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MUSSOLINI MOBILIZUOJA MOTERIS
MOTERYS PAŠAUKTOS KOVOTI 

PRIEŠ TA SANKCIJAS
Iš karo frontų turima žinių apie 

etiopiečių judrumą

KAI KUR ETIOPIEČIAI ATIDARO 
PUOLIMUS PRIEŠ ITALUS

VOKIETIJOJ SURAŠINĖ
JAMI AUTOMOBILIAI 

KARUI

ONA PIEŽIENĖ LINKSMI- i REIKALAUJA, KAD BOTU
NO “DRAUGO” RADIJO 

KLAUSYTOJUS
VYKDOMI DARBO 

PROJEKTAI

BOLŠEVIKAI IŠGRIOVĖ 

KATALIKŲ BAŽNYČIAS

wpa administratorius m Išnaikino kunigus, bet tikėjimo
Vokietijos vyriausybė nuspr- radijo programoje iš stoties inois valstybėje R. J. Dun- neiŠDlėŠ iŠ ŽlMOniu ŠlPdŽiu
endė surašyti visam krašte WEDC dainavo Ona Piežie- i bam gavo įsakymą iš AVash- 'H “ “
esamus automoįlĮilius, juos nė, L. Vyčių “Dainos choro ingtono, kad ko veikiau būtų MASKVA, spal. ,30. — apkalinti, arba deportuoti, ar
surūšiuoti ir patikrinti jų žymi solistė, kuri vaidins sv- vykdomi įvairūs darbo pro- 1917 metais prieš bolševikų ba ištremti į sunkiuosius dar
tinkamumų. arbiausią rolę operetėj “Lai jektai valstybėje, taip kad revoliucijų Rusijos imperijoj [bus. Keliolika grųžinta Lietu

Tas įdaroma karo sumeti- vyno laivas Mindaugis” lap- iki lapkričio m. 25 d. 183,500 buvo šios katalikų vyskupi- vai, Lenkijai ir Latvijai mai-

BERLYNAS, spal. 30. — Vakar dienos “Draugo”

mais. Pasireiškus karui, vy- kr. 3 d., Sokol svet. Ji dai- bedarbių, kurie šiandien šel- jos su kunigų seminarijomis:
ROMA, spal. 30. — Dikta- : ADDIS ABjABA, spal. 30.

torius Mussolini įsakė pada- [— Žiniomis iš karo frontų, tomobilius.
riausybė mobilizuos visus au- navo Pociaus “ Ausk močiu- piami, gautų darbo.

te drobeles;” ir Tyrų Dūk- 1
Mogilevo arkivyskupija su

ryti italų prekybos laivų cen-1 etiopiečių pajėgos rodo kas- Bus paskelbta, kad automo terš “Kad galėčiau.
Tas WPA vyriausiojo ad- , Minsko apaštališka admini-

ministratoriaus Hopkinso į-'
bilių savininkai skirtu laiku Be to, buvo įvairių prane- gakymask Dunham randa, kad 
suregistruotų visas savo au- Šimų iš lietuvių veikimo ir[nėra palimumo tokiu trumpu 
to mašinas: Savininkai bus į- katalikų pasaulio.
spėti, kad jie nieko neslėptų --------------------
apie savo auto mašinų tinka-

žų, kuriuos norima įginkluo- j kart vis daugiau judrumo, 
ti pasireiškus karui. Prirei- Vienur krašto ginėjai pasi- 
kus bus paskelbta šių laivų traukia nuo besiveržiančių 
mobilizacija. (italų, kitur sukelia puolimus

------------------- ■ priešui. Kai kur pajėgia su-
ROMA, spal. 30. — Dikta-' laikyti italus, bet jų atblok- ' mumų, arba netinkamumų. Iš 

torius Mussolini šiandien pa- šti neturi reikiamų ginklų, i savininkų bus reikalaujama 
kvietė visas Italijos moteris, ! Italai į savo priešakines ei- ištikimybės priesaika, 
kad jos gelliėtų krašto vy- ; les stato mažasias tankas su 
riausybei kovoti prieš T. Sų- ! kulkosvaidžiais. Patys italai 
jungos paskelbtas ekonomi-' negali pasukti atgal šių tan- 
nes sankcijas. ' kų, kad ir norėtų. O tankų

Visam krašte sudaromi ko- j įveikimui reikalingos ne ma- 
mitetai iš žuvusių kareivių ^os patrankos, kurių etiopie- 
motinų ir našlių, šie komite-. čiai mažai turi.
tai organizuos visas šeimas, i rytŲ (pietinio fronto par- 
kad jos įsakmiai laikytųsi vy e^na žinių, kad ten etiopie- 
riausvbės nurodomų maisto | čiai atkakliai grumiasi su cen 
vartojimo kai kurių suvaržv- trine italų koliumna. Kai ku- 
mų : riuose baruose • padaro daug

Mussolinio vyriausybė jau i nuostolių priešui, 
paskelbė suvaržymus mėsos | Švankiausia italų pajėga 
vartojimui. Neužilgo seks ki- , Siame kare, tai lėktuvai. Etio 
ti įsakymai. Tačiau Mussoli- ' piečiai tvirtina, kad italai su 
ni atsisako įvesti maistui įsi- lėktuvais mažai nuostolių da- 
gyti ženklų sistemų. Jis pa- ro etiopiečių kareiviams, ku- 
žymi, kad italai ir be tos rje įpratę tinkamai pasislėp- 
sistemos patys laikysis reika- ti. Bet nuo lėktuvų daug nu 
lingo drausmingumo. kenčia civiliniai žmonės.

Italiją sudaro 94 atskirios j ------------------
provincijos. Kiekvienoj jų 
veiks motinų ir našlių komi
tetai. Jie prižiūrės, kad vy
riausybės įsakymai būtų vyk
domi.

KANADA Už SANKCIJAS
PRIEŠ ITALIJA

TURKIJA SIŪLOSI PAGAL 
BON ANGLIJAI

ATENAI, Graikija, spal. 
30. — Turkija pasisiūlė gel
bėti Anglijai, jei pakiltų ka
ras su Italija. Turkija už tą 
pagalbą norėtų atgauti kelias 
Dodecanese salas arčiau sa-

VOKIETIJOJ {VEDAMA 
MAISTO ŽENKLI) 

SISTEMA

laiku parūpinti darl>o dešim
tims tūkstančių šelpiamųjų 

! bedarbių. Jis mano, kad var
giai tų bus galima atlikti iki 
sausio m
ba vos

stracija.
Vilniaus vyskupija. ,
Telšių, arba žemaičių vy-' 

skupija.
Lucko Žitomiro vyskupija. 
Tiraspolio vyskupija su vy

skupo rezidencija Saratove.

nais už komunistus kalinius. 
Ne mažas kunigų skaičius žu 
vo sunkiuosiuose darbuose, 
arba kalėjimuose. Visam Si
bire išlikęs tik vienas kuni-

Lucko Žitomiro vyskupijoje 
prieš bolševikų iškilimų buvo 
apie 527,000 tikinčiųjų. 1917 
m. buvo 582 bažnyčių ir ko-

LENKAI IMSIS BALAN
SUOTI VALSTYBĖS 

S4MAT4

, j- — plyčių. Suprantama, buvo ir
LattVi',r '“;ka"kamas 8k8i«»8

,,000 šelpiamųjų be Estij, lr Lenkiję, susiskaldę ,en „fra aį vieno
garbių, o kur gi e,a parūpi- vlsoa vyskupijos, išėmus Tel- 1932 mctais dar 2g
nūs darbų dešimtims tukstan ,a% kuri pl]naį atateko jsiku.
c.ų, kad juos ištraukus ,s šel rnaiai Lietuvos valstybei. Vii , J suimti ir kaipo P 

niaus vyskupijos viena dalis ,ini„ asmeny3

BERLYNAS, spal. 30. — 
Vokietijos vyriausybė aną
dien suvaržė mėsos vartojimą 
Pareinyje. Dabar šis suvaržy
mas palaipsniui praplečia
mas iki neapims viso reicho.

piamųjų sųrasų.
Tai tik viena dalis vargo. fpkn TJetnvai __  len .... ...v.. ’ n Kijevo mieste vra dvi ’:at«Ji-Kita — tai bedarbių nepasi- kams< Rusįjos ribose beliko , ----------

tenkinimas atlyginimu už dar vjsa Tiraspolio vyskupija ir
OPT*

parapijos, bet nėra kun!-

_ .. _ , ... pedarhi.“,pi^ai.ap™Oka'!MoKil<'vo 80 MinskuirL“«k0 6 Tiraspolio vyskupijoje 1917
. , . vA . Pačiam Berlyne jaučiamas imi. Paprasti darbininkai gau žitomiro vyskupijų didžio- m J

riausybei specialų krašto eko kaį kurjų valgomųjų produk- na 55 dol. per mėnesį, o ama gįog dalys. * °1O1 .y .
nomikos autoiitetų, kad su- trūkumas, ypač sviesto ir liniukams didžiausias mene- gtai gįek tiek įdomiom sta- ■ ■■ 1F
balansavus valstybės sąmata. ir • i • , . . . oi ,i , ’ Romios sta tintieji. šįandien ten beva.i««,vvco . megog Įęai kunos parduotu- šio atlvgmimas yra 94 dol. iiqtikoq- . .............................__________________ . 1 JO J tlStlkOS . Jj, vog keĮį kunįgaį jr tje

PI lUIlflll UCTirėTAI J“ ;yeda *iema pr71"k' Statybos darbininkai taria-1 1917 m. Mogilevo st. Min- varžon)i kiekvienaill angsnT.
rLANUUJA NtlIKElAI tanis zenkJU sistemų, kad vie,gi atiyginįm<) klausimu. Nu- sku arkivyskupijoje buvo; .

pulti itaius id8”-vartotojui nepa?:r mat°ma’kad jie 8ukei8 strd-1473 kunigai’ 337 baž"ya°8 ir ti*,. tai B^yaM p,.™rilLII IIALUO daugiau, negu yra nusta yta. ką Wra ga]imyb4s koplyčios ir i.lfio,54fi tikiu- kioj kos BuPsijo.
bnprantama, artimoj ateity gaunant atlygini čhjj„ (katalikų). je/ Bai£ 3maugti kuni^
visiems produktams bus ,ve- 9e]pim0 k(.|iu llaugiau bolševikai imsasi žiauriau
sta ši sistema. I ~ __ , . ........

tokis. Tš visų kunigų belikę spausti pačius tikinčiuosius 
tik 16. Nemažas jų skaičius katalikus. Bet jie neišplėš ti- 
turėjo apleisti Rusiją. Kiti kėjimo iš žmonių širdžių.

VARŠUVA, spal. 30. - 
Lenkų seimas pripažino vy

IIARRAR, Etiopija, spal.
30. — Čia gauta žinių, kad 
rytų pietiniam karo fronte 
italai trimis atskiromis ko- Į ITALŲ ATSTOVAS JAU 
lumnomis veikia. Italų viena' PRANCŪZŲ SOMALIJOJE

DJIBOUTI, Prancūzų So- 
paima sodybas paskui sody- malija, spal. 30. — Italijos
bas. Etiopiečių pajėgų vadas pasiuntinys Vinci atvyko iš

gaunama.

BAIGIA STATYTI DVI 
BAŽNYČIAS FLORIDOS GUBERNATO- NUKRITO IR SUDEGĖ DI

DELIS KARO LĖKTUVASŠiauliuose, Vilniaus gatvė- RIUS PRIEŠ BEDARBIUS
OTTAAVA Kanada spal italams veržtis pir- Etiopijos. Mussolini prisiun- t 3e, jėzuitai statosi, atokiau^ _______ _______

’ ’ rhaimyn iki iie pasieks didžiųjų tė kablegramų su sveikini- j nuo gatvės, laikinų bažnyčių. ( T|ALLAHASSEE, Fla., i DAYTON, O., spal. 30. —

spal. 30.
30. — Kanados vyriausybė 
paskelbė, kad ji pasisako už
visas T. Sųjungos pripažin-

kalnų pašlaičius. Tenai italai mais už jo drųsų priešinimą-1-Ti yra pana didelė ir jau bai-, _ Gubernatorius Milžiniškas bomboms svaidy-
btis netikėtai suremti. Sako, si Etiopijos imperatoriui.

, .y t* r- .tenai įvyks sprendžiamoji kotas sankcijas prieš Italiją. I . v . . v
v -ii va su įsiveržusiu priešu.Uždraudžia gabenti ginklus * 1

ir municijų Italijon, nutrau- j
kia su Italija visokias finan
siškas transakcijas ir boiko-j 
tuoja Italijos prekių įveži-

SOVIETAI APKALINO 
CHIRURGĄ

giama. Vėliau, kai bua pa- _ ti karo lėktuvas vietos airpor[statyta jėzuitų projektuojama [Sholta . pareiškia, kad g
SPRENDŽIA APIE SANK- ji nuolatinė bažnyčia, dabar > krašto vynauaybe nutrau- aukwi()i ir

CIJŲ VYKDYMĄ i statomoji bus paversta sale. ks bedarbių šelpimų gruodžio ' gudegė Lėktuvas buvo išban

vo pakraščių. Šiandien italai , 
valdo tas salas.

mų Kanadon.

NUBAUSTAS UŽ VOKIE
TUKO UŽGAVIMĄ

BERLYNAS, spal. 20. — 
Marienwerdere vienas senas 
žydas užgavo vokietukų už 
sinagogos langų daužymą. 
Teismas nubaudė žydų kalėti. ■

ŽIEMIŲ VAKARUOSE 
SNIEGAS, ŠALTIS

SEATTLE, Wasb., spal. 
30. — Šių U. S. dalį jau iš
tiko sniegas ir šaltis. Kai 
kur užpūstyti keliai.

PAŠALINA VAIKUS IR 
MOTERIS

ORAS
CHTCAGO IR APYLIN

KES. — šiandien debesuota; 
nepastovus oras.

PETRAPILIS, spal. 30. — 
Teismas nubaudė chirurgų 
Varšavčikų vienerius metus 
sunkiųjų darbų kalėjimu.

Jis darė vienam žmogui o- 
peraciją ir neapsižiflrėjus vi
duje užsiuvo rankšluostėlį 
Nuo to žmogus mirė.

KUN. MILLOY IŠRINKTAS 
PREZIDENTU

----------- ' ROCHESTER, N. Y., spal.
VįALETTA, Malta, spal. j 30. — Krašto katalikų kaimo 

30. — Anglijos vyriausybė gyvenimo konferencijos suva-
nusprendė iŠ šios salos eva
kuoti keletą šimtų britų mo
terų su vaikais.

žiavime organizacijos naujuo
ju prezidentu išrinktas kun.

Kita bažnyčia statoma Pa- ni- 1 3° įsakymu iš P lori-
ŽENEVA, Rpal. 30. — T. ieTKirinosP> tarp Kelmės ir da valstybės ribų bus paša- 

^ęjuapa rytoj susirenka P°-! &aukėnų. Šių bažnyčių stato linta apie 1,700 bastūnų be- 
sėdin spręsti pripažintų 8ftnk • amerjkįeĮįg kun Ambrozaitis,, Jarbių.
cijų prieš Italiją vykdymą, (žinomas “Giesmių lobyno”, _____________

Italija prisiuntė protestą autorius ir leidėjas. Šis jo lo-
prieš šį T.i Sąjungos žygį. Ta bynas turi savotišką raidyną
čiau to nepaisoma.

TURKIJOS GYVENTOJAI

ANKARA, spal. 30. — Tur 
kija baigė savo gyventojų su 
rašinėjimą. įtapta 16,188,767 
gyventojai.

JURBARKAS. — Jurbar
ko pieno perdirbimo bendro
vė nutarė statyti naują, di
desnę pieninę, nes senoji jau

ir gaidas. Yra bibliško storu-, 
mo knyga, į kurią autorius į- 
dėjo didelį kapitalų, bet tų 
vaisių, kurių tikėjosi susilau
ksiąs iš savo darbo, nesulau
kė, nes veikalas labai mažai 
prasiplatino.

Kun. Ambrozaitis bažnyčią 
stato savo ūkyje, labai gra
žioje vietoje. Bažnyčia yra 
betoninė, didelė ir gana gra-

ATLIETAS MAIRONIO 
BARALJEFAS

domas, kai nelaimė įvyko.
Kariuomenės oro korpuso 

vairininkas (pilotas) majo
ras Hill sunkiai sužeistas ne
užilgo mirė. Be to sužeista 
6 kiti asmenys, kurių keturi 
buvo lėktuve, o kiti du, kurie 
gelbėjo anuos pirmuosius iš

KAUNAS. Paskutiniuo- nukritusio degančio lėktuvo, 
ju metu siaurųjų geležinkelių
dirbtuvėse atlietas dail. Bučo' B"vo ‘<>» "«(”
darbo Mairionio bareljefas, ■”«»"(«'« !»■*> l^tuvna. Tu 
kuris bus pastatytas prie k<‘,ari8 15
Kauno katedros. ' ' "Y 8,,"k'18- Kttitttv0 “Y18 P6'

sę milijono dolerių.
Mačiusieji katastrofą kari

ninkai pareiškia, kad lėktu
vas be jokių sunkenybių pa-

\V. T. Milloy iš ,Fargo, N. D. per ankšta.

KAUNAS. — Valstybės 
prezidento aktu jau atleisti iš’ 
pareigų Vytauto Didžiojo u- 

ži. Dabar jos sienos yra iš- į niversiteto teisių fakulteto do kilo oran apie 200 pėdų ir iš 
betonuota iki stogo. Stogas J centai Vladimiras Stankevi-; ten staiga smogė žemėn kai 
bus uždengtas dar šį rudenį, j čius ir Antanas Tumėnas. akmuo.
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“Geriausiais žmonėmis” teisėjus tur būti 
vadinu tuos, kurio yra turtingi medžiagiš- j 
kai, mėgsta nedorų gyvenimų, tačiau yra i 
tikrenybėje dvasios mizerijos pilnu ta žo
džio prasme.

IŠ PO MANO BALANOS

Išlikto liūdnu.

Rašo Morkus
Palestrinas! Kaip ryto sau-* klausytojus nusibaldė, negu 

jei teisinas atsistoju ant i |<\s pirmas spindulis nuhloš-! juos prie sav^s savo balsu pa
kelio valdžiui tinkuotu bodu eiti pareigus
apsaugoti žiuoues nuo
teatrai juos muitinu.

* *

nešvarumų, kuriais

DIENOS KLAUSIMAI
Zl

Reiktų nepa m irsti, kad sekmadienį, lap
kričio 3 d., Cliieagoje bus savotiška lietuvių 
jauninto šventė. Po pietų įvyks gausinga L. 
Vyčių organizacijos konferencija, o vakare 
Vyčių choras vaidins gražių ojieretę. Lietu
vių visuomenė turėtų nuoširdžiai paremti sa
vo jaunimo kilnius užsimojimus.

kia gi»sIros spinduliu visų ir 1 traukė.
plačiausių aplinkinę, taip va-1 Kaip ten ištikrųjų buvo, tai 
rdas Palestrinos gnaibo ūkus mažas dalykas. Kas rūpi 
ir parodo kertę ir užkampius • mums, tai, kad jis ir po šiai
viso to, kas dėjosi Bažnyčios 
Muzikos istorijoje.

Sakoma, Palestrinas! Nors, 
tiesų pasakius, jo tikrus var
das visai kitas. Ne Palest li
nas, o tik Gianetto Pierluigi.

Jis tik užgimė Palestrinos

dienai sau lygaus da neturi. 
Kalbant apie bažnytinę muzi
kų, kai sumini vardų jo, tai 
pasakei jau viskų. Daugiau 
ar ilgiuu kalbėti neapsimoku 
ir nereikia.

KATALIKAI IR KOMUNISTŲ AKCUA
Chicagos lietuvių bolševikų laikraštis ra- kahnelyj. D vien tik už tat.

Valstybėse ir kituose kraš- 
gyvenų komunistų ugentai pastaruoju 

laiku iš kailio neriasi, norėdami visus su
traukti bemlrai kovai prieš fašizmų ir karų.

Lietuviai komunistai priėjo net prie to, 
kad pradėjo agituoti už demokratinę tvarkų 
Lietuvoje, nes ten žmonės, girdi, neturį nei 
spaudos nei žodžio laisvės, jų veikimus esųs 
varžomas.

; Taip, kaip mes kelis kartus jau esame 
pastebėję, reikalinga kovoti prieš fašizmų ir 
karų, reikalinga kovoti dėl demokratinės san
tvarkos Lietuvoje.

Bet kaip su Sovietų Rusija, kur jokios 
laisvės nėra. Ten ne tik rašyti ir kalbėti apie 
demokratines laisves negalima, bet ir gal
voti apie tai draudžiama. Ten laikraščius ir 
knygas leidžia tik komisarai, veikia tik 
komisarai, visas gyventojų likimas yra ko
misarų rankose. Jei jų valia, duos tau darbo 
ir valgį, jei ne — žinokis. Tačiau nė Žodžio 
negali pasakyti prieš. Tuoj sušaudys.

Komunistų agentai į “bendrų frontų” 
kviečia ir katalikus.

Sveikas protas pasako, kad į komunis
tų frontų katalikai negali įeiti. Tai būtų ir 
pažeminimas ir skriauda daRnuH Rusijos ka
talikams, kurie ten skaudžius persekiojimus 
kenčia.

Nekalbant apie tai, kiek bolševikai pra
eity yra išžudė kunigų, uždarę bažnyčių, ir 
šiandien jie persekioju Katalikų Bažnyčių. 
Rusijoj neln'ra nė vieno katalikų vyskupo, 
visai nedaug kunigų beliko ir tų jaunų dau
guma laikomi kalėjimuose prie sunkiųjų dar
bų. Milijonai katalikų liko be bažnyčių, bu 
kunigų.

Kas iš susipratusių katalikų drįstų dė-. 
tis prie komunistų “bendro fronto” ir stip
rinti jų sųjudį, kuomet jų, “komunistų tė
vynėj” katalikai tebepersekiojami, kurie ne 
tik jokios veikimo laisvės, bet paprasčiausių 
žmogiškų teisių neturi.

l>el to visų tų kraštų katalikai, kuriuose 
jie turi laisvę, neturi dėtis Į bendrų veikimų 
su persekiotojais, bet vesti nuolatinę kovų ir 
prieš komunizmų ir prieš fašizmų, nes abu 
yra jų priešai. Nežiūrint kuriam krašte eina 
žmonių persekiojimai, visų katalikų vra šve
nta pareiga dirbti ir kovoti dėl persekioja
mųjų išlaisvinimo.

PRIE KO PRIĖJOf. d-t , / _____

Chicagos miesto majoras Kelly buvo už
daręs vieno teatro duris, kuriame vaidinta 
nepadorus veikalas. Padorioji visuomenė to
kiam majoro žygiui pritarė. Ji džiaugėsi tuo 
faktu, kad pati miesto valdžia imsis valyti 
teatrus nuo visokių šlykštybių, kuriomis de
moralizuojama jaunimas.

To veikalo statytojai, žinoma, buvo ne
patenkinti ir kreipėsi į teismų. Teismas įsa
kų teatrų atidaryti, pažymėdamas, kad nors 
Veikalas ir nepadorus, tačiau gyvename to
kiais laikais, kuriuose ir “geriausi žmonės” 
mėgsta nepadorumus.

Sis teisėjo argumentas ir neteisingas ir 
neprotingas. Ar jis galėtų atsakyti, kas tie 
“geriausi žmonės”? Tik ne tie, kurių gyve
nimas pagrįstas krikščioniškais pagrindais 
— Dievo įsakymais ir Pamokslu Kalne — 
Palaiminti yra tyros širdies žmonės, nes jie 
Dievų regės.

tuose
Jungtinėse

kad “bendras frontas” visiems jo prie
šams išeis nenaudai “jei tik mes uoliai dirb
sime”. Nesunku suprasti kų tai reiškia. Tai 
reiškia, kad jei šį kraštų užvaldytų bolševi
kai, su jų priešais atsitiktų tas, kas atsitiko 
su milijonais žmonių Sovietų Rusijoj.

LIETUVĄ APLANKIUS
. . . Rašo L. Simutis

SO,

PRIE MARIŲ KRANTELIO.

Visi sportininkui ir keletas ekskursantų 
susitarėm važiuoti į Palanga. Pasanulėni spe
cialų autobusų, į jį susėdom ir keliaujam. 
Plentas iš Klaipėdos į Palangų geras. Jei tik 
yra noro ir automobilis veikia, gali šauti, 
kad ir SO mailių į valandų. Mūsų autobuso 
šoferis ilgi gana greit važiavo. “Kas sake, 
kad Lietuvoj blogi kelini ir negalima grei
tai automobiliu važiuoti?” — pastebėjo vie
nas iš jaunuolių.

J r ištikt o, gerokų kelio galų nuo Klai
pėdos į Palangų “padarėm” į pusvalandį.

Pakeliais matėm gražiui, laukus,. gerai 
sutvarkytus ūkius, valomus vasarojus, kurių 
derlius išrodė geras.

Aš sėdėjau greta kun. dr. V. Bartuškos 
netoli mūsų miklaus boksininkū* K. AedvifO. 
Esant netoli Palangos miestelio neiškenčiau 
jo nepaklausęs, kokie pirmi įspūdžiai Lietu
voj, kaip patinka šis kraštas?

“Žinai, Tamsta, kiekvienas daromas čia 
žingsnis, tai maloni sensacija, tai svajonė,
apie kuria aš nesu nei sapnavęs. Iš pirmo pus
dienio Lietuvoj matau, kad šis kraštas daug 
geriau atrodo, negu esu apie jį girdėjęs. Ne
galėčiau žodžiu išreikšti to jausmo, kurį šiuo 
momentu pergyvenu savo širdyje”.

Tokį atsakymų gavau iš jaunuolio, ku
ris pirmų kartų atvyko į savo tėvų žemę.

Beklausant tų gražių ir jausmingų Ged
vilo žodžių, įvažiavome į nepaprastai gražų 
Palangos pušynų. Atvažiavę prie grafo Tiš
kevičiaus jiarko, išlipome iš autobuso ir per 
parkų pro garsųjį Birutės kalnų ėjome į pa
jūrį.

Diena buvo šilta, saulėta. Parke įvai
riausių medžių ir gėlių. Pušys taip gardžiui 
kvejiėjo, kad, nulos, ir krūtinė plyš jų orų 
betraukiant į save. Kaip lengva čia eit, leng-' 
va kvėpuot ir gera, kad taip ir nesinori tos j 
vietos apleist.

Tiškevičiaus parkas yra valdžios nusa
vintas. Visai netoli Birutės kalno stovf puo
šnūs to grafo rūmai, kuriuos netrukus val
džia taip pat perimsianti į savo rankas.

Sustojome prie Birutės kalno. Jis aukš
tas, laibomis pušimis ajanigęs. Viršuje nedi
delė koplytėlė. Sale kalno iš akmenų pasta
tyta Liurdo Av. Panelės groto. Sakoma, kad 
tie akmens yra parvesti iš Liurdo.

Vienas iš mūsų palydovų aiškino jau
nuoliams, kad jie turi garbės stovėti istoriš
koj vietoj, kur Lietuvos garsusis kunigaikš
tis Kęstutis susitiko Birutę. Iš jų gimė Di
dysis kunigaikštis Vytautas, kuris savo lai
kais mūsų tautos vardų plačiai pasaulyje 
pagarsino, Lietuvos didybę iškėlė.

Nors už kelių žingsnių ošianti Baltijos 
jūra viliojo mus pasimaudyti, tačiau neno
riai traukėmės nuo Birutės kalno. Juk tiek 
gražių pasakų apie jį esame girdėję, tiek 
dainų klausę, kai kurie ir patys jas dainavę 
ir, štai, čia savo akimis matome tų ne tik 
istoriškų, bet ir nepaprastai gražių vietų.

kud paskui niekud jo neužsi- 
miršo, o tik priešingai jį daž
nai lankė ir, kiek išgalėdamas, 
medžiaginiai rėmė už kiekvie
nų įsigyta grašį da vienų že
mės sklypų ten pasipirkdamas, 
ir jį stropiausiai ajslirbinėda- 
nias, — užsitraukia ant savęs 
pašaipos vanlų “Palestrinas”.

Taip ir šiandien jis žinomas. 
Skirtumas tik tame, kad da
bar jį taip vadinama ne kad 
pašiepti, o tik kad kųodidžiau- 
sių jam garbę, kaipo vyriau
siam Bažnyčios komjiozitoriui 
ir muzikui, atiduoti.

Vien dėl to, kad kyla iš vi 
siškai vargšų tėvų, net ir gi 
iiiimo laikas ne kų aiškiai pa
žymėta. Daugelis sutinka, jog 
gimęs daug maž 1525 metuo
se.

Ne vien gimimo laikas, bet 
ir jo garbės tarpas irgi ne kų 
labai aiškus. Kaip, kokiuo bū
du ir kas jį ant tokio kelio 
užvedė ir paskui tokį garsų 
garbės vainiktj nupynė, ne 
taip jau lengva įspėti.

Kai kas sako taip. Pales
ti inos kaimas visai netoli Ro
mos. Maldingi žmonės dažnai 
Romon eidavolMišių išklausy
ti. Eidami giedodavo šventas 
giesmes. Ilgainiui eidavo ir 
Palestrinas su jais. Eidama? 
irgi giedodavo' laukui bėgant 
be jo nei eiti,- nei giedoti ne 
pradėta. Pąlestrinas visur pi
rmas!

Tuomi, sako, net ir Romos 
vargonininkai susidomėjo. Rei 
škia, praeinant Palestrinos 
maldininkams ir giedant, o 
Palestrinui užvadžiojant, tuo
jau muzikaliai palinkimai ja
me užmatyta. Reiškia, jeigu 
šisai vaikėzas paprastai mi
niai taip gražini ir sėkmingai 
užvadžioja, jis galės ir visai

Praėjusios vasaros seimai, o 
ypač Federacijos Kongresas, 
duug gražių atminimų paliko.;

jųjų ištvermės vaisių vėliava į išmestų! Ant tų pėdų net dvi 
labai aukštui ir plačiai plėvė- silkių galvos per langų ūžt! 
suoja ir silpnesniems už savo Bachas tik apsisuko! lr, ne- 
ašaros šešėliu dvelksi. žiūrint, kad purvyne buvo ut-

Duugiau apie tai, gal, kitu salinusios, jomis tik apsilaižė! 
kartu. Šiuo kart, philadelphie- Nekurtų paskui apie tai mė
čiai, ačiū Jums! go kalbėti ir aiškinti, jog jam

---------- 1 tos silkės tuomet atrodė lirun-
Neperseniausiai, kuomet gesnės ir už auksų. Žinoma! 

Danbury, Te.\aa, baisi viešu- Kadangi aukso kalnas nebūt 
la užtiko ir daug nuostolių jam pardavęs tai, kų padarė 
paliko, ir bažnyčios iš šios ei- dvi silkių galvos, 
lės neištrūko. Ypač vienos ka- į Kuomet Napoleonas įsibrio- 
talikų bažnyčios veik akmuo Vė Italijon, dabar jau visiems 
ant akmens nepaliko. O betgi genu žinomas Veide buvo da 
stovylos Jėzaus ir Motinos Av. jjį kūdikis. Jo motina, neiš- 
nekliūdytomis paliko. Kas ma- manydama kur jį paslėpti, ūž
te, suprato, jog taip be Dievo bėgo su juo ant kuoro ir pa
rankos įvykti negalėjo. sislėpė už vargonų. Pasėkos

Kuomet šv. Martynas suži- to buvo tos, kad ne tik jam
Neveltui juomi guli pasidid- 'aidžia jį ir sau gyvastį išgelbėjo, betgi
žiuoti ne vien jį taip stropiai v*sk"P" »•»»•»» 1“' * P>™» vargonų pmimkij

bet ir jame daly-1s,untin,UH i tuo tlkslu lS' jani sutelkė» “ vargonus berengusieji, 
vavusieji. Vieni ir kiti 
minėti jį gana ilgai.

galės i

Atsirado dalyvių gana daug. 
Ypač iš tolimos Chicagos jų 
atribuota net ir su kaupu! Iš 
kur klebonų daugiausiai? Iš 
Chicagos! Iš kur vargoninin
kų daugiausiai? Iš Chicagos! 
Iš kur šiaip jau įžymesnių as
menų? Iš Chicagos! Iš kur

siuntė, norėdamas tos garbės rodant. Gal būt dėl to jo mu-
žųsų katūkan įlindęs 

pasislėpė. Ir tik joms girksėti 
pradėjus, jis galutinai atras
tas ir prie tos garbės plikai 
bintas. Reiškia, į vyskupus pa
keltas.

Jonas Sebastinas Bachas 
buvo taip vargingas žmogus, 
kad vienų kartų eidamas taip 
išalko, o neturėdamas kaip ir

išvengti, zika tokia saldi ir taip labai 
visų mylima.

Žmogus, kuris drįsta šmeiž
ti kitų vien tik dėl te, kad jis 
gali, nėra vertas žmogaus va
ido — V. Couper.

liaudies atstovų daugiausiai? kuo badu atsįkratyti, atsisė 
Js ChicagosI Iš Chicagos! Iš do anj ZOValnės, po žydo lan- 
Cliicagos! ,gU pailgėti ir kvapų atgauti.

Ne vienam mintis pakaušy
je sukuštėjo: vai, kaip laind-

Tuo kart žvdelka silkes čirški
no. Jų kvapas garsųjį vargo-

Žmogus, mokus gerai tylė
ti, yra lygiai vertingas su žnm 
guini mokančiu gerai kulbe 
ti, blogiausia su žmogumi, Ku
ris nemoka nei kalbėti, nei ty
lėti.

nga ta Chieaga! Vai, kaip ma- nininkų veik marinti pradėjo, 
lomi būt ten apsigyventi ir i O, kad ji būtų tokia geru, mu
su tais jautriais ir budriais nė sau, ir man nors uodeguų 
lietuviais padirbėt ir pagy
venti!

Bet, kų darysi. Ne visur ir 
visados gali būti ten, kur no
ri. Nekartų tenka skursti ir 
dvasios bado naštų vilkti vi
sai priešingose aplinkybėse.

Jei kas, tai tokios sueigos 
koaiškiausiai įrodo reikalų to
kių dalykų, kai Federacijos 
Kongresas. Ne vienas jan vy
ko besiraivydamas. Grįžo pa
sišokėdamas ir apgailėdamas, 
kad taip greitai pasibaigė. Ne 
vienas atvyko dvasioje aplū
žęs ir nuskuręs. Grįžo pratur
tėjęs ir daugiau vilties įga
vęs. Ne vienas išsirengė be ti
kslo. Ot, tik šiaip jau pasi
dairyti. Grįžo su noru širdy
je ir idėja mintyje toliau pa
žangesnių lietuvių katalikų ei
lėn stoti ir su jais Bažnyčios 
ir tautos labui peties negailė
ti.

Federacijos Kongresan kiū-
Bažnyčini muzikoje vadovau-(tindami atrodėni it vaikų bū
ti. Atminė.

Lyginai tuo tarpu patys ita
lai muzikoje ne kų aukštai 
skraidė. Daugiausiai valiuota 
si belgais muzikais. Veik prie 
kiekvienos bažnyčios Romoj 
v a rgon i ni n k a udavo vargi mini- 
nkas belgas.

Taigi, Santa Mana Mag- 
giore vargonininkas Palestri- 
nukų pasidaboja. Prisikalbina 
jį savo choran. Bet, matyda
mas jame nepaprastus gabu
mus, perleidžia jį belgų kon- 
servatorijon Romoj, f’ia Pa
lestrinas net. keturis metus iš-1 t
būva. Ir tuojau po to jo var
das ir garbė, kai ant mielių, 
augti ima, kol, galutinai, da
bartinių galimybių atsiekia.

Taikos ir tokių, kų visai ki
taip apie jaunų Palestrinukų 
išsireiškia. Nieko tokio, sako, 
ypatingo. Palestrinuko būtu 
tik paprasto vaikėzo. Balso, 
girdi, jokio neturėjo. Greičiau

relis, tėvų pastūmėti, mokyk
los linkui. Grįžom atgal ir kū-

Jeigu gyventumėm ant že
mės du kartus, visi būtumėm 
išmintingi — Saliamonas.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tai kaip stalas In* mazgotės,
----------- i ar ubagas be lazdos.

Visi šnekėjo apie atstovų Ateity bankietų rengėjai,
į viso aviete lietuvininkų kon kad nepasidaryti sau ir ki- 
gresų priimtuves, Auditorium tiems sarmatos, turėtų žiūrė- 
otely, dabar duokit ir mau ti, kad į katalikų rengiamus 

bankietus neįsimaišytų navy- 
nų apšviestos ir šviečiamos

žodį.
Cicilistų navynos drūkavo- 

danios apie bankietų, vienoj 
vietoj taip pad'rūkavojo:

“Bet, juokingiausias daly
kas įvyko laike bankieto. O 
tai buvo pačių klebonų išauk
lėtų avelių būrys (rodos iš 
Town of l./ake) moterėlių, ku
rios atsinešusius savo naminė 
lės po pančiakom be jokių

stambios... avys ir avynai.

niškai geriau suaugę ir dva- <I«<I^I>U ceremonijų, sau be
siškai visiškai prinokę drųsiau 
likimo pareigos naštų ant {ie
čių krauti ir jų su džiaugs
mu Ir meile toliau nešti.

Ir kas nežino, kaip sunkiai 
ir skurdžiai reikė dirbti tiems, 
kurie minėtųjį kongresų ruo
šė? Kiek laiko išeikvota? Kiek 
ištekliaus išleista! Kiek pra 
kaito išvarvinta vien tam, kad 
suvažiavusiems būtų malonu 
ir jauku! Gi kai pažiūri į tai, 
jog už tų visų ne garbės sau 
susilauksi, o tik paprastos ir 
grynos lietuviškos pašaipos,

pasididžiavimo su purvino
mis rankomis graibstė iš ūž
iamų ledus ir krovėsi į savo 
stiklus ir prisipylusios nami
nėms traukė stiklus užsivers- 
damos.”

Lietuviški balšavikai prisi
mygę mums tlumočija, kad 
sviete nėra tokių prašmatnų 
inžinierių, arkitektų, prapeso- 
rių, daktarų ir kitokių nieki 
nikų, kokius dabar turi Rasie 
jaus balšavikai.

Vakar gazietoj skaičiau 
Associated Press paduotų na 
vynų, kad Leningrade dakta
ras Yaršaveik padaręs vieliniu 
ligoniui operacijų, viduriuose 
paliko dviejų jiedu ilgumo 
rankšluostį. Rankšluostis, ži
noma, ne kopūsto lupas, vidų 
riai nesuvirškins. Ligonis tu
rėjo mirti.

Vienoj pradžios mokykloj

ne kartų jautiesi it stabu iš- apšviestos ir vis dar šviečia-

Taigi, taigi, šis navynų 
drūko punktas pataikė streit 
į cielių, tik gaila, kad' neiš- 
drūkavojo pavardžių tų “kle 
bonų išauklėtų avelių.” Būtų1mokytojas klausia Baltruko,
pačios susisarmatijusios, l>a burioj vietoj jis turi širdį, 
tos moterėlės, ir kai kurie Baltrukas žiūri į mokytojų ir 
vyreliai, buvo kaip tik ne ’!*• Tada priėjęs mokytojas 
klebonų auklėtos, ale navvnų

tiktas. ' t
Apie tai Philadelphijos vei

kėjai geriausiai žinojo. Tai
mos... Tos purvinos rankos, 
kurios hankiete naminę iš

prie Baltruko, padėjo jo ran
kų ant krūtinės ties širdimi 
ir sako:

— Nagi, ar nejauti kaip
pančiakų sėmė ir ledus iš uz-, mu^a •’

vienok, sako, dirbsim ir ne- bonų graibstė, savo namuose' — Kaip muša, jaučiu pnus
pusiduosim! Ir nepasidavė!! kasdien stalų, arlia barų, na-
Geriau sakant, visokios kliū- : vynomis, it kokiu rėgsiu, 
tyg pasidavė jiems, šiandien : šluosto. Esu, be uavynų jos,

mokytojau, tik ne toj vietoj, 
ale daug žemiau ir iš... už
pakalio.
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J. Baltis

Biurokratija Ar Tik Paprastas 

Nemandagumas?
(Lietuvos Valdininkijoje)

Laikraščių pranešimais, Fe- Bet kaltinimas taikomas aukš- 
liksas Vaitkus, ‘Lituanica IT’ tiems valdininkams, muitinė* 
sudužus Irlandijoje, nuvyko se ir Kaune, tikrai yra pama- 
Lietuvon traukiniu ir pa šie tuotas. Tai yra jų tiesioginė 
kęs Lietuvos sienų daugiau pareiga duoti bent “nerašy- 
nemalonumų susilaukė. Muiti- tą” įsakymų žemesniems val- 
nės valdininkai Įleido jį Lie- dininkams, kad daugiau man- 
tuvon tik pirmiau apkratę, ap- dagumo bent būtų rodoma 
kiaušinėje... Paklaustas, kiek (nors to ir neat jaučiama) at- 
pinigų atsivežęs Lietuvon, p. vykstantiems užsienio lietu
Vaitkus susinervavęs ir paro
dęs pusę dolerio. (Gal būt tų

viams. Ar nereikėtų DULR ir 
kitoms organizacijoms apie tai

patį pusdolerį kurį jisai rodė i pasirūpinti? Mandagesnis pa- 
New Yorke susirinkusiems jį1 sielgimas su svečiais tikrai pa- 
skridimo kelionėn išlydėt, būk didintų jų skaičių, atvežtų jie 

tiek pinigų teturėjęs, nors ( Lietuvon daugiau dolerių ir ( 
LTASS skridimo reikalams žymiai prisidėtų prie lietuvy- 

"surinkęs apie $40,000.00. Gal .bes palaikymo užsieny, 
būt skridimo rengėjai nešit i-*j
kėjo kad Vaitkus perskris va
ndenynų, todėl ir pinigų ke 
lionei jam«nedavė).

Įvykis su p. Vaitkum pri-

Paliekant nuošaliai asmens

mena kitų įvykį, pasitaikiusį 
prieš devynis metus. Anuo 
laiku Lietuvos konsulas su 
savo šeima vyko Lietuvon a- 

pažiūras apie “antrųjį skridi-j tostogoms ir vežėsi savo au-
ma” ir apie p. Vaitkaus ‘‘nuo tomobilį, tikėdamos turėsiąs 
pelnus”, visgi negalima pra- geresnę progų Lietuvą apva- 
leisti nepastebėjus tokio mui-' žinoti, pamatyti ir pasigerėti, 
tinės valdininkų nemandagaus l Automobilis ir konsulo baga- 
pasielgimo. Juk pasaulio spau žas laivu atgabentas Klaipė
da rašė apie to skridimo sek- i don. Atvykus savo daiktų pa
mes. Vaitkaus ir orlaivio at
vaizdai buvo garsinami. Lie
tuvos spauda irgi plačiai apie 
tai rašė, skatino Lietuvos vi
suomenę laukti ‘‘Lituanica 
II” ir rengtis lakūnų pasitik

sianti, patyrė kad visi muiti
nės formalumai liko konsului 
pritaikyti. Muitinės viršinin
kui pareikštas protestas ir ai
škinimai nieko negelbėjo. Vi
ršininkui nurodyta, kad diplo-

ti. Bet muitinės valdininkai;matiniams ir konsularierns va
ldininkams muitinėse yra da-matomai apie tai “nežinojo”

Kame dalykas? Kas yra tais 
valdininkais? Surusėję, suvo- 
kietėję, žydeliai, ar tik papra
sti apsileidėliai — biurokra
tizmo automatonai?

Suprantama, įstatymai, tai
syklės ir patvarkymas yra bū
tinai reikalinga. Bet tų įsta
tymų vykinimas privalo būti 
racijonalus — žmoniškas. Tai
pgi suprantama, kad vargiai 
galima tikėtis Lietuvos mui
tinėse atskinj patvarkymų, 
taikomų užsienio lietuviams, 
bet tikrai turima pilnų teisę 
tikėtis, ir net reikalauti, kad 
muitinių taisyklės būtų užsie
nio lietuviams žmoniškai pri
taikomos. Taipgi turima pil
nų teisę tikėtis iš valdininkų 
bent paprasto mandagumo.

Nejaugi aukštieji Lietuvos
Odininkai dar vis nenori su- 

’prasti, kad atvažiuojąs Lietu
von užsienio lietuvis yra bra-

romos išimtys ir įstatymai 
jiems pilnumoje netaikoma; 
kad tokios išimtys yra numa
tytos tarptautinėse teisėse, ku 
rios yra dalimi Lietuvos tei
sių sistemos, ir kad kultūrin
gose valstybėse tų išimčių pri
silaikoma.

Pasikalbėjimas su viršinin
ku nieko negelbėjo. Konsulo 
bagažas buvo iškratytas. Jo 
vežtas Saulių Sąjungai kaipo 
dovana karinis šautuvas liko*, 
si konfiskuotas. Už automobi
lio įleidimų pareikalauta iš 
konsulo $250.00. Pagalios ko
nsulas kreipėsi prie tuo laiku 
buvusio Klaipėdos krašto gu
bernatoriaus Jono Žibaus ir 
tik su gubernatoriaus pagal
ba automobilius tapo paliuo- 
suotas, bet tik kuomet išrei
kalauta iš konsulo raštu gar
bės žodis, kad bėgy sekančių 
šešių mėnesių automobilius

kenybių. Pasirodė, kad reikės 
automobilių Klaipėdoje įregi
struoti pirm negu bus iš mui
tinės paleistas. Įregistravimo 
formalumams užėmė dvi die
nas. Tų atlikus, valdininkas 
paklausė, ar jau turima šofe
ris ir, kuomet konsulas atsa
kė, kad jisai pats moka val
dyti ir šoferis jam nereikalin
gas, valdininkas paaiškino, 
kad konsulas turės išsiimti šo
ferio leidimą^ o tokiam leidi
mui gauti reikės kvotimus iš
laikyti. Atatinkamose įstaigo
se buvo nurodyta, kad konsu
las jau daug metų automobi- 
liumi važinėja ir turima rei
kalingi leidimai ir liūdymai, 
kurių autentiškumų Amerikos 
konsulatas galės patvirtinti.

Tie aiškinimai irgi nieko ne
gelbėjo, Lietuvos konsului pri
sėjo išlaikyti ne tik praktiš
kus (važiavimo ir valdymo) 

kvotimus, bet taipgi teoreti
nius — kuriais principais ga
zolino motoras veikia, kaip 
jėga susidaro, etc. Kvotėju 
buvo senukas vokietys inžinie
rius. Būk kaip nebuvę, kvota 
laimingai išlaikyta, užsimokė
ta apie $80.00, po kelių dienų, 
gauta visokie raštai ir liūdy
mai ir konsulas galėjo toliau 
Lietuvon važiuoti, bet jau a- 
tostogų malonumui gerokai 
pakitėjus... Gautieji raštai, 
liūdymai ir pakvitavimai ke
tinama DULK muziejun pasių
sti.

Sakytas nuotikis įvyko 1926 
metais. Tuo laiku “viešpata
vo” Šleževičiaus — žydelių 
valdžia Lietuvoje. Kuomet 
Kaune pasiskųsta apie konsu
lo “priėmimų”, Prekybos De
partamento Direktorius ir au
kštieji Užsienių Reikalų Mi
nisterijos valdininkai pasikra
pštė pakaušį ir davė suprasti, 
kad tai būta tuolaikinės val- 

į džios “ypatybė”. Bet tas bu- 
vo prieš devynis metus! Ne
jaugi valdininkų “mandagu
mas” dar vis nei kiek nepa
gerėjo? Juk Šleževičiaus — 
žydelių valdžia, kuri Lietuvos 
laisvei pražūtį rengė, jau se-

KNYGĮI NAUJIENOS
J. Kossu - Aleksandravičius 

išleidžia savo straipsnius ir 
lit. aktualijas leidiniu Dievai 
ir smūtkeliai, J. Cisėnas, ‘Pa- 
mūrio* autorius, parašė iš mū
sų šių dienų gyvenimo, 6 v. 
dramų “Olimpija”, Vytė Ne
munėlis — originalių eilėraš
čių rinkinį “Kiškio kopūstai”, 
lašanti noveles Vid. R. M-jos 
tarnautoja, buv. mokyt. P. 
Požeraitė — stambesnį kūrinį 
“Nusidėjėlė”.

Valst. Teatrui įteikė žiūrė
ti šiuos veikalus: V. Adomė
nas dramų “Motinos lobis”, 
A. Rūkas satyr. komedijų ‘Pa
balių inteligentas’, J. Labu- 
žis pjesę “Už Vilnių” ir k.

šė didelį muzikos veikalų — 
4 dalių “Lietuvių liaudies si
mfonijų”, kurios pirmoji Al- 
legro dalis konservatorijos 
prof. A. Szeligovskio peržiū
rėta ir pripažinta, kaip visai 
vykęs muzikos mokslo metų 
darbas.

kauskaitės “Sename dvare”. Į 
Putino “Altorių šešėly”, Šei- I 
niaus “Kuprelį”.

PLATINKITE "ORADGf
LIETUVIAI ADVOKATAI:

Augkit Su Murrn’s!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo problemas ir savo BIZNĮ 
čionai.

LIETUVIO MUZIKO 
KŪRINYS

Jaunas lietuvis kompozito
rius, Vilniaus konservatorijos 
mokinys, Julius Sinius para

mai “šunims blakstienų ka
poti nuėjo”; juk tautininkai 
dabar Lietuvą valdo. Tad, 
kuomi paaiškinama Vaitkaus 
ir kitų svečių iš užsienio mui
linėse “priėmimas”. Kas nors 
i tikrai turėtų Lietuvoje tuo 
reikalu susidomėti.

IŠVOGĖ KATEDROS ME
NO BRANGENYBES

NAUJA BUTLERIO 
KNYGA

VI. Butleris, “Už kų” ro
mano autorius, išleido naujų 
knygų “Vampyro naguose”. 
Be jos, yra numatęs išleisti 
visų eilę kitų savo knygų. Jas 
leidžia leidykla “Gyvenimo 
mokykla”.

I Pamplonoj, Ispanijoj, neži- 
1 nomi piktadariai, per langų 
įlindę, pavogė iš vietos kata
likų katedros brangiųjų ak- ' 
menėlių ir kitų meno daiktų 
vertės apie 412,000 dolerių.! 
Policija stengiasi būtinai su-, 
sekti vagis.

VERČIA LIETUVIŲ VEIKA
LUS Į VOKIEČIŲ 

KALBĄ
Pribačis pasiryžęs išleisti

[keletą tomų lietuvių žymesnių
jų rašytojų kūrinių, kuriuos 
1 vokiečių kalbų verčia II. En 
gertas. Versti manoma duoti 
ir kitiems germanistikos spe- 
cijalistams. Pirmąjį tomelį su 
darys poezija — Maironio, Pu
tino, B. Sruogos, Binkio, L. 
Giros ir k. Iš prozos numaty
ti pirmoj eilėj išversti Peč-

“DRAUGO" KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

Tuščių dalykų žmonės daro 
tam, kad užpildytų gyvenimo 
tuštumų

■ Tas, kuris nesigaili gyvulio, 
> pats yra gyvulys. T. Fuller

REMKITE BIZNIERIUS, 
KURIE GARSINASI 

“DRAUGE”

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 0 Iki 6 
Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos 

vakarai. 8 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic #600

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.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

Naujas 1936 Buick
Už tokius pinigus nerasite geresnio karo negu naujų 1936 

Į Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri- 
| nimai, smagumas, — Buick turi visus, risvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durų Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausial įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

ngns, naudingas ir pelningas bus išsivežtas iš Lietuvos.
svečias. Užsienio lietuvis vyk-: T. . , •.. ._ . ... 1 Bet kaip vėliau patirta, taista ten pilnas tėvynės meiles . x., .... . .. . buvo tik pradžia įvairiu sunir pasiilgimo. Daugelis jų ge
rai pamena buvusį Rusijos ri
bų “patvarkymų”, supranta
ma, jisai dabar tikisi rasti ge
resnį patvarkymų Lietuvoje.
Kiti jų gimę užsieniuos ir tik 
nuo tėvų apie Lietuvą girdė 
ję, vyksta ten savo tėvų kraš
tu pasigerėti, lietuvybės pa
sisemti. Štai, tie svečiai, pa
siekę Lietuvos sienų, laikomi 
eilėse, apkratomi, apklausinė
jami ir tik padarius jiems 
daug nemalonumų ir nepato
gumų įleidžiami Lietuvon...

Paprastų eilinių muitinės ir 
kitų tarnautojų ir valdininkė- j 
lių netenka kaltinti. Jie yra ; 
menkai apmokami, menkai su
sipratę, vien vykina jiems 
duotus įsakymus ir žiūri, nuo 
kurio iš atvykstančių svečių 
didesnį kyšį pataikys gauti.

Halsted Exchange 
National Bank

19th PI. and Halsted St. 2

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE; YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

Priimam LletuvISkns Romia Dėl Atnaujinimo arba lAmokamc Cash 
Visokios RūSIca Insurance — Ugnie*, Vėsu los, Automobilių,

Stijilų Ir t. L

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street 
TELEFONAS YARds 2790 arba 2791

KEISIUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
i; \<i i \ i:.! i,

, spalvuoti su naujais 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir 
galima gauti pas visus agentus. 
Kalendoriai labai tinkama dova
na pasiųsti į Lietuvą saviškiams 

Šiemet “Draugo” kalendorių 
atspausdinta apribotas kiekis. 
Kalendoriai bus duodami ir siu
nčiami dykai tik nuolatiniams 
“Draugo” skaitytojams. Nauiai 
užsisakiusieji “Draugą” 1936 
m. taio pat gaus kalendorių dy
kai. Šiaip kalendoriaus kaina 
25c visur, kaip Amerikoje, taip
ir Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, ku
rie nori gauti dovanu kalendo
rių, orašomi pasiskubinti atsi
teisti užsilikusias prenumera
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonuose daro oaatan^u, kad iki 
Nauiuiu Metu užbaigtu senas 
sąskaitas su savo kostumeriais. 
Kain žinoma, “Draugas” me
tams kainuok Š6-OO; msel me
tu Š3-5O: trims mėn. $2,00 t 
menesiui 75c- Pavienis num, 3c-

Jau Galima Isi^vti Nauja
Malriaknv?e ir Pamaldų Vadovėlis

Vartotų Karų Bargenai
BUTCK *35, 5 Sedan 57, kaip naujau, gnrant.............................. $#45
BTTTCK *35, 5 Club Sedan 41, trunk. garant............................... #825
BUICK '35, 6 Sedan 47, mažai vartotas, garant.............................#875
BUTCK '34. 5 Sedan 57. labai pulkus, srarant............................ #745
BTUCK *34, 5 Vleloria 58. kaip naujas, garant............................. $745
BTTICK *33, 5 Vfctoria 58, puikiam stovy ............................... #4#5
BUICK *33, 5 Club Redan 91, gražus karas ........................... #5#5
BTTTCK *32. 5 Coupe 96, geram stovy ........................................ #450
BUICK *32, 5 Sedan 87, tobulam stovy .................................... #450
BTTICK *32. 5 Sedan 57. peras Seimai karas .......................... B3#5
BTTTCK *?l, 5 Sedan 67, žemai ankatnuotas ........................... #295
CADILLAC *32, 5 Coupe, geriausiam stovy ........................ #875
CADILLAC *32. 5 Town Sedan. puikiam stovy...........................#875
CAOTLLAC *31, 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... #425
CADILLAC *30. 7 Sedan. bargenas.................................................. #295
DODGE *34 2 duru 8edan. kaip naujas ................................... #445
HUDSON *29. 5 Sedan. gerai b*gn. žema kaina.................... # #5
LA SALLE *31, 5 Sedan. labai puikiam stovy ....................... #S75
LA SAT.T.E *31. Town Sedan. ISrodo kaip naujas ................. #.125
LA SALLE *30, 5 Sedan. apkalnuotas pardavimui ................. #275
LA RALLE *30, 7 Sedan, geram stovy .................................... #2#5
LINCOLN *30. 5 Sedan, pulkus karas, gerai užlaikytas .. 82#f>
OLOS 6 *31. Conv. Coupe, gražus mažas karas........................... #215
PACKARD *32. 7 Sedan. Custom. puikiam stovy ................. #775
PACKARD *30, 7 Sedan, gero) tvarkoj .................................... #2#5
PACKARD *29, 7 Limo. atsargiai važinėtas, bargenas .... #145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

f

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Crawford 4100

J.*

fti nauja maldaknvjrė vra nedidplė 256 dim»1.. irražia’ ’š 
leista, patogi neštis, talpina visas reikalincriansias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pacramino Lietuviu Knnicrų Draupriia. pa 
maldų pubendrinimui visose lietuviu bažnyčiose Amerikoie 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c: paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais virbeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. 4%

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JUROftLOS 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ!
Gražus jdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusk, su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
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PITTSBUREH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

PittHburgk’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KUb'l'ANTAS J. VAIŠNORAS, generalis ageutas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemlock 2204
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Įdomūs Pasikalbėjimai

KODĖL AŠ TIKIU Į KA
TALIKŲ BAŽNYČIĄ

Katalikų, Vienu, šventa Baž
nyčia yra neklaidinga.

RAULAS: — Jonai, aš aiš-
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TALK ?

RAULAS: — Jonai, kodėl kiai suprantu, kad tavo tikė
tu tiki, kad Katalikų Bažny- jimas yra paremtas ant gyvų 
čia yra neklaidinga 1 j faktų ir neklaidingo Autori- s)Ji mokyto žmogaus darbo, mažai žmonių per visas die- j daug žmonių ėjo prie Komuni- nkų jurginyčių stovi Uokas ir bar ir suprask žmogus kokia

JONAS: — Todėl tikiu, kad Į teto — paties Dievo, kaip gi 1a’> daug mažiau tegali nas lankės, nors viskas buvo jos šv. Visų dienų buvo išsta- jame du mulai. Na, sakau, tai Čia rokunda išeina... Polskai
Katalikų Bažnyčia yra neklai- tos atsiskyrėlės bažnyčios, k. žmogus patobulinti Dievo da- labai gražiai priruošta. Ypač lytas Šv. Sakramentas. Per kas čia da dzivolongas!.. Tai išmokyti, kitus lietuviškai mo 
dingą. v. protestonų, nezaliežninkų, Hių! Tiktai gali sugadinti, darbavosi sodalietės mergai- visų dienų netrūko adoruotojų, kaip parsičiančiavo vėsai ant kiną. Tai tikra mislis, bet kas

I. Svarba ir reikalingumas liuteronų, kurios neturi nei 
sielos išganymui. O Bažnyčia faktų, nei autoriteto, gali ti- 
nek būdingu būdu užtikrina. keti ir užsilaikyti!

II. Aš tikiu j Dievo gailės- JONAS: — Kaulai, ne vis-1 ll>’čios, tiktai jie biauriai su-

, mų: rikiai gan sugadinti, darbavosi sodadetes mergai- visų dienų netruko adoruotojų, kaip parsičiančiavo vėsai ant kiną. Tai tikra mislis, bet kas
i I kaip tas vaikas paveikslų, tės, Rūtos klubas, mokyklos Bet gražiausi įspūdį darė pro- šio margo svietelio. Seniau čia jų gali atspėti?.. Čia vėl k i ta^
. Taip atsiskyrėliai nuo Dievo vaikai ir visas komitetas. Pa- eesija vakare su Švč. Sakia- pro jurginyčių mulais vežimus prajovas. Anais čėsais ruski®

negali patobulinti Dievo Baž- > stebėtina, kad šiame bazare mentu. Procesijoj visi vyrai ir strytkarius veždavo, o da- poklonus mušdavo prieš iko-
danginusiai

tingumų ir kad Jis didžiai nu kas yra auksas, kas žiba; taip J»xadina.
mylėjo žmones ir tas tikėjimas jr tikėjimas. Ne viskas yra ti- Antras taktas kas link 
priveda mane prie įsitikrini- kėjimu, kų kiekvienas moki- išsilaikymo. Kadangi žino
mo Bažnyčios neklaidingumo.

III. Aš tikiu, kad Dievas 
apreiškė mums savo Šv. Va
lių ir norų pagelbėti žmogui 
atsiekti tikslų — amžinų gy
venimų. Ir iš tų laktų darau 
išvadų, kad Dievo Amžina Iš
mintis suteikė Bažnyčiai ga
lių neklysti ir vesti žmones į 
amžinų laimę.

IV. Aš tikiu, kad Dievas

na. Tiesa yra viena. Jų mai- oaus prigimtis traukia žmo- 
nysi — klysi. Todėl randasi >1 Prie blo^«, »Sv. Katalikų 
tiek daug nesusipratimų, ne- bažnyčia diaudžia daiyti blo-

tik liaudis tesi
lankė, o kaž kodėl mūsų “švie 

jų suomenė” visai nepasirodė. 
Parapijos reikalai, turbūt, jie
ms jau darosi svetimi.

todėl sugedusių širdžių

liepė Savo Apreiškimų užtai- kuris nesupranta ai tizmo. Vai- 
kyti, kaipo įsakymų, ir gyve-, ka»> turėdamas visokių dažų, 
nti pagal jį ir ta priedermė ln®JPns pagražinti paveikslų.

Kas pasidarys iš to paveiks
lo?

RAULAS: — Aišku, vaikas 
sugadins, bet pataisyti nega
lės, nes kų specialistas moks
lininkas padarys, to ignoran-

to įsakymo įrodo man Bažny
čios neklaidingumų.

V. Aš tikiu, kad Dievas da
vė man tikėjimų, ir tikėjimas 
yra šaltiniu mano išganymui.

sutikimų, vaidų tik vien dėl 
to, kad ne visi palaiko tiesa.
Tas yra su atsiskyrėlėmis ba- kiM ^nyčių, kurios nedraus- 
žnyčiomis, kurios permainė tll blogo: daugpatysčlų, divo- 
Jėzaus Kristaus teises ir be- I>,1 *l tokie žmones
mainydamos sugadino. Paimk Į *r biikosi prie tokių bažnyčių, 
brangiausi paveikslų, geriau- nea ’j*e negali pi įklausyti tik
siu artisto ir paduok vaikui,;181 Katalikų Bažnyčiai.

J. V. S.

žmonės pradėjo reikalauti to-

ŠV. KAZIMIERO PARA
PIJOS DARBUOTĖ

Praeitų savaitę baigės Šv. 
Kazimiero parapijos metinis 
bazaras. Bet, dėl nežinomų ir 
nesuprantamų priežasčių,

Kadangi daug liko nuo ba 
zaro įvairių dovanų, tat, gir
dėjau, kad sodalietės ir visi 
bazaro rengėjai rengiasi prie

ėjo su degančiomis žvakėmis., bar — žiūrėk vežimai mulus *tius, o dabar viešbatininkai 
Šį syk vyrai iki vienam labai veža. Kibą jau sudna diena prieš pivovarnų grįžusį iš vi- 
gražiai pasirodė. Garbė jums, nebetoli, ar kas. Senuose čė- so svieto kongreso su prane- 
vvručiai, kad atėjote pagal- suose čia kokios tai mokyto- Šimais. Tai matote visi šitie 
binti Kristų Karalių. Jis jus jos lietuvių vaikus mokino piipotkai man netilpsta į nia- 
laimins visame jūsų gyveni- polskai, o šiandien tie vaikai no pusplikę galvų. Tai čėsai, 
na-‘- M. 1 polskai išmokyti nezaliežnofc užėjo čėsai, ai vai, kas čia bus

----------- | ’urginyčios maskolį prabaščių kas čia bus, jau sudna diena
Girdėjau, kad šįmet klebo- mokina lietuviškai. Na, tai da- nebetoli...

nas parkviečia naujų misijo- ----------------------------------------- -------------------------------------
naujų pramogų parapijos nau- 40 valandų allaidų pa
dai. Sekmadienį, lapkričio 17 ,,lokslą,ns sakyti, lik dar ne- 
d., 3:30 v. p. p. rengia “card , liahakė, kas pei v ienas. Sako 

j party” su įvairiais pamargi
'nimais. Kai sužinosiu kų dau

: kad žymus pamokslininkas. 
(Būtų gerai, kad mūsų broliai

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
giau, plačiau parašysiu. Pa- 11 atsiskyrėliai pasi-
stebėtina, kad mūsų jaunimas, naudotų šia pioga. 
ypač sodalietės, vis kas kart

į labiau pradeda susidomėti pa- NUO CARSON STREET
rupijos reikalais. Gražu, kad . .
.jaunimas imasi tokio kilnaus Anų diea einu naitynstry- 
darbo. įčiu į Cavson Street darbo ieš-

—------- kotų. Žiūriu prieš nezaliežni-
Praeitų. sekmadienį Šv. Ka- 

šį- zimiero bažnyčioje labai iškil-Jeigu Bažnyčia būtų klaidin- tas nepataisys. ____ _
ga, tai as neapturėeiau to gy-i jqxAS: — Tiesa, jeigu ne-į met, kaip girdėjau, mažai pei- mingai apvaikščiota Kristaus 

mokytas žmogus negali patai- no bazaras atnešė, nes labai Karaliaus šventė. Tų dienai
VJ. Mano protas ir sųžinė 

liūdija: jeigu tikėjimas nebū
tų apreikštas ir apreiškimas 
nebūtų išpildytas, tai Bažny
čia būtų klaidinga. Bet ka
dangi apreiškimas buvo ir 
amžinastis užtikrinta, todėl 
Bažnyčia yra neklaidinga.

VII. Kadangi Bažnyčios ne
klaidingumas remiasi ant Ne
klaidingo Autoriteto, o Kata
likų Bažnyčios autoritetas yra 
Pats Dievas, Kuris negali kly
sti ir kitų klaidinti, todėl aš 
tikiu į neklaidingų Bažnyčių. !

VIII. Kadangi tik gyvas au-1 
toritetas gali išrišti visus ke
blius klausimus, kurie kyla 
tarpe tikinčių ir gyvenančių 
žmonių, ir tas autoritetas ne- i 
klysta mokindamas tiktai ti- I 
kėjimo ir doros ant kurių re- . 
miasi visas Bažnyčios moks- t 
las, tai toji Bažnyčia yra ne
klaidinga.

JX. Kadangi istorija gyvais 
laktais įrodo, kad Katalikų 
Bažnyčia neklydo per 2000 me 
tų — nuo jiat įsteigimo iki 
šių dienų, — tas verčia mane 
tikėti į neklaidingų Bažnyčių.

X. Kaipo išvada minėtų fa
ktų, logiškai kalbant, aš netu
rėčiau jokios priežasties, .jo
kio pagrindo neišpažinti katali 
kų tikėjimo. Jeigu Katalikų 
Bažnyčia būtų klaidinga, ne 
tik mano tikėjimas būtų vel
tui, bet ir milijonų kitų tikin
čiųjų. Kadangi milijonai iš
mintingų ir mokytų tikinčių 
nebuvo apvilti, todėl ir aš, 

e jokio abejojimo, tikiu, kad..

“Kas padaro OLD GOLD cigaretus Švelniausiais 

Amerikos Cigaretais?”

Užsirūkyk vieną ir sužinosi.

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340

OLD GOLD yra padalyti 
iš puikiausio Turkiško ir 
naminio tabako. Perplėšk 
vienų cigaretų. Pastebėsi 
tabako gražių auksinę 
spalvų. Tabako pavajas 
ilgas kaip šilkas. Neturi 
trupinių ir smulkaus ta
bako prie cigareto galo.

OLD GOLD tabakas y. 
ra rinktinis lengvas, ne
žiūrint kainos. Tas taba
kas yra pasendintas ir 
nunokintas ekstra ilgai, 
užtikrinimui vėsumo ir 
lėto degimo ir malonų sti- 
mui lojantį rūkymų.

Old Golds yra gryni. 
Malonus kvapsnys pui
kiausio Turkiško ir Na
minio tabako atsargiai 
sumaišyto, patiks jūsų 
nosiai.... Gamtinis paska
ninimas.

Old Golds yra lengves
ni gerklei ir laidau mė
giami. Užsiriškit akis....- 
ir rūkykit OLD GOLD 
sykiu su bile kokiu eiga- 
retu. Jūs imsite cigaretų, 
kuris jurus labiausiai pa
tinka ir tai bus OLD 
GOLD beveik kiekvienų 
sykį.

Old Gold Cigaretai vi
suomet yra gerai parary- 
ti, turi pilnų svorį ir švie
ži. Jie turi savyje geriau
sius lupus Turkiško ir 
Numinio tabako. Dienų ir 
naktį Old Golds turi vie
nodų grynumų, neapsun- 
kina gerklę ir turi gerų 
skonį.

Užsirūkyk Old Gold dėl 
Jaunų Minčių. OLD 
GOLD tabakas yra kaip

draugiškų pajautimų. Su 
OLI) GOLD diena išrodo 
rožinėmis spalvomis.

Misteriška? Visai ne. 
Tas malonus st.imulian- 
las OLD GOLDS yra pa
sekmė rinktinio gamtinio 
tabako pasendinto ir nu
nokinto virš paprastų 
standardų.

šiai kodėl OLI) GOLDS 
yra stimuliuojanti bet ne 
įrituojanti ir todėl OLD 
GOLDS yra Amerikos 
švelniausi cigaretai.

P. Lorillard Company 
garantuoja, kad Old 
Golds turi savyje rinktinį Turkiškų ir Naminį 
tabakų. Tik tokie puikūs 
seni tabakai gali teikti 
tų natūralų kvapsnį Old 
Gold cigaretų.

EŽERSKIS IR SŪNUS
Laidotuvių Direktoriai

10734 SO. MICHIGAN AVĖ.
Tel. PULIman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONk: auHtiprtna nervui, pa

taiso apetitą, stimuliuoja pilu noinia- 
liSko veikimo vlržklnlmo organus, už
tikrina ramų miegų, ir palaido ubelna 
sveikatų.

NUGA-TONE Jau yra vartojamas 
pnr 45 motus, per tų laikotarpi i'.a 
įrodė esųs labai pagnlblngas Mtouiems 
Ir liguistiems vyrams lr moterims. Ne 
praleluklf ne pumėginę NUGA-TONE. Į 
I'aisiduoda visose valstlnyčlose. Gau- , 
kitę tikrų NUGA-TONE. nes Joks ki- , 
tas vaistas ne atneš tokių pasekmių .

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOI. I 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 25c ir 
50c.

Buy gloves with what 
H savęs

Nsrelk mokėti 5»c. ut 
dantų moatj. LJiterina To 
otb Paate gaunama po ISo 
r«myk. kaip gerai JI vai 
kia. Jų vartotadaraaa ps. • 
n.atua sutaupai |l ••

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink
lų ir Grabnamių

———•—o----- •—
Didžiausia paminklų dirbtuvė 

Chicagoj-------- o--------
Suvirš 50 metų prityrimo---------o--------

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

Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių

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

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 
A. Petkus

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

J. f. Railzins 
S. M. Skinto 
L1. Zolp 
J. F. Endeikis _
LaMcz ir Sūnūs 
I Laimins

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

668 West 18th Street 
Pbone CANal 6174

718 YVest 18th Street 
Pbone MONroe 3377

1646 VVest 46th Street 
Pbone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Pbone YAItds 1741—1742

2314 VVest 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 5927

4092 Archer Avė. 
Pilone LAFayette

S. P. Mažeika 3319 Litnaniea Avė. 
Phone YARds 1138

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IK NAKTJ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742
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Pittstarglio žinios
ŠV. KAZIMIERO MO

KYKLOS ŽINUTĖS
Bazaras

PITTSBURGHO LAISVAMANIŲ IR CIGILIKĖLIŲ 
GUDRUMAS

Pittsburgho matosi nepapia gų rodydami nuo jų pasibau
stas laisvamanių ir cicilikėlių ktų. Laisvamaniai ir cicilikė- 

; aimanavimas ir bruzdėjimas, liai viskų slaptai daro. Jie pri 
Mat, skaudu jiems ir negali meta komunistams veidniainy- 

bę, bet laisvamaniams veid- 
mainybė geriausiai pritinka.

Laisvamaniams skaudu, kad Į 
Federacijos apskritys taip sma 
rkiai veikia, kad rengia Lie
tuvos įvykių jiaminėjiiuus ii 
sugeba sutraukti tūkstantines 
minias. Tad, iš širdgėlos iv 
nusiminimo, šaukiasi komuni
stų pagalbos.

Pittsburgho Federacijos a- 
pskritys jau nekartų, darė ba
ndymus su laisvamaniais be
ndrai veikti, bet visuomet lai
svamaniai statydavo sųlygas, 
dėl kurių bendras veikimas 
buvo negalimas.

Laisvamaniai ir cicilikėliai, 
nors kartų pasirodykite žmo
nėmis atvirais, nes ir komu
nistai, pamatę jūsų triksus, 
nuo jūs pabėgs. Katalikas

pakęsti Pittsburgho Federaci- 
l'askutiuį vakarų bazaro na,j0S apskričio veikimo. Tat,, 

sistebėjome pamačiusius tluug panaudodami savo laisvama- 
naujų kostumeriu, kurių im- njgkjj “triksų’’ ir prisikalbi* 
matėme per pirmąsias penkias no į talkų Pittsburgho koniu- 
bazaro dienas. \ aikueiai šp jnStug> kad sudarius bendrų 
tų laimėjo iš naujų kostume- fron^ smarkiau kovoti prieš
lnh Federacijos apskritį. Bet, Pit-

Ales, mokiniai, \ isų šitų sa- tsburgho komunistai visuomet 
vaitę eisime į miesto knvgy- pasjro<iytiavo atvirais ir vie
nų pasimokyti metodos atia-|»aį šaukdavo, kad jų pareiga 
dimui reikalingų knygų. ! nuo bažnyčios bokštų nugriau-

(lerb. Motina Aloyza aplan- ti kryžius ir viešai prieš Kri- 
kė kiekvienų kambarį nors ataus Bažnyčių kariauti. Tai 

^trumpam laikui. Visi vaiku- bolševizmo ir, apskritai, lais- 
(™ čiai patenkinti jos atsilanky- vamanybės šauksmas. Laisvu

mu. maniai ir cicilikėliai jau ki-
.... . . . . ... . tokio plauko žmonės. Jie nevisi mokiniai uoliai rengia-, , ... . .. ... .. . . . drįsta viešai kariauti, nes visi prie didelių iškilmių atei- . .. .. . .. .. .įsomis savo jėgomis remia neminti sekmadienį. Kokiom?, . . . . ., » , , u i | zalieznmkus. Ir, jeigu viešaikam? kodėl? ir kur? Atsaky- 1 

sime kita savaitę.

zaliežninku 
jie panaudotų tokį šauksmų, 
tai ir nezaliežninkai jiems špy-

Aukštssnėses mokyklos 
žinutės

Artinasi mums visiems bra
ngi šventė. Toje šventėje, Vi-

KAS GIRDĖT NORTH SIDE Ypatinga padėka priklauso 
B. Žukauskienei, kuri pjovė 
ir kepė vištas, šutino žirnius, 
smožino bulves ir visu kuomKristaus Karaliaus Šventė 

sų šventųjų šventėj, visi tu-1 spalių 27 d. buvo apvaikačio- ‘ rūpinosi. Jai prigelbėjo Šar- 
rime prisiminti savo ūžta ry-į ta labai iškilmingai Dangun' kienė) Kučauskienė, Vasiliau- 
tojų, kurs gyvena danguje/ Žengimo bažnyčioje. Švenčiau-, ^kienė, Kelminskienė, Panke- 
Padėkokime Jai (Jam) už Jų sius tapo išstatytas laike pii-' vįčienė, M. Packevičiūtė ir ki- 
sargybos darbų ir prašykime, mų šv. Mišių ir pasiliko iŠ- ,toS- Gardžiai pasivalgę, visi 
kad ir toliau toji Šventoji (ta- statytas visų dieną. Adoravo .padoriai linksminosi iki vidur
sis) mus sergėtų ir išmelstų 
nuo Dievo reikalingų malonių.

Prie šios šventės pasitaikė 
ir pirmasis penktadienis mė
nesio, kurį jau mes nuo kiek 
laiko pašvenčiam Saldžiausiai 
Jėzaus Širdžiai priimdami šv. 
Komunijų. Taigi visi vaiku
čiai priims šv. Komunijų, nes 
tai pirmasis penktadienis; o 
antra, tai mūsų visų vardinės.

Kunigų šeštadienis

Pereitais metais Šv. Tėvas 
paskelbė pirmąjį šeštadienį po 
pirmojo penktadienio kiekvie 
nam mėnesyje “Kunigų šeš
tadieniu”. Šv. Tėvas prašė, 
kad visi geri katalikai priim
tų šv. Komunijų ir paaukotų 
visos dienos maldas ir darbus 
už kunigiją. Tai lengvas da
lykas įvykdinti, nes dauguma 
katalikų dabar priima šv. Ko
munijų pirmame penktadieny, 
o ant rytojaus galėtų priim
ti ir šia intencija.

Mes, aukštesnėsės mokyklos 
vaikučiai, jau susitarėme tai 
padaryti. Pirmiausiai pasimel
sti išprašymui pašaukimų į 
kunigystės luomų; antra, už 
visus kunigus pasaulyje; tre
čiu, už tuos, kuriuos pažįsta
me, o labiausiai už savo pa
rapijos kunigus.

Penktadieniais mes turime 
gerų progų pusi mokyti lietu
vių kalbos. Jau turėjome dvi 
pamokas. Ypatingai šiais mo
tais mokinamos rašybos. Lai
kome už didžiausių garbę tu
rėti už mokytojų gabių moky
tojų Julę Petrauskaitę. Devi
nto ir dešimto skyriaus mer
gaites ji lavina ir sporte. Daug 
randamo skirtumo tarp Ame
rikos ir Lietuvos sporto. Ka
da daugiau išmoksime, galė
sime visiems parodyti scenoje. 
Džiaugiamės turėdamos tokių 
gabių lietuvaitę sporto moky
tojų.

LIETUVIAI!

BALSUOKITE TIESIOG DEMOKRATIŠKAI!
November-Lapkričio 5-tą d.

DEL GERO llt TEISINGO MIESTO VALDYMO 
UŽ JOSV PRIETELIUS

John B. Kelly
UŽ MAJORĄ

ir už visų sekamų eilę Demokratų kandidatų:
Už Justice of Supreme Court 

H. EDGAR BARNES
Už Judge of Bupeiior Oourt 
ROBERT L. MYERS, JR. 

Už Recorder of Deeds 
GEORGE G. MEADE 

Už County Oommissioners 
JOHN J. HENNESSEY 

BENJ. H. GREEN

Už Sheriff 
GILBERT SPRUANCE

Už District Attorney 
CURTIS BOK

Už Receiver of Taxes
MICHAEL A. SPATOLA
Už Clerk Ųuarter Sessions 

LEOPOLD M. JACOBS
BALSUOKITE Už VISĄ DEMOKRATŲ TIKIETĄ

PAKLAUSYKITE PRAKALBŲ LIETUVIŠKAI PER 
ŠIAS RADIO STOTIS:

A<n. Paukšti-. Ub.ts K et v irtai!. vak., Spalio 31 <1., nuo 0:30 iki 9:45 
Adv. šlakį* Wl>AS šeštadieniu vak., Ijapkr. 2 d., nuo 9:30 Iki 9:15 
Adv. l*aukšti* ir Adv. šilkas \VPEN l'lmiail. vak., I«pkr. 4 d.

■mo 8:45 iki 9:00
Dabokite plakatus dėl pranešimų, kada atvažiuos į 

Lietuvių kolonijas: Nortsaidėj, Soutsidėj, Ričmonde, 
Frankfurte, ir Point Brceze lietuviai kalbėtojai su ra
lio vežimu.

mezginiais ir iškarpymais. Jie tikietus, galės išsirinkti na-
puošia bažnytėlės altorius.

Vitkauskienė Pranciška, sta 
mbi ir žymi šv. Vincento pa
rapijos rėmėja, padovanojo 
“barų’’ į mokyklos svetainę, 
kuris buvo labai reikalingas.

pasikeisdamos sodalietės, tre
tininkės ir gyvojo Rožančiaus 
narės. Žmonių nestigo bažny
čioj per visų dienų. Vieni iš
eidavo, kiti ateidavo. Žmonių 
pamaldumas darė labai malo
nų įspūdį.

Vakare įvyko iškilmingas i 
užbaigimas Kristaus Karaliaus Spalių 27 d. iškilmingai šve 
Šventės su procisija. Procesi- ntėme Kristaus Karaliaus šve 
joj dalyvavo visos sodalietės ntę. Šv. Sakramentas buvo iš- 
ir labai gražiai sutartinai gie- statytas visų dienų viešai a i

na kčio. V.

Nelemtoji bedarbė vis dar 
vargina šios kolonijos žmones.

Cibukas

mų, ar automobilį.

Dovanos bus paskirstytos 
lapkričio 24 <1., Šv. Pranciš
kaus vienuolyne.

Tų dienų Šv. Pranciškaus 
vienuolyno

“CALL FOR MR. BINGO’
DCajR.- t 5UST OCT OF SOGATC 
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KnCHEtfS A<S CnPTV AS 
KfeK eOAta)-
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'J?,

dojo “Garbė ir šlovė”. Kris
tus Karalius teviešpatavo Jū-

Morkūnas Adomas. Pasku
tinis jo antrašas buvo: 80*/ 

Centro Valdyba , I‘irst National Bank Bldg.,
rengia card party. Kviečia vi- Chicago, 111 
sus dalyvauti. Raštininkė

CHICAGOJE

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS

doracijai. Žmonės skaitlingais 
būreliais lankė bažnytėlę, kad

sų širdyse, o laimė tikrai Jus 1 išreikšti pagarbų Kristui Ka- 
neaplenks. raliui ir išprašyti malonių.

Teko nugirsti, kad misijos 
Dangun Žengimo bažnyčioj 
bus nuo gruodžio 2 d. iki gruo 
džio >3 d. Laikas prie jųjų pra
dėti ruoštis. Misijų laikas la
bai patogus, nes Advento pra
džia. Kaip gražiai galima bus 
prisiruošti prie šv. Kalėdų, 
pataisius klaidas, dvasiniai at
gijus.

BRIDGEVILLE, PA. ŽINIOS

PAREMKIME SESERIS
Vaškevičiai iš Detroit, Midi.,1 

labai nuoširdžiai remia sese-

PAIEŠKOJIMAS NR. 72
Sie asmenys gyvenų Ame

rikoje ieškomi:
C'ricius Petras, gyvenąs su-

,lig adresu: 941 West 23rd PI., 
ris Pranciškietes. Jie inidova-'£'j,ita,r0 m 
nojo seserims namų, o šiomis (
dienomis pridėjo ir automobi- KenstaviČiai. Juozas ii Zig- 

, lį. Seserų rėmėjai sumanė to-/lias> gyveno Chicagoje.

Vakare prisirinko pilnutėlė 
bažnyčia pamaldžių žmonelių 
ir baigėsi ši iškilminga diena 
pamokslu ir palaiminimu.

Tretininkai-ės laikė mėne
sinį susirinkimų, per kurį kle
bonas paaiškino skirtų šiam 
mėnesiui generalę intencijų.

Nematė ženklo, nubaustas.
Adv. J. L. 0wens trafiko tėi- 

{Smuikaitis Florijonas, gy- į sme turėjo užmokėti $1 haus- 
venųs Melrose Park, Ilk , mės ir lėšas už pastatymų au- 

Aukščiau išvardyti asmenys Jomobilio prie 521 So. V a- 
prašonū atsiliepti. Ir kiekvie-
nas, kas kų nors apie juos 
žinotų, prašomas suteikti ži
nių. Bent kokia žinia bus bra
ngiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
100 East Bellevue Place,

Cricago, 111.

baslį avė. “no parking” zo
noje. Toje vietoje, policmono 
tvirtinimu, yra net trys “no 
parking” ženklai, bet advo
katas, sakės, nei vieno nema
tęs. ;

LIETUVIAI DAKTARAI:

mis dovanomis padaryti dau-1 AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
giau naudos. Išleido tikietm 
ir juos pardavinėja gerašir
džiams žmonėms. Kurie perka

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIB

OPTOMCTKIOALiLT AKIU 
SPEC1ALJSTAS

Šv. Vincento Lyceum vaiki-J 
nai sukruto į sunkų darbų, |
kad iu rengiama nramoira bū- n-umpa.re<y«tę ir toiir*ry«t«- Prireo-kad jų rengiama pramoga bū 
tų parapijai pelninga. Praei
ty j ii rengtos pramogos buvo 
parapijai pelningos, todėl no
ri, kad ir šįmet taip išeitų.

Spalių 22 d. pasimirė Ka
zimieras Pieta, ilgus metus iš
gyvenęs Bridgevillės apylin
kėje. Velionis priklausė S. L.
R. K. A. vietiniai kuopai ir j fev. Vincento mokyklos vai- 
Šv. Antano parapijai, nuo fmt kučiai, vadov. mokytojų sesu 
jos įsikūrimo ir tūlų laikų bu įčių, irgi užsimojo kų nors bu
vo bažnyčios komitetu. 1 .aido-1 rengti jarapijos ir mokyklos 
luvės įvyko spalių 24 d. Per labui. Gerai daro, nes visi 
gedulingas mišias, kurias at« į vieningai dirbdami pagelhėsim 
laikė kun. A. Jurgutis, žmo-: parapijai ir mokyklai šiaip 
nių prisirinko pilna bažnyčia. ■ taip stumtis.
Susivienymo nariai išmaldose
dalyvavo in corjmre. Ilsėkis, 
Kuzimiere, ramybėje, prideng-' 
tas šaltos velėnos svetingoje: 
šulelėje. Amžinų atilsį duok 
tavo vėlei Viešpatie!

Praeitų sekmadienį klebonas 
nuoširdžiai padėkojo Karužie
nei Agnieškai už neįprastai 

j brangų ir artistiškų mezginį
I bažnytėlės altoriui puošti. Šis

.. .. ... .i mezginys rodo, kiek tai dar-Parapijos vakariene, smilių , . .. .. .., . , - bo ir pasisvenlimo reikėjo m-26 d. nusisekė visais atzvil- ,
• • * ■ i. - *• • deu.gims. Žmonių buvo apsėsti vi-.

si stalai. Spėju, parapijai at- šios parapija moterėlės v- 
liks gražaus pelno, |ra pasižymėjusios artistiškais

Ofiso enone 
PROspect 1028

Res. and Office
2859 S. Leavltt St. 

CANal 0708

DR. J. J. KOtf ARSKAS
PUT8ICIAN and 8UROBOM

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE H0UR8 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo • Iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso tslef. BOUlevard 7820 
N«nų tai. PROspect 1080

t reg yste
gi* teisingai akiniu*. Visuose *tsltl 
klmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalč atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedčltoj nuo 10 lkt 12, Daugely at
sitikime akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių(įK?

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTA8

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

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

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

Phnne CANal 0628

Ofiso Tel.: PROspect 0878 
Re«. Tet.: HEMIock 1141

Retld.: 2615 W. 89th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Oydytojss Ir Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 4:80 Iki 8:80

Tol. BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZH'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard (918—14 
Res. VICtory 3141

DR. A. J. RERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 4:80-8:80"

756 WEST 35th STREET

Tol. CANal 0267
Ree. PROspect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Resldenclja 0000 So. Artesian AvaValandos: 11 ryto Iki S popiet 

0 Iki 8 ». vakaro

Tel. CANAL 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

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

Seredoj pagal sutartį

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTO J A8 Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road 
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Šaradomis ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 7868

Tel. LAFayette 7658

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Tel. CANal 0402

Ofiso; Tel. LAFayette 4017
Ros.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS '
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th 8t.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėllomis pagal sutartį

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1446 80. 49th CT., CICERO, ILU
Utar., Ketv., Ir Pėtn. 10-9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 
Paned., 8ered. Ir Subat. 2—9 vai.

DR. T. DUNDDLIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tol. VIRglnla 0984 

Ofiso vai.: 2—4 Ir 0—t p. m. 
Nedėllomis pagal sutartį

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Pcrkčlč savo ofisų
1720 WEST 47th STREET

CHICAGO
Valandos: 2 to 5 tr 7 to 9 p. m. 

Telephonas YARds 2122

Į V JL I Bū 8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
I lubos

CHICAGO. ILL 
Telefonas MIDvray 2880 

OFISO VALANDO8:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 lkt 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 2:20 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 19 Iki 12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tol. YARds 0914 

Rea: Tel. PLAsa 2404

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 v. v.

Nedėllomis nūs 19 įkl 12 diena

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel GROvehill 0617

6924 8. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MAKQUETTE KOAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 3-4 Ir 7-0 vak.
Ketv. Ir Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 5791 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stree^ 
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 lkt 9 vak.

Nedėliojo pagal sutartį

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELL

DENTISTAS 
6558 So. Western Avenue

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

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgą® 

OFISAS IR RBZ.
2519 We8t 43rd Street

Valandos N io 9 Iki 10 rytata — 
1 Iki 2 popiet — 4 Iki 8:20 va* 
Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1



[ CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 Pocahontas Mine Run j
v ----- 1 ~~ - Z■ IIPTIIISA Alt IIA A Drąsus policmonas. Prie AIAPAAA 4II1IA A imet buvo ir yra žinomi, kaino r> 1 -VIETINES ŽINIOS

PRANEŠIMAS GERB. 
VISUOMENEI

mas abiems laikraščiams — 
“Draugui” ir “Naujienoms” 
— talpinusiems posto užmeti
mą.

Drąsus policmonas. Prie 
Franklin bulvaro ir Kedzie 
avė. du banditai sulaikė auto
mobiliu grįžtantį po tarnybos 
namo poliemonų Frank Fue- 
rst. Įsivarę dar mergaitę Al. 
McNeil banditai nusivežę prie

ŠIS TAS IR DAR KAS

Atsisveikinimo puota J. E. 
vyskupui T. Alatulioniui įvyks 
lapkričio 17 d. vakare, Šv. Ka
zimiero Akademijos Auditori
joj.

Puotos rengimas pavestas 
gerb. dvasiški jos veikliai

1 Spalių 27 d. Šv. Antano pa- 
. i rapijoje prasidėjo iškilmės. 

Dariaus ir Girėno Paminklo Uo Ka‘b ir Po,k gatvių Pa-|Tog> geniai iauktos iškilmės.

met buvo ir yra žinomi, kaipo 
pažangūs žmonės, visur pir
mi. Tat ir šiame jubiliejuje 
gražiai darbuosis, kad pada
rius visais atžvilgiais pasek- 1 
mingiausiu.

Girdėt, kad Šv. Vardo drau (
Fondo Komiteto Narys

Žinių - Žineles
reikalavo pinigų. Vietoj ati- ijos gi(tobrinis juhi. gija rengia veikai,. Laikas
duoti pinigus, policmonas iš- j ’ —------ *A--
sitraukė revolverį ir abu ba-! I . ... . . ...

. 1 Jubiliejaus minėjimas pra-!nditus: Stark ir \Veglarz pa 
■ šovė. Vėliau suimtos ir abie-

180 akrų parodai. Chicago PJ banditų žmonos.

bus vėliau praneštas.

Ridėjo bažnytinėmis apeigo- j Mūsų “muferis” Leo Stan- 
mis. J. E. vyskupas T.. Matu čukas dabar yra ligonis. Prieš
lionis, prieš sumų buvo atly-,keletu savaičių dirbdamas už- 

’r parkų bordas išnuomavo ISO) Indžionkšinas prieš vandens dėtas bažnyčion gražioj pro- nuodijo rankų, kuri buvo gan 
daug katalikų visuomenei nu- aknj žemės Burnbam parke, lbUų taksus. Apygardos teise-' cesijoj, kurioje* dalyvavo mo- kritingoje padėtyje, prisėjo
tepelniusiai organizacijai — 
Šv. Kazimiero Akademijos Kė 
mėjų. Komisija puotos rengi
mui: geib. kun. B. Urba, šv. 
Kazimiero Seserį) kapelionas, 
A. Nausėdienė, ARD Centro 
pirm., ir kolonijų atstovės: A. 
Vaišvilienė, F. Burba, K. Ga- 
ruckaitė, E-. Prosevičiūtė ir 
Z. Jurga itė.

Vėliau — daugiau praneši
me apie šių nepaprastų pra
mogų — nepaprastam ir bra
ngiam svečiui rengiamų. Pro
grama vakaro bus tokia, ku

prie ežero, būsimos Chicagos 
parodos rengėjams. Lysas iš
duotas 25 metams.

Irgi studentas. Policija su
ėmė Charles Johnson, 17 m., 
mokinį Steinmetz bigh scbool, 
kuris apkraustydavo namus 
šiuo būdu: paskambindavo na
mų durų varpelį. Jei niekas 
neišeidavo, pro pravirų langų 
įlisdavo į namų ir apvogda
vo. Jo name lovoj rasta $2000 
vertės vogtų gražnų.

Paskaitos Fair krautuvėj. 
Lepartmentinėj Fair krautu-

jas W. J. La Buy išdavė lai- kyklos vaikučiai ir parapi jo- net ligoninėn atsigulti. Dabar 
kinų indžionkšinų, kuriuo su- nai. J. E..atlaikęs pontifiką- jau ilsisi namie ir greit žada v 
laikoma
3 nuoš

ADAM S MEAT MARKET
1734 West 47th Street

Naujas lietuvių rytmetinis radio programas duoda
mas per Adam’s Meat Afarket, po antrašu 1734 West 47th 
St., 1835 West 47th St. ir 5226 So. Ashland Avc., kas 
penktadienį 8:45 vai. ryto, per stotį WGES, 1360 kil. Ma
lonėkite atsisukti savo radio kiekvienų penktadienį kaip 
8:45 vai. ryte. Išgirsite gražų lietuvių programų. Pro- 
gramo vedėja Sophie Barčus.

Embalming. Nuo to laiko yra
gavęs daug praktikos ir pa- 

BRTlKiEPORT. Iš prie- tyrhno dirbdamas su tėvu ir

Pranešimai

ua pridėjimas valstybės les šv. Afišias pasakė gražų, grįžti į darbų. Geros jam svei- ^asties Visų šventųjų šventės, broiįu Lietuvių tarpe Stepo- 
š. “sales tax” prie vari- įspūdingų pamokslų. Per miš- kates. sraomi ARD 2 skyr. regularis nas c Lachawicz yra vienin-

*-» ■ -MI vri r a a-a ra a X1*1 a a-a *» a-a O ra a X ara a • _ a a <a a . _ ...

dens bilų. Tuo indžionkšinų 
taip pat sulaikoma nuo išlei 
dimo $5-1,146, kurie tuo bū
du buvo surinkti per liepos, 
rugpiūčio ir rugsėjo mėnesius 
šį klausimų turės teismas iš 
spręsti.

Fazanas į automobilių. Cne- 
ster T. Mayers, 4911 Ohio st.. 
praeitų sekmadienį buvo išvy-

parus irgi Ekscelencija buvo 
bažnyčioje.

Gražiai išpuošta bažnyčia 
buvo pilna žmonių. Tas darė 
gražų įspūdį ir sykiu rodė 
parapijonų tikėjimų.

Šis jubiliejus parapijos bu
vo ilgai lauktas. Parapijos pi-

susirinkimas iškeliamas iš pi
rmojo penktadienio, lapkričio 

Pereitų šeštadienį Raudonos į i J,, į sekantį penktadienį, la- 
Rožės klubas turėjo savo 21 pkriėio 8 d., kuomet visų ARD 
metinį balių. Žmonių Liuosy- pra§ome atvykti susirinkimau 
bės svetainėje buvo apie penki ir naujų narių atvesti.

tėlis balsamuotojas, kurį šau
kia ne vien lietuviai, bet ir 
svetimtaučiai laidotuvių dire
ktoriai.

šimtai. Visi susirinko pama
tyti naujo komiteto darbo vai-

A. Nausėdienė.
ARD 2 skyr. pirm.

Steponas C. Lachavičius at
sidarė šių naujų koplyčių, kad 
geriau patarnavus Roseland, 
West Pullman ir apylinkei. 
Koplyčia nauja, modemiškai 
įrengta, arti Visų Šventųjų 
parap. bažnyčios. Čionai vis-

Steponas C. Lachavičius, sū-! kas pilnai prirengta lietu-

šių. Buvo pasirengę matyti 
jonieriams, steigėjams malonu ?ra-žų veikalų ir smagiai pra
matyti gražų parapijos išau- pe’s^ laikų. Bet... “Rytlim A- 

kęs ančių medžioti. Grįžtant gimų. O tas daug priklauso! ces” muzika buvo visai pras
ta. Veikalas, kad ir geras, pra
štai išėjo. Jo “žvaigždės” ne- nūs gerai žinomo West Sidės 

tiesiog į priešakinį automobi- į Vaičiūno. Jis, nesigailėdamas j žibėjo. Buvo matyt, jog lo- seno graboriaus S. D. Laelia-
lio langų. Nors paukštis au- neį darbo, nej sveikatos dirbo' *Č<ai, išskyrus tų, kuris lošė wicz, šiomis dienomis atsida-
tomobilio stiklą sudaužė ir dirba, padedant žmonėms, i Domininko rolę, apie lošimų rė modemiškų koplyčių if o- bus patenkinti jo patarnavi- 
pats užsimušė, bet Mayers, ne- Įat dabar džiaugias savo ma*a nusimano; roles prastai fisų Roselanro kolonijoj, poĮnui- Galite taipgi gauti ir au-
sužeistas, dabar turi fazane darbo vaisiais. Būtų malonu. atl’>ko. Už poros mėnesių ro- adresu 42-44 East 108th Str. |tomobilių visokiems reikalams.

------------------ had visi parap: steigėjai su- žiečiai žada rengti kitų veika- Jaunasis Steponas malonaus (Esant reikalui pašaukite Pull-
Pirmadienį, spalių-28 d., š. | eicty skaitys paskaitų tema p*nO|Mtf|T*Q HnDAIIPC^ -auktų ir auksinio jubiliejaus, j lQ- Pamatysime. būdo, gabus vaikinas. 1932 I,ian 1270 arba Canal 2515.

oi., “Drauge” ir “Naujieno- “The Moditerranen Pageant”. I bAllulNĮ\l I Ed UnAuUt Ciceros parapijonai visuo- 1 “Draugo” rašėjas m. baigė AVorsham Scbool of Lx3
le” tilpo straipsnis, parašytas ----- ' -
vardu Amerikos Legiono Da- ! •
riaus - Girėno Posto No. 271, 
kuriame buvo pasakyta, kad !
Dariaus - Girėno paminklo a- , 
tidengirno ir pašventinimo a- į 
peigose “programe nesimatė 
komand. B. Pietkevičiaus va
ido, nei įžymesnių legijonie- 
rių veikėjų eilėse. Čia pasi
reiškė Amerikos Legiono ir 
posto bei komand. neįvertini
mas. Ar Steponas Darius ir 
Stasys Girėnas užgirių posto 
bei posto komand. įgnoravi- 

‘mų!”

Kažin kokiu tikslu taip ra- 
' šoma! Pasižiūrėjus į atspau
sdintų programų, galima aiš
kiai matyti komand. B. Piet
kevičiaus vardų ir Dariaus ir 
Girėno posto vardų. Rengian
tis prie šių iškilmių, dėl pro
gramos tvarkos buvo pilnai 
atsiklausta ir tartasi su ko
mand. Pietkevičium. Jam bu
vo suteikta visa garbė ir au
toritetas dėl maršavimo ir mi- 
litariškų manevrų, kurios u- 

įžėmė svarbiausių vietų šiose 
iškilmėse. Pačioj pradžioj pro 
gramo, kada buvo didžiausias 
entuziazmas publikoje, buvo 
paskirta Dariaus - Girėno po
stui ir jos komendantui pasi
rodyti. Spausdintame progra- 
me buvo pažymėta šie žodžiai 

I (pusi. 90):
“Parade and Exercises un

der direction of B. R. Pietke- 
wicz, Commander of Darius 
and Girėnas Post, American 

i Legion ’
Taip buvo parašyta tik pa

siklausus ir pasitarus su ko
mendantu B. Pietkevičium. Ar 
tai galima sakyti, kad buvo 
Dariaus ir Girėno posto bei 
jo komendanto neįvertinimas ar ignoravimas!

ftis atsakymas yra siunčia-

ria chicagieciai ilgai minės. .. . , ,
lT . C) ..... vej rengiama paskaitos is ke-
'Jų rengia Seservs Kazimiene-.,. . . . : v
tės ir akademikės. Rap.

DĖL A. L. DARIAUS - GI
RĖNO POSTO 271 ŽODŽIO

NAUJAS LAIDOTUVIŲ 
NAMAS ROSELANDE

namo netoli Waueonda nuo nu0 gmonių geros valios ir va- 
iionių po įvairius kraštus. Ryt kelio pakilo fazanas ir smogė ger})t klebono, kun. H. J.
lapkr. 1 d., 11:30 vai. ryto Al- 
bert K. Dawson skaitys pas
kaitų tema. “Soviet Russia As 
lt Is Today”. O lapkr. 8 d 
tuo pat laiku H. AfacDonald 
narys Rovė; Geograpliic So

viams teisingai, mandagiai ir 
pigiai patarnauti. Jaunas La
chavičius užtikrina, kad visi

O lMi. Imrrr * Onu Tobacco Co,

_ dėl Lengvumo 
dėl Geresnio Skonio


