KRIKŠTAUJA; GIRDI, 
JIE LAIMĖJĘ

KAUNAS, spal. 1. — Lie- aipėdos krašte. Krašto guber 
tuvos vyriausybė paskelbė js- natorius leido kai kuriems i 
tatynių, kuriuo uždrausta iš preeinktams pratęsti balsavi- 1 
Lietuvos išvežti svetinių kraš- mus vakar iki 11.-00 vakaro, 
tų pinigus ir auksų be speeia- Krašto autoritetai tvirtina,' 
Jaus vyriausybės leidimo. kad 95% balsuotojų dalyva-

Tuo keliu norima apsaugo- vo rinkimuose, 
ti lito pastovumų. Be to, vy-i Vakar dieną rinkiniai pra-1 
riausybė imasi kontroliuoti ėjo koramiausia. Yokietinin- 
svetimos valiutos mainybos kai niekur nedrįso kelti trink 
transakcijas. į šmo.

Šių priemonių imtasi pa-! Dėžutės su balintais šian- 
blogėjus krašte ekonominiam dien iš viso krašto suvežą-1 
stoviui, taip pat, kad suvar- mos čia į vidurinės mokyklos į 
žius žydams didelių pinigu , vienų salių, kur bus skaičiuo- 
sumų išvežimų nusikeliant jie- jami paduoti balsai. Balsavi-1

LIETUVOS KARIUOMENĖ KLAIPĖDOJE

Lietuvos kariuomenės paradas turgaus aikštėje, Klaijiėdos mieste. (Acme.)

EGIPTE SĄJŪDIS PRIEŠ 

ANGLIJĄ

Londonas už tai kaltina italų 
propagandą

ITALIJOS AMBASADO- i “ND0N^t. -■n n n nr Anglija susilaukia didelių ne-RIUS TARĖSI su hoare : smagumų Egipte. Pasireiškia
______ , rimtas sųjudis prieš Angliju.

LONDONAS, spal. 1. — |Cia spėjama, kad to sąjūdžio 
Italijos ambasadorius Britą- užpakalyje yra italai, 
ni.jai, Dino Brandi, atlankė Egiptiečiai nacionalistai pa 
Anglijos užsienių reikalų sek- reiškia, kad Anglija su dan- 
retorių Sir Samuelį Hoare. timis ir nagais Ženevoje ko-

Pereitą šeštadienį Mussoli- voja už Etiopijos ir kitų 
ni paskelliė, kad Italija pagei kraštų nepriklausomybę, o pa 
nauja taikos su Anglija ir su fį nė neužsimena apie reika- 
savo žygiais Afrikoje nieku lingu nepriklausomybės pri- 
būdu neturi pasiryžimo kliu- pažinimą Egiptui.

ms į Palestiną.
Kalbama, kad vyriausybė, 

planuoja sumažinti lito vertę 
(paskelbti devaliuacijų). Po- bus

mų komisija pirmiau turės
nutarti, kada pradėti balintus l 
skaičiuoti ir kokios

laikomasi skait

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS KALBĖS VAIKAMS 

IR MOKYTOJAMS
WAKH f N41TON, Tngs. M • pgus SCviK

P0PIEŽ1US GRIŽO 
VATIKANAN

VATIKANAS, spal.-1. 
Šventasis Tėias t Popiežius

JANUŠAUSKIENĖ, KUOIR- "1"a™ 
KA “DRAUGO” RADIJO ,n '"7” Tik. .tania, kad, rasi, apie virsim-PROGRAMOJE nėtų Mussrolinio pareiškimų.

Matyt, jis plačiau išaiškino
g^^'fttafKttnr-i-nTo r:3O iki 4:30 aPie tai' ka<1 Italija nesiekia 1|H,n<v<arų grjzo

draug yra gandai, kad, rasi, Kalbama, kad balsavimų da- arkivyskupas (A. iG. Cicogna- 
ministerių kabinete bus pada-į viniai bus žinomi tik apie at- ni, spalių 30 d. ryto kalliės

tvarkosi— Apaštališkas delegatas J- Vatikanan po vasarojimo Gan val- P° pietų “Draugo” radi- aeslltikimų su Anglija, 
čiuojant. Valstybėms, Jo Ekscelencija (lolfo rfimuoap. jo v

ryti koki tai pakitimai. einančios savaitės pradžių.
---------------------- į Vietos vokietininkai krik-

K LAI PĖDA, spal. 1. — Tik štauja šūkaudami, kad jie lai- 
šiandiei: apie pusiaunakti pa-.mėję rinkimus. Bet lai klau- 
sibaigė rinkiniai seimeliu K l-' simas.

per radijų katalikiškų moky
klų vaikams ir mokytojams 
joms.

Apie tai praneša Krikščio-

IŠGELBĖTA 710 KELEIVIŲ 
IR ĮGULOS

jo valandų iš stoties WEDC
dainuos p. Marijona Janu- VILIJAMPOLĖS PEŠTUKAI 
šauskienė, žymioji solistė. NUBAUSTI

Tuo būdu sukeliama nepa
prastai opi politinė situacija.

Svarbiausias egiptiečių sų
judis pasireiškia Libijos pa
sieniais. Anglijos autoritetai 
sutraukia ten daugiau kariuo-

PRISIPAŽINO PARDUO
TUVĖS PADEGIME

ŠAUKS LEGISLATŪRA BUTAI TURI BOT APŠIL-
NEPAPRASTON SESIJON DOMI
 

SPRINGFIELD, III., spal. Į Chicagos sveikumo departa 
L — Gubernatorius Horneris j mentas paskelliė įspėjimų ap- 1

Taip pat dainuos ir Justas
Kudirka, operos artistas. lA- KAI NAS. - Prie Voldc- -----------
bu dalyvaus ir “Drauao” l"‘,,(’ Vilija,n|Hilė.ie buvo už- Dar du asmenys daugiau 

NPW : Kelerte, »'"i kdi žydai ir apkulti, o mirė nuo sužeidimo p.,^vy
riškos Doktrinos samhrolijos ,. ’F8!' L ~ ivyksiaaėiam spali, 13 d. Gi- <lahar- Iškartojo bus, ga.sr, namuose 558 T*
■ I loUa"į «ar mimo Pan. Svč. Mar. parap. 18 priešingo «•'«- "r *“• 1(1(1 "™(> *«

latvis Rotterdam su 460 kelei-| ■ Incidentui pradžių davė 1(1 a-^"ei.ų.krašto centras.
x salėje.

Dr-as Aleksandras Jovaiša, nienkas įvykis. Eidami gatve Policija suėmė parduotuvės
Amer. Liet. Medicinos Mok- ! Pora i&igėrusių vyrų pečiu savininkų Frank Vitale, kurs
slo akad. narys, kalbės apie pastūmė sutiktų žydų su žyde. po ilgų kvotimų pagaliau iš-

Kai kurie chicagiečiai kr- *•«•“ -- sveikatų. Tie pakėlė triukšmų ir, griež-, pažino, kad jis už 100 dol.
. skubo pagalbon ir paėmė iš |

SMERKIA MAŽĄ ATLY
GINIMĄ

vių užplaukė ant seklumos už 
40 mylių rytuose nuo Jamai
kos ir prakiuro.

Britų garlaivis Ariguani su

rengiasi sušaukti legislatūrų i artamentinių namų savinin- 
nepapraston sesijon spalių kams, kad nuo spalių m. 1 d.
m. 8 d.

.Bus svarstomas 
’nsijų klausimas ir bedarbių 

šelpimo mašinerijos pertvar- 
kvnias.

fipės pas prezidentų Roose- 
veltų protestuodami prieš

Rotterdamo visus keleivius ir
,VD.... v n • • i250 isu1^- Be to’
TV PA skiriam, ma-z, atlygini- „„ ir dn|j
m, bedarbiams darbininką- Po RoMeMam gavo pro-
H1®* gos pakilti ir savo pajėgomis

Nuo 8.:30 ryto iki 10:30 va Dvasininkai pažymi, kad 53 plauUtį į Kingstonų. Viskas I 
ro turi būt mažiausia 68 dol. per mėnesį už rankų dar- baigėsi laimingai.

tai reagavę, susiėmė už krū- nusamdęs J. DiChiari, 31 m. 
tų. J triukšmo vietų subėgo a- amž., padegti parduotuvę, ku 

mos, kuri visais žvilgiais bus pie .100 žmonių, daugiausia ri buvus mažai pelninga. A-

Nepamirškite šiandien pa
klausyti “Draugo” progra-

visi butai turi būt atitinka- 
senatvės mai apšildomi.

ŠUO SUKANDŽIOJO 
MINISTERJ

karo
laipsniai šilumos. (Apartamen- 
tinių namų savininkai bus at- 
sakomingi už butų nešildymų.

PRAHA,’ spal. 1. — Šuo 
skaudžiai sukandžiojo Čeko
slovakijos užs. reikalų mini- 
sterį Benesų. Ministeris paini 
tas ligoninėn, kur jam suteik
ta pagalba nuo bidrofobijos 
įsimetimo.

Šuo priklauso Čekoslovaki
jos pasiuntiniui Austrijai Fi- 
erlingerui.

AREŠTUOTA ŠIMTAI 
STUDENTŲ

ANGLAI VALO MALTOS 
SALĄ

LONDONAS, spal. 1. — 
Anglijos autoritetai pradėjo 
valymo darbų Malta saloje, 
kad iš ten pašalinus italus 
propagandininkus.

Keletas italų jau deportuo 
ta. Kitiems gi uždrausta grįž 
ti salon.

HAVANA, spal. 1. — Ap
ie 2,(XX) studentų susirinko į 
Colon kapus, kad ten pager
bus prieš penkerius metus pa 
laidotų savo draugų studentų 
Rafael Tre jo, kurį nužudė 
tuometinio Kubos preziden
to Macbado agentai.

Policija puolė studentus ir 
kelis šimtus jų areštavo.

AMERIKOS LEGIJONO 
KAPELIONAS

ST. LOUIS, Mo., spal. 1. — 
Įvykusiam čia Amerikos Le- 
legijono suvažiavime kapelio
nu išrinktas kun. Ti D. Ken- 
nedy iš Šio miesto.

per mėnesį už rankų 
bų yra stačiai nepakenčiama 
ir neteisinga.

Jie reikalauja, kad darbi
ninkams per mėnesį turėtų 
būt mokama mažiausia nors 
10 nuošimčių daugiau to, kas 
mokama jiems šelpimo keliu.

-Vyriausybės pastangomis 
pabrangintas pragyvenimas, 
o atlyginimas nedidinamas. 
Kaip darbininkai gali gyven
ti s u mažu atlyginimu?

GAL NUTARS GRĄŽINTI 
MONARKIJĄ

ATĖNAI, spal. 1. — Grai
kų vyriausybė sušaukia par
lamentų sesijon spalių 10 d., 
trimis savaitėmis anksčiau 
prie& įvyksiant plebiscitui mo- 
narkijos atstatymo klausimu.

Spėjama, kad gal vyriausy
bė patars parlamentui be ple
biscito grąžinti monarkijų.

įdomi.

RAMIOSIOS NAKTYS 
NEW YORKE

KAUNAS. — Rugsėjo 1 
d. bedarbių įregistruota 869 
žmonės, iš jų 335 juodadar
biai, 116 tarnaičių etc. Inteli- 
gentinių profesijų žmonių be 
darbo buvo 87. Inteligentais 
bedarbiais rūpintis norima su 
daryti tam tikrų organizaci

žydų, lazdomis ir peiliais ne- reštuotas DiChiari išsigina. 
Šinų. Lietuviai Svetlikauskas Be to suimta kpletas F Vi_ 
ir \ aliulis buvo garokai su- ja|e giminių ir bičiulių, kn- 
žeisti, o vienam is jų perdur- rje nuodugniai kvošiami. 
ta net krutinės ląstą. (Visi 10 žuvusiųjų bus lai-

NEW YORK, spal. 1. — Šių sprendė Kauno A- jojami rytoj su pamaldomis
Per šį visų spalių mėnesį šia- pygardos Teismas. Pirminiu- Angelų Sargų bažnyčioje, For 
me mieste įvedamos koramiau kavo p. Bortkevicius. Kaltino (p,er ir Desplaines gat.
sios naktys. Miesto majoras prok. pad. p. Steponaitis, ku--------------------
vakar vakarų per radijų apie i r>s« nurodęs, kad gal eai e- ISTANBULAS, Turkija, 
tai paskelbė gyventojams ir žydų “revanšas” už n- ųpaj j — Juodosios jūros 
vizitoriams. Miesto įstatymu nuos įvykius, reikalavo kalti- aujra užliejo 4 kaimus Ana- 
yra uždrausta nuo 11:00 iš ninkus griežtai nubausti. Tei- lo|jj os pakraščiais. Prigėrė

.... .... vakaro iki 7:00 rvto mieste smas isteisino tik \ienų Zv- a.)lp 39 asmenų.
. , -. . kelti bet kokį bildesį, naudo- i dbergų, o Gurvieių nubaudė ------------r> Apskr. \ irsinin- . ,Lc - . . r» • _____ 2 _________ _ 2.______________ inz,r» »nro c + zv l'O LiIIIUA Z n 1 / 2 A ■ T A W

jų, kurios 
i tinti Kauno 
kui.

Per liepos ir rugpiūčio mė 
nesį bedarbių buvo įregistruo
ta 2,875, pernai 1,583. Šiemet ... . . ....
iš iu iravo darbo 2 006 žmo imyhei ir *3™*^ P^dsim
is jų gaxo darbo 2,006 žmo- ------------------- D|ENy už KIEKVIENĄ
n _________ JAPONAI SIUNČIA KARO PAVOGTĄ VIŠTĄ

ti automobilių ragelius, trau- b mėn. jiaprasto kalėjimo, Zei- 
s (kinių ir laivų švilpynes, radi- gėris, Vatkinas ir Gempelis 

jų ir kitokį triukšmavimų, po 4 mėn., Zeigerienė — 2
kas galėtų kenkti miesto ra- | mėn.

LOS ANGELES, Cal., spal. 
1. — Prez. Rooseveltas čia 
gausingam piliečių susirinki
me sakė prakallių. Jis pažy
mėjo, kad kraštas jau “pra
simušė per šiurpių audrų ir 
pasiekė pragiedrėjusias die
nas. ’ ’

LAIVUS 9
LONDONAS, spal. 1. — 

Japonija pasiuntė septynis ka 
ro laivus į S\vatowų, Kini- 
jon. Tonai kiniečiai skyrė di
delius mokesčius už japonų 
prekes. Iš to pasireiškė ten 
rimti nesusipratimai.

, v > lt- i.

“DRAUGO” ADMINISTRA
TORIAUS NAUJAS TELE

FONAS CANAL 2821

ALEKANDRTA, Va., spal. 
1. — Negras Buster ITarris, 
20 111. amž., prisipažino teis
me, kad jis pavogęs penkias 
vištas. I

Teisėjas Duncan nubaudė 
jį po 30 dienų kalėti už kiek
vienų vištų.

Šaukiant “Draugo” admi
nistratorių kun. J. Mačiulio- 
nj, M.I.C., telefonu, prašo
ma šaukti JJ šiuo numeriu: 
CANAL 2821.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatomas pragie
drėjimas; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMA

PRIELANKUS ANGLŲ 2ODI3

Besiartinant Klaipėdos krašto rinkimams, 
viso pasaulio spauda daug rašė apie lietuvių 
vokiečių santykius ir įvairiausias išvadas da
rė. Prielankų žodį tarė anglų spauda. Did
žiulis Londono dienraštis ‘•Times’’, atsaky
damas į Hitlerio ir vokiečių laikraščių grų- 
sinimus Lietuvai rinkimų išvakarėse, užsto
ja Lietuvų ir sako, kad malonus ir sveikin
tinas Lietuvos vyriausybės pakvietimas bri
tų, prancūzų ir italų vyriausybėms atsiųsti 
savo atstovus steliėti Klaųiėdoj įvykstančių 
rinkimų. Vadinas, Lietuva to nebijo, nes ji 
deisėtai elgiasi, konvencijos nelaužo ir nau
jas įstatymas tos konvencijos dėsniams ne
nusidedu. Londono laikraštis teisingai pabrė-

I šiurio, kad Amerikos lietuviams nieko 
kito nebeliks daryti, kaip mesti viskų į šalį 
ir transatlantinius skridimus organizuoti. 
Mat, jau ir trečias, unot Kampininko, “skra- 
jus” organizuojamas. Sunku būt užtikrinti, 
kad neatsiras ketvirtas ir penktas. Stebėti
na, kad visi imasi arbu “užbaigti Dariaus 
ir Girėno kelionę”, arba skristi jų keliais. 
Vyrai, nenaudokite garbingojo Dariaus ir Gi
rėno vardo savo reikalams. Jei jau ryžtatės 
skristi, tai darykit savo vardu. Darius ir 
Girėnas savo žygį užbaigė, plačiui pasauly
je iškeblami mūsų tautos vardų. Nors ir 
kažin kiek kurtų Atlantu perskrisite, jūsų 
žygio pasaulis ir mūsų tauta tiek nebeįver 
tins, kiek įvertino pirmųjų Atlanto nugalė 
tojų Dariaus ir Girėno žygį. Jie skrido tan
ios garbei pakelti, tam tikslui ir savo gal
vas paguldė, bet jūsų tikslai neaiškūs, mig
loti. Jei darot iš skridimų kokių sau karjerų, 
ar biznį, darykite tai savo vardu.

Kristaus Trijumfas Gevelande MlltjUS ik POffllS, Palaimistasis M
kas, Kij Norima Iškelti i Sventimsios

Prie vienos protestantų bažnyčios Mont- 
realv buvo prilipdytas plakatas, kur buvo 
išniekinimą Katalikų Bažnyčia. Tos protes- n,*nK*ausias. 
tuntų bažnyčios pastorius už tai buvo teismo 
nubaustas $100.

LIEiUvĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. šimutis -

NEW YORKE

Tuo luiku, kiniu Kristų, Jo 
Bažnyčių, kunigus ir tikin
čiuosius įvairiausiais būdais 
pajuokiu, persekioja ir žudo 
Meksikoj, Rusijoj, Vokietijoj 
ir kai kuriose kitose šalyse, 
tui tuo, sukau, pačiu laiku di
džiulis Clevelaudo miestas pa
sipuošė vėliavomis ir prisipil
dė šimtais tūkstančių tikin
tųjų* lydinčių Eucharistinį 
Kristų Karalių gatvėmis su 
nulenktomis galvomis pro pra 
einantį savo Išganytojų.

Tautinis visos Amerikos se
ptintasis Eucharistinis Kon
gresas, buvęs Clevelando mie
ste per tris dienas 25 ir 27 
rugsėjo, praėjo su negirdėtu 
pasisekimu. Iš visų 7 kongre
sų šis paskutinis buvo did
žiausias, gražiausias ir (iasek- 

Katalikiškos žino i 
mų širdys šiais depresijos lai- j 
kais pajuto savo Eucharisti-' 
nio Mokytojo kvietimų: “Ei
kite prie manęs visi, kurie va
rgstate ir apsunkinti esate aš 
jus atgaivinsiu” ir iš visų pla
čiosios Amerikos miestų ir 
miestelių suplaukė pusmflijo- 
n i nė minia.

Ibomis atlikti išpažintį. Ant 
kiekvienus klausyklos buvo pu 
rasas, skelbiantis, kokia kul
ia ten klausoma išpažinties. 
Tarp daugybės kalbų matėsi 
ir lietuvių. Prieš Kongreso už- 
liuigų iš vakaro daugybė ku-

Anierikoje yra dvylika mi- pusišveiitimo ir atjautimo sro- 
lijunų juodukų neprigulinčių vė. 'lik verčiamas, jis priim- 
prie Kutai ik ų Bužnyčios. Jei davo atlyginimų už savo pa- 
Šv. Motina Bažnyčia iškels pa- tarnavimų. Ir tai kada gavęs, 
laimintųjį Martinų de Porres, sugrįžęs savo kirpyklon jų

susėdo klausyti išpažin- juodukų dominikonų vienuolį atiduodavo pavargėliams. Mn- 
tukstančiai skverbėsi broliukų, į šventuosius, tai mi- įtinus degte degė Dievo mei

li igų 

ties,
prie dvasinių maudyklių, nes lijonai rusės brolių bus pairau- 
buvo paskelbta, kad vidurna- kti prie šv. Katalikų Tikėji- 
ktyj Stadijume bus dalinama mo. Ištiktųjų, čia yra proga 
po Kardinolo ilayes Mišių šv. visiems katalikams vykdyti di- 
Kom unija, nors tai nepyko, dį katalikiškos akcijos darbų 
m s perdaug prisikimšo žino- _ melstis, kad Martinas de 
nių ir kunigams priėjimas su ' Porres taptų paskelbtas šven- 
Koiiiunija prie žmonių nebuvo tuoju.
įmanomas. Dėl to Komunijų “Jo iškėlimą

le ir, laikui bėgant, kaip ir 
visi Dievo šventieji padarė, 
pradėjo neapkęsti pasaulio ga
r bes 
mas
sti, prašėsi būti priimtu į Sv. 
Dominiko trečių ordinų.

Jo prašymas liko išklausy-

ir linksmybės. Trokšda 
visiškai Dievui pasišv*. 

prašėsi būti priimtu į

į šventuosius, tus ir jis buvo priimtas į šv. 
rašo dominikonų generolas tė- Ražančiaus vienuolynų. č’įį

žia, kad:
“Titlesų pasakius, lietuviai ir vokiečiai 

buvo besugyvenų gražiuoju Klaipėdos 
krašte, vokiečiai iš esmės yra mies
tiečiai, lietuviai — kaimiečiai, — kol iš 
anapus sienos nebuvo importuota šovi
nistinė nacijonalsocializmo doktrina”. 
Toliau “Times” pažymi, kad toji doktri

na davė pradžių mažam sųjudžiui tarp vo
kiškai kalbančių krašto gyventojų, kurie jau 
nebesitenkino jialaikyti aukštų vokiečių kul
tūros standardų, bet siekė glaudesnių |>olitš- 
nių santykių su reicho vokiečiais. Tokia 
naeijonalsocialistinės mažumos veikla įsipy
ko geriausiam gyventojų elementui, tiek vo
kiečiams, tiek lietuviams. Tai paveikė ir į 
Lietuvos vyriausybę, kuri, nežiūrint visų jai 
daromų nemalonumų, laikosi Klaųiėdos kon
vencijos dėsnių ir rinkimus tvarkė bešališkai.

turėjo priimti įvairiose mies
to bažnyčiose.

Dar kas daugiausiai suža- šventųjį globėjų ir tuomi neš- n įėjo giliu nusižeminimu, nuo-] 
lutos laikydamas save nevei- 
čiausiu už visus broliukus vie
nuolius. Galima suprasti, kad 
broliai vienuoliai atviromis ra
nkomis priėmė šį dorų, šventų 
ir išmintingų jaunuolį savo 
turpan. Po devynerių metų 
Martinas lapo Šv. Dominiko 
pirmo ordino, broliuku vienuo 
liu. Ir tai jis padalė, po vy
lesniųjų įsakymu ir iš paklu

vejos visus, tai

Kartų išsirengi kelionėn, taip ir nori, 
kad greičiau atsiekti kelionės tikslų. Nuvy- '
kušį N«- York,), jautėme, ka.l vi».lėlio jaujj AuditoriuIn buvo „ausaki- graudino tas 
esame arčiau Lietuvos, nes netoli tflksraneio • lll5ai pripild.vta deiimtimis tū 
mailių jau nukeliavome. Stotyje p. Grisių
pasitiko jo giminės ir visi drauge nuvykome 
į Prancūzų linijos raštinę atlikti kai kurių 
kelionės reikalų Šios laivų kompanijos ofi
sus yra labai gražiam name vadinamam Ku
ilio City, prie garsiosios Fiftb Avenue. Ofi
sas didelis ir tikrai skoningai išpuoštas. Tuo 
prancūzai, matyt, nori kelti savo tautos pres- 
tyžių ir patraukti turistus keliauti jų lai
vais. Ofise sutikom CbicaVis skyriaus vedėją 
p. Nolan, kuris mane supažindino su pran
cūzų laivų linijos generaliniu vedėju.

Per visas tris dienas didžio-

i vas Gillet, suteiktų juodukams gyvendamas Maitinas pasižl

Iš čia vykome į Šv. Panelės Apreiškimo

tas nepapras- tų šviesų ir tiesų milijonams 
kada vidumak- j juodukų paskendusių tamsy

bėse ir mirties šešėlyje”.
* # M

tas vaizdas, 
tvj iš trečiadienio į ketvirta
dienį, laike kardinolo Ilayes 
Mišių stadijume staiga užge
so visos šviesos, o sužibėjo 
150,000 žvakių žmonių ranko
se... Niekas negali aprašyti, 
nei perduoti to įspūdžio, turi 
pats žmogus ten būti n visa 
matyti!

Taip pat antrųjų Kongreso 
dienų iki ašarų kiekvienų su- 

reginys, kada
Švenčiausiojo Sakramento a-

‘ kstančių maldininkų. 3-4, tūks- 1 doracijos valandoj apie 5 tflk-
• tunčiai kunigų, suviršum 100 
vyskupų klausė pirmųjų dienų 
pontifikalinių Popiežiaus de
legato Kardinolo Hayes šv. 

j Mišių. Jš šimtų tūkstančių 
krūtinių veržėsi šv. giesmės 
ir kartu su angelų, žmogaus 
ausiai nepasiekiamais balsais, 
pynėsi apie Kristaus Kara
liaus sostų.

Pamačius tokias nesuskaito
mas žmonių rtiinias, tarp ku-

I

stančiai kunigų ir vyskupų 
pakėlė abidvi rankas į alto
rių giedojo “Pater Noster”! 

Dabar paskutinė diena. Kaip

Martinas de Porres gimė 
1579 m. Limos mieste, Peru 
valstybėje, Pietinėje Ameriko
je. Jo tėvas buvo Don Juan 
de Porres, Ispanijos pilietis, 
ir Alcantaros raitelis. Jo mo
tina, Ona Velasąues, buvo iš-
liuosuota juoduke vergė, Pa- žnybęs įžado.
narnos Centralinės Amerikos 
pilietė.

Jaunasis Maltinukas pašve
ntė savo jaunystę kirpėjo (ba- 
rberio) amate. Maltinukas pa
veldėjo savo motinos išraiškų 
bei juodų rasę. Išdidus jo bal
tas tėvus Don Juan de Porresjų aprašyti?.. Nėra tokių žod

žių, nėra išsireiškimų, kad atmetė ir visai neapkentė, 
nors dalelę galėčiau skaityto
jams perduoti, kų mačiau ir 
girdėjau. Tiesiog nesuskaito
mos minios apsupo Auditori-

Jau iš kūdikystės Martinu- 
kas pasižymėjo nusižeminimu, 
kuklumu, vargšų gailestingu
mu ir ištverme, šiam prakil
niam jaunuoliui besivystant,

parap. salę, Brooklyn, N. Y., kur turėjo pra- rių pilna ir žymiausių mokslo procesija. Visokių tautų, 
sidėti svarbus Federacijos tarybos suvažin-! profesorių ir aukščiausių vai- šokių luomų, visokių orgaui-

SOCIALISTŲ ŠMEIŽTAI

Vakar trumpai rašėme apie socialistų i 
laikraščio “N-nų” šmeižtus, leidžiamus Se
kt rų Kazimieriečių Lietuvoje adresu. ‘N-nos’,
pasinaudojusios “l.i tuvos Žinių” raštiniu a- 
pie G. Navaslauskaitę, neva paliėgusių iš Pa
žaislio vienuolyno, išdrįso šių įstaigų pava
dinti inkvizicijos urvu. Vakar dienos laidoje 
tas* šlamštas ištisai jMikaitojo “L. Ž.” pa
leistų šmeižtų, kuriuo džiaugėsi lyg vaikas 
geležėlę radęs.

Tačiuu. pasirodo, kad už tų šmeižtų “L. 
E.” turės atsakyti teisme. Dėl to ir “N.” 
keblioje palietyje atsidurs.

“Ryto” 212 nr. randame Pažaislio vie
nuolyno kapeliono kun. V. Dargiu tokį rasi 
nį, kuris pats už save kalba:

“Nt seniai “ Lietuvos Žiniose” buvo 
įdėtas biaurus šmeižtas apie seseris Ka- 
zimierietes, gyvenančias Pažaislio vienuo
lyne. l'ž tai “Lietuvos Žinioms” keliama 
teisme byla.

“Tuo tarpu visuomenės žiniai prane
šama, kad Genė Navaslauskaitę, kurios 
būk pasakojimais savo šmeižte “Lietu
vos Žinios” remiasi, niekados negyveno 
Pažaislio vienuolyne ir tokiu būdu iš jo 
nepaliėgo, ir kad visas straipsnis, skau
džiai įžeidžiantis vienuoles, nuo pradžios 
iki pabaigos yra grynas melas ir prasi
manymas”.
Taigi, nei “L. Ž.” nei Chiragos socialis

tams niųiavyko a|išmeižti garbingųjų įstaigų 
Lietuvoje. Jie turės už tai atsakyti teisme.

l>ėl to bjauraus šmeižto reikia reikšti 
užuojautos Pažaislio vienuolynui ir vienuo; 
lems, tačiau reikia su |wsigailėjiinu žiūrėti 
ir į jų šmeižikus, visokio plauko socialistus 
ir bedievius, kurie tikrai nežino kų jie daro.

vimo posėdis. Tai buvo liepos 30 d., apie 10 
vai. ryto.

Tarybos suvažiavimas 
svarbiu tikslu.

buvo sušauktas

! džius atstovų ir šimtai tūks
tančių paprastų vargo žmone
lių. nejučiomis veržiasi kiek
vienam dalyviui klausimas:,l

Palaimintasis Martinas bu
vo pavyzdingas vienuolis. Tro 
ško įgyti visas dorybes, kad 
tokiu būdu galėtų tapti tobu
lesniu. Nusižeminimas buvo jo 
sielos skraistė. Jis su giliau
siu džiaugsmu atlikdavo visus 
jam užduotus namų ruošos da
rbelius. Priėmė visus atstumus 
bei pažeminimus su tikrai Die
vui atsidavusia vienuoliška 
dvasia, nuolatos atsiduodamas 
Dievo Apvaizdai ir Jos glo
bai. Kuo aukštesnis tapo jo 
tobulybės laipsnis, tuo dau
giau Martinas manė esųs di
desnis nusidėjėlis. Kada jį 
kas bardavo, jis nuošlnlžiai 
jam už tai padėkodavo, atsi
prašydavo ir prižadėdavo a- 

i leityje tapti geresniu. Būda- 
' vo net pasiryžęs pabučiuoti jų 
kojas. Kartų kada vienuolijo
je buvo nedateklius, Martinas 
paprašė savo vyresniojo, kad 
jis jį parduotų vergijon, sa
kydamas, kad esųs nenaudin
gas vienuolijai ir, kad kitas 
viešpats jį privers prie darbo 
jungo.

Ne vienas gal nustebs jo 
rbštumu ir, net užklaus, if 
jis tų viskų gulėjo atlikti? 
dinas kas rytas prikeldav^ 
savo brolius vienuolius; aprū
pindavo ligonius; buvo vienuo 
lyno kirpėjas (barbens); pri
žiūrėjo vienuolių drabužius; 
išdalindavo kasdien pavargė
liams išmaldas; atlikdavo į- 
vairias uitas — ypač. sunkiau
sias ir negarbingiausias parei
gus. Jo gailestingumo darbui 
taip išgarsėjo, kad jis liko ži
nomas visų Limos miesto Žmo^

uiii, iš kur turėjo prasidėti su 
Švenčiausiuoju Sakramentu !v>stėsi jame didesnė Dievo ir 

vj artimo meilė; ypač ligonių ir 
vargšų užuojauta. Nesmerkė 
tuos, kurie jo neapkęsdavo, 
nes laikė save didžiausiu nu
sidėjėliu, vertu paniekos. Kad 
palengvinus ligonių ir varg
šų ligas, noriai pašvęsdamas 
visas savo jėgas ir liuosų lai- 

kupų apsuptų, Monstrancijoj m°kėsi medicinos ir gydy-

zacijų ir įstaigų atstovai, pa
sipuošę iškilmingiausiais išei
giniais drabužiais gražiausioj 
tvarkoj iškilmingai žingsnia-

kas gi čia juos visus sušaukė, į vo Kristaus Karaliaus garbei, 
Kurį daugybės kunigų ir vysPo atsilankymo Amerikoj Draugijos Už- kas juos visus taip sužavėjo, 

sienių Lietuviams Remti pirmininko adv. R. kokia galybė juos riša į vie-
Skipičio, katalikų vadų nuomonės dėl šau-'nų šeimynų, į kurių pusę jų J nešė pats New Yorko kardi-
kiamo viso pasaulio lietuvių kongreso pasi- visų akys atkreiptos? O, kaip nolas, įgaliotasis šv. Tėvo at-
skirstė. Federacijos valdyba buvo pasisakiu- stebuklinga! Nugi, ana va ant 
si už dalyvavimų kongrese, bet vadų tarpe, altoriaus mažutė balta Ostija

stovas, Hayes.

mo mokslo. Martino širdis bu 
vo tas gailestingumo šaltinis, 
iš kurio bėgo gailestingumo,

ir net pačių uoliausių Federacijos rėmėjų, 
buvo tokių, kurio manė, kad į kongresų sių
sti atstovus neapsimoka, nes jis organizuo 
jamas kažkokiais neaiškiais tikslais, kad tai 
bus kai kurių politinių grupių Lietuvoje su
stiprinimas ir t.t. Tokio įspūdžio buvo susi
darę, nes ii. Skipičio maršruto organizato
riai kažkodėl mėgino katalikus aplenkti. Yjia- 
t ingai tai buvo žyniu Naujoj Anglijoj. Situa
cija šiek tiek jiasikeitė svečiui atvykus į 
Chicagų.

Kadangi Federacija, LRKSA ir kitos or
ganizacijos “privertė” mane vykti į kongre
sų, mačiau gyvų reikalų sudaryti bendrų ku- 
talikų frontų, kad nuvykus į Lietuvy, į viso 
pasaulio lietuvių kongresų, būtų galima kal- 
bėti to viso fronto vardu.

Tai buvo svarbu visais atžvilgiais. Ma
niau, kad tokį frontų gali sudaryti Federa-

Ant procesijos kelio 
įtaisyti garsiakalbiai, 
perdavė įvairias giesmes ir 
ražančiaus kalbėjimų. Laike 
procesijos buvo atkalbėtos vi
sos trys šv. Ražančiaus dalys, 
paįvairinant po kiekvienos pa
slapties atitinkamais himnais 
ir giesmėmis. Nepaprastas į- 
spfldys, kai pusė milijono žino 
nių kartu sutartinai atsakinė
ja rąžančių ir litanijas. “Kur 
du trys susirinks mano var
du”, sakė Viešpats, “ten ir 
aš būsiu «u jais”, o čia šim
tai tūkstančių...

buvo
kurieviso šio Kongreso Širdis, Gal

va, ir Centras! Į jų visų akys 
tik žiūri, o širdys tik tirpsta, 
gi Kristaus priešai primany
tų tų Ostijų pagriebtų ir kas- 
žin kur paslėptų, bet eilių ei
lės vyskupų, kunigų ir tikin
tųjų j’i saugoja ir iki gyvy
bės atidavimo pasiryžę Jų gi
nti. liet ir Bažnyčios priešai 
ir kitų tikėjimų iš nusistebė
jimo jausmo, lyg neatgauda
mi kvapo, tik žiūri ir geres
nės valios žolinės galvoja: ka
talikai turi tikrųjį tikėjimų, 
nes jie visoj pilnybėj jį išlai
kė, o mes visokiems reforma
toriams taip davėme jį apkar
pyti, kad galutinai beveik nie 
ko mūsų bažnyčiose nepasili-

cijos Taryba, kuri susideda iš visų centrali- ko; neturinie išpažinties, ne- 
nių organizacijų valdybų, Federacijos cent- turune Mišių, o už vis skau- 
ro ir Fcileracijos apskričių pirmininkų, »•-' džiausiai ir liūdniausiai, — 
kretorių ir redaktorių. Ir dėl to po daugelio neturime Švenčiausiojo Sakra- 
nietų pertraukos, suvažiavo Tarybos nariai nientoi
tarti* lietuvi, kongreso reikalu. Su- j Aw)itoriumo Mk|«.pe buvo į-
vatiavimaa buvo Įaeieekęe. Muririnko purve api(, 150 a,torių kur,
žymieji viemaiieiKb. .a.lai. Kokį žodį jie ta- ..mįai k|migl( kaal,I(,n ]aikė 
rė pasaulio kongreso reikalu, papasakosin ki-1 Šventusias Mišias, pasieniais 
tame rašiny, nors tai jau nebus naujiena, nes buvo pristatyta klausyklų, “kur 
Kliaudoj jau buvo apie tai rašyta. tikintieji galėjo įvairiomis ka-

Tautiškais drabužiais pasi
rėdę pro žiūrėtojo akis gra
žioj procesijoj turėdami ran
kose rąžančius plaukė įvairių 
tautų atstovai-ės: slavokai, 
slovėnai, ukrainiečiai, anga
rai, kroatai, serbai, rumunai,

jMisigir-
“ftven-

vienų sėdynių yra apie 100 
tūkstančių, o kiek stačių ir 
sėdynėse prisikimšusiu maldi
ninkų! Kas besuskaitys! Ap
linkiniai namai pilni žiūrovų 
iš durų, iš langų nuo stogų tik 
žiūri, gatvės apstotos per ke
liolika sieksnių platumo minia.
Praeina mažiulė Ostija, visi 
nežemiškos jėgos pargriauna
mi ant keliui

Stadijumo viduryj iš tūks
tančių kamžuotų kunigų, puo
šniai pasipuošusių įvairių dr- 
gijų atstovų minia sudaro iš 
kokių 20 tūkstančių žmonių 
monstrancijos paveikslų, į ku- n*ll- *J° rūpestingumu buvo į-
rios vidurį galutinai atėjo 
pats Dieviškasis Išganytojas, 
nešinas kardinolo Hayes ran
komis.

Pasigirsta “O salutaris”, “Tantum ergo”. Laiminama 
minios. Daromas pasiaukoji
mas ir... (uibaigoj girdimas 
paties šv. Tėvo iš Romos per 
radio [Ktlaiminimas Kongreso

siriečiai ir t.t.
. “Sveika Marija...’
>ta per radio baisa 
toji Marija”, skamba sutar 
tinis atsakymas.

Stadijumas. Čia jau nuo ko- dalyviaifis. Giliausių įspūdžių 
kios 9 vai. ryto žmones prl- kupini fisi išsiskirsto
pildė platųjį stadijumų, kur Ten buvęs

steigta Limos mieste, įmvui- 
gėlių prieglauda, kuri buvo 
vargdienių našlaičių vuikelių 
priebėga ir mokslo įstaiga 
Nors Martinas daug kūno so
pulių nukęsdavo, bet jis nie
kados neleisdavo tai trukdy
ti jo gailestingumo darbų vy- 

' kilymui. Neveltui jis buvo va
dinamas “Pavargėlių Tėvas“.

Martinas, Dievo galia, susi
laikydavo nuo mažiausių pra- 

(Tęsinys aut 5-to pusi.)
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ŠVENTOJI MARIJAMPOLE
(Didieji Eucharistinio Kongreso Įspūdžiai)

, kongresantai troško tyliai, ra- 
į miai naktį pasimelsti ir mo-

_________ įtinai nakčiai pagiedoti savo
Rikiuokitės ir aukokitės! Stasio Kiškio iš Kaišiadorių šventas giesmes ir žvakes pa- 

Ark. Jurgis Matulevičius, 'pamokslą. įžibinti — vakare nurimo dan-
(Tęsinvs) Kaip gerai padarė, kad vai-, gus ir žemė. Danguje sužibo

Bet vakare, kada žmonės visi kiti. Toliau — miškas vė-

štai šitoje Marijampolėj, 
šitame būsimame Šventame 
mieste dabar vyko antras Vil
kaviškio Vyskupas Eucharis
tinis Kongresas. Aš labai no
gėjau jame dalyvauti, nes aš 
dar nebuvau matęs nei Ma
rijampolės nei darbingojo 
Sarkofago, nei tos švento 
garbės, kuri Jam teikiama. 
nei pačiu suvalkiečiu dar ne
pažinojau — taigi ir juos no
rėjau čionai pastebėti. Todėl 
mane ir leido čionai atvykti 
mano Gerasai Kaišiadorių 
Y^kupas, kurį aš visada ir 

labai myliu.
štai aš esu šventame 

^Tigrėse.
— Kongrese - 

Marijampolėje.
Man patiko, kad pirmą Kon 

greso dieną, birželio 29, Fo

kams pamokslą pasakyti pa-1 laimingos žvaigždės — o žema

tai vyskupas Apaštalas. Jis-džiugūs ir liūdni. i torių ir ilgai, ilgai klausinėjo:
drąsiai kalba, griežtai veikia štai mano vargšė pavergta!kas? ir kur? kokios tautybės?liavų ir jūra žmonių.

Man pačiam norėjosi ir ka
rštai melstis ir linksmai džiau 
gtis ir daug mąstyti.

Mąsčiau sau, kad šitą did
žią Sumą suvalkiečiams laiko 
vilnietis vyskupas, Vilniaus 
tremtinys, kuris dabar taip

ir nuolatos katalikybę kuria 
— visai kaip šventas Povilas...

J. R vysk. Reinys — tai vy-

tėviškė Švenčionys, štai ir var 
gingas gimtinis kaimas Tre- 
bučiai. Manęs tėveliai neno-

skupas Mokytojas. .To mintys rėjo leisti į kunigus — tai aš 
visada kilnios ir jo veikla vi- i nakties metu išbėgau iš narnų

ar geras?

Kun. Inspektorius vis su
jaudintas, vis drebančiu bal
su sakė ir aiškino:

nuvykau mūsų mylimajam Vii — Vilniaus vyskupu yrasada meili.
Nebuvo Marijampolės Kon-|n*u,n *r įstojau į Kunigų Se- paskirtas Jerzy Matuleuiez, 

vienuolis marijonas, lietuvis 
tautybė, bet teisingas ir są- 

(lm Įžiningas žmogus. Aš tada dar
Rašto mokslininkas, o J. E. Visų šventėje mus apvilko nesupratau šitų kun. Lubenco 
vysk. Staugaitis — dėkingas kunigiškais rūbais. [ypatingai pabrėžtų žodžiu:
rašytojas... Mano sutana buvo labai pa-(“teisingas ir sąžiningas žmo-

_  prįc .iurgio Matulevi- Prasta drobinė, visai menkai(gus”—bet vėliau aš juos gi-
čiaus. Atsiklaupiau... ir pačios .lu°dai nudažyta. Bet as ją liai supratau...

mylėjau. Ji buvo man Jau ta(la Vftrg5as lenkinin.
labai brangi. kas seminarjj08 inspektorius

Tada Vilniuje nebuvo vy- kanauninkflg Karolis Liūbcnpc
skupo... šitais, tarytumei nekaltais žo-

Bet visi kalbėjo ir mums džiais apgailestavo ir teisė, 
profesoriai sakė, kad' bus pa- kaj skiriamas Vilniui vysku

pas yra lietuvis.
Aš supratau, tik nežinojau, ~ ., ................................ ..... Galimas daiktas, o gal ir

kodėl visi taip rūpinasi ir i- ... ,. . . , , , , tikra tiesa, kad šitame kanau-domaujasi — kas, būtent, bus . , . , .. . v ,, i ninko nusiskundime prieš klieV ilniaus vvskupas ?.. •rikus buvo pasakyta ir savo
Tr štai vieną kartą, vaka- j asmeninė širdgėla, nes vėliau

. T , , . , rienės metu, įėjo į mūsų re- visas Vilnius, kelis metus patu. Tr kad mylėtų mane , , , . . o „. . . „ ‘ . \ fektonu sujaudintas Semina
są Vilniaus ir Švenčionių .. T , . • , T ..

kvietė
Kiškį. Jis pats toks malonu-- Buvo ir gera ir gražu ir|drąsiai ir taip teisingai gina grėsė Arkivyskupo Metropoli- minariją. Kvotimus laikėme

ite ką kitą, bet kun. je nušvito šventos žvakės.

savo dijeeeziją — Vilniaus pa
frontę nuo visokio blogumo. 
Kuris ir visai mūsų Lietuvai 
nuolatos primena — kad ji

tis ir nestambus, lyg vaikas, šventa. 'w~
.Jo balsas minkštas ir žodžiai1 Gera buvo, kad Euebaristi- 
lengvi bei įprasti — tai buvo'jos Meilė visus čia krūvon su- 
tikros vaikų pamaldos. Vai-1 vedė. Gražu buvo, nes žmonės 
kai savo dalį Kongresui pil- Dievą garbino. Ir šventa bu-į būti} gera, kad savo išdykimu
nai atidavė, ypač kada po pie- vo — nes Viešpačiui patiko Vilniaus nepasmerktų...

štai monsignoras Arata. Die 
vas žino, ar jis pažįsta mūsų 
Lietuvą, ar ne; ar padarys 
mūsų vienybei ką nors gera 
— ar nieko?.. Dabar jis yra 
nominuotas nuncijus Latvijai

. - tu, su savo vėliavomis, su o- As i, . . .balsiais ir su baltomis lelijo
mis, visa procesija, jie atžy
giavo iš Šv. Vincento — į pa
rapijos bažnyčią.

Čia dabar juos, tuos nekal-

l Suvalkijos katalikų naktinė 
adoracija ir eisena...

rv
Bet štai ir antroji Marijam

polės diena. Diena jau sausa, 
saulėta ir skaisti. Tiesūs, pla

kus avinėlius, pasitiko visos lūs ir kieti Suvalkijos plentai ir Estijai. Tuo būdu šv. Tėvas
Lietuvos vaikų Tėvas — kun. ir vieškeliai ėmė linkti ir dre- jį labai išaukštino...
Ad. Jasenauskas M. I. C. Sa- bėti slenkančiais maldininkais.

|Vo virpančia širdimi ir dre- O visi jie slinko, skubėjo O va J. E. arkivyskupas Ka- 
! revičius. Tai visų Lietuvos Ga-

to ir vysk. Staugaičio. Mūsų mes trys — bet priėmė mane 
Metropolitas — tai didis šv. i tik vieną

ašarosi pasiliejo iš mano a- ^a^a* 
kių... Ir tyli, negirdima mal
da pati suskambėjo mano są
žinėje. Ir vienas prašymas 
patsai išsiveržė iš mano gilu
mos. Mano jauna, bet jau ži
la galvelė maldingai nusilen-' skirtas Vilniui vyskupas, 
kė Sarkofago paslapčiai...

Tr aš šventai ir giliai pra-> 
virkau.

— Kad man Dievulis, per

T 1 v 1 l rn* T • ' v . . - - , JCV1VIUJ5. _Lttl Visų IjIFUIVUS IJ
šventoje bancIU halsu Tevells Pasvei’ nuisų šventąją Marijampolę. .. patriareha,

kino savo vaikučius ir paau- Nes šiandieną jos Kongreso 1 *T' .. , Tr *
t- •• -ir • • . _ , .i »•> • r.*, vysk. Karosas — j<*c< 1
ezui ir Marijai, pats centras. Ir buvo daug ir seneljs, jau seniaĮ ]r garbin-' ^ito Jur£io užtarimą atleistų 
palaimino, savo labai daug gerų žmonių. . vvsknnnni-_. tnl-_ nuodėmes. Kad visas jas do-

kojo juos Jėzui 
Savo ranka

„i,,,-,.,. _ lijo. AS kaip Hkimeile vi8Ua 
li.»r.'*jail ir ištirti suvalkiečiu paleido...
būdą ir charakterį — ar jie . . ‘ .
... . . . . žmonės ir geri katalikai!ištvermingi, ar atsparus, ar b

— Kad tik patys būtų lai-

įr gai jisai vyskupauja; tolimas 
Štai iškilmių aikštėje, sta- tai laikas ir ilga istorija...

[ dione susirinko vyrų galvos J. E. vysk. Būrys — tai Lie- 
— ir pamokslininkas jiems ka- tuvos Tėvas. Jam gaila mūsų 

I lbėjo apie rimtą gyvenimą. A i- • Tėvynės, jam gaila brolių tau-
surikiuoti. Mano lietus - tai i ™ ..«« mergaitės susirinko parap. tiečių lietuvių, tai jisai nuo-
buvo jų egzaminas. Ir aš esu 
visiškai patenkintas mano pa
žintais suvalkiečiais. Galimas
daiktas, kati aš juos net pa- į laimę...

• I Mielas ir geras Tėveli! A-imvlesiu. Į . . T.
čiū Tau, kad myli visus Lie
tuvos vaikus: ir angelaičius

bažnyčioje ir čia klausė kal-

vanotų 
vargšą 
našlaitį...

Kartu su mano ašaromis, 
tekančiomis iš verkiančių a-

kartotinai kalbėjo.

clias kun. Jasenauskas _  ale •* ' latos sako jiems pamokslus ir, kių, per mano galvelę ir per
k.,,i ir kitiems neštu katalikių- ^ojų aP’e skaisčią meilę. Su- prašo taisytis: prašo ir ver- širdį slinko vienas paskui Ei- 

ėjo visa šviesuomene pas šv. kia... ~~ ■ tą visi praeities vaizdai. Visi:

Aš pamačiau Kongrese ge
rų žmonių būrius. Jie buvo 
ir pagyvenę, ir jaunimas, ir 
vaikai. Pirmą dieną jie buvo 
visi perlyti ir šlapi. Bet jie, 
atrodė patenkinti, linksmi ir j tais, kai neužmigto, tai ir pa- 
Jaimingi. Ypačiai jaunieji ir

. , v • . ‘ ir •• apie vaikus,ir karžygius ir savo Marijos 1
sūnus bei dukreles. Vaikeliai 
savo saldžiais balseliais kar-

visi vaikai. Tai reiškia jie di
džiavosi savo pareiga ir noru 
dalyvauti pas Eucharistinį 
Kristą ir jie nepyko ant iš
dykėlio lietaus, kuris juos per 
lijo ...

— Tai drąsus ir kietas su
valkiečių būdas.

— Tai aiški ir pilna jų iš
tvermė.

— Tai rimtas ir sąmonin
gas jų katalikybės supratimas. 
Ačiū Dievui ir ačiū suvalkie
čiams už visa tai.

Abidvi dieni aš gėrėjausi, 
kaip sparčiai visi kongresan- 
tai eina išpažinties ir kaip 
sparčiai žengia prie Dievo 
Stalo. Aš mačiau parapijos 
bažnyčioje visų bažn. brolijų 
pamaldas ir girdėjau Šv. Vin-

bažnyčioje Tėvo Andru- 
' S. .T. pamokslą L. K.

:erų Draugijos narėms.
Gerbiamas Tėvelis AndTiu- 

ška S. J. yra labai geras žmo
gus. Jis mokė ir prašė klau
sančias moteris gerbti save ir 
gražiai katalikiškai auklėti sa 
vo mažuosius ir didžiuosius. 
Moterys dėkingai paklausys 
pamokslininko tėvelio, nes kai 
jis kalba — tai kalba stačiai 
širdin. Ir savo akimis žiūri 
stačiai žmogaus širdin. Ir sa- 

įdomia siela gaivina kitas,
gėrio ištroškusias sielas ...

.Tuk pats žinau, kaip mūsų 
mielas Tėvas Benediktas per
žvelgė mano painią ir nera
mią širdį ir kaip dabar kas 
mėnuo visada gaivina mano 
laimingą sielą... Tik vargšas 
Tėvelis yra dabar visiškai nu
vargęs — ir jam reikia žmo
niškai pasilsėti....

Aš dalyvavau visų vaikų pa 
maldose, klausiau jų nekalto 
giedojimo mačiau jų vaikišką 
gerumą ir ištėmijau visą kun.

simeldžia už Tave — už savo 
duosnų Prietelių. Ale vaikai 
vienbalsiai prašo Tave: vis 
jiems gražiai parašyk “Šalti-

r

Vincentą ir čionai garbinga- 
sai prof. kart. Česnys bylojo 
apie lietuvių tautos ateitį —

Bet štai pamaldų laikui vi
sas Kongresas susirinko ir 
išsirikiavo didžioje aikštėje. Tr 
įvyko didis religinis ir patri- 
jotinis aktas — lietuviai mel
dėsi: meldėsi užu save, už sa
vo tėvynę Lietuvą ir už jos

nėlį”, vis parūpink, kaip pir- nelaimingą Vilnių. Meldėsi 
ma būdavo, gražų vaikų ka- kiekvienas atskirai ir visi ka- 
lendorėlį ir vis, kur tik dau- rtu. Štai J. E. vysk. Kukta 
giau vaikų susirinks, pasakyk laiko pontifikalines Mišias.
jiems savo gražius pamokslus.. 

— Matai: tokių vaikų yra
dangaus karalystė.

Pirmoji Iškilmingoji Suma

Prie jo visi kiti mūsų aukš
tieji Ganytojai, kartu su šv. 
Tėvo atstovu mougr. Arata. 
Štai maldininkų priešakyje

buvo audringa ir šlapia. Lijo kaupiasi savo rimtumu mūsų 
šventas lietutis. Lijo labai sma didieji žmonės: A. Stulginskis, 
rkus lietus. Pr. Dovydaitis, J. Eretas ir

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Ši nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iŠ 

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c: 
odiniai® viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So Oalclev Avė. Chicago, III.

fMRNUOTI
UCIUMUO

DARIUS 
IR 6IRCNAA

Parašė
P. JURG6LA

TURINYS; Dariaus Ir Olrėno 
gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlanta. Soldino 
miAko paalaptia. Žygio atgaralal 
paaauly. Darlaua Ir OlrSno nuo
pelnai aviacijai Ir mflau tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rė»n. komitetai.

384 pusi. su 84 pavelkslala. 
tvirti viršeliai. KAINA 11.60. siu
nčiant paSlu fl.06.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. ILL.

kad, bū-
njos Inspektorius kan. Lu- j tent, kanauninkas Lubenec 
biancas ir drebančiu balsu j bus paskirtas Vilniaus vysku- 
pasakė: “Habemus Ponti f i-1 pu ...
eem” — turime vyskupą.. .

Aš tada dar nesupratau, ką 
tai reiškia, tik mačiau ir gir-

kaip vyresniųjų kursų 1dėjau

Tai tokia buvo Vilniuje pi
rmoji žinia apie a. a. ark. Jur
gį Matulevičių.

•T. E. vysk. Paltarokas — šviesūs ir tamsūs; linksmi, 'klierikai apstojo kun. Tnspek- (Bus daugiau)

S 3S9

“DRAUGO” RADIO

KONCERTAS Šokiais
Sekm., Spalių-Oct. 13d., 1935

GIMIMO PANELĖS ŠVČ. MARIJOS PAR. SVETAINĖJ 

68th ir So. Washtenaw Gatvių

Muzikalę dalį programo išpildys Sasnausko Vyrų Choras ir žymūs solistai dainininkai

Koncerto Pradžia 5 vai. po pietų. Šokiai Prasidės 8 vai. vak.

EMIL DENEMARK, INC.
AUTHORIZED DEALERS FOR BUICK, CADILLAC, LA SALLE

DABAR RODO

NAUJI 1936 BUICK
Aplankykite Emil Denemark, Ine. parodos rūmus ir pamatykite šį visų 
puikiausį Buick. Nauja išvaizda - naujas grožis - nauji pagerinimai - bet 
tas pats Buick atsakomingumas ir užtikimumas, kurį visuomet pažinote.
Šiemet, daugiau negu bile kada pirmiau -

BUICK YRA PIRKINYS
3860 Ogden Avenue Tel. Crawford 4100



JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

S0DALIEČ1ĮĮ DARBUOTĖ
Nekalto Prasidėjimo Soda- 

liečių apskričio susirinkimas 
įvyko rugsėjo 19 d., Aušros 
Vartų parapijos sodalieijos ka 
inliary. Pirm. O. Pužauskaitė 
atidarė susirinkimų su malda. 
Protokolas lmvo perskaitytas 
ir priimtas. Išduotas raportas 
iš apskričio pikniko, kuris į- 
vyko liepos 7 d. Sami Dunes.

Raportai iš kuopų:
Aušros Vartų — surengė pi

knikų Piltos darže parapijos 
naudai, turėjo “truek party”, 
turėjo “liike” rugsėjo 29, ir 
rt ilgias prie šokių.

Dievo Apvaizdos — turėjo 
kelis pasilinksminimo vaka
rus ir rengiasi prie šokių.

Nekalto Prasidėjimo ■— tu
rėjo išvažiavimų Į Blaekliasvk 
lieat Ii, buvo “tlieater party” 
i Slioivboat, turėjo išleistuvių 
vakarų savo pirm. O. Norkai- 
tei, kuri išvažiavo Į ftv. Pran
ciškaus vienuolynų, ir dabar
rengiasi prie šokių spalių 12 
1
u.

Visų Šventųjų — turėjo pi
knikų ir “liike” su gerais pa
sisekimais, taipgi rengiasi 
prie kitų veikimų.

Kad supažindinus mergaites 
su Panele Švenčiausia ir su 
jos darbais buvo suorganizuo
ta “Our Ladies Committee” ir 
priešakyj buvo pastatyta I. 
Pakeltytė.

Kaip surengti geresnius va
karus ir iškelti Bodai iečių ir 
apskričio vardus, buvo pada
ryta, “Sočiai ir Publielty Co- 
mmittee”, ir E. Dobrovolsky
tė buvo išrinkta komisijos pi
rmininkė.

Buvo iškeltas sporto klau
simas. Prašyta, kad organi
zuotų krepšiasvydžio tymus.

Kalbėta apie apskričio lygų, ! 
bet atidėta ant toliau. Taipgi 
prašoma sutverti “boivling” 
ir į,laukimo ratelius.

Jin Šimas buvo duotas sutve
rti dramos skyrius, bet atme
sta.

Buvo nutarta, kad kiekvie
nu soda linija atsiųstų penkias 
atstoves į apskričio susirin
kimų, vietoj dviejų ir toj pa
rapijoj kur yra laikomas su
sirinkimas, kad ta sodalieija 
visa atsilankytų.

Kun. Urbonavičius, naujas 
Aušros Vartų parapijos kle
bonas, atsilankė ir suteikė ke
letu naudingų patarimų. Ne
sant ko daugiau svarstyti, su
sirinkimas buvo uždarytas su 
maldų j>er kun. Urbonavičių. 
Vietinė sodalieija pavaišino 
svečius skaniais užkandžiais 
ir “tal'fy - apples”.

Ateinantis susirinkimas į- 
vyks Dievo Apvaizdos parapi
joj spalių 17 d., S vai. vaka
re. Irpa

t
Tročiadienis, spalių 2 d., 1935

Ištir
kite

Nuo savo gydytojo ar 
“Skausmo'* Palengvinto- 

jas, kurį vartojate, yra 
saugus

Nedėkite Savo ar Savo 
Šeimos Sveikatą Pavojun 

Nežinomais Vaistais

PI HM neitu imsite koki nežino
mą VdlntiĮ dėl galvon HktilldėJI- 
m >; urbti tlėl reumatizmo Kėlimo, 

ncurltls ar neuralglju, pnsIklMiis- 
kile savu KMhtoJn ką jis įmint, 
apie j) prilyginus su Tikru 11a- 
yer Asplrln.

Mes Hiikome tai dėlto, kad ple,ii 
neitu llayer Aspirln buvo ISrustae. 
Kydytojul Įialuriliivo m-varlotl tulp 
vadinimu) ‘ ‘ ■ k a u s m <> ’' juileiiK- 
vlntoji); nes jie paveikdavo vidu
rius ar Slrd). laradlmaa Rayer As- 
plrln daug ką putimint* medicinos 
mokslo praktikavime.

Neapskiiitoml lOkslanfia.l žmo
nių. kuri, per metų i netus vartojo 
Ba.ver Aspirln be Moku pasekmių 
prlrodo. kad moksllftkl tyrinėjimui 
kas link jo hiiukuiiio buvo teinlnKi.

Atsiminkite: Genuine llayer An- 
Idrin yru skallomas t*r|» Krelėlau- 
-lų Irfiilų dar išra-tu palengvini
mui galvos skauilė-itmo Ir visų 
imi prasi ų Kėlimų... Ir mmikhs kiek
vienam loRieniut r«Kuliarlal var
toti.

Gulite Kauti tikrų llayer Aspirln 
hile vaistinėj — nepriiAant vien 
■'aspirln", bei visuomet, sakant 
RAVĖK ASI’lItlN kuomet perka
te.

Bayer Aspirin

r> R A U O A R

JUSTAS KUDIRKA 2INIŲ - ŽINELES!
—

Atgija real estatue. Ben. J.. 
Kazanaskas, Simano Daukan
to spulkos vedėjas, 2202 \V.' 
22nd St., sako, kad namų pir 1 
kimo pardavimo reikalai; vi 
daugiau žmonių atsilanko. 
Transakcijos taipgi daugėja.

Saitas oras. šiomis dienomis 
Chicagos oras nepastovus ir 
kartais būna labai šiurkštus. 
Namai dar ne visi šildomi. Iš 
apartmentinių namų pasipylė 
skundai į Sveikatos Departa
mentų. Tai Sveikatos Departa
mento direktorius d-ras Bun- 
• lesen paskelbė, kad tuose na
muose šilumos turi būt nema- 

I žiau per 63 laipsnius.
Už kreivų prisiegų. St. Bor- , 

koįvski, 23 m. amžiaus ir llut- ; 
eliens nuteisti kalėjiman • už ■ 
kreivų prisiegų. Pirmasis sė- | 
dės 60 dienų, antrasis — 30 j 
dienų.

Niekšas kalėjimam Andrew 
(Inatek, Iš melų amžiaus, mi- 

į teistas kalėti 23 metus už iš- 
gėdinimų dviejų merginų 14 

i ir 15 metų amžiaus. Niekda-1 
r\bė papildyta llumboldt par-

nAIJ. FOR MR. BINGO’

II ALL, - 'VOOŠ.*K)u)
vč •• E ortu ThAT I mosi Kd-VC o'V 

ličO Arto A
.MiAkrres možc w 6o givi^g 
coe ŠMOTE - THRJge
nuorės’. seGopsi i uomi stakd 
Foa LT. t TECC'OU- I GOOT--- 

I lėOO'T-

ATUIDAC I AIČVA? Bllvvs L,etuvos valstybines operos artistas dabartinis \ai- k(1 Į)u • tĮrttUgaį Walter Ala-
A VlnAo LAISaAO gonininkas N. P. P. Sv. parapijos, Bngliton Park, vaidins te- \v}1Her

noro role Pinafore operetėje, kuria stato L. Vyčių Dainos Lusek, 16 m, n V\ altei Bortą,
choras Sokol šulėje, lapkr. 3. Art. Kudirka bus svetis-artista 
ir sykiu su Ona Piežiene, žymiu dainininke, užims svarbiausi • sius roles. b. Vyčių Dainos choras labai džiaugiasi, kad jų 

nė. Su-
i organi žavu s naujai JJainos choro rėmėjų draugijai, mato

mai, nauja era užims lietuvių Chicagos meno srityje. Dainos 
dainos, b. \ . Dainos choras c|l()l(> rėmėjai, matomai, pasiryžę sukviesti vien geriausias 

i siekia supažindinti lietuvius meno pajėgas ir taip niekuomet neužvilti publikos. .). Kudir
kų geriausiomis operetėmis, ku į* tįPK?. 'lamuos per “Draugo” radio valandų iš stoties 

. . .. \\ EDC šiandien ir “Draugo radio koncerte spalių lo d.,
nas tik galima pastatyti ,le-i Sykįu su Sasnausko vyrų choru ir kaipo solistas, 
tuvių pasilinksminimui. Pra
eityje rengdavo koncertą ir 

t operetę, bet šiais metais duos 
i dvi operetes.

(ierb. Tamistos:
L. V. “I)aino>

sezoną minės 20 metų gvvavi- pakvietimų art.. Kudirka.priėmė, laip pat ii, \ isiioiiie 

mo ir skleidimo lietuviškos

15 m., dar laukia teismo.

cliora-

Suv. Kalvarijoj pasirodė ' Lietuvos žemės ūkio mini.s- 
proklemaeijų, nukreiptų prieš į tel.j ja pradėjo padėti ūkinin

kams išsikasti šulinius. Mini-I
sterija už pigų atlyginimų sko
lina tam tikrų grųžtų šulinia-

taiRekreacijos kongresas, šio- žydus. Nesusekta, kieno 
mis dienomis Chieagoj prasi-j darbas.
dėjo Rekreacijos kongresas.!-------------------
Baigsis spalių 4 d. Kongresų Kviečių, komų, kiaulių ir 
sveikino majoras Kelly. medvilnės kainos šįmet tris

------------------ sykius didesnės, negu buvo
Jungtinių Valstijų Cliamber prieš tris metus.

of Conunerce prez. Sibley sa- ---- ------
ko, kad biznieriai tariasi sa- Kretingoje atsidarė šaulių 
vanoriai susitarti ir įvesti N namai. Jie buvo pastatyti per 

! du su puse mėnesio.

nis kasti.

LIETUVIAI DAKTARAI:

įvertinti savo valdybų pasi-nal 5474, kuris priduos reika 
darbavimus nutariant tapti rė lavimų kur nuvykti. Zig. Vyš- j,
įnėjais L. V. “Dainos” choro niauskas plačiau paaiškins jū- ‘ _________________

Pirma išpildyaime jūsų rei-i aukojant 10.00 ir apturint pe- sų klausinius ir t.t. Užsimokė-i . ,
kalavimų atkartoti (Jilberto ir j rikis bilietus j kiekvienų pa- i jęs rėmėjo duoklę, apturėsite” h l,asl H ^aillc 
Sullivano jiarašytą ‘Pinafore’, rengimų pirm., vice pirm., pro paliudijimų ir bilietus pirmam
kurių ne vienas yra girdėjęs tokolų rast., l'in. rast. ir iždi- i parengimui, sykiu laiduosite
anglų kalboje atliekant uties- iiinkui. Pamatytų kų nors ge- vardų, antrašų ir užsiėmimų,
lo ir per radi,,. Ve- j remia negu kasdieniniame gy-Jeigu biznierius „r profesija- Viii DAKTARU URAUOIJOS NARIAI:
dejas Juozas Saul is Išvertė ; venime, sykiu prigelbėti kų nalas; jei organizacija, tai su-

tempo juokingų, i nors didesnio, įvairesnio ir : sirinkimų vietą.šią greito 
pilną romanso operetę pavadi
ndamas Laivyno Laivas “Min- 

| daugis”. Idant niekas nepra- 
I leistų paskutinės progos, tai 
[paimta didesnė ir gražesnė 
j salė, būtent Sokol Hali 2337 
| So. Kedzie Avė. Be to idant

vėlesnio pastatyti lietuviams. | Antnw parenglllias h. vai, 
Nepasiduokim muzikoj itala- dag opereUs bus prane§las vė.
ms- t liau.

Visi pažįstate Zig. VySnlau- Širdingai užkviesdami visus 
lietuvius mylinčius dainą ta- 

_ pti b. V. “Dainos” choro rė- 
duoti ilgesnę prug., pasišokti i Jusį TCikjj4 lįefnvhf'di^oje, '’''8ja'S als,lll"kyl1 1 1”rcn’ 

kuris mėgins visus jus ypatiš-

skų ( Red Cberry) raštininką |,; 
L. V. “Dainos” choro, “Drau 

’ beini radai!go

nevien angliškus šokius, 
pamėginti “Noriu miego
“Polkas’

bet
’ [ kai aplankyti. Jeigu norite,

ir “lietuviškus val
sus”; pradžia bus 4:30 vai. 
popiet. Bilietų kainos visiems 
prieinamos 50c; 75c ir $1.00; 
lik dėt šoki,, ir nebus ‘leidžia. a,b“ Plukite S. Šimulis Ca-
ma unksčiau 8 vai. vakaro 35c ---------------------------------------
(tiktai bus parduodami tik PRIDUODA NAUJOS
prie durų).

i Ivėinėjains kainos už vieną 
1 bilietą į kiekvieną parengimą 
$3.00; už du bilietus į kiek
vienų | m rengimų $5.00 ir už 
penkis bilietus į kiekvienų pa
rengimų $10.00. Visų rėmėjų 
vietos rezervuotos. Vaniai rė
mėjų esti programose.

Paskutinė penkių bilietų 
'proga gali pasinaudoti bile 
kas kuris nori išskleisti L. V.
‘Dainos’ darbuotę ilgų metų,

• patartina biznieriams ir pro- 
i fesijonalanis tapti rėmėju už 
10.00 ir bilietus, kurių jmtys 

' nesunaudoH, galės suteikti sa- 
i vo draugams, |mžįstam7ems a- 
į rba kostumeriams. Sykiu pa
sigarsintų savo biznį didesnė- 
mis raidėmis. Čia yra proga 

i organizacijoms - draugijoms

kad jis ypatiškai atvyktų prie 
jūsų, tai parašykite l^ortelęy 
adresu: 4(110 So. Talman Avė.,

SPĖKOS IR GYVUMO 
SILPNIEMS

girnų pradedant švęsti 20 me-

Amerikos finansininkai sa
ko. kad karo galimvbė Euro-

Tel. LAFayette 76 50

DR. F. G. WiNSKUNAS‘
GYDYTOJAS it CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402
Su pagarba,
L. Vyčių “Dainos” choras, poj trukdo pasaulio kovą su : Ofiso: Tei. LAFayette 4ui7 

nai-iai I ’• Rez : Tet HEMlock 6286Valdyba ir Rem. Dr. nanai depresija. nn i P nilZilICIZiC
----------- --------- —.------------------------------ -———- Un. Ai Ui KAkAUoKAo

Ofiso Fnone 
PROspect 1028

Res. and Office 
2339 S Leavitt St. 

CANal 0706

DR. J. J, KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANal 0257
Res PROspect 6 6 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
RealdencIJa 6600 So Artesian A7«.

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

AKIŲ UGDYTOJAI:

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- Oftso TeL: pR°8pect 6376 

aių akių. Ekspertas tyrimo a- Rez Tei: HEM,ock 8141 
kių ir pritaikymo akinių

Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki
tokios priežasties Jaučiasi silpni ir 
nesveikos, atgauna savo jėgas, svei
katų ir p.isiditro stipresni ir gyvesni 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE

NUGA-TONE yra pastebėtinas vai
stas dėl moterų ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svei- 
kesnlais, tvirtesniais Ir priduoda Jiems 
naujų spėkų darbui. Jeigu jūs esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU- 

l UA-TONE. Po keletu dienų Jūs pa- 
i stebėsite dldel) pagerinimų.

NUGA-TONE parduodamas visose 
valstlnyčlose. Nepriimkite pamčgdžl!*-

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL ! 
I Jlmų. Niekas kitas Jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų I4uosuotoJa vidurių 2Kc ir 
ROo.

Rezld. 2515 W. 6!»th St.

DR. J. RDSSELL
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

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

Tel. BOUIevard 7042

DR. JOHN SMETANA OR. C. Z. VEZEL’IS
OPTOMETRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki Res VICtory 2343 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

PhnTM» CANrI («23

DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

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

756 WEST 35th STREET

Tel. CANAL 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Sered o] pagal sutartj

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St 

Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT.. CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10-9 vai.

3147 SO. HAL8TED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONA
2423 W. MARQUETTE r! 

GYDYTOJAS lr CHIRURG.
Vai. 2-4 lr 7-9 vak.

Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANal 0402

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS DR. A. J. y *

Office: *643 \V. 47tb Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutartj

Į/•jroR V0UR 
eVes

Night and Morning
l>ėl aktų jMivargiislų nuo Saulės, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la

šus Murinę: PaleiiKvinn nuvargu
sias akis.
Saugus Kū.liklums ir Suaugusiems.
Visose Vaistinėse.

VVrite for f ree Book
"'A W»rM o» Co»Nrt »«, V»»r Ivet” MURINĘ COMPANYt°H'"SŠ

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, ILL 

OFI8O VALANDO8:
Nuo 16 ‘kl 12 vėl. ryto, nuo 8 Iki 4 
»t’, po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomla nuo 18 Iki lt 

vaiandel diena 
relefaOM KlD*ay 8888

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.

Seredomls lr Ned«llomls p .gal sutari) I>}jone Hemlock 2061
R EZI D I". M. I.l A y-v va w x w v ■ ■ ■ . ■ v

6631 S. Califomia Avė. DR. JOSEPH KELLA
Telefonas REPublic 7868 DENTISTAS

_____________________ ____ Į 6558 So. Western Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P.^. 

Nedaliomis pagal sutartj

Dr. A. Račkus
Išvažiavo į Lietuvę 

Sugrįš

Spalių Mėnesyje

Tel. LAFayette 3051

DR. A, J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street 

▼elendoe: Nuo 8 Iki 18 rytate — 1 
iki I popiet — 8 Ud 1:88 vakare 
MedMlomla nne 11 ryto Iki 1 a»

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. TIRglnle 0886 

Ofiso vai.: 2—4 lr S—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL , DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARda 0994 

H«l: Tel. PLAea 1404

▼elendoe:
Nuo ie-11 r. ryte; 8-8 Ir T-8 ▼. y. 

tfedtiiomle nuo 18 Ud 18 diena
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PALAIMINTASIS JUO
DUKAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

sikaltimų. Bet to jam neužte
ko. Aštriai atgailavo, bausda
mas savo kūnų įvairiais apsi
marinimais ir pasninkais.

Taip didi buvo jo meilė sa
vo Išganytojui, jog kartai- 
matyta, kaip Martinas buvo 
pakeltas ore priiš Nukryžiuo
to Jėzai s figūrų. Nenuostabu 
todėl, kad jis degė tokia karš-

palaimintusis Muitinas su 
džiaugsmu ir amžinos laimės 
šypsenų atidavė savo nekal
tųjų sielų Tani, Kuris teikėsi 
jų jnigražinti kaip lauko leli
jų. Tai įvyko lapkričio 3 d., 
1093 m.

I’o savo mirties Martinus 
gausiai daugeliui žmonių ste
buklingai pagelbėdavo. Šv. Mo 
tina Bažnyčia, norėdama Įver
tinti šio jaunuolio darbuotę 
ii- dorybes, 1837 m., per šv 
Tėvų popiežių (Iregorių XVI 
paskelbi- .Martinų de Porres 
Palaimintu. Jo šventė iškil-ta dėl Kristaus meile ir džiau-

... , , • mingai švenčiama Limos miegosi kada galėjo tų meilę sklei °
sti tarp žmonių.* e I

Trokšte troško kankinio vai
niko, kad tuomi galėtų išpaži
nti savo šv. tikėjimų.

Nuostabu yra Konstatuoti šį i 
tikrų lakta apie šį šventųjį 
broliukų vienuolį. Kada Mar
tinas darbavosi savo gimtinėj,

D K A TT O A S

DASH D1XON
THE DOCTOR BHINGS THE 
SHIP TO A SODDEN STOP 
W1TH A SPEED ARRESTER 
VIBRATION RAY- BOT DOT AND 
DASH AND THE DOCTOR 
ARE THROWN HARD AGAINST 
THE VVALLS OF THE CRAFT 
AND KNOCKED UNCONSCIOOS/

GREAT CLOUDS OF STEAM 
ENVELOPE 'XLO' AS THE 
FIERY COMET RAGES BY/

SFACE SHIP AROUND THE 
WATER SATELITE, XLO, AND 
ARRIVES ON THE OPPOSITE 
SIDE JUST AS THE COMET 
PASSES, BŪT THE SHIP MUŠT 
35] BE STOPPED THERE/'

THEY HAVE ESCAPEDA FIERV 
DEATH/ BŪT N0W THE WATERS 
OF 'XLO* MAY C L Al M THE 
UNCONSCIOOS FORMS OF DOT, 
DASH, AND THE DOCTOR O Q 

UNLESS-----

By Dean Carr
THE SHIP FALLS WITH 
A MIGHTY SPLASH INTO 
THE WATERS COVERING 
THE SATELITE //

st? lapkričio 5 d. ir, visuose 
1 h.Siinikom; vienuolvnuose.v »

A. P. Šaudys

ŠIS, TAS IR DAR KAS 
IŠ CICERO

žiausių, “Eitgreido”. Svarbiausias įvykis jų da- yni gerai žinoma. Taigr, visi Kadangi Lietuvoj yra deg- Lietuvos
Buvo pasakyta daug gražių bartiniu laiku, tai ateinantis 1 lengkitės puniatyti rožiecius t ūkų monopolis, tai ten drau- pjnasj k.^

ūkininkai 
darys su

vėl lū
žus imis

prakalbėlių, patiekta gerų Ii- vakaras “Holloween Part and šauniai žaidžiant “basketbo- džiama vartoti mašinėlės į- rujenįuį atėjus Kinka joms 
akėjimų ir įteikta gerb. kle- Dance”, kuris bus paskutinę j lę”• skelti ugnį. Degtukų monopo- ' _ .

dienų šio mėnesio, spalių 31

Dievas davė, kad jis galėjo \Vell, YVell, \Yell! Tas se-

dar neparūpinla.bonui gražus bukietas gėlių ir 
dovanų.

Klebonas, nors ir ne visai 
sveikas dar, ir negalėjo per ra”. Visi kuriems patinka pa liai, kurie pereitų metų buvo
gerai kalbėti širdingai pade- sišokti prie labai geros or- surengę du labai gražiu vei-
kojo visiems už tokius reikš- kestros, turėti “lottsa fun” kalu, parengimu, šįmet

Sako komiteto nariai, “Ko
* * * i lis turi seklius, kurie bandė

Taipgi, svarbiausias įvykis, susekti tokių mašinėlių turis
ten bus, tai dar ir sviete nė- girdisi, jog tie patys jaunuo- tojus ir pardavinėtojus.

PAIN EX?ĘLIER'

v
M««k

Didžiausias darbasy-Į J-'iM/Htt uniuo V4C41 I7U0 plClltlJ

sa.ns Afrikos juodukams ver- Ištikro, šaltesnis oras padaro H1įngus įvykius? Vaikučiai po- su visokiomis “baidyklėmis” stoja į darbų ir žada tokių statiy',0S Lietuvoj yra Kauno 
----------  •----- . --- « • • .................. . 1 ' ... — Klaipėdos plento tiesimas.

tuo pačiu kart pagelbėti varg- niai lauktas rudenėlis jau čia.

gailis jų varguose ir net 
išiiuosuoti iš vergijos nelais- ta

juos žmogų visai naujų. Kaip su 
tai vieton darbo sau pa-

pietų turėjo “free ir gauti brangių dovanų yra paf veikalų surengti, kurių
Taigi, nors ir vėlai, bet vis- labai patartina tų vakarų at- ^ar abejotina yra ar mūsų lie- 

vės. Ir tai patikrinama tikrais mislija, “Geriau pasilsėti, tiek> gerb. klebone, priimk ir šliaukyti į Raudonos Rožės Tuviai Kaip ir apylinkių yra 
atsitikimais. Atsitiko, kad vie 0 tai kitu pasaka. Tas ir atsi-< ,nano gerjausįus linkėjimus, i- jaunuolių šokių vakarų. matę. Vadas tų jaunuolių sū

dant geras Dievulis suteiktu • - „ . , T, ko’ “-Nežiūrint į tai jom ma-.nas iš šių Afrikos juodukų ve- tiko su jūsų rašėju. Bet da
Taipgi via Raudon - Kozirigų liko Martino suramintas ( bar, su rudens pradžia vėl į jums daug, daug dar ilgų me-i v -

ir iš vergijos paliuosuotas. To ! darbų. Mėginsiu pateikti kas į, •• • ................... 'en-b ^u,le seniai yra žinomi
juoduko vardas yra Pranciš- nauja.

de Montaya. Šis atvykęs Kaip gerai žinoma, mokyk-

ių, idant gulėtumėte darhuo-

k u.-
į Peru \alstybę iškarto paži- los jau prasidėjo. Ir dar kaip! rR> t-V(l|i? nes jflu yisi Ja|)ai 
no savo geradarį — Martinų () labiausia su didžiausiomis i;sjįigOi|, 
de Porres. Nors Martinas ma- iškilmėmis tai, kaip ir visuo- r, ? *
ldavo šiuo užtylėt visų daly- „.et, Ciceroje. Prasidėjo su to- Vietinė kuopa Šv. Vardo Jė- 
kų, sis kaip tik visur ir visa- kia pradžia kuri visiems pa- Draugijos pradeda reng-
me skelbė Martino gailestin- tinka o labiausia tui patiems *• » .• »® uima, u inviuu! įti tai potivnio t gftvo soklus jfcuapijoS nUU-

i dai, kurie bus kiekvienų penk-gumų. Žmonės stebėjosi tuo- ‘take it easv’ vieton dirbti”.
mi, nes žinojo, kad Martinas 
nuolatos gyveno Limos mies
te ir Šv. Ražančiaus vienuo
lyne. Yra ir daugelis kitų as-

Bet kuomet karščiai pereina, 
mokiniams Šv. Antano para
pijos mokyklos.

Kaipo “good-start” moky-

no lošėjai yra jauni, bet yra 
pilni lokio entuziazmo ir ge
ros vilties, kurias sudėjus su 
gabiausiu mūsų talentu, aš pi
lnai galiu sakyti, jog tie niū-

„ . , , .... surengti veikalai, vakarai,Komitetas dabar smagiai d ir- , , . ,, . , bus kaip yra sakoma pas-1 idant suorganizavus kuo- , .. . v j.° kiltims žodis geriausiame te
atro darbe”.

\Vell, geriausių sekimų tie 
ins mūsų gabiems lošimo mė

kaipo geriausi lietuvių spor- 
“s su muilus kaip ir visados. tininkai, ..Basketball” tymas, 

(ii|zk greitai vėl į mūsų ta- ža(la br|(i šauniausias 
jauktas jaunuolių šį sezonų. 
Kc
ba
geriausių jauktų, ir žada jog 
tų pilnai padarys. Jai Valen-. 
tinas Vaišnoras ir Bronislovas !

tadienio vakarų iki Adventui. Marcinkus jame yra, tai turi g§jams!

isų priedermė yra remti.

menų, kurie pripažįsta esu su- klos vaikučiai turėjo savo me- i laiI’gi girdėt šis tas iš tos 
tikę Martinų tolimose šalyse tinį piknikų kaip tikri para-; l,a<‘i°s draugijos jog jie ren- 
ir iš jo gavę daug suramini- pijonįs. Tos iškilmės buvo pe- £la vi'
mo. Į įeitų šeštadienį, rugsėjo 218 d.,

Jo sieloje ouvo tiek daug 1935, Vytauto darže.
gailestingumo, kad net ir 111a- Tenai visi mokiniai buvo 
ž-ieji gyvulėliai buvo jo mei- nuvežti anksti iš ryto basais 
lės ir gailestingumo daliniu- parūpintais mūsų mylimo ku-

Tarp N< makščių ir Viduklės 
darbas jau gerokai pastūmė
tas. Kauno Babtų ruožte jau 
suvežti akmenys. Prie tų vlar 

* bų imami bedarbiai.

Nuo Muskulų Gėlimo Ir
Skaudėjimo 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio

ANCHOR
PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimą

VENE1IAN MONUMENT CO., INC.

i’ų prakilnų jaunuolių darbų būt geras. O dar jų “lyderis”, |,a>i.liat>>,„„. kill) savai,Vi
Aveli, kų jis yru padaręs j Hu ,Įagįau vėliausių žinių iš 

labiausia lošimo, teatro sri-; Cieeros padangės, 
tyje pereitais metais, visiems “Draugo” Rašėjas

vieną lošimą, kuris 
bus vėliau. Sako bus tikrai i 
geras. Toks kurs visiems pa
tinka. Sako turės “baidvk- 

” kaip mūsų žemaitis Au

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

--------- o---------
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj

Suvirs 50 metų prityrimo
--------- o---------

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

nu
tanas Valančius sako, ir vis
ką. Pamatysime!

♦ # *

RADIOS 1936
527 N. VVESTERN AVĖ.

arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

kai. Net ir tos žmonių neap-į migelio tėvelio Jono Klorio. 
kenčiamos žiurkelės buvo jo per dienų ten visi vaikai su 
mylimos. Kartų įsakyta buvo mokytojoms, seselėmis, žaidė 
išnaikinti visas vienuolyno žiu įvairias “gėmes”, gavo savo 
rkes. Martinas vieną žiurkelę “trytus” ir taip toliau. Va-
pasiuntė vienuolynan, kad su- j<are apįe šeštą valandą par-.bart®8 vaikams? 
šauktų kitas vienuolyne esan-, važiavo namo. 1 *
čias žiurkes ir jas išvestų da- ~ . ... faJPgi girdėti šis tas iš liau 1

Kas-žin delko staiga suskū- i 
po mūsų “žydukas”, ir nesu- 
’tngė to? žadėtos “Mellon”

ržan. Visoms žiurkėms atvy- 
1

Sako, jog šįmet “menkių’ donos Rožės klubo.

Ištobulintos d ė I 

gražaus balso. Pa 

gauna mažas 1 r 

tolimas stotis.

1. PHILCO

2. ZENITH

3. GENERAL 

ELECTRIC

Seną radio imame 

mainais.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Cieeros Lietuvių Laidotuvių| 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto DalyseSenųjų 

mi'tinę 
Sako

bus tikrai gerus vakaras, nes 
bus perstatyta vietinio jauni- 

() tų patį \akaių buvo pa- n|() v,,į|ia|as> operetė “Kupro- 
rapijos vasaros meto užbaiga, Oželis”

kus, jas pamaitino džiaugda- nvn,ut,‘» bet v|stiek turėjo ti- j kĮflbo skyrius rengta t 
mas, kad galįs išgelbėti jas 1k,ai > <lar Seres", pramogą spalių 26 d.mas 
nuo kentėjimų.

Dievas ajniovanojo šį šven
tųjį jaunuolį ypatingomis ma
lonėmis — pranašavimo rr pa
žinimo kitų širdžių giliausias 
paskųitis. Jis sparčiai nuga
lėdavo velnio žabangas, nors 
ir iš jaunų metų neturėjęs 
daug mokslo, šv. Dvasia taip 
jo protų apšviesdavo, jog jam

nį nei kitais metais.
♦ * «

1. F. Eodeikis 4605-07 So. Hermitag© Avė. 
Pbone YARds 174L—1742

Lachawicz ir Suk2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

Old Times”, senų laikų, pi 
knikas. Nors buvo gana vėsu, 
bet vistiek tų. Cieeros jiarapi- 
jonų nesustabdysi ir gana. Su
sirinko gražus būrelis žmonių 
ir nors nebuvo labai daug, ta
čiau visi dalyvavę tikrai be

Taipgi jaunųjų skyriuje pra 
sideda bruzdėjimas, kai vie-f 
nas iš jaunų narių sujudino 
klubą.

J. UnleviK

S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avė. 
Phone YAItds 1138

buvo galima išspręsti net ir, . ..... ... ... . . - . . tuviskai pasilinksmino, visisunkiausius teologijos mokslo! , .... . . jau ir dabar laukia ateinan-,klausimus. .. .. '.. -v, .... eios vasaros piknikų. Kas sa-Dievas apreiškė savo isti- , .. 1... . . . . . kė kad Cicero gali “subyty-kmiąjain tarnui 10 mirimo die . '
ti!Mną. Daugelį kartų Martinas^ » * ♦

tai pasakė savo broliams vie-j 
nuoliams. Pagaliau, Martinas 
mirtinai susirgo. Jis prašė, 
kad visi broliai vienuoliai su-

Tą diena, kurios visa para-, 
pijos mokykla, ir abelnai visi'j 
parapijonys laukė buvo pirma-l 

i dienis, rugsėjo 30, 1933.sirinktų prie jo lovos, kad ga- j 
lėtų atsiprašyti už visus prieš! Tai mūsų gerbiamo klebo-v 
juos prasikaltimus. Meiliai im , no, kun. II. J. Vaičflno vardu- 
damas kryžių savo rankosna, vės. Ta proga mokyklos mo-' 
jis karštai žiūrėjo į Nukry- kiniai su pagalba seserų su-A 
žinotąjį Jėzų. Broliai vlenuo- rengė gražų pagerbtuvių pra
bai kalbėjo maldas už mirs- gi amų, išpildytą vien mokyk- 
tančius. Kada atėjo prie žo-, los vaikučių, nuo kų tik prade- 
džių, “Ir žodis tapo kūnu'*,(jusiu, “Beibygreido” iki did-

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSK1S IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra Ir moteris 
patarnautoja.

IŠPARDAVIMAS ANT 1935 RADIŲ:
l’hilco 11 tūbų už 

Cro.slcv 14 tūbų 

Zcnitb 8 tūbų 

Philco 7 tūbų 
RC'A Victor 10 tūbų 

Midgct Radios po

Jos. F. Budrik

s59.OO 
s49.OO 
’29.OO 
*29.50 
^36.00 
* 6.95

I

l

3417-21 So. Halsted St.
Telefonai: BOUlevard 4705—8167

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus 1410 So. 491h Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

I. F. Radžios
S. M. Skilias
1.1. Zolp

668 West 18th Street 
Phone CANaI 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742



VIETINĖS ŽINIOS
SVEIKINAME J. E. VYSK. 

T. MATULIONĮ
J. R. Vyskupas Teofilius

Matulionis šiandien mini sa
vo vardo dieną. Ta proga gar
bingąjį svečią sveikiname, li
nkėdami sveikatos ir ilgo am
žiaus!

ATEIVIS GRAŽIAI 
PAGERBTAS

MUMS LIETUVIAMS 
PAVYZDYS

RENKASI FEDERACIJOS 
VEIKĖJAI

Miesto lyderiai, atstovai die
nraščių ir veikėjai iš beveik 
visų tautų pereitą sekmadie
nio vakaro susirinko La Šalie 
viešbuty pagerbti imigrantą 
Amerikon grįžusį Joną J?. Pa- 
landeelią, kuris čia nepamiršo 
savo tautinės kilmės ir kuris

SUTIKTUVIŲ BANKIETAS
Vieni jau grįžo, kiti grįžta. 

Iki spalių 2 d. grįš visi mūsų 
atstovai į viso pasaulio lietu- 

jvių kongresą, įvykusį Kaune: 
L. Simutis, kun. pral. Krušas, 
kun. A. Briška, dr.. A. Bal
kus, adv. J. Grisius ir B. Pi
voriūnienė. Federacijos Cliica- 
gos apskr., Mot. Są-gos cent
ras ir apskr., Lab. Są-gos cen
tras, Sus-mo Chic. apskr. ir 
L. Vyčių centras bei apskr. vi
siems atstovams bendrai ren
gia kuklias sutiktuves. Kur 
įvyks tos sukaktuvės, už die
nos, kitos praneš komisija: Sa 
kalienė, Čepulienė ir Bacevi
čius, o koks bus tų sutiktuvių 
programas, paskelbs Račkie- 

ir

taip pat yra žymus šios šalies 
Šį vakarą, tuoj po pamaldų,1 pilietis, 

į Aušros Vartų parap. salę Bankiete iš valdininkų mie-
renkasi Chicagos Tmleracijos sfo j,, pilnio lyderių buvo: Sa- nė, Sudeikienė, Sriubienė 
apskrities veikėjai pasitarti nuie| Insull Jr., buvęs Jungti- Nenartoni 
•varbiais visuomenės reikalais, nių Valstijų senatorius Otis! 
kurių tarpe yra Vilniaus ge- jc GIenn, prezidentas Cook !
dulo dienos (Spalių 9 d.) mi- (’ountv Board Clavton F. Sini-.. ... . , ... ,

PraSau Kausingai su- .......... ;p 11/"t.ktuvuj bank,^ bus ap-
ribuotas. Neįsigijusieji iš an
ksto tikieto, negalės jame da
lyvauti. Rap.

Iš anksto galima tik tiek 
pasakyti, kad skaičius vietų

nejimas. 
sirinkti.

A. Valančius apskr. pirm.

IŠKILMINGAI PALAI

Alytuje lankėsi iš Alytaus 
kilęs Amerikos turtingas žy
das Gaisas. Buvo žadėjęs 100,- 
000 litų pastatymui amatų mo 

i kyklos. Bet mokykla dar ne
statoma. Kadangi pažadas bu
vo prieš dolerio nupiginimą, 
tai spėjama, kad dolerio ver
tei sumažėjus atsižadėta mo
kyklos.

lygino uogų trūkumą. Tų apy
linkių miškuose randasi daug 
žvėrių. Du kartu į metus prez. 
Smetona su užsienio diploma
tais važiuoja čia medžioti.

RFI KAM AG A D ARBI.MN K #:
•.

Reikalinga patyrusi moteris 
arba suaugusi mergina prie 
namų darbo. Kambarys ir val
gis ant vietos.

6236 So. Western Avenue

RF.IKAI.INGA DARBININKE.

Reikalinga mergina pagelbėti vai
kučių prižiūrėjime, lengvaus namų 
darbo. Turi pernakvoti ant vietos.

1320 So. Harding Avenue

PILIETYBĖS PAMOKO?
Prasidės ketverge, spaliu 

(October) 3-čią, 1935 m., 7:30 
į valandą vakare. Kreipkitės 
pas:

JOSEPH J. GRISH
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Telefonas: Buolevard 2800

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name'
Valandos kasdien nuo 9 Iki f

Panedčllo. Seredos tr Pėtnyčto-
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
NAMAI: 6459 S. Rockwell St 

Telefonas REPublic #600

Totophone: BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
Ir

Norbert Tumavick
Lietuviai Advokatai

4631 SOUTH >SHl,ANn AVENTTR 
Res. 6515 S. ROCKAVELT. ST 
Telenhone: REPublic 9723

Res. 1227 S BOtb AVĖ . CICERO 
Telepbone: CICEBO 5395

‘ DRAUGO” RADIO SOLISTĖ

Kaišiadorių apylinkės miš
kuose šįmet gausiai užderėjo 

i riešutai. Riešutų gausumas at-

Naujai Įrengta
Svetaine 

Klest Sidejetli, įvairių tautų konsulai, ir 
dienraščių atstovai.

Lietuvius neoficialiai atsto
vavo S. ir O. Piežai. S. Pieža 
yra Chicago American redak
cijos narys. Pernai dėl farmų gamybos j

_ .kontrolės ir sausrų ūkio pro-
Savo Kalbose kalbėtojai gv-! , , , .. , .... , , . T, , lauktų tiek pritruko, kad i Jure nuopelnus pono Palandecn1 ,. „ , ...ngtmes \ aisti jas per pirmąjį

šių metų pusmetį turėjo būt
įgabenta 230,000 galvijų, 3 mi
1 i jonai svarų Jdanlienos, 44 Į

T „ , , , ., ; milijonai jautienos, 21 milijo-. J. Palandecb vra preziden- . . ’ ....Velionis buvo senas chica- , . n»s svaru sviesto, 12 milijonų....... ... , tas svetimųjų kalbų apgarsi-., v .. . . ’ ....
gietis, biznierius, keletos drau . ‘ . v, . I bušelių kviečių, 10 miliionn, v. . v. mmų agentūros ir zvnius cln- , „ ,. .v ”
gijų narys, plačiai žinomas . . * . bušelių avižų, 7 milijonai bu-.... . rn i-, • • . -i + cagietis. Jisai dėkodamas atsi- v ‘ .... . „oldtiniens. Todėl į jo laidotu- . ... v., . , Ūseli rugių, 4 milijonai bušeliu. , v lankiusiems, šitaip prabilo a- . v. ‘ .... , „ ‘ves buvo suėję daug žmonių. . _ . .. .miežiu, 17 milijonų bušeliųXTV , u • pm Jugoslavija: ,Uz velionies sielą pamaldos i-r ... , , ... kornu.. . T . . v Aplankęs savo gimtinę pa-1 ‘ »vyko Sv. Jurgio parap. baz- , . . ... . .1 ----------v. . , , v • stebėjau, kad ten nėra visainycioj. Lesezvnskų šeimyna y-' . , m . .. . . | jokios depresijos. Ten žmonės Kamajuose planuodama starą pasižymėjusi gausiomis an-,. . ,, .. . , , ... m .. . ' -»r - įdainuoja savo tautines dainas, tyti elektros stotį. Tą gal at-konus parapijai, Tėvu Mari-1
jonų vienuolijai ir 
Bažnyčios ir labdarybės rei
kalams. Rap.

DOTAS
BRIDGEPOBT. — Vakar iš 

kilmingai tapo palaidotas a. 
a. Stanislovas Lesczvnskas, žu 
ves nuo žmogžudžio rankos.

nuopelnus pono 
kaipo gero Amerikos piliečio 
ir ištikimo savo tautąi, Jugo
slavijai, kurią neseniai aplan
kė

Marijona Janušauskienė, žymi solistė, kuri dainuos 
per “Draugo” radijo valandą šiandien iš stoties AVEDC 
nuo 3:30 iki 4:30 vai. popiet. M. Janušauskienė taipgi 
dainuos “Draugo” radio koncerte spalių 13 d., Gimi
mo Pan. švč. Mar. salėje. Radio koncertą tą dieną iš
pildys Sasanausko vyrų choras.

kitiems V'sa' nePa’sy^ani* aPie apsi- Petrošiškio dvarą valdąs 
niaukiančius karo debesius Fu inžinierius Putrimas.

Chicagos Lietuviai žino ir 
pažįsta AVestsidės lietuvi biz
nierių Walter Neffų, AVest 
Side TTotel savininką. Dabar 
p. Neffas praneša Chicagos 
lietuviams, kad jis naujai įre
ngė puikią svetainę tinkamą 
susirinkimams, vestuvėm.-, 
“surprise purėms” ir įvai
riems mitingams. Čia rengiant 
vestuves bei bankietus rasite 

j visą patarnavimą vietoje, ku- 
kne, indus ir kitus reikmenis.

Kaina prieinama. Reikale 
neužmirškite kreiptis

ropoj
“Kiek aš sužinojau, tai Ju

goslavija visai nenori kariau-, 
ti. Ji nori taikos su visomis i

_______ tautomis. Bet Jugoslavija yra į
NORTTT STDE. — Svarbus pasirengus apsiginti reikalui 

susirinkimas įvyks spalių 2 d. užėjus. Ji turi gerą armiją, 
7:30 vai. vakare parapijos sve gerai išlavintą.
tainėje. Į šį susirinkimą k vie- j “Kaip žinote, Jugoslavija į- 
eiami visų draugijų valdybos sikūrė tuojaus po karo iš ser-1 
ar išrinkti bazarui darbinin- bų, slovėnų ir kroatų — bet 
kai. Parapijos komitetas ir «*▼<> uniją yra pasiryžę iš- 
šiaip geraširdžiai žmonės pra- laikyti.
šomi ateiti. Bazaras artinas. “Jugoslavijoj egzistuoja vie 
o darbo daug yra. Tad visi j nvbė ir liuosybė. Ten, kaip 
darbą. Aptarsime, kaip bazarą Amerikoj, ne vienam nėra už- 
padaryti sėkmingą ir visiems ginta susirinkti ir kalbėti už 
naudingą. Vieningai dirbdami bei prieš visuose reikaluose, 
sau naudą turėsime ir Dievas Tenais nei laikraščiams nėra 
laimins šį darbą. Kiti darbai suvaržoma teisės, 
buvo sėkmingi parapijai. Bū-! <>vil,nl| jaunoj. Jn.
pinkimės, kad ir bazaras pa- goslavija džiaugiasi savo eg- 
vyktų. Susirinkimas prirengs zįstavj,nu„ 
bazare laimę dėl visų. Baza- ■
ro komisija dirba rūpestingai. Štai, pavyzdys ką Chicago 

Komitetas lietuviai turėtų padaryti. Su-
_____________ grįžo mūsų žymūs veikėjai. Iš

MARQUETTE PARK. — JU turėtumėm gauti raportą,

Walter Neffas
2435 SO. LEAVITT STREET 

Phone CANal 9585

John H. Harrington, bu
vęs pašto viršininkas Upto- 
wne, dabar paskirtas Chi
cagos postmastcrio pirmuo
ju padėjėju.

Vargšai, bedaliai, miega lauke ant šaligatvio. Bet 
neliekitfe ašarų. Jie iš vakaro susirinko prie beisbolo 
vartų, kad būti pirmais tikietų nusipirkime.

--------- :------------1-------------------- ---------------------------------- -
Laikraštininkas ITearst sa- Iš Skaudvilės, Kražių ir ki- 

ko, kad lygiai buvusls prezi- tų vietų supirktos karvės

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plionc ARMitnge 0590

FERDINAND PETRAITIS
TJETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

dentas Hoover ir dabartinis 
prezidentas Rooseveltas davė 
prižadus ir laužė. Todėl abu 
netinka į kandidatus sekan
čiais metais.

“Maistui” varomos pėsčios į 
Kauną. Bandos sudaromos po 
15 ir 20 galvijų. Karvėms nu- 
maršuoti į Kauną trunka 2-3 
dienas.

CLASSIFIED
AUTOMOBHJC8 AUTOMOBILK8

f

Geriausias gazolinas ir alyva prieinamomis kainomis

BALTUTIS OIL CO.

EMIL DENEMARK INC.
-■ — Vartotų Karų Barbenai

INC.
WHOLESAI.F, 

Gazolinas. Kerostnas 
Pečiams Alyva Šildymui

GROvehill 1955 
7000 So. Artesian Avė

Retail stotis randasi
2625 West 47th Street 

Telefonas LAFayette 0376

PATARNAUJAME GERAI IR GREITAI

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK KARŲ

Šv. Kazimiero Akademijos Rė ’T Pr°fta reikėtų sujaukti 
mėjų 8 skyriaus mėnesinis su- I v,sus < bicagos lyderius ir 
sirinkimas įvyks trečiadienį, •i*on,s pasakyti kaip tikrai Lie-Į portuoti. 
spalių 2 d., lygiai 8 vai. va-
kare, parapijos svetainėje.parapijos 
Kviečiame visas nares atsila
nkyti ir atsivesti naujų na
rių. Valdyba

Kviečių ir kornų kainos vėl 
ėmė kilti.

Plieno pramonė Amerikoj 
po truputį kyla.

tuvoj sekasi. Koks tenai biz
nis ir kokius produktus Ame
rika iš Lietuvos galėtų eks-

Rap.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pi nuo Mortgičin. arba 
apdraudos <nuo ugnies, vėjo, ete , atsišauk:

840 West 33rd Street
.. TELEFONAS: YARds 2790 arba 279i

KEISIUČIŪ SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
.. RASTINIAI E

| CRANE COAL CO.,

METINIS PRANEŠIMAS
ŽTEMA jau čia pat. Lai

kas pagalvoti apie kurą. 
Gal ne vienas pats savęs 
klausia, kur reikia pirkti a- 
nglis, kad turėti šiltus kam
barius šaltam orui užėjus.

Abejoti nėra reikalo. Ge
rą patarnavimą ir geras į- 
vairios rūšies anglis galite 
gauti iš:

Grant Works Coal Yards
ADAM BERNADTSTUS, Sav.

16th STREET IR 49th COURT, CICERO, ILL. 
Telefonas Cicero 311

SS

5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402

BVVK ’3R. 5 R<»rtnn 41. Trunk, garant. kaip naujas ............ S895
BVTCK ’SR. Club Seda n su trunk. garantuotas.......................1825
BVTCK- ’85. R Sodan 47. garantuotas ............................ .. S7#5
BPTCK 'S4, R Coupe 58. mažai vartotas, garant.......................S8#5
BUICK ’34. 5 Sedan 57. pulkus karas, garant............................ »8#5
BT’ICK ’83, 5 Sedan 67. tobulas, garant...................................... «6#5
BVTCK ’32. R Sedan #6. tobulam stovy ................................. «4#5
BT’ICK *32. R Coupe #6. labai pulkus, garant .................. *»#5
BVTCK ’31, Sedan 91. geroj tvarkoj............................................... «3#5
BVTPK. ’29, 95-4 Coupe, žemai apkalnuotas ............................ S #5
BVTCK *29, 6 Sedan 47. gražus mažas karas .........................#95
BVTCK '30. 7 Ūmo SeSl drat. ratai, eina O. K.......................#225
CADTT.T.AC ’36. 7 Sedan. pertaisytas ........................................... «395
Ctnn.T.Ar ’30. 7 Sedan. labai puikiam stovy ............................#495
CHEVnni.ET ’34. S Sedan. kaip naujas ................ .............#495
HTTnSOH. ’’9. R Sedan. bėga O. K..................................................... #95
T.A SAT.T.E '31. R Sedan. pulki vertybė...........................................#495
T.A SAT.T.E ’36, B Sedan. « drat. ratai ......................................... #345
T.A RA1.T.E ’29. B Sedan. drat. ratai ........................................... #195
UTTVCOUN ’SO. R Sedan. labai pulkus ....................................... #295
NASH ’32. R Sedan. geras mažas karss ............................. #2«5
OAKI.AND ’81, 2-4 Coupe, geroj tvarkoj................................ .... #175
PACKARU ’32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy ............. #875
PACKARD '31. 7 Custom Sehan. gerai bėgantis ................. #395
PACKARP '80. 7 Sedan. puikiam stovy ................................. #325
PTEBCE ’80, 2 Coupe, labai pulkam stovy  ......................#195
PONTTAC ’84, 4 Durų Sedan. kaip naujas ................................#495

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas nž rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run


