
DRAUGAS ♦
VIENINTELIS TAUTINES IR 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DlENRAftTIS AME
RIKOJE

DRAUGAS
THE MOST INFLUENT1AL 
LITHUANIAN CATHOLIC 

DAILY IN AMERICA

No. 243

LITHUANIAN DAILY FRIEND
“Draugas” 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois ANTRADIENIS, SPALIŲ-OCTOBER 15 D., 1935

Kabia 3c. ENTERED AS SECOND-CLASS MATTER MARCH 81. 1916. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 8. 1H79

Telefonas: CANal 7790 
Administratoriaus.: CANal 2821 METAI-VOL XIX

TAUTU SĄJUNGĄ SKELBIA NAUJAS 
SANKCIJAS PRIEŠ ITALIJA

VISAS VARGAS, KAD YRA SUNKUS 

SANKCIJŲ VYKDYMAS

Italija turi visko pakankamai 
ilgam laikui

ŽENEVA, spal. 14. — An
glijos vadovaujama ir spau
džiama T. Sąjunga skelbia 
naujas bausmines sankcijas 
prieš Italiją. Pirmiau paskelb 
ta ginklų ir amunicijos em
bargo, paskiau paskolų ir 
kredito diraudimas, dabar gi 
— sankcija Italijos eksportui.

Nors Anglija daug dirba

IŠ KARO LAUKO IR APIE 
KARĄ TRUMPAI

HARRAR, Etiopija. — Ita 
lų koliumnos ima veržtis ša
limais britų Somalilando. Ita 
ilų lakūnai svaido bombas j 
' etiopiečių sukoncentravimus 
jGorei apylinkėse.
į' AD0WA, Etiopija. — Ita-

KARDINOLAS PAŠVENTINO BAŽNYČIĄ

Jo Emin. Kardinolas Mundelein, Chicagos Arkivyskupas, užvakar pašven
tino Švč. P. Marijos Taikos bažnyčią, 79 gat. ir Jeffery avė. Pamokslą sakė 
Jo Eksc. vyskupas Sheil. Keletas tūkstančių žmonių dalyvavo iškilmėse. Čia 
vaizduojama procesija į naują bažnyčią. (Acme Photo.)

POPIEŽIUS NETURI PAJĖGU, KAD 
SULAIKIUS KARUS

Nekviečiamas negali kištis į po
litinius reikalus

LONDONAS, spal. 14. — 
\Yestmineterio arkivyskupas 
A. Hinsley vakar sakė pa
mokslų Šv. Edvardo Išpažin
tojo bažnyčioje, (Jolden Gr
een. Jo Ekscelencija perkra
tinėjo moksliniu pagrindu 
žmonių žudvma kare Afri
koje.

Italijos sužnybimui, kad be lfli T»e jokio etiopiečių pasi
karo jų suklupdžius su įvai- priešinimo užėmė Aksum mie- 
riais embargais, boikotais ir stelj — krašto “šventovę.” 
kitomis priemonėmis, numa- ADDIS ABABA. — Apie 
tytomis T. Sąjungos nuosta- 160,000 etiopiečių karių žy- 
tais, tačiau šių visų priemo- gįuoja per Ogaden provinci
nių vykdymui yra reikalingas i jos pietvakarinę dalį, kad su 
laikas, o dar ilgiau reikės Janius italų koliumnas. Im- 
laukti iki kol Ttalija atjaus peratoriaus žentas Ras Des- 
sį žnybimą. Tins keletą mene- ta Demtu vadovauja šiai žy
siu, o gal pusmetį, ar dar ii- grojančiai etiopiečių armi- 
giau, kol Italijos vyriausybė jaį
pasijus, kad jai ima trūkti i
to ir kito ir iš svetur negali ADDIS įABABA. — Itali- 
įsigvti. Ilgas laikas reiškia ios Pasiuntinys Etiopijai, gra

MUSSOLINI SIEKIA DIDE
LIU KAUTYNIŲ 

ETIOPIJOJE

ANGLIJA TEMPIA PRAN- POPIEŽIUS PRIĖMĖ NAU- 
CŪZIJA KARAN JA ITALIJOS AMBA

SADORIŲ

Arkivyskupas nurodė, kad 
šiandieninis Popiežius, lygiai 
kaip ir jo pranokėjai, veltui 
deda pastangas, kad sulaikius 
karus. Popiežius, kaipo Baž
nyčios Galva, negali kištis į 
grynai politinius reikalus, iš
ėmus tai, jei jis būtų kviečia
mas.

Šventajam Tėvui belieka

pasirinkimas vienos iš dviejų 
blogybių, sakė arkivyskupas, 
arba jis turi pateisinti pasau
lį už jo vykdomas dideles ne
teisybes ir už tarptautinių 
paktų ir sutarčių peržengimą, 
arba turi denuncijuoti savo 
kaimyną, kaipo įstatymų 
griovėją.

Popiežius niekados nepatei
sins neteisingų žygių. Tai vie 
na. Antra — jei jis denunci- 
juos savo kaimyną kaipo su
tarčių laužytoją ir užpuoliką, 
tuoj gaus atsakymą, kad ki
šasi į politiką.

Dėl to, Popiežius šiandien 
ir stovi nuošaliai. Neturi pa
jėgų nulaikyti karą. Negili 
kištis politikom

Italijai laimėjimas. Per pus
metį, iki sankcijos bus įsiū
buotos, Italija gali pilnai ap

fas Luigi Vinci - Gugliucci 
atsisako pats savanoriai ap
leisti šį miestą, nepaisant im-

įdirbti su Etiopija, turėda- ' Peratoriaus įsakjmo, kad jis 
ma galingą karo mašiną. *'° veikiau išsinešdintų. Nu

matoma, kad čia vra kas to- 
Reikia atsiminti, kad Itali-lWo n(.paprasta.

ja yra puikiai pasirengus.
Turi visokios žaliavos, karo ROMA. Pasklydę gan- 
medžiagos ir maisto dideles ^ad Mussolini yra linkęs 
atsargas. Per kokį pusmetį, iau ^ar^s apie taiką su Etio- 
kraštas nejaus vargo, o dik- j PDa' to, aukštieji Italijos 
tatorius Mussolini galės ra- j valdininkai jau nekalba dau-
miai plėsti fašistų imperijos 
sienas. Kai nebus galimumo 
toliau kariauti, bus rasta prie 
žasčių nutraukti karą.

Anglija pripažįsta, kad 
sankcijų vykdymas yra lenk
tyniavimas su laiku. Nežinia, 
:as laimės. Gal laikas.

ČEKAI TURI NESMAGU
MŲ SU LENKAIS

PARYŽIUS, spal. 14. — Į 
Žiniomis iš Prabos, Čekoslo
vakijos vyriausybė pasiuntė 
daugiau sargylx>s į Teschen 
teritoriją — Lenkijos pasie
ny je, kad apsidraudus ten 
nuo lenkų puolimų prieš tą 
teritoriją.

U. S. KARO SEKRETO
RIUS JAPONIJOJE

PARYŽIUS, 
Prancūzų slaoks 
virau kalbama,

spal. 14. — 
oksiduose vis at- 

kad Anglija 
siekia karo su Italija ir dir
ba, kad savo pusėn patrau
kus Prancūziją. Karas su 
Italija reiškia naują Europos

VATIKANAS, spal. 14. — 
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XJ priėmė naują Itali
jos ambasadorių šventajam 
Sostui, grafą Pignatti Mora- 
no Di Custoza.

ROMA, spal. 14. — Dikta
torius Mussolini pageidauja, 
kad italų kariuomenė Etiopi
joje susilauktų tikrųjų dide
lių kautynių su etiopiečiais.
Tuo būdu jis pageidautų pa- j.ar^
rodyti pasauliui apie Italijos ' Kadangi prancūzijos prem- Naujo ambasadoriaus pra- 
karo pajėgų galingumą, su, jeras Lavalis pasiryžęs liepa- somas Popiežius suteikė pa- 

o turėtų skaitj t is didžiau- sjduOĮj Anglijos kurstymams laiminimų karaliui, jo naniiš- 
sios va s y es. jr saugoja kraštą nuo naujos kiams ir vyriausybės aukŠtie-

Ikišiol italų kariuomenė | nelaimės, Anglija ima dirbti, giems valdininkams.
neįstengė įrodyti savo to už premjero Lavalio kabinę- ... .. ...

, , . x. \ • 1 Audiencijos laiku negalingumo, kadangi etio» .to sugriovimą. Anglija pagei- . ... , ..... . , • ! , . ” ... . žodžiu nepalietas karopiečiai vengia didelių k,autjr» dauja Prancūzijai naujos vy- 
nių, o italų armijos, galima riausybės, kuri glaudžiai su 
sakyt, betiksliai veržiasi pir- ja veiktų prieš Italiją, 
myn, retai kur sutikdamos -------------------

simas.

vienu
klau

SVETIMsALIŲ SAMDOS
ĮSTATYMAS LIETUVOJE
KAUNAS .— Valst. Prezi

dentas paskelbė svetimšalių 
samdos įstatymą. Pagal jį 
darbdaviai, reikalui esant 
naudotis svetimšalių samdo
muoju carbu, turės gauti lei
dimų svetimšaliui samdyti. 
Leidimas duodamas ligi 1 me 
tų. Duodamas l>e mokesčio. 
Duodamas vidaus reikalų mi
nisterio nustatytomis sąlygo
mis. Leidimus duoda vidaus 
reikalų ministeris ar jo pave
damos įstaigos. Nusižengusie 
ms šiam įstatymui, jam vyk
dyti taisyklėms arba leidimo 
sąlygoms vidaus reikalų mi
nisteris galės bausti pinigine 
bauda ligi 1,000 litų arba 
areštu ligi 22 mėnesių. Įsta
tymas netaikomas darbdavia
ms, kurie samdo svetimša
lius; be pilietybės, gyvenan
čius Lietuvoje su netermini- 
niais leidimais, arba turinčius 
darbo leidimus atsitiktinam 
darbui. Įstatymas veikia nuo 
1935 m. lapkričio 1 d. Jam 
vykdyti vidaus reikalų mini
steris leidžia taisvkles.

COOKO APSKRIČIAI NU
MATOMAS NAUJAS 

KRIZIS
Viešųjų išlaidių piliečiu >- 

miteto direktorius J. 07 IL s 
pareiškia, kad netolimoj .ei- 
tyjie Cook apskritis ir L'hica- 
go miestas susilauks naujo 
finansinio krizio, kadangi 
žmonės nenoriai moka mokes
čius, o daug kas mokėjimą 
užtraukia. Rees sako, kad au
toritetai ir teismai energin- 
giau paspaustų tuos “slako- 
rius,” ypač tuos, kurie turi 
iš ko mokėti, bet nemoka.

Tuo tarpu tiesa yra ta, 
kad žmonės nemoka mokesčių 
ne,tik dėl to, kad dauguma 
neturi iš ko mokėti, bet kad1 
patys mokesčiai yra dideli ir 
neteisingi, ypač. šiais depre
sijos laikais.

Uždarbiai menki, gyveni
mas brangėja, o politikieriai 
didina miesto, apskrities ir 
kitas išlaidas.

Pažymima, kad įvykusioje 
audiencijoje buvo nuoširdus 
abiejų pusių nusiteikimas.NACIAI VIS DAR SKEL

BIA PAGONIŠKAS IDĖJAS SEKR. HULL RAGINA PA
SAULĮ TAIKON

pasipriesimmą.
Kai kas galvoja, kad, rasi, 

po to didelio savo “galingu
mo” išbandymo Mussolini 
nutrauktų karą Etiopijoje.

giau apie Etiopijos užkaria
vimą. Pats Mussolini tyli ap
ie T. Sąjungos žygius.

VIS DAR MILIJONAI 
BEDARBIŲ

WASHINGTON, spal. 14. 
— Amerikos darbo federaci
jos viršininkai pripažįsta, 
kad biznis palaipsniui gerėja 
krašte. Tačiau bedarbių vis 
dar galybės — apie 11 mili
jonų. Pramonės neturi pasi
ryžimo nė kiek pasiaukoti, 
kad sumažinus nedarbą. Pra
monininkai pareiškia, kad nė
ra pakankamos pirkimo pa
jėgos.

Štai tame ir yra didžiausia 
nedarbo mažinimui kliūtis. 
Šią kliūtį stato patys pramo
nių vedėjai. Jie nedidina dar 
Liniukams atlyginimo. Mais-

BERLYNAS, spal. 14. —
Naciai ir toliau skelbia pago-' ----------

\YASHINGTON, spal. 14. 
— Pan - American Institute 
of Geograpbv and llistory 
susirinkime kalbėdamas vals- 

gpftj _  Goeringas vakar kalbėdamas tybės sekretorius liuli reiškė

T. ROOSEVELTAS NEPRI- idejaa: Ja; n,s.iseka pavergti kataliku jauni-
TARIA BORAHUI w.

______ Štai, oro ministeris gen
NEW YORK, x

Pulk. T. Rooseveltas neprita- vienam nacių susirinkime pa- vilties, kad Europa ir toliau 
reiškė, kad, girdi, pats Die- (lės pastangų, kad apsisaugo- 
vas paskyrė Hitlerį vadovau- jus karų ir visiems laikams 
ti .Vokietijai ir tautai. nusikračius tuo barbarišku iš

I spnnvėu užsilikusiu papročiu

ria senatoriui Borahui dėl jo
pažvalgų respublikonų parti
joje, kuri reikalinga stam
baus perorganizavimo, pradė
jus nuo pat galvos.

Pulkininkas sutinka su se
natoriaus nurodymu, kad 
1936 metais respublikonų 
kampanijos pagrinde turėtų 
būt monopolijų klausimas. Ta 
čiau yra ir svarbesniųjų už 
tą klausimų. Pulkininkas sa
ko, kad kampanijos pagrinde

NENORI SVARSTYTI MOO 
NEY KLAUSIMO

O nacių jaunimo vyriausias !',‘nov,'s 
įvadas Baldur von Scbirah nu savitarpiai,
rodė, kad Dievas neįsakęs
jaunimui priklausyti bnžnyti- REIKALAUJA 
nėms organizmu joms ir kovo
ti prieš Hitlerį, bet įsakęs 
Hitlerį pripažinti savo vy
riausiuoju vadu ir globėju.

TRUMPES
NIŲ DARBO VALANDŲ

i SAVIVALDYBĖS STATYS 
DVI LIGONINES

turėtų užimti pirmąją vietą 
. aponija, ,tas ir kiti gyvenimui reika- demokratų partijos nepapras 

spal. 14. — Čia atvyko U. S.|ijngi reikmenys šiemet pa
karo sekretorius T)ern su ofi- ])rang0> 0 darbininkams atly

ginimas nedidinamas. Dėl to 
nėra pirkimo pajėgos.

Amerikos darbo federaci
jos viršininkai sako, kad jei 
darbininkai nesulauks didės- žinišką deficitą.
nio atlyginimo, iš naujo grius Į ------ -------------
viskas. PLATINKITE “DRAUGĄ

yokohama,

SESI ADVOKATAI ATLEIS 
TI IS PAREIGŲ

ATLANTIC CITY, N. J., 
spal. 14. — Amerikos darbo 

i federacijos suvažiavime iš 
, naujo iškeltas reikalavimas, 
|kad į pramones įvedus 30 
'valandų savaitės darbą.

cialiu vizitu pas japonus.

PRIGĖRĖ 15 ŽUVININKŲ
EM.DEN, Vokietija, spal. 

14. — Spalių m. 11 d. Žiemių 
jūroje nuskendo žuvininkų 
laivas ir žuvo 15 asmenų.

tas ir negirdėtas išlaidumas, 
susijęs su dideliais supainio
tais mokesčiais. Išlaidumo kl-
nusimas šį kartą užtemdo vi- gustinas Janulaitis, doc. Ka

KAUNAS. — Teisingumo 1 -------------------
ministerio įsakymu, atleisti' KAUNAS. — Kariurtme- 
iš advokato pareigi) prof. Au rėš teismas šios savaitės pa-

, KAUNAS. — Vidaus rei
kalų ministerija jau patvirti-

! no Alytaus apskrities savival
dybės planą didelei ligoninei
statvti. Ligoninės statyba jau • *

I pradėta. Ateinančiais metais 
statys 60-čiai lovų ligoninę 
Mažeikių apskrities savival- 
dvbė. Jos planas jau pareng
tas.

I _ __________________

WASHINGT()N, spal. 14. 
— Šiandien vyriausias teis
mas dar kartą atsisakė per
kratinėti garsią Mooney by
lą. Teismas nurodo, kad Ka
lifornijos valstybės teismuose 
dar yra kelių, į kuriuos Radi
mą pasukti tos bylos klau
simą.

sus kitus klausimus. Jis nu
rodo į krašto vyriausybės m i L

zys Šalkauskas, doc. Tadas 
Petkevičius, doc. Antanas Ta 
mošaitis, Kauno burmistras 
Antanas Merkys ir advok. dr. 
jur. Rafaelis Rabinavičius.

baigoj svarstė dar vieną pa
garsėjusią Suvalkijos plėšikų 
bylą. Gaujos vadas Alfonsas 
Karpavičius pasmerktas mir
ti, o jo sėbrai Pažiūra ir Di
jokas kalėti iki gyvos gnlvos.

ORAS
CHTCAiOO IK APYLIN

KES. — Numatoma giedra; 

popiet kiek šilčiau.

- BIRŽ4AT. — Prieš kiek lai
ko policijai į rankas pakliu
vo vienas “specialistas” ar- 

. kliu uodegų piaustytojas, 
kurs buvo, sako, nupiaustęs 
apie penkiasdešimčiai arklių 

■uodegas, tuo pasipelnyda- 
'mas. Dabar jis už tai liko 
nubaustas visai pusei metų 
belangėn apsimąst.yti dėl sa
vo darbelių.
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tų imperijai atėjo galas ir kad Italijai yru 
skirta juiveblėti Britų imperijos skeveldras. 
Todėl Anglija sunerimavo Italios užsimoji
mais ir per Tautų Lygų rikiuoja tautas prieš 
Italiją.

Ąžuolas ir Baravykas
Gale lauko stovėjo aukštas, tokiu samprotavimu. Daug a- 

drūtas, plačiau, skartom ša- lūžių mano tikėjimas gyvuo 
kom ąžuolas. Jo amžiaus nie- ja. Daug audrų ir vėtrų jis 
kas neatmena. Žmonės spėja, matė. Visus klaidingus tikėji-

---------- kad ųžuolas daug amžių yra mus nugalėjo. Kur jie uabari
Pastaruoju laiku respublikonų lyderiai pragyvenęs, daug audrų ir vė-i N ui koto nuvirto. Visos klai-

KAMDIuATŲ IEŠKOJIMAS

yra užimti ieškojimu kandidato į preziden
tus. Kalbama apie buvusįjį prezidentų lloo- 
verį, apie senatorių Boralių, apie Chicago 
Baily News leidėjų Knoxų ir kitus. Bet var
gas, kad vienas žmonių nemėgiamas, kitas

DIENOS KLAUSIMAI

• GELBĖKIME TAUTOS LOBĮ'’

Taip šaukiu mūsų rašytojas p. K. “Dar 
bininke”. Dėl straipsnio aktualumo, jį čia 
ištisai perspausdiname:

“Kuomet priešo kulkos skinu kariuome
nės eiles, tai kareiviai išnaujo rykiuojasi ir 
tampriau kuopiasi, kati galėtų pozicijas iš
laikyti. Panaši situacija jau reiškiasi mūsų 
išeivijoje. Mūsų eilės retėja, rykiuotė siau
rėja. lštautėjimas, kaip rūdys geležį, ėtla 
mūsų organizmų. Pavojus tiek aršus ir di
delis, kad mums nejauku jį matyli, taigi 
užmerkiame akis ir žiūrime ne į tikrųjų rea
lybę, bet į išsvajotus praeities vaizdus. Pra
eity buvo kitaip... Mums ir dabar atrodo, kad 
praeitis dar nepraėjo, kad mūsų išeivijoj dar 
daug, daug lietuviškos dvasios...

“Duok Dieve. “Iš praeities tavo sūnus 
sau stiprybę semia“. Kad tai iš darbščios 
ir gan garbingos mūsų išeivijos praeities se
mtame stiprybės būsimam veikimui! Deja, 
ar gerai apsižiūrėję nepastebėsime, kati, be
sidžiaugdami praeitimi, jau esame pasirengę 
ilsėtis ant liaurų vainikų ir belaukti, kad 
kas pradėtų rašyti mūsų istorijų / Bėda žmo 
gui, kada jau priseina jo istorijų rašyti. Jau 
jis atgyveno savo dienas. Jau daugiau nieko

trų yra nugalėjęs. Ir jis da- dos žuvo. Žus ir šie mano ti 
bnr tebestovi žalias, gražus, kojiniui daromi priekaištai 
tvirtas. '.Nts mano tikėjimas pastaiy-|

Iš nakties po ąžuolu išdyg- tas ant tvirtos uolos. Jo švei
sta baravykas, anot Barunaus- bėjus Jėzus Kristus pasakė,

per senas, trečias mažai težinomas. Tikras i<o Anykščių Šilely aprašytas, jog piagaro vartai nepergalės 
\argas! Juk reikia tokio kandidato, kati būt platus, storas, pasipūtęs, lyg mano Bažnyčios, štav nš esu 
energingas, žinomas ir taip populiarus, kaip tartum užklotas ant kieto, drū su jumis iki pasaulio pubai- 
I'. D. Rooseveltas. Su kitokiu kandidutu nė į0 koto bliūdas palivotas. Ba- gai.
mpasirodyk. Dėl to respublikonai šiandien rav ykas žvilgterėjo i ąžuolą Kas daug išmano, kas yru 
imi nemažų galvositkį. j,- išdidžiai sako. Ąžuole, trau gerai susipažinęs su katalikų

------------------ , . kis, nes versiu. Ąžuolas ma- tikėjimu, tas su savo pi iešti-
Tautiuė Katalikų Moterų Taryba (N. C. lOi,ia šypsena atsako: malonu-' kybiniu priešininku gali pasi-

C. \V.) šįmet savo kongresų laikys Fort tis baravykėli, palauk nors' ginčyti, ir jį apšviesti. Bet
V\ avne, Ind. mieste, lapkričio 17—20 dieno- vienų dienelę, leisk man dar paalydėliai
mis. Ši organizacija yra National Catliolic pagyventi. Antrų ir trečių die-
\\ elt’are Conierence šaka. Kaip žinoma, ir n.j baravykas dar išdidžiai! ų- 
mūsų Federacija priklauso prie N. C. W. C. žuoiui grųsina jį nuversiąs, je;

* * * ' nepasitrauks ir neužleis jam
Laikraštininkas llearst užsiminė, kati Al vielos augti. Ąžuolas įprastu

Sniitli tiktų į Jungtinių Valstybių preziden- jam šaltumu ir ramumu šu
tus. Bet Al JSniitb ne tik nesusižavėjo to- tinka baravyko grąsinitiius. 
kiu komplimentu, o pasakė, kad Hearsto
rekomendacija yra “kiss of deatb”.

* * * augęs. Aš jau virstu. Ir nuo | liau negalėdama savo prieš!

yra dažniausiai 
baisūs užsispyrėliai. Rodyk 
jiems tiesiai į akis šviesų, o 
jie jos vis nematys.

Viena moteriškė karšta ka
talikė, ilgai ginčijosi su be
dievybės skelbėju. Pakartojo 
visų savo išmintį ir mokslų. 

Ketvirtų dienų baravykas sa-Į O buvo gerai apsiskaičiusi. li
ko ąžuolui. Ąžuolėli, auk kaip Šv Raštų gerai, žinojo, Paga-
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DVASIOS MILŽINAS

Žymiausias Lietuvos menininkas, taip pat žymus poetas 
ir kompozitorius, Mikalojus Kastantas Čiurlionis, kurio 60 
metų gimimo sukaktį (rugsėjo 10 d.) visa Lietuva gražiai 
paminėjo. M. K. Čiurlionis gimė Varenų miestely. Mirė pa
vasarį 1911 m. sulaukęs vos 36 m. amžiaus. Jo kūnas ilsis 
Vilniaus Rasų kapuose.

Federalė vyriausybė įsteigė “consumers 
cabinet”, kurs seks kainas ir žiūrės, kad 
pil kėjai už savo pinigus gautų atsakantį pre
kių kiekį ir kokybę.

LIETUVĄ APLANKIUS
---------- Rašo L. šunutis __________

“MARGAS PASAULIS”

koto nukrito pakirmijęs. 
Tokių pasakų girdėjau dar

mažas būdamas.
Tas prilyginimas apie ąžuo

lų ir baravykų gražiai atitin
ka žmonėms. Kas tas ųžuolas ? 
Gi tai tvirto, griežto nusista
tymo, susipratęs katalikas. 
Baravykas, tai savo pažiūro
se ir nuomonėse silpnabūdis,

mukų įtikinti paėmė kačergų 
ir lauk jį išvarė, dar palyde- 

i dama šiais žodžiais: eik iš ma
no triobos mano vaikų nepik
tu’ęs.

Šitoks ginčų išsprendimas 
yia pateisinamas tuokart, kai 
tavo priešininkas akiplėšiškai 
skel eriojasi, nepaisydamas pa 
doiumo dėsnių vesdamas gin

parodoma, kaip žmogus, ne
pajėgdamas suprasti Dieviš
kai tvarkomos gamtos. Įvai
riai svajodamas, dažnai pasi
duoda piktosios dvasios įta
kai. Filosofas Faustas, pate- 

piktosios piktuko Mefis-

tų. Bet piktuko darbas ir pir
šlybos neišeina į gerų. Per 
piktuko Mefistofelio priežas
tį; žuvus jos broliui, Marga- 
reta įkrinta į desperacijų, nu
stoja gyvenimo lygsvaros ii
nužudo savo kūdikį. Ji pate’:-

tofolio globų, gauna daug že- , ..._.. , . ..I ka į kalėjimų, kur atgailaujamiškų smagumų; jis tampa

EPS

jaunu, patogiu jaunikaičiu ir • ir tokiu būdu jos sielų ange-
.; tokiu būdu susidaro proga į- ; Pfliina i dangų.

V ažiuojant laivu, jiaprastai, sutinki vi
sokių žmonių. “Normandie” pasažieriai su- 

nenuveiks, taigi metas aprašyti kų jis yra i darė tikrai “margų pasaulį”: visokių rasių, 
nuveikęs. Jis priklauso praeičiai, ateitis ne j tautų ir luomų. Daugiausia, žinoma, prancū- kalikas 
jo. ‘Gal daug garbės >lęl ^k^ Jm »darė, i zy ir amerikiečių. Galima buvo sutikti, gal 
bet kaip liūdna, kad daugiau veikti jau ne- būt, keliolikos tautų atstovų, tik vokiečių ne-1 šiandieną,
bepajėgia! buvo. Tiesa, vienas buvo, bet ir tas šveica-

“Ar išeiviu panaši į tų nuvar- i lietis. Žydų tai gyva bala. Kai kas net ne-
gerokai jau sentelėjusį darbininkų, i pasitenkinimų reiškė, kad jų čia tiek daug.

neturįs tvirto pagrindo po sa-; čus. 
vim, pasiduodųs klaidingom Sektinas būdas ginčuose su 
įtakom, net išdidus, ir kitų priešininkais tai malonia šy- 
sveikas nuomones niekinantis psena ir įtužūsį kalbėtojų ra

udu nuotaika palydėti, pavyz- 
ilin taip, ar panašiai jam at
kertant :

simylėti į giažuolę Margari-

gUSĮ,
kurs jau dirbti nebepajėgia ir tik dairosi, 
kas jį pavaduos? Gal dar ne. Ji veikiau bus 
panaši į darbštų, bet jau nusikamavusį ūki
ninkų, kurs sukūrė gražų ūki, bet — neturi 
kam jo palikti. Gal bevaikis, o gal, besirū
pindamas ūkio pagerinimu bei sutvarkymu, 
visiškai pamiršo tinkamai savo vaikus išauk
lėti. Jie nėkiek neįvertina tėvo darbo, šai
posi iš jo rūpesnio del ūkio likimo ir tik lau
kia progos, kaip čia tų viskų su vėju palei
dus. Tiek darbo ir lėšų įdėta, tiek lobio įsi
gyta, o čia — koki įpėdiniai! Šiurpu...

“Kas žin, ar dar nepervėlu savo lobį 
gelbėti?

kaip grybų po 
lietaus, daug atsiranda žmo
nių su priešingomis katalikų 
tikėjimui nuomonėmis. Žiūrėk, 
vienas, paskaitęs kokį šlamš
telį, drąsiai kerta tau į akis:

Mat, Hitleriui pradėjus žydus persekioti, vo
kiečių laivus boikotuoja. Keliauja prancūzų 
arba anglų laivais. Buvo girdima daug dis
kusijų apie Europos politikų, o ypač daug 
apie Hitlerį. Net buvo toks įvykis: koncerto bažnyčių ii poterių nekalbu, 
metu įbėga scenon du žydukai aktoriai (juok- 'ienok esu ir apsirėdęs ir 
dariai). Vienas panašus į Hitlerį, kurio drau- Pavalgęs. Kitas vėl dar pik- 
gas klausia: “Kur taip skubinies?” Hitle-1 kalba, prieš patį Dievų 
ris atsako: “Dabar, kai jau esu vokiečių va- ikerinasi,^ piktžodžiaudamas ir 
du, diktatorium, savo tėvus turiu vesti su- niekindamas. Tai yra
rišti moterystės ryšiais”. Tokius ir panašius 
“juokus” krėtė iš Hitlerio.

Petrai, nesiskubink katali
kų tikėjimų griauti! Duok jau: 
dar amželį pagyventi.

Išlaikyti ištikimybę katali
kam tos bažnyčios, kad tie Įkų tikėjimui siaučiant prieš 
poteriai? Aš seniai neinu į

S. P. Stulga

tikybinėms audroms kaikurjPO SVIETĄ PASIDAIRIUS Įima sufiksinti aroplano de- 
----------- fektus, kad skristi per mares.

KODĖL SUJUDO TAUTŲ LYGA

Tautų Lyga buvo įsteigta tam, kad pa
laikyti pasaulinę taikų, rišti tarptautinius 
nesusipratimus ir ginčus be karo, kad ginti 
skriaudžiamąjį Lygos narį.

Mes lietuviai pirmutiniai patyrėme, kad 
Tautų- Lyga neina tinkamai savo pareigų. 
Kai lenkai pagrobė Vilnių, tai Tautų Lyga 
ne tik nesiėmė žingsnių, kad atitaisyti lietu
viams padarytą skriaudų, o dargi lietuvius 
sutrukdė, kada lietuviai, supliekę Želigovskį 
ties Giedraičiais, savomis jėgomis buvo l»e- 
atsiimų Vilnių. Tautų Lyga palaikė skriau
diko pusę.

Po to Tautų Lyga nekrutėjo, kai pietų 
Amerikoj dvi respublikos pradėjo karą dėl 
Cbaco provincijos, nekrutėjo, kaip Japonija 
briovėsi į Mandžiūriją.

Dabar-gi Tautų Lyga staiga tikrai su
judo, kai Italija užsimanė užimti pusiau ci
vilizuotą Abisinijų Afrikoj. Tautų Lyga su
judo ne savo iniciatyva, o Anglijos. Abisi
nija vra tik pirmas Italijai kąsnis. Italijoj, 
pradedant Mussoliniu ir baigiant paprasčiau
siu darbininku, prigijo įsitikinimas, kad Bri-

žmonės be įsitikinimų Jųjų 
tokios priešingos nuomonės ir 
kalbos yra blogos valios

Vokietijoje įvesta ištikimybės . 
priesaika. Pavvzdin, Ileldes- 
heimo bažnyčiose po pamaldų 
kaialikai pakėlę rankas kar
toja su kunigu tokio turinio 
priesaiką: “Katalikais mes e- 
sanie gimę, Katalikais ir mii- 
siine. Tegyvuoja Jėzus Kris

ti* tus, mūsų Vadas!”
Mūsų krašte silpnavalius ka

Girdėjau, kad vienas ame
rikonas, blusų lavintojas, pa
sigyrė, kad ir uodus galima 
išmuštravoti gero pasielgimo.

Kur gyvena tas mandras 
amerikonas ? Reiktų paprašy
ti, kadi jis tuojau pradėtų

Lietuvos gaspadoriai norė
tų, kad viso pasaulio lietu
vių kongresas tęstųsi Lietu
voje rundiinus metus. Ba, sa
ko, kaip tik pasaulio lietuviai

Besimaišant pirmoj klasėj, sutikau Mek- ištvirkimo padaras. Kadu žmo 
.-ikos susisiekimo vice ministerį ir paJydo- g„s nori paleisti vadžias savo 
vus, kurie vyko Europon kažkokiais gelžke-
iio reikalais. Vienas labai aukšto ūgio an-

talikus būtų pravartu pana- 
kūno geiduliams. Kada norisi §įai saikdyti.

suvažiavo į Kauną, taip be- 
darbą, ba vasarą prie balų ir j konų priėmimo punktai ėmė 
pelkių žmonės nežino nei kuri pirkti 110 kilogramų sunku- 
dėtis nuo tų smailiatsnapių mo kiaules. Sako, tuo delega-

ir palėbauti, ir svetimu tur
tu pasinaudoti, nieko nedirb

biaurybių.

glas, vedęs mažytę filipinietę, keliavo ant 
“lloney moon”. Kelios baltos moterys, ište
kėjusios už negrų, taip pat keistoką vaizdą tuos dalykus draudžia. Tai 
sudarė. Sakome, kad nemaža yra prancūzių, šalin tikėjimas, nereikia man 
ištekėjusių už turtingų negrų iš Prancūzijos

ti, ir daug turėti. Tikėjimas

Kan. P. Dogelis “M. L.”

OPERA FAUSTAS

kolonijų. Vis dėlto atrodo nei šis nei tas.
Teko matyt! n- sutikti milijonierių, po

litikų, diplomatų ir šiaip jau visokių profe
sijų žmonių. Jų tarpe Mrs. Vincent Astor; 
buvęs New Jersey senatorius, gubernatorius 
ir Jungtinių Valstybių ambasadorius Londo
ne VValter F. Kdge; Cbauncey McCormick, 
Chicago Tribūne leidėjas ir jo šeima, Ralpb 

I F. de Clairmont ir visa eilė kitų. Dauguma 
maišosi sykiu su visais, žaidžia, kalbasi įvai
riomis kalbomis: anglų, prancūzų, ispanų, 
italų ir kitomis. Vienas iš gana stambių po
nų, sužinojęs, kad aš lietuvis, apgailestavo, 
kad lietuviai neteko gabaus vyro asmenyje 
Ant. Cermak o, buvusiojo Chicagos majoro.
Manė, kad Cermakas buvo mūsų tautietis.

Kažkodėl laive žmonės pasidaro kalbes
ni. Ir patys didžiausieji ir turtingiausieji su- 
demokratėja ir “sužmonėja”.

Genys margas, pasaulis dar margesnis.

jo. Bet tokių žmonių ir jųjų 
nuomonių likimas liūdnas. Nu
aidės jų balsas, o Dievas ir 
amžinos tiesos liks kaip bu
vusios, nei kiek savo vertėj 
nenustodamos.

Aių, keturių aktų, operą pa- Į 
rašė Charles Gounod, gražio
sios muzikos melodijų kūrė
jas. Kas nežino jo “Avė Ma
ria”? Beabėjo, žino visi my
lintieji muziką. Jo genialė niu

Rimto, susipratusio kataliko i zikos dvasia yra aukštai jver- “bacilus 
elgesys turėtų būti šioks: Ne-

Visokios pašenavonės veče-' 
lės, visokių bilijušų apvaikš- Į 
čiojimai, visokie apkarūnavi- 
mai iš seno krajaus daugelį 
mūsų tarpe, ypač Čikagoj, už 
krėtė pavojingų kvarobų ba
cilomis, vadinamomis “bacilus 
puikenycus,” “bacilus sauray- 
licus,” “bacilus pavyda-

| tams rodyta, kad mūsų kra- 
juj nėra jokios krizės.

“bacilus karjericus,” 
aukštenycus” ir

tinama. Tat ir šią operą su- kitomis bacilomis. Mūsų me- 
kurdamas jis su tain tikra pa-|tjjkų akademija, ar kas kitas, 
suka supynė grąžinsiąs melo- Į turptų daryti gįokią-tokią ro- 
(tijas. į(>8 bacilos kaip rūdis'

neklaidingojo mokslo išpažin-'1 Pirmame operos akte vaiz-|geĮeįj gda veikimą, 
tojas. Kaip Dievas yra nesi- (duojama d-ro Fausto studija
mainantis ir nepajudinamas, į ir Nurembergo miesto turga-

, cus,

kreipk dėmesio į priekaištus 
ir klaidingas nuomones. E*d 
katalikas, reiškia dieviškojo,

taip katalikų mokslas yra ne
klaidingas. Ką Katalikų Baž
nyčia moko, to laikykis, į nie
ką kitą nepaisydamas.

Kataliko tvirtas nusistaty
mas atžvilgiu į prieštikvbinę 
agitaciją turi būti paremtas

JI:— Ar atsimeni, Joneli, 
kokie puikūs buvo laikai mud 
vieni tik ką susižiedavus, kai 
vienas kitam rašinėdavome 
labai meilius laiškus?

JIS:— O, žinoma, tada bu
vo be galo linksma.

JI:— O ką, jeigu tu išleis
tum mane žiemai į Kaliforni
ją, o pats čia pasiliktum? Juk 
mudu vėl turėtume progos 
rašinėti meilius laiškus, ir 
prisimintume tuos puikiuo
sius laikus. Ar tiesa?

Lietuviškas “Kuntaplis” 
vietė. Antrame akte Marga- paskelbė sturmogramą, kad iš su koniaku?
retos darželis; trečiame Nu
rembergo gatvės, o ketvirta 
me Marga retos kalėjimas.

Šeimininkė (svečiui): — 
Gal tamstai paruošti arbatos

Amerikos į Kauną pasiųstai Svečias:— Ačiū, bet tik 
baksas su visomis tulšėmis vieną lašelį.
Litvanikai taisyti. Tos tulšės, Seimininkė:— Ar tik vieną

Šioje eperoje vaizduojama .sako, bus padėtos muziejun, lašelį koniako? 
keista pasaka, iš kurios, gal kaipo vienintelės tulšės, kurio Svečias:— Ne, prašau įpil-
būt, yra ir pasimokinimo. Čia mis per du metus nebuvo ga- ti tik vieną lašelį arbatos....
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Užsienio Lietuvių Jaunuomenė

(Edvardo Pažėros paskaita I-jam Pasaulio Liet. Kongresui)
Ekonominių, politinių ir ki- neatvertė visų nutautusių lie- 

tokių priežasčių verčiami lie- tuvių ir neišsprendė šio aktu- 
tuviai (‘migravo j svetimus
kraštus. Baugiausia lietuvių 
emigrantų rasime šiaurinėje 
Amerikoje, toliau Pietinėje A- 
merikoje, Anglijoje, Vokieti

alaus klausimo.
Kiek susitvarkius Lietuvos

vidaus reikalams, jos daugiau 
susipratę inteligentai atkreip" 
akis į savo brolius užsienie-

joje, Latvijoje ir kitur. Lietu-j <•»«•“. Kaip seniau užsienio Le
vis emigrantas, vykdamas i , tuviai 5elj)ė Lietuvų niateria- 
svetimą kraštų, pirmiausia liSkai ir morališkai, taip da-
svajojo apie materiališkų ne
priklausomybę. .lis troško sa
ve ir savo vaikus išvaduoti iš 
medžiagiško skurdo ir duoti, 
jei ne sau, tai bent savo vai
kams progos siekti didesnių 
materiališkų ir dvasiškų gė
rybių. Besiekiant materialia 
kų gėrybių, didelė lietuvių e- 
migrantų dalis virto materia-

iis ir, būdami patys nedi-

bar Lietuva ėmė rūpintis sa
vo išeivių lietuvybės išlaiky
mu. Užsienio lietuvių jaunimo 
išsaugojimo klausimas dabar 
pasidarė vienas iš opiausių 
Lietuvoje klausimų.

Jaunimas, kaipo be galo 
jautri visoms pašalinėms įta
koms medžiaga, labai greitai 
pasiduoda nutautinimui. Ligi 
šiol, tenka didžiausia širdgė-

kultūros, negalėjo savo la konstatuoti, kad gana žymi
"ūkams jos duoti, bet tedavė 
tik galimybę persiimti sveti
ma kultūra, arba pastūmėjo 
juos siekti grynai materiališ
kų tikslų. Senoji karta, kaipo 
nejautri pašalinėms įtakoms,

dalis užsienio lietuvių jauni
mo mūsų tautai yra žuvę. Le
miamos reikšmės užsienio lie
tuvių jaunimų nutautinti tu
rėjo šie veiksniai: ekonominis 
emigrantų skurdas, žema kul

išlaikė savo senąsias, iš tėvy- tūra, aplinkuma, mokyklos, Į 
nės išneštąsias tradicijas, bet organizacijos, spauda ir kita. 
pati, būdama nepakankamai I Aplinkumos įtaka užs. liet. į 
tautiškai paruošta, nesugebėjo jaunimui yra be galo didelė 
išsaugoti savo jaunosios kar- ] ir jeigu nebus imamasi jauni- 
tos nuo svetimos kultūros įta-: mui gelbėti tinkamų priemo
kos. Jaunajai lietuvių kartai nių, jį laukia baisi tautinę mi- 
nuolat grėsė ir dabar tebegrę-' rtis.
šia didžiausias nutautinimo Į Susipratę užsienio lietuvių 
pavojus, kitaip sakant, nusto- inteligentai, matydami pavojų 
jimas svarbiausių tautinių žy- savo jaunajai kartai, kovoja,

to, meno ir kultūros organi ] braziliečiui nejučiomis išriedė- 
zacijas.

mistiškų, beviltiškų ir ne^ 
singų nuomonę. Jei mes 
imtume tų ponų mintimis

jo ašara sužinojus ape tragiš- 
Įvairūs kraštai į mūsų jau- kų Dariaus ir Girėno žuvimą 

nimą nevienodai veikia. šiau- arba išgirdus kažukurio Lie- voti, tai reikėtų laikyti 
rėš Amerikos Valstybių apli- tuvos ministerio posakį, nu- mūsų užsienio lietuvių jaur 
nkuma mūsų jaunimų auklėja skambėjusį po visų Šiaurės ir mų žuvusiu, nes sportas yr

Pietų Amerikų: “Lietuva ne
parduos už bekonus Klaipė-

daugiau praktiškai materialis
tiškoje dvasioje. Panašiai vei
kia Anglija ir Latvija. Vokie
tija ir Lenkija stengiasi jau
nimui įkvėpti savo šovinistiš- 
kai tautiškos dvasios. Pietų

dos“.

perdaug giliai įleidęs į jį ša| 
nis.

Taip galvoti mes negalini 
ir neturime nusiminti. Visi žl 
no, kad su sportu kovoti yri

Viso pasaulo lietuvių jauni
mas su pasididžiavimu ir bai
me sekė užsienio spaudoje Kinį bergždžias darbas. Dabar te 

Amerikos valstybių aplinkų- pėdos hitlerininkų bylų ir jos kia mada. Todėl reikia jų p 
mos įtaka yra visai kitoniška, išdavas. Užsienio laikraščių , naudoti, kaipo atlietuvinim 
Lengvas ispanų, portugalų ir Į simpatija mažai Lietuvai, išdrį priemonę. Nemaža lietuvių ja 
italų tautų charakteris, nerū- susiai stoti prieš didžiulę Vo- j nimo nutautėjo ne dėl to, ka< 
pestingumas daro ir mūsų jau kietijų šventoms savo teisėms 

Vis apginti, parodžiusiai didelę sanimui neigiamos įtakos, 
dėlto, įgimtas lietuvių darbš- Vo morališkų persvarų ir kil- 
tumas, ryžtingumas ir valia nUmų vokietininkus beteisiant, 
ir šias kliūtis nugali. Lietu-' turėjo užsienio lietuvių jauni- 
vos jaunuolis, pajutęs vietinių ,nuį didelės tautiškos įtakos.

Etiopijos moterų vadas. Turtinga etiopietė Abebecli 
organizuojanti moterų kariuomenę karui su įsiveržu
siais kraštan italais. (Acme Photo)

Latvijos lietuvių

j gyventojų silpnumų ir savo 
jėgas lengvai iškyla ir nugali 
visas kliūtis, lengvai nukon
kuruodamas vietinius.

I Nežiūrint j svetimas įtakas, 
■ gana žymų nutautinimų, net 
ir labiausiai nutautęs užsienio 

' lietuvių jaunimas jautriai pei 
] gyvena kiekvienų svarbesnį

_____  Lietuvos įvykį. Dariaus ir G;
jaunimų rėno žygis, Klaipėdos byla

Apie užsienio lietuvų jauni
mo sportų teko iš kai kurių ' 
asmenų Lietuvoje išgirsti la- Į 
bai pesimistiškų žodžių, esą

sportavo, bet dėl to, kad jų 
sporto organizacijos buvo ne-l 
tinkamai, nelietuviškai tvar
komos. Lietuvai reikėtų susi
rūpinti užsienio lietuvių jau
nimo sportininkų organizay 
mu, jų draugijų santvarka 
kryptimi. Kad sportas ti 
daug įtakos jaunimo atlieti 
vinimui visai aišku. Toks Šal 
kis Žukauskas savo kumšcilsportas — mūsų užsienio jau-

. ..v, • T k • Burkauskas golto lazda, Simmo tautiška mirtis. Labai *
nustebau išgirdęs tokių peši ‘.Tęsinįs 4 pusi).

jaunimo. Seselės vienuolės dau
gumoje vra Amerikoje išau- globoja 11 lietuvių mokyklų, garsiu aidu nuskambėję po vi | 
giisics ir dažnai labiau mėg- 7 skyriai prie latvių mokyklų,' sų pasaulį, jautriai atsiliepė 
s*a su mokiniais kalbėtis an- 1 lietuvių gimnazija Rygoje, net ir nemokančių lietuviškai , 
gliškai negu lietuviškai Vis lietuvių katalikų parapijos, kalbėti lietuvių jaunuolių šir- 
dč.to, kasdien yra įvesti vi- chorai, sporto, kultūros, meno, dys. Net ir labiausia nutautęs 
dun'ieniai, kurių metu moki- dainos, skautų ir kitos organi-I jaunuolis - jaunuolė su pasi-1
niai ir mokytojai privalo lie 
tuviškai kalbėtis. Be

zacijos. Lietuvių pradžios mo-i didžiavimu pasivadino lietu- 
to. yra kyklose mokosi apie 1000 lie- viu, nes visas pasaulis įverti-Į 

no šiuos Lietuvos sūnų gar J 
bingus žygius. Didžiausiam 
materialistui lietuviui - jan
kiui ir lengvabūdžiui lietuviui

SURYS - DOOOY - ANT0N1SEI
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam IJetm ISkus Bor.ns* Dėl Atnaujinimo orba Išmokame Cash 
Visokios RūSlcs* Insuraiuc — Vinies, Včsulos, Automobilių, 

Stiklu ir t. t.

s! r>ama viena diena savaitė- tuvių mokinių ir dirba apie 
je. kada vaikams įsai y*a su 50 lietuvių mokytojų.

mių, kurias sudaro kalba tau- blaškosi, bet dažnai nustoja mokytojais ir tarpusavy kai- Lietuviai turi sukūre savo 
tinės tradicijos, papročiai, ti- jėgų ir ūpo, apsipranta su mi- būtis tik lietuviškai. Neseniai draugijas, kuriose aktingai da
kėjimas, menas ir kitokia dva- utim, kad visvien jaunimo ne- Xew Yorke įsteigta p. Bajoro iyvauja įr jaunimas Prancū-
sinė kultūra. išgelbės ir pasitraukia iš ko-j.r.vaiiška lietuviška mokyk-1 zijoie> Ispanijoje, Kanadoje,

Svetimame krašte išaugusi, votojų eilės. Didelė dalis už- la. kuri tvarkoma maždaug Afrikoje net Tolimųjų Ryk
jaunoji karta apie savo tėvy 
nę turėjo vien tiktai roman
tiškų supratimų. Jiems vaiz
davosi tamsios Lietuvos gi 
rios, rūtų darželis, bėras žir
gelis, liūdnos Lietuvos dainos, 
paslaptinga Lietuvos senovė, 
žiauri rusų žandaro priespau
da ir kita. Šių romantika už
sieny palaikė nežymus skai
čius lietuvių inteligentų, ku
rie įvairiais politiniais sume

sienio lietuvių inteligentijos i Lbtuvos mokyklų pavyzdžiu, 
savo jaunosios kartos gelbė 2- nujoji emigrat ija, prasidė

jusi po Didžiojo Karo dail
iausia nukrypo į Pikų Ame- 

Dabar Lietuva turėtų būti Tikos Valstybes — Braziliją, 
išeiviams lietuviams nuolati- Argentina ir Uragvaju. Did-' 
niu didžiausiu tautiškos stip- žioji Pietų Amerikoj *i( tuvių 
rybės šaltiniu, kuris teiktų jaunimo dalis yra gimusi Lie 
naujų jėgų užsienio lietuvių tuvoje ir jiems nu a riti nė

ra didelio pavojaus. Didžiau- 
s’m.s pavojus gresia užsieny gi

jimo akcijų žiūri gana peši- . 
mistiškai.

tautinei kultūrai ugdyti. 
Pažvelkime, kaip ligi šiol

timais, rusų žandarų persekio- užsienio lietuviai įvairiuose 
jatni, buvo priversti iš savo pasaulio kraštuose rūpinosi 
tėvynės išbėgti. Ekonominiai savo jaunąja karta ir kokios 
interesai, nuolatinė kova už organizacijos spiečia lietuvių 
materiališkų būvį, svetimo kra jaunimo būrius.
što įtaka dildė jaunojoj kar Šiaurinėje Amerikoje jauni- 
toj paskutinę lietuvybės kibir- 1,10 lietuvybė palaikoma per

y t ii
Šanchajuje, Mandžiuke ir Au 
stralijos Sidnėjuje. Ten jie or
ganizuotai remia vienas kitų. 
seka Lietuvos politinį ir ku. 
tūrini gyvenimų ir pamini vi 
sus svarbesnius lietuvių tau
tos įvykius

Iš to kas čia pasakyta gali 
me suprasti, kad užsienio 1: - 
tuvių jaunimo lietuvybė pa
laikoma per lietuviškas moky
kla^ spaudų, bažnyčių, spor-

? Auękit Su Mumis!

?

Jei norite BANKĄ turinti: 
DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 

ASMENIŠKU PATARNAVI-, 

MU, kviečiame jus atsinešti 

savo problemas ir savo BIZNĮ 

čionai. I

Halsted Exchange ė 
js National Bank ) 
ę 19th PI. and Halsted St. /

' - i JOHN P. EWALD „
•„ .LOANS and INSURANCE*^j 
Jeigu reikalauji pinigu ant PirmU'-'MortgTČ?5ąwb&

apdraudos^iuo ugnies, vėjo,
840 Wėst $3rd

; TELEFONAS: YĄRds-2790 arbaJ7.91‘

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJlMO B-VĖS'
■ ; . /'v.

RADIONAS

kštėlę.

_Senoji emigracija daugiau- 
įspietėsi Šiaurinės Ameri- 

Valstvbėse. Ten gyvenų 
susipratę lietuviai inteligentai 
ir kunigai susirūpino jauno 
sios kartos lietuvybės išlaiky
mu. Lietuvybė daugiausia bu
vo palaikoma per lietuvių ka
talikų parapijas, organizuo
jant lietuvių mokyklas, cho
rus, tikybos, meno, kultūros, 
sporto ir kitokius ratelius. Ki
tose valstybėse buvo steigia
mos

1 ra ugi jos ir chorai.

127 lietuvių katalikų parapi
jas, 42 parapijines mokyklas, 
3 mergaičių ir 1 berniukų ko
legijų, 1 kunigų seminarijų, 
per lietuvių spaudų, sportų, 
dainas, menų, studentų orga- 
nizaeijas ir kt. Tik trečioji da
lis lietuvių parapijų turi savo 
lietuviškas mokyklas, kuriose 
mokosi ligi 10,000 mokinių. 
Neturinčios savų mokyklų pa
rapijos, steigia jaunimui lie
tuvių kalbos ir tikybos kur- 

; sus. Tik dvi penktosios dalys

miniai jaunajai li-tnvių kai 
tai. Lietuvybė Pietų Amerika.
Ya'siybių lietuvių išeivių jau
ni >.<> palaikoma per 8 lietuviš
kas pradžios mokyklas, bažny
čias, spaudų, skautu brolijų, 
sporto organizacijas, kultūros.
dainos, meno ir kitokias drau- i ____________

-m. T.itJiniskų kultui iuį jau gį nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš 
ninu) ju< ėjimų uoliai niora^K-' jejsta, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
kai ir mateiialiskai remia litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa 
steigti Lietuvos konsulatai bei maldų subendrinimui visose lietuviu bažnyčiose Amerikoje 
atstovybės ir DULK draugija. TSIeido Tėvų Marijonų Vienuolija.
Lietuviškos mokyklos ir jau- Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c- 
nimo organizacijos, dar nese- odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų V?Mis

Pamatykite viena

PHILCO,
ZEN1TH,
RCA VICTOR,
GENERAL ELECTRIC.
prie kito naujus 1936 radios pas 
B U T) R 1 K A

Šie nauji radios pagauna, visas tolimas Amerikos ir 
Europos stotis ir turi labai gražų ir švelnų balsų. 

Jūsų senas radio priimamas mainais.

nrr.ri' 4Y

m t

niai pradėjusios savo gyveni
mų, jau parodė gana gražaus 
lietuviško darbo. Mokyklos 
kasmet išleidžia keliasdešimt 
išlavintų, tautiškai susipratu
sių jaunuolių. Chorai traukia 
prie lietuviškos dainos ne tik 

us.
Sporto organizacijos? aktin
gai dalyvauja vietinis lietuvių 
jaunimas, keldamas, savo lai
mėjimais prieš svetimtaučius, 
Lietuvos garbę.

Anglijos lietuvių jaunimų 
koncentruoja 3 lietuvių kata
likų parapijos, sporto organi
zacijos, Londono Liaudies U- 
niversitetas. Lietuviškų moky
klų Anglijoj nėra. Lietuvių 
kalbos kai kuriose mokyklose 
pamoko vietiniai lietuvių ku
nigai.

“DRAUGO”KNYGYNAS
2?T4 So Oakley Avė Clii< ’ago. nį

, . .. x.v, Š. Amerikos lietuviu vaikų, . . , . . , xdaugiau pasaulietiškos . . , ,, ~ lietuvius, bet ir svetimtauču°__ ,pramoksta lietuvių kalbos. O į a__________________ ________ .___ 4.
likusių vaikų padėtis yra ap-

Lietuvos nepriklausomybės 
įskelbimas davė visiems už

sienio lietuviams naujo impul
so. Tėvynės atstatymo reiku- 
las suvedė užsienio lietuvius į 
Įicndrų darbų Lietuvos naudai. 
Taunos, besikuriančios Lietu
ms vargai ir džiaugsmai da-

gailėtina. Parapijines mokyk- į 
’as ir kolegijas veda ir jose 
dėsto keturių kongregacijų 
lietuviai vienuokai ir vienuo
lės* 1. šv. Kazimiero. 2. šv. 
Pranciškaus, 3. Šv Kryžiaus 
ir 4. Kunigų Maiijonų Kon
gregacijos. Švietimo ir auklė

je išeiviams naujų pergyveni- ji>no darbų lietuviu mokyklose
tu, žymiai pakėlė juos mora

liškai ir turėjo begalinės reik
šmės užsienio lietuvių tautiš-

dirba virš 500 vienuolių (sese
lių) ir kunigų Aukštesnėse 
kongregacijų vedamose kolegi-

kam atgimimui, bet vis dėlto'jose mokosi apio 500 lietuvių

£!MIfeNUOTI
UCTUMMI

MhlUiS 
llt GlfcCN/lfi

Parašė
P. JURGELA

TURINYS Oarlaiin Ir (Tirono 
nyvrnlmo h vollflmo ap4valin< 
Skridimą* p--- Atlanta Snldln- 
mlfiko paataptta. Zysrlo at (rami ai 
pasauly. Dariaus Ir OlrSno nuo
pelnai aviacijai Ir mflau tautai 
PoeaIJa apie T.ITTTANTKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rttn. komitetai

884 pusi su KU paveikslais 
tvirti vlrfcllnl K'TNa «1 RP siu 
nėlanl paStu tie

Reikalaukite

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAOO. ILJs.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705—8167
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Vienio lietuvių 
JAUNUOMENĖ LIETUVOJE YRA 28,220 

VALST. TARNAUTOJU
;ęs:nys nuo 3 pusk)
«ivo pajėga pasitarnavo 

Įęiau lietuvybei užsieny už 
•eli Lietuvos rašytoju ar 
įninką. Jei paklaustume 
brikos lietuvio ką jis la- 
[*vertina, ar Kiprų Pet-
Ik,, ar Šarkį Žukausk,, ,iaiu „(.t.latiailJ. c,.„.
fcinoina, pas,sakys už Kur- Wai!;„s (Kaune) 7<
[Sporto orgau,žarijos t,u- 410 ,a,.„nutoj„ ir provincijos
,ai nukreiptos gali duoti, bai užsienio jaį,į 2u>810 

milžiniškos naudos.

Centralinis statistikos biu- 
ras surinko duomenis upie mū 
sų valstybės ir savivaldybių 
įstaigų tarnautojus. Visose va 
lstybinėse įstaigose yra 28,220^ 
tarnautoju, kurių 24,900 •ta :

fai
n pavyzdžiu gali būti čekų 

Lalai, kurie prikėlė čekų 
Įtų iš miego ir atstatė jos 
ni klausom y bę. Todėl Lie- 
za neturi išsižadėti užsienio 

atuvių sportininkų. Organi
ni, tikslia ir planinga pa

galima būtų užsienio He
li sporto organizacija.-

i rnautojų.•J v
Valstybės įstaigų tarnauto

jų skaičius didėja, nes pie.'iu 
mas mūsų Įstaigų darbas, c 
kartu ir aparatas. Per pasuu- 

| dilius 5 metus tarnautojų skai 
čius padidėjo 2,100. Tačiau, 
palyginus su mūsų kaimyni
niais kraštais, Lietuvoje yru 
žymiai mažesnis tarnautojų 

riališkai, kad jos iškilu- skaičius.
į pirmaeilių organizacijų Savivaldybių įstaigose (sta- 

patrnuktų į savo eiles tistika liečia tik Didž. Lietu
išsiblaškiusį lietuvių jau- Vos savivaldybes) tarnautojų 

skaičius siekia 3,000. Iš jų a- 
no bemaž dviejų metų pie 2,400 vyrų ir (»<W) moterų.

Kiekvienam 10 tūkstančių Lie 
tavos gyventojų tenka 11 sa
vivaldybių tarnautojų. Paa

vėdama sporto organiza- giausia savivaldybių tarnauto 
sugeba sutraukti ir la-i jų yra Kauno mieste, o mū

šiai nutautusį jaunimų ir žiausia Trakų — apskr.
Savivaldybių tarnautojų pa 

skutimais metais taip pat pa
didėjo.

sustiprinti tautiškai ir

ilijos lietuvių sporto su
loj* “Litliuania” veikimo 
Ltika parodė, kad tinka

mo padaryti gana susipra- 
įius lietuvus. “Litliuanijos” 
pėjiniai sporte patraukia 
stoti net ir svetimtaučius, 

ie yni pasiryžę kovoti po 
jtuviška sporto sąjungos vė

liava. Tačiau lietuviai, nore
liui išlaikyti savo sųjungos

Burlington geležinkelio traukinys. Naujoviškas 
traukinys pavadintas žyniaus amerikiečio rašytojo - 
novelisto Mark Tivain vardu. Ant vagono didelis meda
lis su rašytojo atvaizdu. (Acme Photo)

KADA LIETUVIAI VERKĖ

KEWANEE, ILLINOIS

Kas atsitiko su mūs kores- 
jiondentu, kad nei jokių žinu
čių nepurušo iš KewaneesJ Lie 
tuviai šiame miestely dar gy
vi ir darbuojas.

Kovvanee yra trys dirbtuvės.
! Dvi gerai dirba, o treciojoj da- 
! rbininkai streikuoja. Toj dirb
tuvėj daugiausiai dirba jau
nimas.

Parapija gerai laikos. Baž- 
i nyėia ir klebonija iš lauko gra
žiui nudažyta.

Klebonas paskelbė, kad mū- 
sų bažnyčioj prasidės misijos, 
kurias ves Marijonų Provin
cijolas kun. J. Jakaitis, M. 1. 
C. J. E. vyskupas Matulionis 
į Kevvunee atsilankys lapkri
čio 3 d. Tų dienų mūsų baž- ! 
nyčioje baigsis misijos ir a t- ‘

, laidui. Ganytojas tų dienų iai- Į 
! kys šv. Mišias, sakys pamoks
lų ir suteiks Šv. Tėvo palai
minimų. Parapijonas

‘CALL FOR MR. BINGO”

A.a.e somc Pe(2so«s - <aorre a tor- 
t MA9 KATHfcK. SOCK fHAiC OCH

' minklui. Tie, kurie norės įsi- 
' gyti šių įdomių knygų, prisi
dės dar ir prie kilnaus tiks
lo”.

Lietuvis yra tvirto būdo,, mums brangi mūsų pirmojo : Lietuvos Ūkininkas gegužės 
kantrus, atkaklus ir drąsus, skautijos kūrėjo knyga apie 16 d. taip nurodė:‘‘Tai įdomi 
Bet kai kada jis būna ir jaut-1 du lietuvių tautos didvyrius ir brangį lietuviams knyga, 
rus — nepaprasti skaudūs į- Darių ir Girėnų”. nes joje smulkiai aprašytas

j vykiai jo sielų giliai paliečia.
Kiekvieno žmogaus gyvenime

'yra ir linksmų ir liūdnų die- stebi: “Amerikos lietuvių rū-

gyve-

tų padėtį, suteikė piniginę pa-
Į ramų ir choras pianų įsigijo, 
i Naujai įgytam pianui “pa
gerbti”, choristai spalių 5 d. 

Utieos lietuvių Šv. Jurgio XariW“ sal6->e’ 8uren«S S<>

IŠ UTICA, N. Y., PA
DANGĖS

Lietuvoo skautų organas ! mūsų didvyrių lakūnų 
traštis Karys gegužės 2 d. pa- nimas ir jų neužmirštamas žy ‘Krikštynos” bubažnytinis choras|kių vakar«-

vo gana jaukios ir linksmos.
nų. Labai retai kada ateina pėsčiu yra išleista knyga Spa- knygos kiekviena eilutė įdomi. savo piano ir tas jan/sudarė Jose’ be V“*08 ir kaimyninių 

kadeiiiinio "skyriaus studentai li4llna diena, kai ima raudoti rnuoti L.etuviai Darius ir Gi- ! Knyga glaįlai išleista Amen- jdaug „„patogumų mokinanties 'miestelių lietuvišką jaunimo,

kraštuose, bet ir Tolimuose 
Rytuose ir Vakaruose

Pastaruoju laiku DULR a
gis.

, parapijosPer visus 3S0 puslapių... r. . . ...A iki šiam laikui neturėjo nuo-

tuviškumų, labai retai į sa- smarkiai pradėjo santykiauti al4a ašaromis apsilieja visa rėnas. Knvgos turinys. Da- j Koje, gaunama ir 
•tarpų svetimtaučius įsilei- per laiškus su Šiaurės Ameri- ^alda' 1 n^‘xtl asi riaus ir Giiėno gyvenimo i» knygynuose”.

Lietuvos bažnytinių giesmių ir liaudies dalyvavo net ir ročesteriečiai,
tarpų svetimtaučius jsi 

|ia. Vis dėlto, futbolo rung- i
lėse tarp lietuvių įsimaišo rodo, kad šis šis gražus san
Ernas kitas geresnis svetini- tykiavimas turės nemaža reik-.....................
Jtis žaidkas. Būna kartais; šmės Šiaurės Amerikos lietu- &d*d* liūdėjo, netekę tik ;>sauly. Dariaus ii Giiėno nuo 
[tokių kurjozų, kad lietu-ivių jaunimo lietuvybei žadin- dv^e«ilJ sa'0 tautiečių, kuiie pelnai aviacijai n mūsų tau 
Ims išlošus rungtynes lietu- ti. . >n,s buvo labui brangūs, nes tai. Poezija apie Lituaniką.

aukojosi mylimos tautos ge- Skridimo rėmėjai. Knyga la- 
seivių jaunimas užsienyje, roveį, vienybei ir garbei. Taij^į ijomi ir turtinga. Be to,• 1 1 . I • 'Vi- _ ♦»

kos lietuviais studentais. At- tauta &raudžiai raudojo 1933 veikimo apžvalga. Skridimas. ;
, • , ... „„ iš kurių žinoma dainininkė Ci dainų. Kartais ir vakarėlį su-1 1

m. liepos mėnesio antroje pu- 1 per Atlantą. Soldino miško I Taip aukštai įvertinta ir 
'ėję. Tada lietuviai ašarojo paslaptis. Žygio atgarsiai pa-

; rengus buvo jaučiama, kad 
trūksta maloniausios vakaro

Nevada, vakaro programai pa 
įvairinti, padainavo porų gra-

branginama knyga - albumas programo ^ties, lietuviškos žių daintdiU- Užda-
galima įsigyti mūsų rudakei- Įįaudies dainos, 
joje už $1.50, o siunčiant pa- Vietos katalikiškosios orga- 
Ištu už $1.65. nizacijos, atjausdamos clioris-

L1 ETŲVIAi DAKTARAI:

tarpe žaidęs, tautiškų spa-j j 
|ų “Litliuanijos” marš M- i

Uis apsivilkęs juodukas su-' S ' .<,hU du »Paraaauti Lietuviai Da- j# įj|cista labdarybės tikslu
Sigiu,-iia su portugalais, tiki- ! riUS “ T<**U vardu Padengus knygos išlaidas, po

hunas juos, kad „sas lietu- i’0'* ' 'aigisko Petras Jurgėla parašo knygų, |„as skiriamas Čikagoje sta
,,llc-°- 1 augiau vilties, dau- kuria sugįdoniėjo plačioji lie- tomam Dariaus ir Girėno pa“Lithuanijai” svarbu ne 

an kūno kultūrų kelti, bet 
dvasinę. “Lithuanijos” ko- 
ertai - vakarai turi Sao-Pau
didžiausio pasisekimo ir , ,v

os atlanko gana žymūs as-1 Užsienio lietuvių jaunimu reikšmingų faktų iš abiejų la- 
rūpintis yra ne vienos DŪLU kūnų gyvenimo ir veikimo, 
reikalas, bet bendras visos Lie Lietuvos skautų organu 
tuvos visuoinenėrs ir valdžios Skautų Aidas 1935 m., gegu-

giau darbų ta pačia krypti- tuvių visuomenė. Lietuvos 
mi ir užsienio lietuvių jauni-j Spauja Įabaį aukštai įvertina 
mas bus išgelbėtas nuo nutau- veikalų, papuoštų. 86 pavei- 
tinimo. kslais ir patiekiantį daugybę

įens.
Dar daugiau gražių rezulta

tu davė jaunutė lietuvių skau-

AKIŲ UGDYTOJAI:

, • • „ darbas. Užsienio lietuviu jau- žės 15 d., šiais žodžiais sutiko!organizacija, kurioje spor-
is taip pat vaidina gana žy
lių rolę. Kiek parodė prak- 

ltika,,skautybės idėjos turi ne 
tik auklėjančios reikšmės pri
augančiam jaunimui, bet drau 

yra svarbus veiksnys lie
tuvybei kelti.

Milžiniškos reikšmės lietu
vybei keHi turi mūsų menas 
ir daina, dėlto negalima

niniui trūksta susipratusių in- šį veikalų: “Labai graži 
teligentų. Reikalinga Lietuvo
je parengti užsienio lietuviams [

catl

DR. VAITUSH, 0PT.
I ri«’TITVIQ

OPTOMirriUCAlzbY AKJŲ 
SPECIALI STAS

I’alcngviriK ūkių [tempimų, kuris 
priežastimi galvos skaudėjimo,

NUGA-TONE SUSTIPRINA * mo. skfliidnma akiu Irariti atitolau

ORGANUS gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromus su 
elektra, purodanėia mažiausias klai
das. Speciulė atyda atkreipiama j 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki X v. 
Nedėllnj nuo 10 iki 12, OMiigely at
silikimų akys utįtaisomos Im- akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

inteligentų kadras, kuris su-
gelietų duoti užsienio J<llin. Jeigu jūsų organai silpni Ir tūs 

Jaučiatės senu, priimkit NUGA-TONE 
llllli .a\O ll< tuviskų <l\a. lą. — Ijj pastebėtinų vaistų, kuris pada-
V1 v„yinvii<i',i,i ; 1 iofi.vu nv stebuklu” dėl milijono moterų Ir.MvažiaVU. laill J la tuvų UZ- vyrij per paskutinius 45 metus. NU-

<ionioėiiii nininsū i nki« inb- GA-TONE priduoda naujos svetkatof, šiemet iui nieiasi j akis inic- ,p HUHtipr|na nustenėjusius organus.
Ii<rt,Tl 11 šk 11 Oillėtrii nertekIlllv NUGA-TONE yra Vaistas, kurj kio* lig nilsKll p«IJ< gų liti lt Kilti. . kvlenas nusilpnėjęs arba liguistas as- 

Duokite mums bent dalį savo , ^V^eik^u^’t/irtu^^du^a'
M inteligentų. Ir mūsų jaunimas :LduotoVjų‘8nTX kWv?.s^ £

snėiu apleisti. Visas organi- nySicnvin laukia ir tikisi to- praduos nuga-tone., . _ . . ” užsienyje IHUKlll lt OKlM tu Nuq užkle(ėJlmo imkit—UOA-8OL
zacijas, kurios rūpinasi Hvtn- bios pat paramos. — idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir

viška dvasios kultūra, taiji ____ ________________________ i_______ _ ____________________________

pat reikalinga tvirtai parem
ti. Didžiausios mūsų tvirto
vės, kovojančios su nutauti- 
nm buvo ir liks: mokyklos, 
spauda ir jaunimo organizaci
jos. DULR valdyba visai tin
kamai suprato dabartinę lie
tuvių tautos pareigų ir laiku 
ėmėsi tinkamų žygių tas mūsų 
išeivybės tvirtoves remti. Jos 
darbai trumpu laiku nuskam
bėją po visų lietuviais apgy
ventų pasaulį. Draugijos vei
kimo naudų pajuto lietuviai, 
gyvenų ne tik kaimyniniuose

Miilions prefer it to 
mayonnaise-

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

180L S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 St.

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

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

Phone CANai 0623

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Otiso i none Res. and Office ,
PROBpect 1028 2359 8. Leavitt St.

CANal 0708

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSIC1AN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

Tel. CANal 9257
Res. PROapect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
U2D1TOJAS Ir CHIRURGAS 

1X21 SOUTH HALSTLD STREET 
Rezidencija 9999 So. Arteslan Ava

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

Tel. CANAL 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 tkl 9 vakaro
Seredoj pagal sutartj

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 telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROapect 1930 Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandom 1—3 Ir 7—8 vak. 

SeredotniM Ir Nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA

663L S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7888

Ofiso Tel.: PROapect 6376
Rez. Tei.: HEMIock 6141

Itezld.: 2515 W. C9th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojus Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STUMT

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

Tsl. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki X vakare
Seredoj pagal h u tarti

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE 
Tel. Vlltglnla 0986

Ofiso vai.: 2—4 Ir 9—8 p. ni. 
Nedėliomis pagal sutartj

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Perkeli' nuo ofisų
1729 WEST 47th STB K LT

CHICAGO
Valandos: 2 lo 5 Ir 7 Ic 1 p. m. 

Tel* pilonas YAR.ls 2122

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14
Res. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30
756 WEST 35th STREET

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7#6O

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS It CHIRURGAS

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

Tel. CAJNal 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4ul7 
Res.: Tel. HEMIock 62X8

DR. A. G. RAKAUSKAS
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 X-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS*
DENTISTAS 

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

3147 SO. HALSTED ST., CHICAC
I’aned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai/

Office Tel. HEMIock 4848
R.s. Tel GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

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

• Mirarlc W1iip is different—deli- 
ciousl The time-honored ingredi- 
ents of mayonnaisc and old-fash- 
ioned boiled dressing are combined 
in a new, skili fui way. Given the 
long, thorough beating that French 
chefs recommend for ideal flavor 

and smoothncsa - in 
the Miracle Whip 
beater that's extlu- 
sive with Kraft.

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

I lubos
CHICAOO. ILL 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai diena

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

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tai. YARda 0994 

Rea.: Tel. PLAaa 2499

Valandos:
Nuo 10.12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 dienų

Plione Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais __
1 Iki 8 popiet — 9 Iki 1:80 vak. 
Nedėliotu!* nuo 11 ryto Iki 1 p.p,
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GERB. KLEBONO PRI
IMTUVIŲ VAKARIENĖ
WATERBURY, Conn. — 

Spalių 12 d. vakarų buvo va- 
terburiečių tarpe istorinis į- 
vykis. Tai buvo vakarienė pri
imti atgal j mūsų tarpų gerb. 
klebonų kun. J. Valantieji]. 
Žmonių prisirinko apie 600.

Po skanios ir sočios vaka
rienės buvo programas. Vaka
rų sumaniai vedė kun. Grade- 
ckas. Kalbėjo VVaterburio ma
joras ir Conn. valstybės viee- 
gubernatorius
Džiaugėsi vėl

Frank Hayes. 
pamatęs kun. j 

Valantieji] vaterburieeių tar-i 
y, su kuriuo, anot majoro vi- 

VYaterburys jaučiasi sau
gesnis. Sudėjo begalo daug 
komplimentų, tarpe kurių y- 
patingai pabriežė kun. Valan- 
tiejaus progresyvumų ir geni- 
jalę vadovybę. Paskui kalbė-

v <

nei ir visoms Marijos dukre
lėms, kurios tarnavo prie stu
lų, Young Melodians orkes
trai ir visiems.

Be viršuje žymių žmonių, 
kurie kalbėjo, dalyvavo šie 
svečiai: kun. — Kazlauskus, 
Pužaitis, Gauronskas, Vaške-! 
vieių, M. 1. C adv. .J, Ališuu- j 
skas, p. Hayes (majoro moti-1 
nėlė), ponui Keegan (\Vater-i 
būry Cliief ol‘ Deteetive Bu- 
reau), File Commissioner Mi | 
nor ir ponia Minor, leitenan-1 
tas ir poniu Balanda ir visu 
eilė kitų.

J. Stokes, mėsininkas daug 
darbavosi, taipgi ir J. Stokes,' 
graborius, kuris juipuošė sce
nų taip, kad atrodė kaipo ru
dens orarykštė.

Nauja lietuvio krautuvė
Senas A. and P. krautuvės 

darbininkas ir vedėjas Anta
nas Zubras, kuris krautuvę 
vedė per 13 metų, su p. Fen-

biznijo kun. Kripas, teisėjas Bear- Į ton abu užsidėjo savo 
dsley (pats protestantas bet skersai Bendlerio vaistinės, 
komplmentavo, kad protestam ! Kudirkos namuose. Abudu pa

tyrę tam bizny.
Lietuviai, remkime 

sius, nes reikale jie mus visa
dos remia.

Sveiksta
Buvo gana sunkiai susirgęs 

Bridgeporto lietuvių klebonas 
kun. M. Pankus. Bet dabai 
jau sveiksta.

Linkime gerb. kun. Pankui 
visiškai pasveikti ir toliau ve
sti gražių lietuvių Šv. Jurgio 
parapijų.

savuo-

LOS SEIMAS

HE GOOFUS FAMILY 
H18 WCX.ES C& GOL* 

VCSTEROAV. I'M IMU Tm»G
19 A FlME CONOlTiO^i POR MB tb 
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\A/ELL*?,

SoRRV. MRGCOFuS 
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Bot. telu him x joom t 
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Naujas premieras. Marjan 
Zyndram Koseialkowski su
daręs naujų Lenkijos minis
terių kabinetų. (Acme Pho
to).

organizacijos

tų tarpe iš visų Waterburio 
klebonų ir kunigų kun. Va- 
lantiejus užima aukščiausių 
vietų), adv. Broniška, Balan
da, daktarai Pranas ir Matas 
Aukštikalniai, buvęs šerifas 
J. Jenušaitis, Katleen Crow- 
ley perdėtinė Waterbury Girls’
Club ir įžymi katalikė veikėja 
ir perdėtinė Waterbury Pro- 
bate Court, kunigai klebonai:
Karkauskas ir Vaškelis, alder- 
monas J. Bendleris ir, ant ga
lo, patsai kun. Valantiejus. Jo 
kalba, kaip ir visuomet, buvo 
kukli, širdinga. Kalbėjo apie
Lietuvų, vokiečių santykius su ______
lietuviais, apie Klaipėdą, Lie-i VVORCESTER, Mass. — 
tuvos ūkininkus, derlių (kuris, i spalių 8-1) d., Aušros Vartų 
sako, šįmet buvo labai gra-parap. įvyko LDK 20-tasis sei
fus) ir bendrų pažangų viso-y,nas Seimas pradėtas iškilmi- 
se srityse, larpe kalbų vaka- ngomis mišiomis, kurias laikė 
ro vedėjas įteikė dovanėlę. O 
prof. Aleksis, kaip visuomet, 
puikiausiai pasirodė su muzi
kos dalim, su savo choru, Lit- 
tle Symphony orkestrą, solis
tais P. Lazausku, Plangiūte,
Pukinskaite, Digimu, Kaunec- 
kiu ir kitais.

P

^Fb

IŠ GARY, INDIANApasiaiškinimų, ir taip pat ki
tų nuomones apie žaidimo ei
gą. Marianapolis pralošė žai- j 
dimų todėl, kad jo ‘žvaigždės’! 
buvo sužeisti pereitam žaidi- i 
me ir negalėjo rodyti savo ga
bumų oponentams. Bet mūsų 1 
žaidikai parodė oponentams 
tikrų sportiškumų. Svetimtau
čiai tai pastebėjo ir buvo ga
lima girdėti futbolo aikštėj jų 
balsus: “What a clean bunch 
of sports, those Marianapons 
boys are”.

Kiekviename žaidime atsi
randa žvaigždžių, todėl ir per 
šį žaidimų marianapoliečiai tu
rėjo žaidikų, kurie iškilo au
kščiau už savo oponentus. Dau 
ginusiai pasižymėjo Pranas 
Kašėta, Pranas Balčiūnas ir 
Vincas Kazlauskas. Oponentų 
lavintojas šitaip išsjreiškę a- 
pie mumis: “We thought you ' 
Lithuanians were full or dy- 
namite”.

Prieš Northeastern Univer- 
sity žaidė:

K.E. Pranas Balčiūnas
R.T. Antanas Bambalas
K. G. Jokūbas Mikelionw
C. Antanas Akstinas
L. G. Pranas Kašėta
L.T. Antanas Dranginis
L.E. Juozas Jodelts
II.ILB. Vincas Kazlauskas
Q.B. Juozas Kamandulis
L.It.B. Gustas Petraitis
F.B. Teodoras Kazlauskas
Kitų šeštadienį Marianapo

lio ratels žas su Ware mokyk
la. Šame žaidime lavintojas 

i Rakauskas mano gauti gerų 
rezultatų.

Antanas Bambalas (L. K.j

Neseniai čia, Šv. Kazimie
ro bažnyčioje, lankėsi garbin
gas svečias, J. E. vyskupas 
Teofilius Matulionis. Šio mie
sto lietuviams buvo labai ma
lonu su J. E. susitikti ir gir
dėti jį nuoširdžiai kalbant.

Šiuos žodžius rašantis dė
kingas yra J. E. už suteikimų 
progos palydėti Chicagon po 
vizito šioje parapijoje, taipgi 
už ilgokų malonų pasikalbėji
mų.

“Draugų”, nepalyginamai gė- kas užsistatys savo radio ant 
risi redaktoriaus L. Šimučio stoties WGBS, turės malona- 
“ Lietuvų aplankius” aprašv- mo pasiklausyti gražių dainų,
nulis. Butų gerai, kati gei b. muzikos, juokų, kalbų ir jdo- 
redaktorius ir žymusis veikė- mių pranešimų. Dalyvaus pro 
jas, daugiau rašytų apie įgy-1 grame Šidiškiūtė, Ambrozaitė, 
tus įspūdžius musų brangic Ciapas, Peoples radio duetas 
tėvynėj. Adv. N. Valasmi įr kiti. Kulbės dr. M. T. Stri-

------------------- - kol. Dalyvaus Galis Kepurė ir
kiti. Peoples krautuvės šiomis | ...dienomis mini 19 metų gyva
vimo sukaktį. Todėl bus pa
duota daug įdomių žinių apie 
dideles prekių vertybes ir 1.1. 
Verta bus kiekvienam pasi-

Šiandie, 7 valandų vakare klausyti progranio. Rap. XXX
Šeštadienį, spalių 12 d., Jo- 

sephine Rukiūtė susituokė su 
iWilbum Eklund. Šliūbų ėmė 
ŠŠ. Angelų bažnyčioje. Pralo
tas Thomas Jansen suriSo mo-
tervstės rvšiu. Rukiūtė dirbo• *
ilgus me(us vietos banke. Yra I 

į gabi stenografė. Gaila, kad ši, Į 
gerokai pamokyta ir gabi lie- j 
tuvaitė, susituokė su kitatau-J
čiu.

Amerikos Lietuvių Politikos i 
ir Pašalpos kIūbas rengia ba ! 
lių, 26 d. šio mėnesio, klubo i 
patalpose, 1605 Madison St. I 
Klubas yra didžiausia lietuvių 
organizacija šiame mieste.

Pastaruoju laiku vietos lie
tuviai, skaitydami dienrašt

« a d: o
PEOPLES KRAUTUVES 
DUOS 19 METŲ SUKAK
TUVIŲ RADIO PROGRAMĄ

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamių
--------- oi——

Didžiausia paminklų 
Chicagoj

---------------o----------
Suvirš 50

dirbtuve

prityrimo

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

K

Kemėšis, šios 
steigėjas.

Seimas išnešė daug gružių 
rezoliucijų ir sumanymų.

Išrinkta Centro Valdyba iš 
šių asmenų: kun. J. Švagždys 
— pirm., kun. Pr. M. Juras — 
vice pirm., A. Kneižys — ra
st., F. Kazvadauskas — ižd., 
į kontrolės komisijų: kun. J. 
Vaitekūnas, O. Šaulienė ir B. I 
Bartkevičius. Vyriausiu “La- Į

Juškaitis asistuojant rhininko” redaktorium — ku-' 
Puidokui ir kun. Ba- niKas K- Urbonavičius.

Tė- Vakaras ir vakarienė. Pir-j 
’mų dienų seimo vakare jvyRo 
[gražus koncertas vadovaujant 
senam erieagiečiui Justui Bal
siui. Koncertas pavyko visais 
žvilgsniais — programa buvo 
graži ir nemažai publikos. 
Kalbas pasakė A. Kneižys ir 
kun. Lunskis, neseniai atvy
kęs iš Lietuvos.

Antrų seimo dieną, vakare 
įvyko milžiniška vakarienė,

kun. Pi 
kun. V.
kanui. Pamokslų pasakė 
vas Alfonsas Marija, Pasijo- 
nistas.

Tuojau po pamaldų prasi
dėjo seimo sesijos. Seimų ati
darė LPS Centro pirm. kun.

6AY LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Keikia padėkoti sekantiems [ 3. Švagždys ir pasiūlė išrink- 
asmenims ir kompanijoms už I* prezidiumų į kurį pateko: 
paramų: Brooklyn Baking Co.,
Riverside Baking Co., Ideal 
Mother’s Baking Co., ūkinin- 

ams Margučiams, Bosams,
Bonževičiams, Lubušauskams,
Žitkums, Jurevičiams ir Mar- 
čiukaičiams, moterims Dubau- 
skienei (Juozienei), Valkavi-

PADĖKA
Negaliu praleisti neišreiškus 

padėkos d-rui A. J. Rakauskui 
už sėkmingų apendiko opera
ciją. Taipgi širdingai dėkoju 
ir Šv. Kryžiaus ligoninės slau- 

Seinie dalyvavo apie 50 at-, kurioje dalyvavo virš 500 žmo- genis ir selėms Kazimierietė- 
stovų ir apie tiek svečių. Visųin’U- Programa susidėjo iš dai- ins, po kurių rūpestingu slau- 
nuotaika buvo puiki. Ypač.įn,i ir kalbų. Vakarienėje da- j gojimu buvo galima trumpu

kun. Pr. M. Juras — pirm. 
J. Pilipauskas — vice pirm. 
A. Peldžius ir B. Bartkevi 
čius — rašt.

apie

s-

DIGNIFUD

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

čienei, Balandienei, Broniškie-
daug gyvumo sukėlė atvykę^ 
iš Lietuvos gerb. kan. kun. F.

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

lyvavo daug kunigų ir aukštų (laiku pasveikti 
svečių. Reikia pastebėti, kad 
J. Balsis turi puikiai išlavin
tą chorą. Programa visi paten
kinti. Buvęs

me

MARIANAPOLIO ŽINIOS
Spalių 16 <1. Rockford, III. 
Spalių 22 — 24 dd., Cleve

'and, Ohio.

Lapkr. 1 d. — Šv. Onos pa
rap., Spring Valley, III.

Lapkr. 3 d. — Šv. Antano

Bronė Stulginskaitė

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS

Lachawicz ir Siinus 
J. Liulevicius
S. P. Mažeika 
A.Masalskis 
A. Petkus

2314 Wcst 23rd Piace 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė.
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė.
Phone BOUIevard 4139

FUTBOLAS

Spalių 30 d. Kenosha, \Vis. 
Spalių 16 d., ŠŠ. Petro ir 

Pauliaus parap., Rockford, 111.
Sjialių 20 d. — Šv. Kryžiaus Įowa 

parap., Chicagoj, ryte — Šv. 
Pranciškaus parap., Indiana 
Harbor, Ind. vakare.

Spalių 22, 23 ir 24 dd. — 
Cleveland, Ohio.

ir
TĖVAS

Lapkr. 10 d. — Šv. Antuno žaidimas su Nortli Eastern U- i Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

parap., Kewanee, III.

parap., Omaha, Neb. 
I>apkr. 11 d. Sioux City,

Spalių 5 d. įvyko antrasis

Spalių 27 d. — 
parap. Cicero.

Šv. Antano

Lapkr. 13 d. Knnsas City, 
Mo.

Informacijų reikale kreip
kitės adresu — Kun. (A. Tan
kus, 12259 Emerald Avenue. 
(Tel. Pullman 1200).

niversity, Bostone. Čionai ma- 
rianapoliečiai buvo oponentų 
sumušti 32 prieš 0. Prulošus 
žaidimų visuomet atsiranda 
visokių pasiaiškinimų ir yra 
sakoma, kad geras pasiaiški
nimas yra geriau negu nejo- 
kis. Žaidikai, marianapoliečiai 
nesiskundė ir nemėgino savo

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIG AN AVĖ. 
Tel. PULIman 5703

Reikale yra lr moteris 
patarnautoja.

Schoolgirl, boa««- 
wife, athlcte and aca- 
d«ni, consarvativa 
and aitra-modern — 
all us« Clairot Sha»- 
poo Oil Tiot.

This remarkable treatment is 
the enly shampoo oil tiot that 
cleaases, reconditiont and tinta 
the hair in one short operation. 
VPhether yon simply want to 
restore the naturil color, or 
eadically change che color of 
your hair —CLAIROL wiU do 
it casily, namrally and so per- 
fectly your dosest friend can- 
not detect it. Arrtugt J»r aa 
tarty appointmtnt tr
Matl thii coapon with a (hrea-incfc 
«mnd of rour hair and w« will trati i) 
a«d ret.ro it, poti paid, with our recom- 
Bccdatioat for CLAIROL treatmcai

BSVOILY KINO. Contuluat 
BAU BtAUTY GU1LD 
SSS-AJ] ▼. 4«th St.. Nta Y ar k Ckr.

J. F. Eudeikis

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 TVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

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

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
J. F. EUDEIKIS

Yards 1741-1742
Kun. A. Liukus, teisintų bet aš tai turiu jiems Si.-

i



6 n U T TT n A R
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VIETINĖS ŽINIOS
“DRAUGO” RADIO K0N-l^“at«

GERTAS ŠAUNIAI Dainų - dainelės, Rožinis vie- nitfvi/n nas» Lietuva brangi, Kam šė-
I AVIMI rei žirgeli?, Močiute mano,
----------- ftok žirgeli, Visur tyla, Ne ma

Praėjusį sekmadienį spaliu rS'i sakalėliai Pasakyk inei- 
13 d. Gimimo Panelės Švč. pa- gele, Per naktelę šokau. So- 
rap. salėj, įvyko “ Draugo” i listais pasirodė mūsų vetera 
radio koncertas. Tai yra pro- nė visada mėgiama M. .Janu 
gramų išpildė tie artistai, ku- šauskienė, artistas J. Kudir 
rie dainuoja per “Draugo” ka ir K. Sabonis. Duetas — 
radio valandų. Yra tai Sas- K. Sabonis ir M. Janušauskie- 
nausko vyrų choras, suside- nė.
dantis iš Chicagos lietuvių va- Iš garsiųjų pasaulinių kūri- 
rgonininkų ir papildytas šiaip nių išpildyta Deimantų aria iš 
jau gabių prasilavinusių dai- i “ Rausto”, “Anvil Chorus”, 
nininkų. Koncerto vedėjas bu-1 Miserere ir “Toreador”. 
vo kompozitorius A. Pocius. Į Iš rengėjų ir iš programo

Programas buvo rūpestin- , (hilyvių pusės buvo viskas ko 
gai sutvarkytas, dainos i geriausia atlikta. Bet rudens 
parinktos, dauguma jų buvo orus Pasha*kė vasariškas. T ą 
lietuviškos, liaudiškos, kitos i dienų pasiiodė tikti kaiščiai, 
buvo tai kūriniai pasaulio pa-' temperatura sieke 8.3 laipsnių, 
garsėjusių kompozitorių - įTai buv0 rekordinė temperatū- 
Schuberto, Gounodo, Verdio, ,ra’ kokios spalių 13 d. nebu- 
Bizeto ir Musogorskio. Pianu '° nuo 1899 m. Aišku, kad to- 
palvdėjo A. Pocius ir Sylvia kių dienų žmonės leidosi į par- 
McFJroy. kus ir miškelius. Todėl į

... . “Draugo” radio koncertą žmoViso programo vedeju buvo . .
.  t nf - r • xr t n nių neatsilankė tiek, kiek ti-kun. J. Maciuiįonis, M. I. C., ’
“Draugo” administratorius.

Jžangos žodį pasakė gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, ftv. Juo
zapo parap. klebonas.

jaunas vyras tai pastebėjo ii
! mergaitę apgynė. Niekšas pa
liego.

' čienė, 30 m., 1836 N. Wood st., 
praeitų sekmadienį iškrito pro 

Į langų nuo trečio aukšto ir už 
' si mušė.

Automobilio auka. Domi
nikonas kun. Jobu C. Gilroy, 
76 m. amž., ftv. Pijaus pa

j Naudojasi šiltu oru. Esant 
šiltam orui, daugelis, išeida
mi iš namų palieka atdarus

užpakalinę gatvaitę. Praeinu s PnsrieŽi lYIHi Į rinkti darbininkus metiniam. uolų pasidarbavimų Seselių

WEST SIDE. Amerikos
Liet. Moterų ir Dukterų Bal

kėtasi.

Nukrito lėktuvas. Netoli Ra- 
venswood praeitų sekmadienį 
nukrito lėktuvas. Žuvo studen 

ftios lietuviškos visų mėgia- tas - lakūnas Earl Hove.

baliui, kutis bus lapkričio 10 gerui, dar kartų trokštame iš-
ti., Lietuvių auditorijoj. Ku
rie nariai jaučiatės, kad pri

reikšti giliausių padėkų. 
Karštai dėkojame parapijų

Užsimušė. Ieva Ksiazkievi-1 su<> - ga nukys mėnesini puoia dovana iš draugijos už Gerb. Klebonams, Asistentams. __  y.i —  i* i* iMis-mų, šiandien, spalių lnd., pašalpos per 10 ar j mūs Gerb. Kapelionui, mūsų
S \nl. \ak. Jasnauskų svet., op metų, būtinai pribūkite j mylimoms Rėmėjoms, uolini 

usirinkimų. P. K., rast. pasidarbavusiai pikniko komi2259 W. (’ennąk Rd. Visos na 
lės kviečiamos atsilankyti.

Rast.
sijai; biznieriams, profesijona-

Lietuvių lmprovement klū-lams, “Draugui” ir visoms ir 
AVftROS VABTAT. _  Mo- bo sva,'bus mėnesinis susirin-į visiems atsilankiusiems Ir pu

tėm Sų-gos 55 kp. mėnesinis kimus įvyks antradienį, spa- rėnmsiems “Grybų” pikniką, 
langus. Praeitų sekmadienį dėl susirinkimas įvyks šį vakarų1"! 13 d., Li uosy bes svetainėj, altoriaug i§ S(?
tokio neatsargumo daug gy spalių lo d. A isų naiių pia- , L Į 8 \akiudų se|į,j dėkingų širdžių kils ma-

rap., 1909 So. Ashland avė., ventojų, grįžę namo, rado na- some Imtinai dalyvauti. Į kuo vakare. Malonėkit visi nariai
vikaras praeitų sekmadienį 
prie pat bažnyčios tapo au
tomobilio užmuštas. (Acme 
Photo)

ŽINIŲ - ŽINELĖS
ŽYMŪS DAINININKAI 

VYČIŲ BANKIETE

mus apvogtus.
i •'Pinafore”. Tai yra gražiau 
I šia lietuvių kalboj dviejų tk- 
' tų operetė. Jų statys L. V. 
••Dainos” choras sekim, lapkr. 

j 3 d., Sokol Hali, 2337 So. Ki 
dzie avė. Įžanga 50c, 75 r $'i. 
Verta visiems pamatyti.

Seniai buvo tokia diena. Pi a
ėjusia sekmadienis ChieagojOna Piežienė, Ona Juozai 

tienė, Kastas Sabonis ir Liu 
dvikas Tenzis, Chicagos lie re tokios dienos nėra užrėkiu 
tuvijos geriausi dainininkai, ■ duotos nuo 1899 m. 
dainuos ateinantį sekmadienį, 
spalių 20 d., Liet. Vyčių Chic 
apskr. jubiliejiniam bankiete 
McCormick klūbo patalpose 
(Oakley ir Blue Island avės?

VISUOMET KELIAUKITE

JI: "Sakyk man, mylimasis! Ar mes vi
suomet turėsime jaunų minlių?"

JIS: "Kodėl ne, mylitkoji? Old Golds vi
sur galima gauti."

pos susirinkimų yra pakviesta <O>il:iiik> I i, bus daug svarbių
M. S. Chicagos apskrities pi- 
rmin. K. Račkienė, kuri išduos 
mums gražų seimo raportų. 
'I’aigi. visoms svarbu susirin
kti. Kp. valdyba

BRIDGEPORT. — Vytauto 
draugija laikys „mėnesinį su
sirinkimų spalių 15 d., 7:30 
v. v., Chieago Lietuvių audi-

dalvkų svarstymui,
George Pocius

Idos už mūsų mylimas Rėmė
jas, Geradarius ir Prietelius, 
kad laimintų Jus Aukščiau
sias ir lydėtu Jūsų darTms ir

Š. K. A. RĖMĖJOMS, 
GERADARIAMS IR 

PRIETEIJAMS
Nors mūsų brangios ft. K. 

bus. A. Rėmėjų korespondentės jau 
todėl kiekvienas narys priva- pareiškė “Drauge” ir mūsų 
lo būtinai atsilankyti. Reikės padėkos žodį — tačiau dide- 

_____________ ______________ liai įvertindamos Jūsų visų

buvo toks šiltas, kad oro biu- folijoj. Susirinkimas svarbus.

SPORTAS
Jonas Mičiuta

Praeitų savaitę buvo pažy-
PAIlD AVIMI I BIZNIS

Herald Examiner Korespon
dentas. apie Notre Dame
Harrv MacNamara aprašyApgynė mergaitę. Prie Tay- 

lor ir Sacramento niekšas bu- <iamas praeito šeštadienio fut 
vo užpuolęs 18 m. mergaite | bo]o jėaį(iįn,jj ta,p Notre Da- 
Marian liuli, 1229 S. Spauld- ,ne ir AYisconsin univ. taip ra- 
ing av Jau buvo įsitraukęs i §o; “(jai yra kur Jungtinėse 

* Valstybėse tymas, kuris galė
tų nugalėti Elmcr’io Layden’ 
o 1935 Notre Dame futbolo 
armijų, tačiau tas tymas nė-

OLD GOLDS nėra būtinai reikalingas links
imam medaus mėnesiui. Bet štai kas YRA 

tiesa. Net ir kų tik apsivedę pasirenka cigaretę 
kuris yra tikrai švelnus, lengvas ir nejrituoja ger
klės. Old Golds yra tokie ir dar daugiau. Paban
dykit pakelį . . . ir jus sužinosite kę musų saky
mas reiškia!

©p . loritUrd Co.,Inc.

tirnuliuoįa ... bet niekados ne erzina

mėta, kad tik vienas lietuvis,! Pardavimui kepykla - l>a-l
kerv su visu namu arba mai
nysiu. Užtektinai vietos vesti 
ir wbolesale bizni.

3109 WEST 59th STREET
PAIEŠKOJIMAS

Paleškau Alinos Grunda, 1930 »n. 
gfyveno 5545 Walton Avenue, Phlln- 
delphljoj. Ji pati ar kas kitas jei ži
note apie jfj prašau man pranešti. 
Iš anksto tariu ačiū.

ZOFIJ A 1>UI IiTE\ AITC
Dargiu kairu. Mažeikiu paštas. 

LITUI ANIA

Dėkingos,
Šv. Kazimiero Seserys

LIETUVIAI ADVOKATAI:

JOHN B. BORDEN '
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name')
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Andrius Puplis, žaidžia fut
bolų Notre Dame universite
tui. Buvo pamiršta pažymėti 
Iii tuvis Jonas Mičiuta, kuris i 
jau treti metai Imi žaidžia 
tam universitetui.

J. Mičiuta yra kilęs iš De-' 
troit, Mieli., ir yra lankęs TT. 
Marijonų kolegijų Hinsdale. 
III.

ra \Visconsin’o “Badgers’.
Vedėjo Layden’o “kariuome
nė” išėjo ant istorinės Ran- Deabėjo, teko girdėti apie 
dali futbolo žaidimo vietos pir žvmų futbolininkų Krank Car- ' 
mų kartų, kad nugalėti ir, pa- ; ideo, kuris, vadovaujant Knu- 
galios, nužeminti'Wlseonsin’o te Roekne, pasižymėjo kaipo 

vienas iš geriausių Notre Da- ; 
me universiteto futbolininkų. 
Dabar lanko ir futbolų žaidžia

” , Į

consin univ., kurį ir laimėjo tam univ. jo pusbrolis Ered 
27 prieš 0, lietuviui chicagie- ( arideo. Sakoma, jis yra la
mui Andriui Pupliui teko tam bai geras žaidėjas ir įvesiųs 
žaidime pasižymėti. Jam ne- į tą universitetą buvusių lai- 
šant futbolų, pasisekė laimė- kų dvasią. Jis žaidžia “full 
ti 58 vardus. , back”.

“ Badgers”.”
Praeitų šeštadienį, Notre 

Dame univ. žaidžiant su AVis-

Kitas Caridco 

Deabėjo, teko girdėti

PARDAVIMI I X \>IAS

Pardavimui 2 pagyvenimu medinis 
, narnas po 4 kambarius. Kartu par- 
; siduoda i* ••■eno fleto rakandui pi

giai. Priežastis, savininkas išvažiuoja 
i i Lietuva

1416 SOI TEI Mlllr COI KT 
CicCro. Illinois

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS 

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

Rez. 1460 No. Paulina St.
Plione ARMitage 0590

FERDINflND PETRAITIS
LTETUVTS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chieago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

EUICK

CADILLAC
LA SALLE

l» A 15 A K R O II O

NAUJĄ 1936 BUICK 5 PASAŽIERIŲ 
SEDAN

su built-in trunk. kieto plieno stogu, hydraulic stabdžiais, 
ir pilnu di* luxe įrengimu, kaip tai, bot water heater, elek- 
trikinis laikrodis, spare tire. visi langai saMy glass, dual 
chime triūhos, ir t.t. Pristntvtas prie jūsų durų už tiktai

$1084.00
Tmokėti reikia tiktai ft360, inimant jūsų dabartinį karų mai
nais, o balansą galima išmokėti lengvu General Motors planu.

Vartotu Karų Bargenai
nrii’K '35. 5 Sednn 41. Trunk. garant. kaip naujas .............. SS95
BT’IPK '35. 5 Sedan 47, lai,ai pulkas, gnrant...............................S795
TU'TCK '35, Phib Srdnn su trunk, irarnptuotns ...................... S795
nrn'K '35, 5 Hedan 47 garantuotas .............................................. #S7R
lil’If’K '3t. f, Coupe 53, mažai vartotas, garant.......................... S74R
ni’ICK '34. 5 Sednn 57. pulkus karns. gnrant. ..................... S745
HT’K 'K '33, 5 Se lan 67, tobulas, gnrant. ................................ S645
r.C’CK '32, 5 Sedan 97. tobulam stovy .................................... $ 150
HI'ICK '32. 5 Coupe 96. labai pulkus, gnrant.......................... S45O
ltCICK ’32, 5 Sedan 37, tol ulėm stovy .................................... S (50
BI'ICK '31, 5 Sedan 67. geroj tvarkoj .......................................... «-05
F3CICK. '29. 7.-4 Coupe, temai apkalnuotas ............................. S 05
I3CICK '29, 5 Sedan 47, gražus mažas karas ......................... S65
BI'ICK '27, 6 S<dnn 47, bn.rgenns ............................................... 8 45
CADTI.T.AC '30. 7 Sedan. pertaisytas ............................................... S2«5
CADTI.bAC '29. Town Sedan, trunk. žema kaina ......................S175
CAIilI.r.AC ’2S. 1 Sodan, hnrg-nas .................................................. 8(45
DOOOE '33. 5 Sedan, getas mužns karas ................................... 8395
HUDBON, ’29. 5 Sedan. bėga O. K................................................... 8 95
T.A SALI,E '31, B Sedan. pulki verfyhė ............................................. 8375
LA SALLE 'JO. 5 Sodan, 6 drut. ratai ..................................... 8275
I.A SALLE '29. 5 Sednn, drat. ratai .......................................... 8145
LINCOLN ’JO, S Sedan. labai pulkus ............................................. 8295
PACKARD '32, 7 Custom Sedan. tobulam stovy ...................... 8775
PIRRCK '80, 2 Coupe, labai pulkam stovy ................................... 8195
PONTIAC ’35, B Sedan, hullt In trunk. tobulas ................ 8745

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Žymus l&vintoj&s. Elmer Lnvden, žymus Notre Da
ine futbolo tymo lavintojns, žiūri kaip notredamieėjai 
nugali stiprųjį Badgers (\Visconsino) tymą. Notre Da 
me futbolo tyme žaidžia ir du lietuviai, būtent, An
drius Puplis ir Jonas Mičiuta. (Acme Photo.)

i < i ANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue- Tel. REPublic 8402

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
lialansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chieago 
Cravvford 4100

Pocahontas Mine Run
1


