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KITAS ŽEMĖS DREBĖJIMAS IŠTIKO HELENA
ITALŲ DEMONSTRACIJOS ROMOJE 

PRIEŠ ANGLIJA
MUSSOLINI IR TOLIAU SMERKIA 

BOIKOTĄ PRIEŠ ITALIJĄ

Etiopiečiai daug nukentėjo rytų 
pietiniam karo fronte

MUSSOLINI YPATINGAI 
VAIZDUOJAMAS ETIO- 

PIEČIAMS

ROMA, lapai. 31. — Stu
dentai ir šiaip fašistai šian
dien čia sukėlė demonstraci
jas prieš Angliję. Studentų 
būriai nužygiavo priešais Bri
tanijos ambasadų ir ten kokį ’-----------
laikę nevaržomai šūkavo LONDONAS, spal. 31. — 
“Salin Angliją!” Tos rūšies Žiniomis iš Etiopijos, italų 
demonstracijos politiniu žvi!- kariuomenės vadai etiopiečia- 
giu tikrai pavojingos. ms vaizduoja Mussolinį “di-

,, , . . . »- i i [tižiuoju baltuoju tėvu,” ku-Demonstruotojai nese skel- . . .
, . i-i • i • ris galis sunaikinti visa Et bimus, kuriais buvo niekina- L.. .,. . .iopijų, išgriauti visus krašto 

didžiuosius kalnus ir išžudy
ti visus gyventojus. Tačiau 
jis neturįs pasiryžimo taip 
daryti, jei etiopiečiai nesipr
iešins jo kariuomenei ir jam 
pasiduos be kovų. Girdi, tas 
“didysis baltasis tėvas” pa
geidauja Etiopijon įnešti ci
vilizaciją, su kuria yra susi
jusi gyventoji) gerovė ir lai
mė.

ma Anglijos vadovybė T. Sę 
jungoje pripažįstant sankci
jas prieš Italiją.

►Studentai grasino ir kai 
kurioms britų ir amerikiečių 
vadamoms arbatinėms.

Studentų demonstracijos 
pasireiškė po to, kai diktato
rius Mussolini, inauguruoda
mas naują Romos universite
tą, smerkė prieš Italiją iške
liamas sankcijas ir kvietė
studentus ir fakultetą, kad t O* limpi lilIVIl IT 
jie djėtų pastangų, kad tau- >• wAJUIwA LAUKIA Al" 

toje palaikius pakilią dvasią į VYKSTANT VADU
ii nedavus tautai nusiminti. j J?

ŽENEVA, spal. 31. — Su
sirinkusi T. Sąjunga nepapra 
štai rimtai tariasi dėl boiko
to Italijai vykdymo. Viskas 
atsargiai dirbama, kad nepa
darius kokių nors negeistinų 
šioj procedūroj klaidų.

Viskas yra parengta for
maliam boikoto paskelbimui. 
Tik laukiama atvykstant su
sivėlinusių Prancūzijos prem
jero Lavalio ir Anglijos užs. 
reikalų sekretoriaus Hoare.

|ADPIS ABABA, spal. 31. 
— Žiniomis iš Ogaden provin 
•ijos karo fronto, vyksta di
lelės kautynės. Apie 3,500 et. 
opiečių nukauta ir sužeista.

Didžiausi etiopiečių nuosto 
iai yra arti Walwal. Tenai 
'.uvęs ir etiopiečių vadas Ki
nai.

Podraug pranešta, kad 
talų pajėgos tame karo fron 
te parengia artileriją, kad 
paėmus iGorrahei. Viena ita
lų koliumna žygiuoja kloniu 
šio miesto link.

Žieminiam gi karo fronte 
italai palengva slenka Maka
le link.

ĮSAKE KASDIEN SALIU
TUOTI VĖLIAVĄ

ATKASINEJA PASLĖPTUS 
GINKLUS

ADDIS ABABA, spal. 31. 
— Imperatoriaus Meneliko 
laikais Etiopijos vyriausybė 
įvairiose vietose paslėpė že
mėje daug ginklų — šautu
vų tuo sumetimu, kad jie ga
li būt labai naudingi kraštan 
įsiveržus priešui. Dabar šie 
ginklai atkasinėjami ir išda
linami karikutojams.

PARYŽIUS, spal. 31. — 
Prancūzijos vyriausybė pa
skelbė, kad ji šiemet padirb
dins 24 metalinius bombų sv
aidymui didelius lėktuvus.

ITALAI PASTATE PAMINKLĄ ŽUVUSIEMS PALEI ADOWA

Italų karo vadai susirinkę į iškilmes šalia Adowa, Etiopijoje. Paėmus ši 
miestą jie pastatė paminklą prieš 39 metus ten žuvusiems italams. Paminkle iš
kaltas įrašas. “Žuvusiems ties Adowa, kovo 1, 1895. Šiandien mūsų laimėji
mais jūs išteisinti.” (lAcme Photo.)

ETIOPIJOS TARNAUTO-NACIAI PAKEITĖ KATA- VOKIETIJA PROTESTUO-
JAI VERŽIAS KARO 

FRONTAN
LIKIŠKĄ MOKYKLA 

VIEŠĄJĄ
JA PRIEŠ ANGLIJA DĖL 

HITLERIO
ADDIS ABABA, spal. 31. 

— Etiopijos valdininkai ir 
tarnautojai sukėlė protestus, 
kad jie neleidžiami vykti į 
karo frontus kovoti su įsiver 
žusiu priešu.

Imperatorius tad nuspren

PALIETE VAKARU VII 
VALSTYBIŲ DIDELI

DEŠIMTYS SUŽEISTŲJŲ; 
ASMENYS ŽUVO

TRYS

Sugriauta, arba sugadinta visa 
eilė namų

HELENA, Mont., spal. 31. dien trys asmenys žuvo, l>et 
— Dar vienas smarkus žemės toli daugiau sužeistųjų — ke t 
drebėjimas šiandien ištiko ši liosdešimtys.
miestą ir plačiasias apvlin- Seniau sugadinti namai 
kės. šiandien sugriauti, o sveikie-

į Pirmasis drebėjimas ištiko ji sugadinti.
i Helena miestą šio spalių m. Drebėjimas įvyko prieš pat
18 d. Po to kone kasdien pa-' pusiaudienį. Pasiauha pasi-
sikartojo lengvesni pūrtymai. reiškė visame mieste. Žmonės
Per tuos visus drebėjimus 5 ko greičiau apleido namus,
asmenys žuvo. Medžiaginių fabrikus ir visas įstaigas -»>
nuostolių padaryta iki pustre išbėgo į atviras gatves.
eio milijono dol. Gauta žinių, kad d ebėji-

• .» mas gretimose valstybėse buŠios dienos drebėjimas iš , . , , ,d. vo silpnokas ir ten nepada- f
i naujo padarė milžiniškus , ..... , .. ryta nuostolių,nuostolius ir sukoneveiktas po o . ... ....„ r Per pirmąjį drebejimą nu-
pirmųjų katastrofų visas pa , ... . •». , f * kentėjo visa eile kataliku
sitvar 'ymas. įstaigų. Neliesta tik kafė

_______ i ______ Kol kas sužinota, kad šian i ir Carroll kolegija.
MUNICHįAS, Bavarija,! BERLYNAS, spal. 31. —

spal. 31. — Šio miesto nacių Anglijos vyriausybės nary s A |Q Lf AT Al |Įf|| VIIKIIOA3 I AI^VRAL/fl 
valdyba vieną katalikišką mo. AVinston Churcbill parašė str Slrilj llM I MLIltŲ YiUPlIUfULiuli I UM ■ w 
kyklą pakeitė sava viešąją, aipsnį apie .Vokietiją ir vo-

Katalikų arkivyskupo ofi- kiečius. Žurnalas Strand al
sas paskelbė protestą, nes spausdino tą raštą, kuriame 
tuo būdu naciai peržengia, Vokietijos vyriausybė susekė

MISIĄS KATORGOJE
Katalikiškas laikraštis Re- darė vieningą grupę ir kas 

šmeižtus prieš Hitlerį. Chur-!gister pateikia įdomių žinių naktį jie po pusiaunakčio, ki- 
stybės tarnautojų atleidžiami Katalikai pažymi, kad tai chill tarp kitko pažymėjo, kad apie Jo;Eksc. vyskupo T. Ma tiems kaliniams miegant, pa-
dė, kad 75 nuošimčiai vai- konkordato sąlygas.

ir gali vykti karo laukan. Li 
kusieji gi 25 nuošimčiai tar
nautojų taip įtūžo už neleidi
mą jiems vykti į kovos lau
kus, kad kai kuriuos jų rei
kėjo stačiai sukaustyti rete
žiais.

negirdėtas nacių akiplėšišku- “laikas parodys, ar Hitleris tulionio pergyventus laikus slapčia rinkdavosi barake ant 
mas. i bus vokiečių tautai baisūnas, j bolševikų katorgoje — šieno- viškų ir ten vienas po kito

ar didvyris.” Toliau Church jų kirtimo stovykloje, Solov- laikydavo Rišiąs. Mišių lai

CHICAGO MAJORAS KO-!^:^^^ 
VOJA PRIEŠ VAIDINIMĄ i ",an,‘ ras« val> ti ”

skio miškų centre. kvinas tęsdavosi iki 6:00 ry-
I’o bolševikų revoliucijos to, kai kaliniai pažadinami

1917 m. kun. T. Matulionis prie dienos darbo.
Vokietija uždarė šiam laik per šešerius metus darbavo- Ant parūpinto tam tikslui 

majoras Kelly,! raščiui sieną ir per ambasa- ai Rusijoje, laimingai išsisu- altoriaus buvo ištiesiamas

vo-

Imperatorius pažymėjo
šiems pastariesiems, kad jų Chicago . . ...
norai yra labai kilnūs bet kurs andai uždraudg mieste dorių Londone pasiuntė pro- kinedamas nuo raudonųjų šm rankšluostis. Vienas kunigų iš
vyriausvbė juk negali’funk- 'vaidinti “Tobacco Road” lestą prieš Anglijos vyriau- pų, kurie sekė kiekvieną ku- skardinės padarė kieliką ir
cijuoti be valdininkų ir tar- vaidinim9, kaipo nepadorų, sybę. nigą. Pagaliau buvo suimtas patėną. Iš miltų pasidaryda-
nautojų.

PAŠALINTOS DARBAMS 
KLIŪTYS

Praneša, kad prie Chicago 
gatvių taisymo darbų jau paChicagos švietimo boardas 

nusprendė, kari visose viešo
siose mokyklose prieš prasė
siant pamokas mokiniai pri- dideliu apėmiu. 
valo giedoti nacionalį himną 
ir saliutuoti krašto vėliavą.
Nurodyta, kad mokyklų vi
suose kambariuose krašto vė
liava būtų išstatyta pagarbo 
je.

Boardas pažymi, kad tas 
reikalinga jaunimo idealų ir 
patriotizmo vystymui.

DANCIGE 3 ŽUVĘ POLI
TINĖJE KOVOJE

DANCIGAS, spal. 31. — 
Šiandien čia per politines 
muštynes žuvo 3 asmenys, iŠ 
kurių du italai.

------------------  ir išsiųstas bausminėn stovy- vo ostįjų> 0 iS razinkų _
prieš šį vaidinimą, kurs anks |fpT||R| /IIVO SU DIDE“ k'0"’ kUr <lU metus dild)o 8un no — vos keletą lašų kiekvie
čiru anip dn ir^ėnesins čia. kiuosius darbus. Prieš palei- noma MiJinmo Wiirin biininm

nusprendė ir toliau kovoti

ėiau apie du mėnesius čia 
buvo statomas scenoje ir ne
susitiko su kliūtimis.

Federalis teisėjas Holly nu 
sprendė, kad vaidinimas nė-

LIU LĖKTUVU

šalintos visos kliūtys ir dar- ra nemoralus ir pažymėjo, 
bai tomis dienomis prasidės kad miesto majoras neturėjo ]

CHEYENNE, Wvo., spal. 
31. — Keturi orlaivininkai 

J vakar žuvo, kai United Air

Prieš palei- noms Mišioms. Kurie kunigų 
siant iš šios katorgos, jis bu- neturėdavo pajėgų po dienos! 
vo įspėtas, kad daugiau ne- SUnkaus darbo laikyti Mišių, 
kunigautų. Sunkiaisiais dar
bais užgrudentas kun. Matu
lionis grįžo saviškių tikinčių*-

tiems buvo dalinama Komu-I 
nija.

Kalinių katalikų išpažin-
jų tarpan ir iš naujo ėmėsi. |jP8 kunigai klausydavo ein

Gatvių taisymui bus išlei
sta daugiau kaip 35 milijo
nai dol. Apie 38,000 darbinin 
kų per 10 mėnesių turės dar
bo.

NAUJA VOKIETIJOS 
VĖLIAVA

BERLYNAS, spal. 31. — 
Hitlerio nurodymais dirbama 
nauja Vokietijai vėliava. Ko
kia, ji bus yra paslaptis.

Nauja vėliava pirmą kartą 
•bus iškelta lapkr. 7 d. Jai pri

imam uiivovv — 1 ' ura nuiuuni lutvuavuavu nu-

teisės atšaukti “laisnius" lėktuvas iSbandymo J™1’. Kany’n° darb°. ir *> dar •»» j'™'» k»rtu 1 arba
Selwyn teatrui dėl šio vaidi
nimo. Juo nuosprendžiu vai- laiku netoli čia smogė į kal-
.. . x •• no viršūne ir sulūžo į dalis,dimmas turėjo būt atnaujin- . . . . . . ».v. , , 1 Žuvo vairininkas ir trvs šiotas tam pačiam teatre. ... T .„ . , , , . . . Air Lines tarnautojai.Bet miesto advokatai tuo-

bą dirbo ,iki ir vėl buvo areš- darbo. Konsekruotas ošti-, 
t uotas. jas kunigai suvyniodavo į 

1929 metais Petrapilio ma- audeklėlį, arba į popierį ir 
žytėje bažnyčioje už uždary- darbo laiku, pasislėpus kur 
tų durų jis buvo konsekruo- medžių arba krūmų, suteik 

iš tas vyskupu. Mogilevo arki- davo Komuniją.
dą ir tuo keliu iš naujo su- vietos airporto ir apie 25 mi- vyskupas A. Maleckis buvo
laikytas vaidinimas. nutas skrajojo po apylinkę konsekratorium. Jis neturėjo ^a/P v^ko Per treias m*“

iki įvyksiant katastrofai. Ne- vyskupų ko-konsekratorių. ^us vyskupo ir kitų ku-

jau padavė apeliacijos skun- Lėktuvas pakilo oran

GRAIKAI BALSUOS MO
NARCHIJOS KLAUSIMU

ATĖNAI, spal. 31. — Ple
biscitas įvyks visoj Graiki- 

sieks nauja vokiečių kariuo- I joj ateinantį sekmadienį mo- 
| menė. Bus skaitomas Hitle- narcbijos atstatymo klausi
mo atsišaukimas. mu.

laimės laiku, sakoma, jis skri Tik du kunigai buvo konse-.dalias paleidimo iš tos 
dęs apie 170 mylių per va- kracijos liudininkais. katorgos,
landą greičiu. ; Praėjus 6 mėnesiams vy-

---------------------- skupas Matulionis areštuotas
Pasipriešinus plėšikui ko- ir pasiųstas į Solovskio miš- 

jon pašautas gazolino stoties kus prie sunkiųjų darbų. Te- 
tamautojas T. Hanlon, 75 nai kalinami 35 kunigai kar-

ORAS
CHICAGO IR APYLT1 

KĖS. — Numatomas lieti
gat. ir So. Michigan avė. tu su vyskupu Matulioniu su popiet šalčiau.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams lr korespondentams raktų negrųllna. 

jei nsprakoma tai padaryti ir ueprlatuučiaiua tam tiks
lui pakto lenkių.

torius priima — nuo 4 vai. Ugi 6 vai. popiet.
Ilsina kasdien, fakyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KARNA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — 4».00. Pusei melų — 11.64: Trims mėnesiams 
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— 44.40

čios uždėtų pareigų, stovi ant kelio į Indi- Į 
i'erentiziiių ir, ar aukščiau ar vėliau, paten- i 
ku j bedievybė* pinkles.

e e »

Popiežius Pijus Xi buvo pirmutinis, ku
ris jiakėlė savo galingų balsų už pasaulio tai
kų. Matant, kati kilęs karas Afrikoj gali su
drumsti viso pasaulio ramybę, Šventasis Tė
vus darė žygius, k utį tas karas būtų sustab
dytas. Taip pat atsišaukė į viso pasaulio ka
talikus, kad jie ir melstus ir dirbtų už tai
kų. Be abejojimo, tos .Jo Šventenybės pastan
gos nepasiliks be pasekmių.

SVEIKATOS KELIU
S) skyrių vedu

AMEKIUOM METI VIC MEDKIMOKS, MOKA 1.0 lkAULMUA

ŽODIS APIE ARBATĄ 
IRKMį

Rašo d-ras A- Rakauskas♦
Didelė duugiiina žmonių an

ksty bosnius savo gyvenimo 
metus praleidžia su didžiau-

i skatino, kaip reikia dirbti tau-, vaidindavo. Bertulis prisidėjo 
įtinj darbų, kaip savo tėvynę ir prie Mareinkuus vadovuu- 
i mylėti. Ir, be abejo, jie pašto- jautos trupės.
jo kelių beįsigalinėiai rusų Marcinkui ir Laikūnui reži- 
kultūrui ir žmonių nutautini-į suojant suvaidinta: ‘Kerštas’, 
mui. ‘‘Genovaitė”, “Užburtus Ku-

| tuos Žagarės vakarėlius nlgaikštis”, “Gaila ūsų” ir 
kartais atsilankydavo ir iš kt. Moksleiviai po kaimus,

kai|H> vaistas paukstiniiuui 
nervų ir širdies. Panašiai vei
kia taboka, tik vieni jos gali'^^ lietuviai scenos mėgė- Bertulio vadovaujami, vaidino

prenumerata: Metame
Kopija — .4lo.

•7.44; Pusei metų

PASIBUČIAVO

Bolševikų laikraščiai pradėjo varyti sma
rkių agitacijų už socialistų kandidatų sųrašų 
į SLA centro valdybų. To socialistų surašo 
priešakyje stovi Bagučius, G ūgis ir Jurge- 
liūtė.

Per keliolikų metų socialistai plovėsi su 
komunistais. Vieni kitus biauriai koliojo, va
ginu ir šmeižė. Visai dar, rodos, neseniai so
cialistai, susitarę su tautininkais, bolševikus 
išmetė iš tos organizacijos, o šiandien jau 
bučiuojasi, bendrų frontų steigia, kad tau
tininkų grupei visui padarius galų Sus-me, 
Galimas dalykas, kad kairiųjų blokas rengia
mi padaryti tautininkams tų patį, kas Chica
gos seime 1928 m. padaryta bolševikams.

Dėl bolševikų ir socialistų bloko (Gri
gaičio, Bimbos, Pruseikos) tautininkų “V- 
bė” taip rašo:

“Iš vienos pusės jie, grynai bizniukais 
sumetimais, apsimeta dideliais patrio
tais, o iš kitos — vėl susitaiko su ko
munistais. Socialistai, arba, kaip jie sa
ve vadina, “pažangieji” sudarė vienų 
“sleitų’’ būsimiems SLA viršininkų rin
kimams išvien su komunistais ir net su 
“skloka”, arba komunistų opozicija. Čia 
labai gražiai pasirodo, kur “pažangieji 

, nori vesti SLAjuarius
su savo 
tais ir jų
siunti į savo kontrolę Susivienijimų”. 
SLA centro valdybos rinkiniai kuopose

prasideda lapkričio 1 d. Tautiškai nusiteiku
sieji nariai vis dėlto neturėtų atiduoti šių 
organizacijų socialistams ir komunistams, ku
rie jų išnaudotų savo tikslams, pakreiptų jos 
veikimų ne JJetuvos, bet Maskvos naudai.

Kaip anuo kart pranešėme, tautininkai 
'ir sandariečiai turi sudarę savo kandidatų 
sąrašų, kurio priešakyje stovi Rasteinis, Lo
pata ir Vinikas. SLA nariai turėtų paremti 
iį sąrašų.

VIS DAR STATOMS

jai: Linartai, Macevičiui ir 
kt. Kai 1903 m. iškovotos lai
svės pradėjo nykti, vis dėlto vieji nubašninkai’, “Dėdė 

vien kavoje. Jos yra ir kituo-1 minėtasis Žagarės būrelis mė- važiavo” ir kt. Vakarus pa
se augaluose, kaip tai Japoni- ir toliau nenustojo vei- sirinkti reikėjo būti labai at

kiti —pakelti daugiau,
žiau.

Caffeina yra randama

ma

ne

jos ir Kinijos arbatoje, Para- 
Rcspithl ikonų Įtart i ja visame krašte pra-ibiu linksmumu ir pasitenkini-1 gVajaus arbatoje, Kola riešu

tyje ir guaranoje.
Kavoje yra taipgi aliejaus

— eaffeoi ir caffeo — tannici- 
nės rūgšties.

deda gyvai veikti. Sujudo visi buvusieji val-|mu nevartodami nei kavos, 
1 (liniukui, organizuojasi ir rengiasi svarbiems Į nei arbatos. Vartojimas arba-

1936 metų rinkimams. Tik didžiausias jiems tos, ar kavos pradžioje Įtuei- 
vargas, kad vis dar nesuranda tinkamo kan
didato į prezidentus. Gerai, kad jie darbuo
jasi, tačiau nelengva bus atkovoti visas tas 
pozicijas, kurias prarado savo nevykusiu kra
što valdymu.

na nei iš noro arba prigim
ties traukimo daryti tai, bet
iš smalsumo, aklo papročio, [ tokį pat nuošimtį caft'einos

“Nutrūko”, “Audra giedro- 
“Velnias ne boba”, ‘Gy-

at-

kęs ir kiek gulėdamas dirbo, sargiems, vj>ač moksleiviams 
Jų tarpe tuomet pasižymėjo:darant slaptus vakarėlius, nes 
Marcinkus (dekoratorius), rusų popas ir žandarai ašt- 
Tautvaišytų (dabar Končie- riai kontroliavo ir persekiojo 
nė), Z. Vališauskienė. Ganias Be to, Marcinkaus trupėje da 
iš vakarėlių lėšas skildavo! lyvuvo p-lės sesės Laikūnytės

Arbata talpina savy beveik *r kitiems kultini- iŠ Stungių k., Marcinkytė, Bui
niams reikalams. Būtent, 1907

bei vieu dėlto, kad vienas nrlj{aįp Jį* kava, taipgi aliejaus metais pastatė seneliams pa-

LIETUVĄ APLANKIUS
_______ Rašo L. Simutis___________

Jie susitaikė net 
“mirtinais” priešais k oi mini.s- 

opozieija, kad tik galėtų pa-

Kad Amerikos lietuviai katalikai nesnau
džia, parodo jų platus veikimas. Jie veikia 
savo parapijose, organizacijose ir įvairiose 
įstaigose.

Nors šie laikai yra labai sunkūs, tačiau 
dar turima jėgų ir ištekliaus statybos dar
bui. Štai, praėjusių vasarų užbaigtos statyti 
ir jau pašventintos dvi naujos lietuvių baž
nyčios — Rochester, N. Y. ir Providence, R. 
). Trečioji statoma Maspeth, N. Y., kur kle- 
'bonauja kun. Jonas Balkūnas.
H < Vadinas, kur yra vičnvbė ir tinkama va
dovybė ir sunkmečiais galima gražių darbų 
nuveikti.

Gerai, kad vis dar tebestatome. Bet reik
tų neužmiršti iv kito svarbaus dalyko, kad 
mūsų pastatytosios įstaigos nekliūtų kitatau
čiams. Dėl to reikia rūpintis jaunimo organi
zavimu ir auklėjimu, n<m nuo jo jiareis lie
tuviškų jtarapijų, organizacijų ir įstaigų iš
laikymas.

Šiandien Visų šventų diena. Tai yra rei- 
fttninga šventė. Visi katalikai įpareigojami iš
klausyti šv. Mišių. Toji pareiga yra svarbi 
ir jauniems ir seniems. Kas jos, galėdamas 
neatlieka, skriaudžia save ne tik dvasiniu at
žvilgiu, bet ir medžiaginiai. Jis pasidaro ne
drausmingu, silpnina savo būdų ir pajėgumų 

likti ir visas kitas savo kasdieninio gyve
no pareigas. Katalikas, ueatliekųs Dažny-

SMAGU BIRUTtS KALNO PAVfcAY ..
Pasigrožėję Birutės kalne ir gražiu Tiš

kevičiaus purka, išsiskirstėme po pajūrio ko
pas, kad užsivilkti maudimus! kostiumus.

Ilgai net nikom ir jau nardėmės po Bal- 
tijo putojančias vilnis. Ak, kaip smagu čia
maudytis! Ne lik mes, seuesnieji. tų pripa
žinom, bet it* jaunieji mūsų kelionės draugai.

“Kas galėjo pasakyti, kari kuomet nors 
man teks praleisti taip malonių valandėlę 
Birutės kalno puvėsy ir nardytis čia, šiose 
Baltijos jūros vilnyse” — džiaugėsi mūsų 
sportininkas adv. Kastas {Savickas, bešoki
nėdamas šėlstančiose bangose. Jis ir kiti jo 
draugai sportininkai žaidė tai vandeny tai 
smiltynuose lyg vaikai, išbėgę laukan pirmų 
saulėtų pavasario dienų.

Mūsų plaukikės — Linos Šemaitytės ir 
užmatyt negalėjome, taip toli ji buvo nu
plaukusi į jūrų. Kai reikėjo jau eiti į krantų, 
sunku buvo jų išprašyti. Ji plauk i nėjo, nardė, 
vartėsi sūriam jūros vandeny lyg vandeninis 
sutvėrimėlis.

Visi buvo patenkinti, linksmi ir laimiu- 
bi, kad turėjo progos Palangoj pasimaudyti. 
Tik sportininkų munadžeris J. Juška nedrį
so bristi į vandenį. Jis stovėję ir žiūrėjo į 
besimaudančius lyg koks “Lile guard”.

kitas iš kaimynų vartoja šiuos 
gėrimus. Tik vėliau, kuomet 

I arbatos ar kavos gėrimo jm- 
1 protys ir įtaka pasireiškia, 
tuomet žmogus turi savy ypa
tingų, dirbtinų norų bei troš
kimų juos vartoti ir be jų ne

it labai stiprių tannicinę rūg
štį.

Kaip kavoje taip ir arba
toje svarbiausių vaidmenį vai-

vargėliams prieglaudų.

Ne be to, buvo ir tuomet 
žmonių, kurie tam kultūros 
darbui kliudė. Nesykį per vai

dina caffeina, kurios viename aįnimų į salės langus buvo 
puodely kavos, paprastai, bū 
va nuo vieno iki trijų grainų,

gali apseiti. Tokia žmogus net j o viename puodely arbatos — 
neturi noro valgyti pirm negu nuo vieno iki dviejų grainų.
jis išgeria vienų - kitų puo
li ūkų kavos ar arbatos ir tai 
gan stiprios.

Žmogus trokšta ir ieško pa- 
’ lengvinimo, jeigu slegia jį 
sunki gyvenimo našta, — poil
sis, jeigu kankina jį nuovar
gis, — bet jis netrokšta ir ne
ieško tabokos, kavos, alkoho
lio iki jis, pakartotinai var
todamas juos, nepritiria jų 
veikmės.

Yra žinoma, kad daugelis 
tautų yra atradę ir vartojo 
vienoj ar kitoj formoj dilgu- 
čių nr narkotikų. Bet taip pat 
yra žinoma, kad visos tautos 
atrado ir praktikuoja įvairius 
kitus kenksmingus papročius, 
kurių žalingumų niekas ne
mėgina užginčyti. Vartojimas 
kokio nors žalingo daikto po 
visų platųjį pasaulį, pavyztl-

.... . .... .. ... . žiui, tabokos, dar neįrodo, kadčia pat susitikome žinomų Lietuvos ka-1 ’ 1 ’
talikių moterų veikėjų p-nių Pikčilingienę, 
kuri vaikštinėjo jūros krantais. Netrukus prie 
mūs kompanijos prisidėjo kun. Jonaitis, vie
nas iš kariuomenės kapelionų ir kun. dr. Bar- 
tuška. Jie sakė, kad šiuo metu Palangoj yra 
ir daugiau įžymesnybių, jų tarpe mūsų pažį
stami kan. F. Kemėšis ir kun. N. Pakalnis. 
Bet su jais susitikti neturėjome progos.

Jšsimaiidžiusius ir iš kelionės nuovargių 
atsigavusius ekskursantus nusivedė į vilų 
Jūratę, kur buvo suruošta jiems vakarienė. 
Kaip gardi buvo toji vakarienė, gali pasaky
ti tik tas, kas yra kelias valandas vaikščiojęs 
pajūry, pušyne ir per valandų ar daugiau ko
vojęs su jūros bangomis. Po dvi lėkštes šalt- 
harščių su bulvėmis, lėkštę kitokios sriubos, 
didelė porcija jautienos ir visokiomis daržo
vėmis ir dar šmotas vištienos — tai tik nie
kis mūsų sportininkui. Be to saldumynai ir 
kava. “Can we eat”, “Everything taste so 
good in here”, kartojo mūsų jaunuoliai. “Ma
lio mama gardžiai išverda šaltbarščius, bet 
čia — oh, boyl” — sušuko Šieniaitytė.

Vienas iš palangiečių pastebėjo, kad, gir
di — “JJetuvos maistas ne tik mums, vieti
niams, bet ir svetur augusienis lietuvių vai
kams patinka”.

Kuomet mūsų ekskursantai ligi soties 
prisivalgė, kun. Jonaitis ir kun. Baltuška 
pasakė trumpas, bet gražias sveikinimo kal
bas, į kurias man reikėjo atsakyti.

įsiems buvo įteikta po saujų žemių 
nuo Birutės kalno. Aš priminiau, kad tų že
mių saujalę parvešiu į Chicagų ir pabarsty
siu prie tik pastatyto Dariaus - Girėno pa
minklo, kuris mums, amerikiečiams, yra 
savotiška tautinė šventovė. Taip pat gavome 
ir po gintaro gabalėlį, rasto Palangos pa
jūryje.

'taboka nėra žalinga.
I Kava buvo atgabenta iš 
Abisinijos į Arabiją prieš ke
turis su virš šimtus metų. Eu
ropon ji atvežta apie vidurį 
septyniolikto šimtmečio.

Kava nėra maistas ir netu
ri jokių maistingumo dalių. Iš 
kitos pusės, ji yra kūnui ne
reikalinga medžiaga, kuri pri
verčia kūno organus dirbti be

Kavos aliejus ir rūgštis yru 
savos rūšies užgaulioto ja i 
skrandžio ir žarnų.

Tannicinė rūgštis, kuri ra
ndasi arbatoje, yra daug stip
resnė už kavoje esančių rūgš
tį. Jeigu paimti tam tikrų 
kiekybę vandens, įdėti jin žiu
psnį arbatos, pavirinti trupu
tį ir po to palaukti iki ji į- 
gauna tamsų dažų, tokia stip
rumo arbata yra užtektinai 
tvirta vartoti prie skūros iš
dirbinio.

Iš to kas aukščiau pasaky
ta yra aišku, kad žmogus, ge
rdamas stiprios arbatos mėgi
na su savo viduriais darytiv
tai, kų kailiai daro su gyvu
lių odomis bei kailiais, perdi
rbant į skūrų. Vartodamas 
stiprius šios rūšies gėrimus, 
žmogus parsikviečia sau vi
durių užkietėjimo ligų, kuri 
atidaro duris kitoms ligoms.

Vienok arbatos ir kavos a- 
liejai ir rūgštys yra kur kas 
mažiau pavojingi žmogaus 
sveikatai, negu galinga veiki
mui caffeina, kuri veikia tie
sioginiai ant labai svarbių or 
ganų, kaip širdis, smegenys, 
nervų sistema.

Arbatos ar kavos gėrimų te
nka skaityti ne tik blogu, bet

mesta akmeny, o vienų syki 
į salę net šauta.

Nuo 1909 m. atsirado dau
giau mėgėjų vaidintojų ir re
žisierių, kaip Al. Laikūnas 
(ats. karininkas juristas), va
rgonininkas J. Bertulis (ats. 
adm. karininkas, kompozito
rius). Bertulis suorganizavo 
buv. rusų Prekybos mokyklos 
mokinių lietuvių vaidybos mė
gėjų trupę, kuri su geru pa
sisekimu mieste ir kaimuose

mite, Kvedaras Ant.'-iš Žaga 
lės m. ir kt. Taip pat veiki 
jaunimo dr-ja, kuriai vadovu-1 
vo Art. Balčiūnas ir jo sesuo 
Emilija. Ši dr-ja turėjo savo 
liet. knygų skaityklų, kuriai 
nemaža paaukavo ir Bertulis 
ano laiko spaudos dalykų ge
rų knygų kolekcijų. Skaityk
la per karų žuvo.

II. Chorai
Atgavus spaudų, po 1903 

vadinamaisiais lais-sy
vės metais dainininkų chorai 
čia pradėjo pasireikšti pir
miausiai šalia bažnytinių cho
rų, tuo kariu bepradedančių 
tvertis. Naujosios Žagarės K. 
Kat. bažnyčios vargonininkai 

(Tęsinys 3 pusi.)

jokio atlyginimo. Kavoje yra Į sykiu žalingu sveikatai papro- 
eaffeinos, kuri. yra vartojama čiu.

Lėtniškas Teatras Prieš 30 Meti
Kaip advokatai vaidindavo, 
c į sales iš lauko šaudydavo

Žagarė lietuviškojo teatro 
istorijoje turėtų būti pelniusi 
sau kelis garbingus puslapius. 
Deja, tik ši istorija pas mus 
dar neparašyta.

Pirmojo liet. spektaklio 25 
metų sukaktuvės buvo pami
nėtos Palangoje 1924 m., bet 
yra dar daugiau vietų, kurios 
galėtų švęsti savo jubiliejus, 
prisiminusios senuosius laikus 
ir darbus teatro srityje. Iš 
tokių vietų paminėtina ir Ža
garė.

I. Vaidyba
Pirmieji, seniau vadinami 

lietuviškieji vakarai čia pra- 
sidėjo 1905 — laisvės — me
tais. To laiko vietos Šviesuo-

kunigas), Alekso Marcinkaus, 
vargonininkų Grigaičio ir Ga
lio, p-lių Laikflnaičių, Ad. Žla- 
bio rūpesčiu, pirmiausiai Šen. 
Žagarėje buvo suvaidinta “A- 
merika Pirtyje”. Prie vaidi
nimo dalyvaudavo choras iš 
20 asmenų, vadovaujamas Nau 
josios Žagarės varg. J. Gri
gaičio. Muzikos orkestrų iš 3 
asmenų vedė Ad. Žlabys.

Po to buvo pastatyti veika
lėliai: “Velnias Spąstuose”, 
“Šiaučius ir jo šeimininkė”, 
“ Neatniczgamas mazgas”.
Kiek vėliau vaidinimai ehlu- 
vo Kvedaro naujai statomoje 
salėje Naujosios Žagarės mie
ste.

Tie pirmieji kėlė ir stipri
no žagariečiuose tautiškų su-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ko, Joninių naktį visos Lie-
- --------- tuvos raganos ant šluotų

Vienam popery radau pa- jodinėju. Bet Anierike, suko, 
drūkavota apie gaspadinę, [daugiau ir įvairiau vaidenasi, 
koks jinai turi būti namų ži- Vakar, sako, išėjau pasi- 
burys. į vaikščiot po Čikagų. Ir kų gi,

Gyvenimo patyrimas rodo, mačiau, kad Amerikos raga- 
kad juo smarkesnė šeiminin- į nos, jei tik nemato policmo- 
kė, tuo vyras darosi lėtesnis, no, tai ne ant šluotų, bet ant
ir atvirkščiai. Bet visada es
ti didesnė ramybė tuose na
muose, kur šeimininkė turi 
smarkesnį balsų. Tad balso 
nėra kuo gailėti.

Tose šeimynose, kur nepar
eina joks laikraštis, gera šei
mininkė eina ir žinių rinkėjo 
pareigas. Kad negaudyti pa
senusių naujienų, ji privalo, 
kiek galint dažuiau, lankyti 
kaiminkas ir smulkiai su jo
mis viskų aptarti. Turi steng
tis visur viskų sužinoti. Vis
kų žinanti ir visur esanti šei
mininkė yra tikras šeimynos 
lobis. Net pašaliniam žmogui 
malonu tokių šeinių lankyti, 
nes ten niekad nesti nuobo
du. Apskritai, šeimininkės gy

tvorų, automobilių ir net ant 
namų jodinėja.

Pas Jonų {Strulį, bučernėn, 
sykį užėjo Čalis Kukulis ir 
paprašė dešimts svarų mėsos.

— Jautienos ar kiaulienos 
— klausia bučeris.

— Bile kokios.
— Bučeris atplovė, pasvė

rė ir klausia: nusiųsti ar pats 
parsineši.

— Ne. Mat, buvau išvažia
vęs į vikeišinų. Ten įminėčiau 
dešimts svarų. Taigi norėjau 
iminatyti, kokio mėsos šmoto 
aš netekau.

li;: stud. Ant Mielio (dabar tipratimų, daugelį pamokė, pa-

venimas, nors nėra lengvas, 
bet labai malonus ir įdomus. 
Sunkiau esti iš pradžios. Bet 
pašeimininkavus kokių 20-30 
metų, paskui pripranta ir ei
na viskas, kaip iš rašto.”

Ona Bambienė dažnai, rei
kia ar ne, zurza ir kolioja sa
vo vyrų, kuris, nenorėdamas 
kelti namuos barnių, visuo
met nutyli. Vienų sykį per- 
širdus Bambienė šaukia:

— Kilm nelabasis su ra
gais ir ožio kanopom tave 
apsėdo, kad tyli ir nieko ne
sakai J

Neiškentęs vyras pagalios

suėjau su vienu 
grinorium iš seno krajaus.
Besišnekant užėjo kalba ir 
apie vaiduoklius, apie ^ur’uos iatsįiiepė. 
mūsų tėvai pasakodavo. Jis , 
sako man, kad ir dabar se- į — Taip, mano brangioji, 
nam krajuj dar vaidenasi. Sajcsu tavo su kūnu ir dūšia.

Šiandie
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LIETUVIŠKAS TEATRAS 
PRIEŠ 30 METŲ

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
č’apas ir Grigaitis tuo metu 
sudarė užuomazgą bažnytinio 
choro ir išmokė dainuoti po
lą dainelių. R. Kat. bažnyčią 
vargonininkai buvo pirmieji 
lietuviškų chorų organizato
riai, geresnieji to laiko vieti
niai muzikai. Reikia žinoti, 
kad tuomet, 1904—1905 metais 
gaidų dar visai mažai kur te
buvo spausdintų; Vinco Ku-, 
dirkos mažas rinkinėlis vyrų1 
balsams, tai vėl kokiame Prū
sų kalendorėlyje rasta dainelė, 
viena, antra dainelė rankraš- i 
tyje, ir tos jmčios būdavo per- 
sirašinėjamos ir eidavo iš ra
nkų j rankas. Žagarėje vargo
nininkams nelengva tuomet bu 
\^| atsilaikyti prieš buvusios 
»ų cerkvės chorą, kurį vedė 
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Robert M. Svveitzeriui teisti. Prisaikintieji teisėjai su dviem sargais (stovi kairėj), kurie pasakys kaltas, 
ar ne buvęs Cook apskrities ižd. Robert M. Sweitzer dėl netoli pusės milijono dol. rasto trūkumo apskrities iž
de. (Acme Photo)
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nesigailėtum — tarė vienuo- | teliu, jojančiu tiesiai į jį. Juo- 
lis — važiuok, bet atmink, di jų žirgai, juodi apdarai, 
kad perspėjau tave! Nepiktink veidai pridengti juodais šal- 
veltui Dievol niais... jau netoli, netoli tie

Baronas nieko neatsakė. Į- riteriai. Pažiūrėjo—iš arklių 
šoko panioštan vežiman ir šnervių veržias liepsnų ka- 
tokioje tamsioje naktyje, biau nmoliai, iš akių ir pasagų ky- 
rioje audroje išvažiavo. la tūkstančiai kibirkščių... ant

Važiavo kalnais, miškais. žirgl) tyli jau visai
Tamsu, nors akį durk. Tik prunkščia, zova-
žaibas nušviesdavo riteriui ke- 'Q karpo ausimis, bet
li„. Trenkiu perkūnas, akam- veltui " PRV'j°’ vi™as 
bu ir dreba žemė, rodos, kai- v‘vnoR» bitas is kitos a, le
nai virsta ant to, kurs iSšau- lio l,us5s- I>aKri"bf; vadeles ir 
kė demonu į kovą ir panieki- t>'l6danli tempia. Reynol- 
n<> Dievą. Pragariškoji naktis, ,las- taiP ne’™iai bnvo P““’ 
išjudintos gamtos jėgos, o kas ir su LiuriP‘‘riu susi-
gi drįs jai priešintis! «rumti- >™»Sa">><>~ pl«»k«i

Staiga pasigirdo kažkoks galvos,
bildesys, arklių pasagų skam- — Kas jūs? — suriko bam
bėjimas. nas, stengdamasis sulaikyti

— Kas ten — klausė sumi- arklį ir iš jų ištrūkti, 
šęs baronas — nejaugi kitas — Palauk! Saukei Liuciperj 
toks, į mane panašus, naktį grumtis, o mes gi jo pasiun-

Klajūnas gando, nustojo juokęsi, ir, gal keliauja? utiniai, tai dabar stokim į ko-
būt, ne vienas tylomis persi • Vis arčiau ir arčiau... atsi-' vą — atsakė juodieji riteriai, 
žegnojo. Tik vienas namų šei- grįžo... Ten ant kryžkelio, žai-, Jo žirgas pavirto juoduoju 
mininkas ir jo draugas šaipės bo šviesoje, pastebėjot du rai- (Tęsinys ant 4-to pusi.)

Fegentas, baigęs Pragariškoji Naktis

(Legenda iš XIX šmt.)

inks-Kunigaikščio pnyje

dvi dukterys, Leopoldą ir Ma- 
Petrapilio rija Kazlauskaitės, kurios sa- 

giedojimo* kapelą, o jų chore kėši baigusios Petrapilio Im- 
giedojo visa armija išmiklin- peratoriaus konservatoriją, 
tų Naryškino dvarų valdinin- Jos čia beveik visados turč
iuj, psalmininkų, tarnų ir va!- davo iki 20 mokinių. Daugiau- 
džios Įstaigų rusų “činovnin-' šia mokydavo turtingesniųjų
kų”. 1906—1907 metais Žaga- šeimų paneles skambinti for-, jua, triukšminga. Puikioje sa
ldėje muzikos spragą padeda-, tepijonu. Į Įėję, prie ilgo, visokiais ska-
vo užpildyti lietuvis mokyto-į Jau daug metų Žagarės mie- numynais ir gėrimais apkrau
tas Vokietaitis, kuris su lat- ste gyvuoja dūdų orkestras, to stalo, puotauja riteriai, ku
rių mokyklos vedėju kartais susiorganizavęs su nuosavais rie užmiršo lauke siaučiančią 
smuikų duetą sudarydavo. instrumentais. To orkestro ve- 

1909—1912 m. jau buvo su-'dėjai seniau buvo: Alekna, 
darytas žymiai geresnis cho- Gružauskas, muzikantai: Juo- 
ras lietuvių. O tai padarė jau- zas Žlabys, Kupčius, Meyeris, 
nas vargonininkas J. Bertu- Į Birinis Rože, Balia ir kt. 
lis. tuomet ir gaidų atsirado( pabar šis dūdų orkestras
daugiau. Bertulis, kaip Preky
bos mokyklos mokinys, ir mo
kinių chorą vedė, padainuoda
vo ir rusiškai, ir lietuviškai. 
Palikus Žagarę mokyt. Vokie
taičiui, Bertulis sujungė Šen. 
ir Nauj. Žagarės chorus ir da
lyvaudavo viešuose vakaruose. 
Su mokinių choru stodavo mo
kinių rengiamose gegužinėse 
ir moksleivių pasilinksmini
muose.

Prisikėlus Lietuvai, grįžo 
savoji muzika ir dainos. Šen.

i susideda iš 15—20 asmenų, ve
dėjas Gerlingas. Valstybinių 
švenčių iškilmių progai, šaulių 
marširavimui ir įvairiuose va
karėliuose gražiai pagroja ir 
patenkina šių dienų vietos pu
blikos reikalavimus.

Susikūrus Lietuvai ir įstei
gus mieste vidurinę mokyklą, 
iš pradžių keletą metų joje 
muziką ir dainavimą dėstė 
Naujosios Žagarės varg. Gri
gaitis, vėliau Jakubauskas, 
Grigaitytė, kunigas Gedvilą ir

Žagarės vargonininko duktė kt Kinomatografuose {ia 192s
Ad. Grigaitytė pradėjo rody 
ti gabumą chorų organizavime 
ir jų vedime. Pirmiausia gie
dodavo ir pamokydavo bažny
tinį chorą N. Žagarėje, vėliau 
pasirodydavo vakarėliuose. Pi 
rmajai dainų šventei 1924 m. 
ji čia irgi suorganizavo per 
79 dainininkų, išmokė visų 
programą dainų ir dalyvavo
šventėje Kaune. Taip pat ir -----------
Įntroje dainų šventėje 1923 Slavikų parapija minėjo sa
itais ji dalyvavo su Žagarės ivo bažnyčios 100 metų jubi- 

Jioru. Muzikos pamėgimą Iškilmės koncentravosi
gavo nuo savo tėvelio. Vėliau i Misijose, kurias laikė tėvas 
baigė Klaipėdos konservatori- marijonas Mažeika, 
ją. Dabar yra Šiauliuose mū- Didžiausias įspūdingumas 
zikos mokytoja valstvb. mer- j i)UVO vakare, kai graži eisena 
gaičių gimnazijoj. |su degančiomis žvakėmis Žy-

I’radŽioje 1929 metų per £iavo i kaPus- T« vakarą ba-

-9 m. grojo vargonininkas J. 
Grigaitis, o kituose kinuose 
tūla panelė ir, kartais, — da
lis dūdų orkestro.

“R.” — P. Mažylis.

SLAVIKŲ BAŽNYČIOS 
JUBILIEJUS

. iš dangaus ir žemės! Vienuo-
į pilies vartus. Riteriai nuste- . • ... • , .-. . . lis minutėlei pertrauke maldą

audrą. Pilyje linksma — lais
vė. Kunigaikštis iškilmingai 
vaišina savo draugus... Skam
ba taurės ir dainos.

Pačiame taurių skambėjimo 
ir šarvų žvangėjimo įkaršty
je, kažkas smarkiai pabeldė

Vokietijos sienos. XVIII šmt. 
pabaigoje čia įsikūrė parapija. 
Bažnyčia jau čia anksčiau bu
vo ir aptarnaudavo Jurbarko 
kunigai. Pirmasis Slavikų kle
bonas buvo kun. Aleknavičius, 
kurs mirė 1827 m. Kunigaikš
čio Čartoriskio ir parapijiečių 
pastangomis 1835 m. buvo pa
statyta dabartinė Slavikų me
dinė bažnyčia, kuri pakonsek- 
ruota 1840 m. Per 100 metų 
toj bažnyčioj pakrikštyta dau
giau 10,000 kūdikių, jų tarpe 
ir J. E. vyskupas Petras Bū- 
čvs. Slavikų parapija yra da-

bo ir pažiūrėjo viens į kitą
— Kas čia per svečias to

kioje audroje?
— Tai tur būt koks kelei

vis, o gal koks senas vienuo
lis. Tarnai, įleiskite jį, išmo- 
kysim mes jį linksmybių...

— Klausom, šviesusis kuni
gaikšti, — pasiruošę raporta
vo tarnai. Tuojau sugirgždė
jo vartų grandys ir įvedė se
ną žilagalvį vienuolį.

Senelis tyliai pasveikino li
nksmus riterius, tačiau jam 
buvo atsakyta pašaipa ir puo
tos juoku.

— Na ką, tėve vienuoli, la
bai sušlapai tokioje audroje, 
tavo Kristus neapgynė tavęs? 
Slink prie krosnies. Matyt, pas 
kokį kvailą ligonį buvai? Ge
rai, kad ir mus lietaus užvy
tas aplankei! O gal stiklelio 
norėtum?...

Pašaipa ir juokas pylėsi ant 
Dievo tarno iš visų pusių, ta
čiau jis nepaisė gausios drau
gijos sarkazmų, grūmojimų, 
— prisiartino prie židinio ir 
žiūrėdamas į liepsną susisva-

iv aštriu žvilgsniu pažiūrėjo į 
juos:

— Liaukitės! — grasinan
čiai sušuko senelis — Dievas 
smarkiai baudžia nepak Įma
niuosius.

Nesiliovė, bet dar daugiau 
juokės ir linksmiau puotavo. 
Su kiekvienu griausmo aidu, 
trenksmu, kilo nauji juokai,

“DRAUGO” KALENDORIA11936 
METAMS GATAVI

. .i jojo... Išsitraukė rožančių...
vusi daug garbingų žmonių, i T> i u • v i. ? . T Paskendo maldoje... Kiek juo-
Iš tos parapijos kilusių kuni
gų dabar gyvų yra astuoni.

ko linksmai draugijai...
O1 , v y- ... Staiga pasigirdo trenksmas.
Slavikų bažnyčia yra didele o i -i -• • v.

i-i v- . . . • Sudrėbėjo pilis. Šviesa užte-

keletą “Meno” draugijos su
ruoštus vakarėlius atsitiktinai 
(borą vedė pasienio policijos
rajono viršininkas P. Mažylis. į • •

Be to, pažymėtina, kad iš 
Žagarės vargonininkų išėjo 
aukštąjį muzikos mokslą ir 
tapo muzikos mokytojais, ko* 
mpozitoriais: Bertulis, Andriu 
lis, Grigaitytė, broliai Lepar- 
skai. Pavkas Jasutis lankė 
dainavimo klasę Šiaulių mu
zikos mokykloje, dabar moko
si Kaune.

III. Muzika
Prieškariniais laikais, maž

daug nuo 1890 metų iki Did. 
Karui, čia norinčius lavintis 
muzikoje, privačiai mokė tūlo 
rusų kariuomenės pulkininko

katalikybės tvirtovė prie pro
testantiškos Prūsijos sienos. 
Ta tvirtovė yra kun. Pesio 
krauju apšlakstyta, kurį Di
džiojo karo pradžioje, į Sla
vikus įsibrovę, vokiečiai ka
reiviai žiauriai nužudė.

Dabar Slavikuose kleb. yra 
kun. A. Vilkaitis, vikaru gar
bingo didvyrio, padėjnsio gal
vą už Lietuvos nepriklauso
mybę Antano Matulaičio bro
lis.

Bažnyčios jubiliejaus iškil
mės praėjo didžiausiu pasise
kimu. Visa parapija dvasiš-

, mdė akis. Vienas kitas nusi-

žnyčia buvo savotiškai gra
žiai iliuminuota ir žmonės gie
dojo iki vėlybų išnaktų.

Slavikai yra ant Siesartres 
ir Šešupės krantų, prie pat kai atsinaujino.

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
Si nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pn«l., gražiai iš 

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

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

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

Gražūs, spalvuoti su naujais 
paveikslais, “Draugo” sieniniai 
kalendoriai jau atspausdinti ir 
galima gauti pas visus agentus.

bimiojinmi.^uemmlis vis kar-! Ka|endoriaj |abaį tinkamą dOVa-
na pasiųsti į Lietuvą saviškiams

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

Visi “Draugo” skaitytojai, ku
rie nori gauti dovanų kalendo
rių, prašomi pasiskubinti atsi
teisti užsilikusias prenumera
tas. “Draugo” agentai visose ko
lonijose daro pastangų, kad iki 
Naujųįų Metų užbaigtų senas 
sąskaitas su savo kostumeriais. 
Kaip žinoma, “Draugas” me- 

‘ tams kainuoją $6.00; pusei me
tų $3.50- trims mėn. $2.00; 1 
mėnesiui 75c. Pavienis num, 3c.

šiai meldėsi ir tą maldą au
kojo už puotaujančius.

Puota pasibaigė. Svečiai dė
kojo šeimininkui. Vieni išva
žiavo, kiti liko nakvoti pas 
kunigaikštį.

— Barone, palauk kol pra
eis audra!... — maloniai pa 
prašė šeimininkas didžio bur
notojo barono Reynoldo, ku
ris rengės kelionėn.

— Ką, audra neduos man 
grįžti namo? Dar to niekad 
nebuvo!

— Barone, — tyliu balsu 
atsiliepė vienuolis — nakvok 
šią naktį pilyje!

— Aš nieko nebijau! Nei 
Dievas, nei biesas manęs ne
išgąsdins! Net su pačiu Liu- 
ciperiu galėčiau stoti kovon. 
Duokit man jį! — šaipės drą
susis baronas.

— Atsargiai, įvarome, kad

LIETUVIAI!

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

DEL GERO IR TEISINGO MIESTO VALDYMO 
UŽ JŪSŲ PRIETELTUS

John B. Kelly
UŽ MAJORĄ

ir už visą sekamą eilę Demokratų kandidatų:
Už Sheriff

OILBERT SPRUANCE
Už District Attorney 

CURTIS BOK
Už Receiver of Taxes 

MICHAEL A. SPAT0LA
Už Clerk Ųuarter Sessions 

LEOPOLD M. JACOBS

Už Justice of Supreme Court 
H. EDGAR BARNES 

Už Judge of Superior Court 
ROBERT L. MYERS, JR. 

Už Recorder of Deeds 
GEORGE G. MEADE 

Už County Oommissioners 
JOHN J. HENNESSEY 

BENJ. H. GREEN
BALSUOKITE UŽ VISĄ DEMOKRATŲ TEKIETĄ

PAKLAUSYKITE PRAKALBŲ LIETUVIŠKAI PER 
ŠIAS RADIO STOTIS:

Adv. I*auliStl" WOAS Krtvlrtad. vak., Spalio 31 d., nuo 0:30 iki 0:43 
Adv. ftlakls WI)AS fte&ladlcnln vak., lapkr. 2 d., mm 0:30 iki 0:43 
Adv. Paukfttta Ir Adv. klikas WPKN Ptrmad. vak., I<apkr. 4 d.

nuo 3:43 Iki 0:00
Dabokite plakatus dėl pranešimų, kada atvažiuos į

Lietuvių kolonijas: Nortsaidėj, Soutsidėj, Ričmonde, 
Frankforte, ir Point Breeze lietuviai kalbėtojai su ra
dio vežimu.

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite:

%

Išvertė P. ir K. JURGELOS

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSįl!
Gražus įdomus skaitymas — karo ap

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais -
(su persiuntimu)

“D R

00

A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois
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Penktadienis, lapkr. 1 d., 1935

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS
J. E. VTSIUPU T, MATULIONIS C1EVEUNDE
Spulių 23 d. Clovelande lie- mė, ar nupiešti paveikslą žmo 

tuviai katalikai turėjo dide- 'gus turi turėti įgimtų talen-

EASI SIDE
Šį sekmadienį, Šv. Jurgio 

parap. svetainėj, Šv. Juozapo |ft 
draugija parapijos naudai re
ngia vakuiij su programų ir 
šokiais. Programą suruošė mu 
zikas B. Nekrašas.

Šv. Juozapo draugija kvie 
čia visus dalyvauti ir parem
ti parapi ji}, l’o programo bus 
šokiai.

kas, kun. K. Valaitis ir kun. 
V. Masevičius.

Velionis buvo pavyzdingus 
katalikas. Paliko žmoną ir 
gražiui išuuklėttis vaikus. 

Vienas sūnus, artistas Jto- 
j llyuood (pasidavęs Tom Tay- 
! lor), negalėjo atvykti į tėvo 
, laidotuves, nes tik praliejo 
I naujoj filmoj lošti; joje, sako, 
' turi svarbiausi}} rolę.

lio džiaugsmo turėti savo tar
pe per keletu dienų J. B. ka
nkinį vyskupų T. Matulionį. 
Didžiai brangus svečias atvy
ko į Clevelandų sjialių 22 d. 
Vietos klebonas gerb. kun. V 
Vilkutaitis, norėdamas, kad 
brangiam svečiui bėdų pato-

MlNES SUKAKTĮ

tų ir įkvėpimų. Taigi mes, Cle 
velando lietuviai katalikai, su-' 
silaukėme garbės turėdami sa
vo tarpe tikrų lietuvį piešėjų.

Po pašventinimo prasidėjo 
iškilmingi Mišparai, kuriuos 
laikė J. E. vyskupas Matuiio-

. uis. Per hiišparus bažn. cho-
gesnė kelionė, pats nuvažiavo __ ■ . • • ,e 1 ras prie vargonų, o ministram
į Chicago ir važiuojant į Cle- „lt„riaU8 k&tti
velandę malonų 8veS» kelio-,
nėję visapusiai prižiūrėjo ir

Paskui sekė palaiminimas 
Šv. Sakramentu ir pabaigojo 
suteikė Popiežiaus palaimini
mų. Žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia.

Atsilankymas į Kultūros 
Darželį

Spulių 24 o., popiet įvyko 
atlankymas Kultūros Darželio 
ir pagerbimas-Dr. Jono Basa
navičiaus, kurio biustas ten 
randasi. l)a prieš ketvirtų va
landų keli šimtai augusių vy
rų ir moterų ir pora šimtų 
Šv. Jurgio mokyklos vaiku
čių laukė vyskupo. Neužilgo

“CALL FOR MR. BINGO*
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Spalių 27 d. kleb. kun. J.1 
Čižauskas surišo moterystės 
ryšiu Albertų Jončuuskų sul 
Morta Lušinskaite.

Vestuvių puota buvo pas 
jaunosios tėvus, kur dalyva
vo daug giminių bei pažįsta
mų; dalyvavo ir kleb. kun. J.
Čižauskas ir kun. Vincentas 
pasijonistas.

Spulių 28 d., -gražiomis ba
žnyčios apeigomis buvo palai
dotas a. a. Pranas Markaus
kas. Buvo trejos mišios, ku
lias laikė kleb. kun. J. č'ižaus-

PRAGARIŠKOJI NAKTIS

(Tęsinys nuo 3 pusi.) -----------
žirgu ir ėmė neši i pačiame au- Spalių 27 <1. SLRKA 263 kp. 
droš dūkime, perkūnijos trenk pusiau su Šv. Antano parapi-
smuose, kaskart vis smarkiau, jos, vakaras gerai pavyko. Pro taitis, kuris per kelis metus J(:|jas, apie didžiausius katuli

Dešimts metų nuo įsteigimo 
sukakčiai paminėti, Lietuvių 
Moterų klubas rengia pokyli 
lapkričio 7 d., Ford Sbelby 
\ iešbutvj. Į pokylį širdingai 
kviečiami Detroito ir apylin
kės lietuviai. Kurie jau yra 
dalyvavę praeituose šio klū- 

i bo bankietuose, kviečiami at
silankyti ir atnaujint draugiš
kumo rvšius. O kurie nėra da- I

, lvVavę, bus gera proga sūsi- 
i pažinti. VisiemsI
malonus vakaras.

ies.
ator” duetų giedojo Stasė 

aprūpino. ! Oreičienė ir Beatriče Urbšai- lydimas Darželio pirmininko
Spalių 23 d., 8 vai. ryte J. tg pamokgją sak6 pats gve. adv. Petro Cesnulio, kleb. kun.

čias. Pirmutiniai jo žodžiai V. Vilkutaičio ir vietos lietu 
buvo: “Ačiuokite Augščiau- vių veikėjų atvažiavo ir blau
siam už suteikimų laimės gy- 1 &us svečias.

E. pirmų kartų įžengė į Sv. 
Jurgio parap. bažnyčių laiky
ti šv. Mišių. Per Mišias mo
kyklos vaikučiai giedojo Šv. 
Panelės giesmes.

Tų pačių dienų popiet Šv. 
Jurgio parap. mokyklos vai
kučiui turėjo gražų J. E. vys
kupo priėmimų, kuris susidė
jo iš dainų, drilių ir pasvei
kinimo. Programų surengė se
serys Pranciškietės. Savo kal
boj J. E. prašė vaikučių neuž- i

venti laisvoje šalyje. Nes lai
svės vertę gali pilnai įkainuo
ti tik tas kuriam teko būti 
nelaisvėje”. Arti valandos ka
lbėjo, kaip yra sunku katali
kams Sovietuose užlaikyti sa
vo tikėjimų, nes kunigų liko 
labai mažai, o tikinčiųjų apie 

! trisdešimt milijonų. Taigi, ten,
užtikrintas! ’'7 -- gakg, genia, auga ir įniršta be

Rašt.

WEST SIDE
VAKARAS PAVYKO

miršti tikėjimo, kalbos ir bu- t. , . ,L. . . .. . v . . lokių sakramentų, be tikėjimoti paklusniais Bažnyčiai ir sa- *
vo tėveliams.

Pašventino naujų altorių -

Spalių 23 d. vakare per iš
kilmingus Mišparus pašventį- !vl,nas hą vaikščioja ant dvie- 
no nadjų altorių Dievo Moti- 3’J k°<)lb Kalbėjo apie Velykų

nelyginant kaip gyvūnėliai. 
Nes, sako, jiems yra nuo pat 
mažens, mokyklose skiepija
ma, kad žmogus yra tik gv-

l’agerbimo TJr. Basanavi
čiaus tvarkų vedė pats kleb., 
kuris, keliais atvejais trumpai 
kalbėjo, pažymėdamas, kad. 
šis pagerbimas yra istorinis! 
tuomi, jog paskutinę dienų 
prieš Kultūros Darželio ištai
symų — išpuošimų kurio dar
bui miestas paskyrė lietuviams 
dvidešimt tūkstančių dolerių, 
atvyko J. E. vyskupas Matu
lionis ir malonėjo tų mūsų bū- 
simųjį Kultūros Daržų aplan
kyti ir padėti vainikų savo 
draugui, kurį jam teko gerai 
pažinti.

MOd AAC8 TT LŠ TO CAU. A <56tfTb6<*lAW (Jho'S 005/ -
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šia Cuvelande 
tent, 
drau

c.raugija, bū-1 
Moterų Aušros Vartų! 

6ija. Pažymėtina ir tas,■IšpradŽių ir pabaigoje kai
nos Aušros Vartų. Paveikslo j Kalėdų dienomis daromas j &v jurgį0 mokyklos vai-' kad dvi valandas prieš atvyk- 
kfirėju yra gerb. kun. Vilku- 'tikybos pajuokimo deinonstia- j kll£,jaį sudainavo dvi dainas j siant į Darželį dangus buvo

gre ičiau, karčiai, rodos, degė, gramas teikė publikai daug 
jų galvos ir visi pakinktai žė- juoko, o švelni muzika ir dai- 
rėjo lyg žarijos, lyg įkaitinti nos visus žavėjo.
pliengaliai, riteris kvapo ne- Pirmiausiai kun. I. F. Bo- 
gali atgauti, keikia savo ne- reišiui paaiškinus, vaidinta 
atsargumų. Pervėlu!.. į “Kurčias žentas”, komedija,

Žaibo greitumu nyksta miš- Vaidylos gerai atliko užduotis, 
kai ir kalnai... audra nurimo...1 ahiino: J. E. Cress Dirba, 
aušta... baigiasi pragariškoji ■’* • ktanulis Elena, 1<. Sta
naktis.

Baronas išgirdo skambėji
mą. Tai varpai žadino žmones 
maldoms... Tas atbalsis pavei
kė riterį.

— Marija, gelbėk!., sušnib
ždėjo išbalusios jo lūpos — tu

likus — Simona, E. Kussell — 
Kazys ir kiti. Keturi broliai 

į komedijantai kvartetas iš J. 
i E. Cress, P. Padolsko, J. Da- 
Į hesevičiaus ir Ant. Russo už- 
! duotis irgi gerai atliko.

pašaipos juokas pasklido o- 
re... Pranyko raiteliai, o jis

Inž. J. E. Žiūrys pakalbėjo 
je vietoje aš Tau pastatysiu apie SLRKA narių vajų. 
bažnyčią. ; Ant galo sekė “Meilės vai-

Vos tik ištarė tuos žodžius, zdelis”, vadovaujant muzikos 
mylėtojoms Dalfinai ir Ony
tei Bakšaitėms, o A. Adomai-*

važiuoja tiesiu keliu. Po kiek tei, A. Ivanauskaitei, Z. Kan- 
laiko baronas toje vietoje pa- trovv, H. Karosiūtei, V. Batvin- 
statė bažnyčių... skiūtei ir inž. J. E. Žiūriui

.. ........... , . .. .V1. ! dainuojant apie rūtelių daiže-rilyje žilas vienuolis istisų lį ir kitas daineles Bakšiū- 
tėins gitaroms akompanuojant. 
Viskas švelniai skambėjo, o 
dar spalvuotos šviesos paįvai
rino scenų. Publikai viskas pa 
tiko kų liudija garsus rankų 
plojimas.

SLRKA 263 kp. už pasidar-į
■ f , ■ ....... *■■■■■.■ n—, baviiuą vaidintojams, dainini-‘
“Mano mielasis n^anis netu-

viškų meną.

naktį gulėjo kryžium, prašy-1 
damas Dievo dovanoti tai ne-1 
gerai sielai. Dievas jo maldų 
išklausė: per savo Sūnaus Mo
tiną išgelbėjo tą sielų iš pra
gariškos nakties nagų, iš de
mono nagų.

savo liuosu laiku piešė tų ne
paprastai įspūdingų paveiks
lų. Per pašventinimą parapi
jos mokyklos mergaitės gie
dojo kun. V. Vilkutaičio pa
rašytą giesmę į Šv. Panelę.

Su dideliu džiaugsmu reikia 
pasakyti, kad Clevelande ran 
dasi vienintelis Amerikos lie
tuvių dvasiškijos artistas kle
bonas kun. V. Vilkutaičio as
menyje. Kas supranta, kų rei
škia piešyba, tas žino, kad 

j tokių žmonių pasaulyje ran- 
i dasi labai maža. Sukurti kų- 
I nors iš savo įkvėpimo, ar tai 
būtų muzika, daina ar gies-

me, 1930 — 25th St. įtaisė 
ruimingą pagal naujo stiliaus 
koplyčių šermeninis. D. B. Bra 
zis yra duosnus parapijai, ba
žnyčiai. Lietuviams reikėtų 
visada su savo tautiečiu ir 
dar pavyzdingu jaunikaičiu 
reikalus turėti.

Lapkr. 17 d., Šv. Antano 
bažnyčioj prasidės misijos, ku 
rias ves kun. Žvirblis, domi
nikonas. Misijonierius yra ge 
ras pamokslininkas, ką tik at
vykęs iš Lietuvos.

, v. J ir Lietuvos himnų. Pabaigoje ]a|,aį apsiniaukęs ir pradėjo
kailis Uždėtus lUOkeselUS, ku- IVolholn T V U*i<rinn nylnikv L . , i. .... kal,x.l° Kagnio užlaiką- j tL Bet vvsk ,.a|b į
ne užlaiko savo bažnyčią, a-i fl tiRroj pagarboj tą mūsų . . . \

uinnl-hniis; ir knnlrininuia I ... . . • • VISU dalyvių nusistebėjimui,pie išjuokimus 11 kankinmiua I tautos didvyrį, kuris visų sa- .. ..
................. ‘ saulutė nušvito ir savo spin

duliais apšvietė kankinio žilų 
galvų ir jo skausmų bruožais 
išvadžiotų veidų. Ant galo, vai 
kilčiai ir visa publika sugie-

tikim’iųjų ii apie žiaurumu.; gyVenįulj| pašventė Lietu- 
ir bažnyčių apiplėšimus. Pa- VQS Įaįsvgs atgaivinimui ir 
žymėjo, kad nors ii piie taip dr^sjaį kovojo už spaudų 
baisių aplinkybių, vienok tėti, Lietuvos žmonių teises. Po 
da randasi labai daug tikin-! kaibos padėjo nepaprastai di- 
čiųjų ir, kas svarbiausia, tai deų ir gražų geltonų - raudo- ()ojo «LietuVa, tėvynė mūsų” 
kad jų tikėjimas yra stiprus, nŲ gpiį,. vainikų, kokio čia ,v . . . 
nors ,u bandoma rauti is sak- |da niekad nebuvo padėta. Tų 
nų. Pabaigoje ragino žmones ! vainikų teikėsi aukoti didžiau 
siųsti Aukščiausiam
bet reikšmingą, maldą: “Pa
saulio Sutvėrėjau, gelbėk Ru- į 
siją”.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAlTtJSH, OPT.
oproMf

6P1
LIETUVI8 .tIucAlly 

PEGIAIilb

SŪNELIS DABAR 
VALGO

KAIP PARŠIUKAS

"Puvo toks kfldae Ir ncturčjo ape
tito; nežinojau nė kų. daryti'.’

Motinos sako, kad Trlrer’s lllttcr 
Vynas yra geriausiai! vaistas susllp- 
flėjiialeniH. nepilnai augantiems vaiku
čiams. Jo sudėtinės dalys yra ge
riausios, kokias medicinos mokslas 
Mno apgynimui nuo nevlrfiklnlmo, 
prasto n pelito, galvos skaudėjimo, 
nemiegojimo, gasi,, blogo kvapo, o- 
doa nesveikumo lr negerumų sųryAy 
su vidurių neveikimu. Malonus var
toti Ir g< ras, atsakantis vaistus Šei
mynoms. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Antanina Čemauskienė pe
reitų savaitę buvo išvykus į 
Cbicagą a. a. Marijonos Buln- 
Vietiės laidotuves. Bulavai šių 
vasarą svečiavosi pas Cernau- 
skus ir po linksmų atostogų, 
nors dar nebuvo sena, mirtis 
pakirto gyvybę.

Pas Pijų ir Onų Grybus, 
spalių 27 d. buvo surengta 
puota, kad arčiau susipažinus 
su inž. J. E. Žiūriu. Mat, Gry
bų ir Žiūriu tėviškės Lietu-, 
voje randas kaimynystėj. JnŽ. 
J. E. Žiūriui apsigyvenus De
troite, ta proga Grybai su- 

i kvietė artimesnius pažįstamus 
ir gražiai pavaišino. Grybai 
yra seni “Draugo” skaityto
jai.

AKIU OTAS
Palengvina akly įtempimą. kuria 

«atl priežastimi galvos skaudSJImo, 
svaigimo, akly aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akly kortų, atitaiso 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Ned>/ioJ nuo 10 Iki 12, Daugely at
sitikimą Akys atitaisomos be aklniy. 
Kabios pigtMu kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Fhcme Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl Viso

kiu akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių k pritaikymo akinių

fi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

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

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

Phoia CANal
Josoph Triner Company, Chicago

G rak. D .B. Brazis savo na-

(Bus daugiau)

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:
Ofiso hnohe Res. and Office

PROspect 1928 1859 8. Leavitt St.
CANal 0708

DR, J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

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

■rei. CAMal 9267
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 4499 So. Artealan Are.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
4 Iki 1 ▼• vakaro

Tel. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
220L W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Šaradomis ir Nedėllomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublic 7868

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Ofiso Valandos

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

Ofise telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1980

Ofiso Tel.: PROspect 4874
Res. T«l.: HEMIock 4141

Rezld.: 2615 W. 69th St.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojos tr Chirurgas
2500 W. 63rd STREET

Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir 4:80 Iki 8:80
DR, T. DUNDULIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
lel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

4137 ARCHER AVENUE 
Tel. VIRglnla 0986

Ofiso vai.: t—4 Ir 4—8 p. m
Nedėllomis pagal sutarti

p

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

l,rrkčli" savo ofisą
1720 ĮVEST 47tb STREET

CHICAGO
Valandos: 2 to 6 lr 7 to 9 p. m. 

Teleplionas YAKds 2122

Tel. Ofiso BOUIevard 6918—14
Kės. VICtory 2842

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; auo 4:80-8:80

756 WEST 35th STREET

IVAI&O8 DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Avė.
___ 2 lubos
CHICAGO. ILb.

Telefonas MIDvray 2880 
OFISO VAbANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto. nuo 2 Iki 4 
▼al. po pietų lr nuo 7 Iki 8:20 vai. 

▼Akaro. Nedėllomis nuo 10 iki 12

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARda 0994 

Rea.; Tel. PLAaa 2400 

Valaadoa:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr 7-8 ▼. v.

Nedėliomla auo 10 UU ii diena

Apšildomas kambarys išsi- 
renduoja prieinama kaina. Ti
nkamas vedusiai porai, vy
rams arba merginoms.

11536 JOHN R ST. 
Detroit, Mich.

Pereitų savaitę būrelis šv. 
Antano parap. jaunimo buvo 
išvykęs į Toronto, Ont., kur 
labai linksniai praleido laiką 
ir dainomis palinksmino tos, 
rontiečius. Visi džiaugias šir
dingu torontiečių vaišingumu.

\

V (
’ ’A

RHEUMATISM
Pala—Agotiy Startu To Leav« in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thig old world 

doe« make progresą—nnw comes a 
preseriptlon whlch is known to phar- 
macists as Allenru and wlthln 4S 
houra after you start to take this 
hfflft tctlng formula paln. agony and 
Inflammatlnn caused by excess urlo 
acld has started to Vlepart.

Allenru does just what this notlce 
says lt will do—lt ls guaranteed. Ynu 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstores evrrywhere for 85 
centą and lf lt doesn't brink the Joy- 
ous results you ezpect—your money 
wbole heartedly returned.

GARSINRITĖS "DRAUGE”
LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7856

DR, F. G. WINSKUN AS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 ARCHER AVENUE
Vai.; 2—4 lr 7—9 vai. Vakare
RES. 2136 W. 24th ST.

Tel. CANal 0402

Ofiso; TeL UAFayette 4(j 17 
Res.: Tel. HEMIock 0280

DR, A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Ofiso valandos: 2-4 lr 0-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2650 W. 69th SL 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

8ersdomls ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 30. 49th CT.. CICERO, Ibi 
Utar., Ketv., lr Pėtn. 10-9 vai.

2147 80. HAbSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0017

8924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
1423 W. MAR4UETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 1-4 lr 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomis susitarus

Dienotais Tel. LAKayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

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

Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki U vak.
Nedėlioję pagal sutarti- ‘ ---  . . --

Phone 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. MANIKASa
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR RES.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais __
1 Iki I popiet — t iki l ie vak. 
MtdėUomls auo 11 ryto iki 1 ».a,



Pcnktndienis, lapkr. 1 d., 1935 n r X V a x a

VIETINES ŽINIOS
‘ VERSLININKĖ KE- 

RAITIE'NĖ'’ WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

DETECTIVE RĮLEY
O“ _ _ . Ir lepįve HPgccrr'

UR HEROS SVJEETHEPRP HAS OF sme kas 
FftU-EN NTO THE CLUTtHESOF 

THE OREADfO GANCS V/HlCH HA5 HEtO 
CAPiw* - oulbss heup t 

COMES IHBlR SOOM.THeV
ARE SC7TW QQOJ

Ji, vadinama “Mažoji Rūte- 
ne tik moka biznį su jū

reiviais daryti, bet sykiu my
li ir “Pinafore” laivo-kapi
tonu, kuris, tačiau dėl kilmės 
skirtumo, pasako jai, kad iš 
tos meilės nieko nebus. Ji grū-

Spalių 27 d.. 2 vai. popiet, 
parap. ofise k 1 ei Kinas A. Lin
kus su parap. komitetu turė
jo svarbų pasitarimų. Klebo
nas pranešė, kad bažnyčios re
montas kainavo 3,000 tlol. ir 
visos bilus apmokėtus. Be to 
atmokėta 1,500 dol. parap. 
skolos ir iki Naujų Metų bus 
atmokėta dar $1,500 parap. 
skolon. Parapija yra geriau
siam stovyje ir viskas tvar
koje. Už fai garbė priklauso 
mūsų mylimam klebonui kun. 
A. Linkui, kuris visa širdimi 
pasišventusiai dirba parapijos

SHARKEY VĖL NORI KUMŠČIUOTIS; SAKOSI KAD 
JIS GALI NUGALĖTI LOUIS

__________ By Richard Lee
J’DOM'T RE A FOO-.Rttey. „

SKE PVEUTy A8CUT U S
hiOJ’ SHFS <SoT To C»e 
you Būt I CAW MAKt i T MORE 
PAIMVESS " \ajkat MoRe Cboeo 

yoo ASK«? y-------rį

DON’T M1SS VIUKT F0lL0W5’.

snie užvedė bilų prieš South-į lis, kuriame pažymėta, kad metų ėjo Chicago policininkės 
west Petroleum Co. už sužei- Lietuva nieku būdu neatiduos pareigas. Dabar jį savo noru 
dimą Mary Mockaitės, kuri vokiečiams Klaipėdos. pasitraukė nuo iiareigų.
guli Šv. Kryžiaus ligoninėj.

1 Iš Bostono ateina žinių, menkesnius bokserius, kaip i ^o,,1I)ttn|j*l skundžiama $50,- 
kad buvęs čempijonas Jack lx*vinsky, Risko ir kitus. Tuoj^^ sumai. M. Mockaitė yra 

Vienbalsiai nutarta sureng-' Sharkey» “tor šiur” h'* i*iųs met tik gautų progos suseiti i PDanLste lr nelaimėj neteko 
ti 4 dienu bazarų, kuris pra- i kumštininkų eiles. su Louis ir pasaulio čempi- dviejų rankos pirštų. Ligonę
sidės lapkr. 24 d., o baigsis1 Sakonia» ktul Jau metai lai- jonu Braddock. gydo d-ras S. Biezls.
lapkr. 27 d. prieš kalakuthię. !ko» kaiP Sharkey slaptai la Kad Sharkey juodukų nebi ' Įdėjo atvaizdus. “Cliicag A-

ir žmonių gerovei.

moja kapitonui iškėlimu uikš- Bužams bus pagal naujausios'1“081 ,r S““*““ J“ e8»s Jo> Praelt,s Pavirtina, nes 
ton jo kilmės, nes jis esns no mados, turtingas gerais ir nau rikliam stovyje ir į Sharkey nugalėjo negrą Har-
ponas paprastu kaimiečio sū- dingais daiktais. n galėti šių dienų pinu- ry M .Ils, kuomet kiti baltie-
nus. Ji kadaise buvus vaikų Viskas įvyks parap. svetai- «Bu» '-.kserms, net .r patirti bijojo jo.
prižiūrėtoja ir sumainius du nėję. Bus ir muziku. Taip pat '-»«»• kur‘8 ■**“ l’ttsttulw B, t smndie,i Sharkey turi 
vaikus: p'ono vaikas dabar e-1 nutarta surengti šeimyniškų ,33 metus ir jau pora metų
sus paprastas jūreivis Liudas, jiaiapijonų vakarėlį, kuris ;-
o kaimiečio — kafgtonaa. Tų- j vyks lapkr. 17 d., parap. svet. 
ja “verslininke”, kuri ant ga- Visus kviečiame skaitlingai 
lo kapitonui meilėj visų “ biz-1 dalyvauti minėtuose parengi-

kuris siekia pasaulio
>• . r

Žinoma, Sharkey tuoj ne- kaip nėra kumščiavęsis. Ar 
susiremtų su negru Louis, jis šiuos sunkumus galės nu 
bet pirma turėtų nugalėti galėti, laikas pasakys. AL

merican” vakar įdėjo kun. A. 
Briškos su Lietuvos prez. A 

Į Smetona atvaizdų, nutrauktų 
įaike prezidento suruoštų pie
tų amerikiečiams per viso pa
saulio lietuvių kongresų. Ša
lę atvaizdo įdėta ir straipsne-

Kalakutai bus brangus. ‘Tu- Priešistoriniai kankorėžiai.
rkių* diena dar toli, o iš Wa- Fieldo muziejuje išstatyti pa-
Jiingtono jau pranešamu, kad rodai du rasti žemėj sveiki
kalakutai šįmet tbus brangūs, j medžių kankorėžiai. Juos ra- 
3 ar 5 centais svaras kainuos I do C. N. Ackerman netoli
daugiau negu praeitais 
tais.

me-

Pagsrbe senų policmonų.
Kriminaliu teismo tarnautojai 
vaišėmis pagerbė penių Geor- 
gia L. Davidson, kuri per 2d

Grass lake. Muziejaus kura
torius pažymi, kad medžiai tų 
kankorėžių augę prieš 25,000 
metų.

BIZNJLPLU GARSINKITE* 
DRAUGE”

sugadina, ir jo žmona ta- urnose. Lauksime.nj
mpa, operetėj “Pinafore” bus 
Sofija Šaulienė, L. V. “l)ai 
uos” choro dirigento žmona.

MALONUS TAUTIETI-E! Zinie - žineles
Spalių 27 d. parap. svet. 

Moterų Sų-gos 7 kp. turėjo 
labai gražų vakarų, su užkan-

Esi kada nors girdėjęs tokį 
anekdotų’

Nusidavus sergančia Jonu
LIETUVIAI REMIA ADV. 
JONĄ LOPATTO REGIS- 
TER OF WILLS VIETON
MILKUS - BARBE, Pa. —

Spalių 27 d. š. m. Šv. Trejy
bės parapijos salėje, 4 vai. 
po pietų, jvyko skaitlingas su
sirinkimas, kuriame pirmsč- 
džiavo Siiv. Pileckis.
Kalbėjo vielos klebonas kun. 

J. K. Miliauskas ir ragino sa-

džiais ir šauniu programų. Kalmuko žmona išėjo pas da- 
Svetainė buvo užpildyta gra- ktarą. Ar ji buvo pas daktarų, 
žia publika. Dalyvavo daugjar ne, lllUhls nesvarbu. Gana 
ir čikagiečių žymių veikėjų. kad grįžus namo pasakė 
\ akarų vedė kleb. A. Linkus, vyrui, kad daktaras pataręs, 
Viskas buvo kuogražiausiai. jOg sveikatai pataisyti, ji bū

tinai turi imti sūrias maudy
nes, reiškia išvažiuoti kur nors 
i pajūrį.

Lapkričio 10 d. Šv. Kry
žiaus dr-ja mini 30 metų ju
biliejų nuo įsikūrimo. Ta pro
ga, vakare, parap. svetainėje 
dr-ja rengia bankietų su~pro- 
gramu ir šokiais. Šv. Kryžiaus 
vyrų pašalpos dr-ja, per 30 
metų, yra daug nuveikus nau
dingų darbų ir prisidėjus prie

Suvažinėjo tris sesutes. Ant
Western avė. ir 63 g. taĮMj 
automobilio sužeistos trys se
sutės: Patricia, Jeanette ir 
Mary Troj, 5708 S. Washte- 
naw av. Jos ėjo namo iš Šv 

, Kitos mokyklos. Mergaičių tė 
vas skundžia automobilistų 
Tliomas Kranczyk, 5833 Prin- 
centon av. už “reckless” va
žiavimų.

Nuo
Nouralgišlcų 

Skausmų ,
reiluUnkit visame pasauly 

pagarsėjusio
ANCHOR

PAIN-EXPELLERIO 
kuris suteikia greita >r tikr< 

palengvinimu

M

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies 

lų ii Grabnamių
--------- o---------

pamink-

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

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

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

Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių 

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

vo parapijiečius, kad remtų 
adv. .Jono S. Lopattos kandi
datūra Register of Mills vie-. .. _
ton. Gerb. kun. J. K. Miliaus- |P“r<«08 organuavinio. Be to, 

visados prisideda prie para 
pi jos veikimo. Verta jų pare 
mti atsilankymu. Rap.

kas pasakė, kad adv. Lopat
tos kandidatūra yra remtina: 
a) kad jis yra lietuvis ir b) l 
kad jis yia per ilgus metus 
Šios parapijos narys. Taip pat 
kalbėjo J. L. šaliūnas, Matas ; 
Zujus ir patsai adv. J. S. Lo- ! 
imtto. 4<S1

VAJAUS VAKARIENĖ
BIUDGEPORT. -- Šv. Pra

nciškaus Seserų Rėmėjų 1 sk. 
Baigiantis kalboms priimta kaip kas met, taip ir šįmet 

ši rezoliucija: ' rengia vajaus vakarienę lapkr.
“Mes, lietuviškų drganiza 

cijų kuopų atstovai — LĖKS
10 d., parup. 
vai. vakare.

svetainėj, 7:30

A 14 ir 17. SLA 35 ir 115 kp., i Programas susidės iŠ dainų 
Progresyviu Politiško Klūbj'ir» ’** to, vieto« ešerys Kazi- 
ir Šv. Mykolo draugijos at- imierietės žadėjo paruošti mu
štuvai, surengę šias viešas pra 
kalbas spalių 27, 1935 m. Švč. 
Trejybės parapijos salėje. Wi- 
ikes - Bane, Pa., kailio daly
vavo skaitlinga minia piliečių, 
vienbalsiai nutarėm remti 
Adv. Joną S Lopatto į Regis- 
ter of Wills ofisą. Mes taip 
pat rekomenduojam ir ragi
nau! visus Luzerne County 
lietuvius laike balsavimų lap
kričio - November 5 ,1935, re
mti adv. J. S. Lopattų į Re- 
gister of M'ills ofisų.

Toliau nulurta, kad ši re
zoliucija būtų paskelbta lie
tuvių ir vietinėje amerikonų 
spaudoje.

Matas J Kvietkus, pinu. 
Silvestras Pileckis, rast.

kyklos vaikučius. Tų dieną 
bus ir rinkliava prie bažny
čios Įicr visas šv. Mišias. At
vyks pačios seserys Prancis- 
kietės ir prašys geraširdžių 
paramos. Kasmet geri žmonės 
1 m remia seseris aukomis; pra
šomi ir šįmet paremti: auko
jant rinkliavai ir atsilankant 
į vukarienę. Lauksime visų.

R. Maziliauskienė, sk. pirm

Nežino už ką. Nepužįstamas 
mušeika beisbolei mušti kuo
lu smarkiai sumušė einantį po 
darbo namo barberį Vito Jan- 
nece, 8155 S. Irving av. Su
laužė rankų ir sužalojo gal
vų. Menama, kad priežastis to 
yra nesutikimai unijoj. j

Ant rytojaus atsikėlus ji 
žiūri, kad toilete vana pilna 
vandens, o jame silkė plauko.

— Na kas čia per fonės? — 
klausia ji. — Kų tai reiškia? 
Kas tai padarė?

— Aš, — atsako vyras. — 
Pataisiau tavo sveikatai, kad, 
be jokių ekspensų ir neišva
žiavus iš namų, galėtum imti 
sūrias maudynes.

Žmogaus gyvenime pasitai
ko visokių “sūrumų”, kad, 
rodos, niekas nebemiela. Eina 
šen, eina ten; ima šį, ima tų. 
o ant širdies vis tas pats. Nei 
kur dėtis! Bet, va, tamsta, šis 
laiškutis bus jums geras dak
taras. Paklausykite!

Sekmadienį, lapkr. (Nov.) 
3 d., 4:30 vai. popiet, Sokol 
salėje, 2337 So. Kedzie avė., 
L. V. “Dainos” choras stato 
popularę, kokios lietuvių kal
boj dar nėra, operetę “Pina
fore”. Dainos, vaidinimas cho', 
ro, solistų, muzika tokie gra
žūs, tokie žavėjnnti, kad žiū
rinčiam nuslenka nuo širdies 
visokios “ligos” ir per ilgų 
laikų jauties lyg nuujai atgi
męs. Kvočiame ir tamstų jų 
jamatyt. Užtikriname — ne- 
užsivilsite. Tikėkit mums!

Po operetės bus šokiai — 
pasilinksminimas. Ten pat bus 
turtingas bufetas ir restora
nas su šiltu užkandžiu.

Patraukė į teismų. Kai ir 
Zaretsky firma apygardos tei-

Bilietai: 50c., 75c ir $1.00. 
Kokiams — 35c.

Visus kviečia

L. V. “ Dainou” choras

Schoolgirl, hon*«- 
wife, uhlete and *ra- 
dent, contervative 
and altra-modcro — 
all ūse Clairol Sbaa- 
poo Oil Tint.

This remarkable treatment is 
the ooly shampoo oil tint that 
deanses, reconditions and tinta 
the hair in one short operatioa. 
Whether you simply want to 
rastora tha natūrai color, or 
cadically change the color of 
your hair — CLAIROL will do 
it casily, natūrali? and so per- 
feetly your elosest friend caa- 
not detect it. drreege Jtr tt 
t^rly tppetnlmenl tr
M.a tlu, coapon with i thrrt-ineS 
— J •( rour hair and w« *111 irau k 
aad ratara it, poHpaid, *iih our r

for CLAlkOL ue

L Y KING. Ceamliam 
BBAUTY GU1LO 
2 V. 4Sih Su Ne* Yodt Oo-

••••••««

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340

EŽERSKIS IR SONUS
Laidotuvių Direktoriai 

10734 SO. MICHIGAN AVĖ. 
Tel. PULlman 5703

Reikale yra ir moteris 
patarnautoja.

SUGRĄŽINKITE JAUNY
STES DIENAS

NUGA-TONE yra pastebėtinas vais
tas dėl ligonių Ir silpnų žmonių. Po 
to kaip Jūs jj vartosite vienų savaite. 
Jūs pastebėsite abelną. pagerėjimą ir 
Jeigu ir tollaus vartosite. Jūs atgau
site savo normalia sveikata lr spėka.

Jokie kiti vaistai neturi tokia pa
stebėtina istorija kaip NUOA-TONE. 
Per 46 metus Jo gyvavimo milijonai 
moterų Ir vyru atgavo savo sveikata 
lr spėkas. NUOA-TONE parduodamus 
visose valstlnyčlose. žiūrėkite kad 
gautumėte tikra NUOA-TONE. Neim
kite pavaduotojų, 008 Jie yra bever
tės.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 
— Idealu UluosuotoJa viduriu J5c lr(•o.

This daliciou* ch««s« food it 

DIGESTIBLE AS MILU 
ITSELF1

ITiddm in Velveets’s rlchly mild 
Cheddsr Cherse flavnr are h*«lth- 
protertive elcments of many fondą.

It’s *nnderful for childrm. Servo 
Kraft Velveeta—in »«ndwich«s, fao 
rnoked diabea ... ojunl

>fo ■

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Cicetos Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 
A. Petkos
J. F. Riiifaos
S. M. Skute
1.1. Zolp
I. F. Eatfeikis

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

4605-07 So. llerniitage Ave.| 
Phone YARds 1741—1742

tactemicz ir Šias 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 Cicero 59271

I. LMcns
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė. 
Plione LAKayette 35<2

3319 Lituanica Avė. 
l’hono YAJRds 1138

AMBULANCE PATAKNAV1MAS DIKNĄ IR NAKTJ

J. F. EUDEIKIS
Yards 1741-1742
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POPULERI GILBERT IR SULLIVAN f į 
2-JŲ AKTŲ KOMIŠKA OPERETĖ

Stato Scenoje

L. V. “DAINOS” CHORAS
Vedamas Muz. J. SAURIO

I o
(LAIVYNO LAIVAS “MINDAUGAS”)

SEKMADIENI. LAPKRIČIO (NŪVEMBER
SOKOL HALL SALĖJE

2337 South Kedzie Avenue
Vaidinime dalyvauja: 0. PIEŽIENĖ, L. TENZI3, S. SAURIENĖ, M. OVERLINGAS. C. GLOBIS. J. NORKUS, L. NORKUS, S. ZAURA, F. JASNAUSKAITĖ IR didžiulis choras, su pasiskelbusia VICTO 
RO orkestrą. Vaidinimo pradžia 4:30 vai. popiet. Įžanga 50., 75c. ir $1.00. Šokiai prasidės 8 valandą vakaro. Grieš VICTO-RO orkestrą. Įžanga šokiams 35c.

■K 5^ į:

VIETINĖS ŽINIOS
MISIJOS ŠV, KRYŽIAUS 

BAŽNYČIOJ
vavo viso pasaulio lietuvių, 
kongrese.

Pasveikintas draugi), j ra- i 
porterį Piežų šitaip prabilo: j-- ,

T()\VN OF LAKE. — Lap- “Amerikiečiams turiu iš 
kričio 3 d .prasidės mūsų baž- Lietuvos pasveikinimų ir pra- 
nyčioj misijos, kurios tęsis vi- nežinių nuo Neprikl. Lietuvos: 
sų savaitę. Pamokslai bus sa- “Lai gyvuoja Amerikos lie- 
komi lytais ir vakarais 7:30 tuviai. Lauksime jūsų kita 
vai. vak. Parap. salėj per mi- met”. O pranešimas toks:
sijas bus galima įsigyti viso
kių misijinių daiktų.

“Lietuva ekonominiai, kultū
riniai auga, bujoja. Lietuva 
pasirengus apsiginti save ir 
tikrai išlaikys nepriklausomy
bę!”

Jis tai patyrė per viso pa
saulio lietuvių kongresų, be- Į 
važinėdamas po Lietuvų ir iš 
pasikalbėjimo su prez. A. Sme-1

Dėkoju Moterų Sųjungos 00 skienei, kurios siuntė Romon 
kuopai už aplankymų, Sųjun- mišių aukas už mano sveika
tos Centrui už greitų pašai-1 tų. žodžiu, ačiū visiems, kurie 
pos išmokėjimų, draugams ir kokiu nors būdu man pagei- 
(lraugėms, ypatingai Kazimie-; bėjo, guodė ir parėmė.
rai Januškienei už malonų pa
tarnavimų. ir visiems, kurie 
apdovanojo. Ačiū Janušaus 
kienei, Jonuškienei ir Švilpau-

Mikalina Beniauskiene

RENDON FLETAS

GARSINKITĖS “DRAUGE’’
---- LIETUVIAI ADVOKATAI:

Išsirenduoja 6 kambarių fle- 
tas Brigbton Parke. Antras 
aukštas. Pečiais šildomas. Re
mia $23. Atsišaukite:

3961 So. Campbell Ąvę. 
PARDAVIMCI LOTAS

Savininkas parduoda 2 lo
tus. Randasi ant Fairfield Av. 
prie 72 gatvės. Atsišaukite:

J. ZEYMAN
2828 No. C'hristiana Avė.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6 
Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčlo.-- 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPublie 9600

Vaistininkas Zabella šiomis 
dienomis išsikraustė iš To\vn 
of Lake apylinkės; daktarų,
Simonaičio ir Maniko ofisai 
taip pat tapo uždaryti.

Praėjusį sekmadienį rink
liava ir buneo party Šv. Pra- tona. Apie kongresų, kurio 1 
neiškaus seserį) naudai pasi- buvo ekonominės komisijos na j Laimingai grįžo. Chicago American rap. Stasio Piežos pasikalbėjimas su kun. A. Briš- 
sekė. Stotis T.O.F.L. riu, kleb. Briška sakė: ka tą dienų, kurių jis grįžo Chicagon po penkių mėnesių atostogų Lietuvoj, Latvijoj ir Vo

kietijoj. Kun. Briška savo kelionę sausžemiu atliko Packardu, kurį čia matome. (Precin Pr.) 
viso ------------------------------------------------------------ :-----------------  ■ —“ Kon gresas sujungė

pasaulio lietuvius. 1905 mc- rado keletu tūkstančių laiškų pulienei ir Sudeikienei už pa
tais man teko dalyvauti Vii-' atsakymui. i žymėjimo manęs ir apdovano-
niaus seime, kuomet svajojo-' Po pusryčių klebonas apžiū- ! jimų gėlėmis. Ateityje už visa 
me apie Lietuvos prisikėlimų. Į rėjo bažnyčių ir kitus parap. tai stengsiuos nors kiek atsi 
Dabartinis kongresas buvo su- triobesius. Pamatęs viskų tva-

rijonų Kolegijos rėmėjų 1 sky sirinkimas lietuvių po Lietu- ’^oj, vpac komitetų išdažytų 
rius rengia buneo ir card par- vos prisikėlimo. Šis kongre- mokyklų, ir kitus atliktus pa

TJ. MARIJONŲ RĖMĖJU 
PRAMOGA

MELROSE PARK. — Ma-

PADĖKA

ty, lapkričio 17 d., 2:30 vai. sas prikėlė viso pasaulio lie-
p. p., Vaičiulio svetainėj, 23 
ir Lake gatvių. Komisijų, su
sidedanti iš J. Žvirblio ir A. 
švilpauskienės, kviečia visus 
prisidėti prie kilnaus darbo,

teisti, dirbdama brangiai mū
sų organizacijai 
jėgos leis.

Šiuonri noriu išreikšti dė
kingumo žodžius visiems, ku
rie lankė mane ligoj. Išsirgau

Telephone: BOUIevard 2800
Joseph J. Grish
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 So. Rockwell Street 

Telephone: REPublie 9723

THE BRIDGEPORT 
KNITTING SHOP

Neria Plonus Ir Storus Vilnonius 
Svederlus dėl vyrų. Moterų, 

Mergaičių Ir Valkų.

NERIA VILNONES PANCTA- 
KAS DĖT. MOTERŲ IR VAIKŲ. 
Taiso senus svederlus. Parduo

dam vilnones gijas, storas Ir 
plonas dėl mezgimo.

F. Selemonavičia
504 W. 33rd St.
(Netoli Normai Avė.)

Tel. Victory 3488 
Atdara dienomis, vakarais Ir 

sekmadieniais.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St. 

Chicago
kiek mano agtxiOnis mėnesius ir, jei ne 

! jūsų parama, nebūčiau visa
taisymus, jis tarė:

“Iš tikrųjų ,galiu pasidžian 
Keliaudamas po Lietuvų Sli sav° vikarais ir komitetu 

kun. Briška visur matė jau-Jie gražiai viskų vedė. Dėko- 
nosios Lietuvos auginių. Mo- iu visiems, ypač parapijonams, 
kyklų skaičius auga, valsty-! k«rių pasiilgau”

tuvius!”

sykiu dėkoja visiems uz pra- , _ . , , . _ .. . „ be gerai tvarkosi. Pavyzdžiui,eityj teiktų paramų. Kom.

REPORTERIO PASIKAL
BĖJIMAS SU KUN. 

BRIŠKA

Parapijonai, Federacijos ir 
sako, mane labai užimponavo Apkalto Pras. Panelės Švenč.

I Kaune stockjardai. Jų nega- draugijos pagalba, klebonui 
Įima net palyginti prie Cbi- reng}a priimtuvių bankietų, 
cagos. Tiesa čia dideli ir dvo
kia, o Kaune — kvepia!

kuris įvyks lapkr. 10 d., va
kare, parapijos salėj. Iclius

Brigbton Park “vikingas” |^r’Kka pak»“:

!„ Prisimindamas pasikalbėji- 
| mų su prez. Smetona, knn.

grjzo.

Pereitų šeštadienio rytų ap
dėvėtas Pa/’kard automobilis 
pasirodė ant Fairfield gatvės, 
sustodamas ties N. P. P. Sv. 
parapijos klebonija. Iš jo iš
lipo kleb. kun. A. Briška, ku
ris penkis mėnesius buvo ke
lionėj po Lietuvų, Latvi jų ir 
Vokietijų. Išlipdamas iš auto
mobilio pasakė:

“Prez. Smetona pasikvietė 
amerikiečius pietums. Prie sta 
lo man teko sėdėti šalia pre
zidento, kuris man labai pa
tiko. Jis vidutinio1 balso

PADĖKOS ŽODŽIAI R. K. 
M. SĄJUNGAI

Reiškiu padėkos žodžius M. 
Sųjungai už širdingų priėmi-

ir'rnų man grįžus iš Lietuvos, I 4 *malonaus personalumo. Mes j Auditorium viešbuty spalių
diskusavome apie Lietuvų, a- 23 d.

Nesijaučiu verta tos garbės 
ir įvertinimo mano darbelių, 
nuveiktų tėvynėj Lietuvoj, va-

Brone Pivaronįenė i perkentėjus.

MARKUS M E A T 
MARKET

1807 West 47th Street 
GERŲ MĖSŲ BARGENŲ CENTRAS

Fancv Tender 
BEEF .... "1 
ROLLS ....

Šviežiausieji 
PACKAGE . 
TAUKAI ...

Šviežiai supi auta 
Pork Roast ..

Švieži 
Pork Butts

Namie Padarytos 
Pork Dešros .. 3VC

EMIL DENEMARK INC.

Autorizuoti Pardavėjai

BUICK
CADILLAC

LA SALLE

merikiečius, ir mintimis nu
ėjome į laikus, kuomet Lietu
vos studentėliai, kaimiečiai,
po ruso nagais, svajojo apie i rdu mūsų didelės ir garbingos

X” linksma sugrįžus na- n"Pr- Uetu’S- Baug kalbėjo- j organizacijos. Mano norai, ro- 
mo!„ me apie Basanavičių, Dr. Ku- dos, buvo dideli, bet laikas

dirkų ir kitus pirmuosius vei-,trumpas ir, nebuvusi ilgus me- 
kėjus, kurie buvo pasiryžę net Lūs gimtame krašte, tarsi, į 
savo galvas atiduoti už Lie- • svetimų pasaulį patekusi, bu- 
tuvų. Aš sakiau, kad Ameri-1 vau, ir kol visus kelius sura- 

ka, keletą parapijonų ir Clii- A^ lietuviuos lietuvybė dar dau ir vietas sužinojau, daug 
cago American raporteris, St. „ežtivus; kad katalikiškos mo- laiko Užėmė. Katalikių Mote■MA — — — — . - a» *

,r kyklos, tai židinys lietu
viškumo Amerikoj. Jis tuo fa
ktu nusidžiaugė ir reiškė pa
dėkos Amerikos lietuvių ly
deriams”.

Po pasikalbėjimo kleb. Briš-

Suėjo keletas klebono drau
gų, kunigai - vikarai Jonelis 
ir Valančius, varg. J. Kuriir-

Pieža. Neužilgo pribuvo 
Precin, fotografas

Kaip vikingai senovėj sa
vo laivukais apkeliaudavo vi
sų pasaulį, taip kun. Briška 
automobiliu atlankė tėvynę,
savo dvarų Lietuvoj ir daly- ka įėjo į savo klebonijų, kur

n) Draugijos Lietuvoje pagal
bos dėka, man pasisekė šis- 
tas nuveikti atstovaujant M. 
Sųjungų buvusiame Pasaulio 
Lietuvių Kongrese.

Ypatingai nuoširdžiai dėko
ju Sakalienei, Račkienei, Če

t
CRANE

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

PHONE: YARds 5215 
INC

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmas Morgičius

Priimam LietuvlSkus Bonu* DPI Atnaujinimo arba ISmokamc Caah 
Visokios RQ&1ch Insurance — Ugnies, VSsulos, Automobilių,

Stiklų Ir t L

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISI UČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
r aktiniai e-

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

Buick, karas, kuris turi viskų. Išvaizda, mada, nauji pageri
nimai, smagumas, — Buick turi visus, visvien žemai apkai- 
nuotas, tiktai $1031.00 už 2 durį) Sedan, ir $1084 už 4 durų 
Sedan, pristatomas kuopilniausiai įrengtas.

Pirmiausiai Matykit Buick

Vartotų Karų Bargenai
BITICK '35, 5 Sedan 57, kaip naujaa, varant................................8845
BITICK '34, 5 Sedan 57. labai pulkua. gurant......................... 8745
BITICK '34, 5 Vlelorla 58. kaip nauja*, garant........................  8745
BT’ICK *83, 5 Vletoria 58, puikiam stovy ............................... 8485
BT’ICK '83, 5 Club Sedan 91, grabus karas .......................... 8595
BINCK *32. 5 Coupe 96, geram stovy ........................................ 8450
BT’ICK '32. 5 Sedan 87, tobulam stovy ................................... 8450
BITICK '32, 5 Seslan 57, geras Seimai karas .......................... 8395
CADILLAC ’32, 5 Coupe, geriausiam stovy . ,...................... 8875
CADILLAC ’32. 5 Town Sedan. puikiam stovy........................... 8875
CADILLAC ’Sl, 5 Coupe, puikiam stovy žemai kaina .... 8425
CADILLAC '30, 7 Sedan. bargena....................................................... 8295
DODOE '84. 2 durų Se.lan, kaip naulas .................................... 8445
HT’DSON '29. 5 Sedan. gerai bčgn, žema kaina .......................8 95
LA SALT,E '81, 5 Sedan, labai puikiam stovy .................. 8375
LA SALLE '81, Town Sedan, ISrodo kaip naujas ................. 8325
LA SALLE *30, 5 Sedan, apkalnuotaa pardavimui .......... 8275
LA SALLE '30, 7 Sedan, geram stovy .................................... 8295
LINCOLN '80. 5 Sedan, pulkua karaa, gerai užlaikytas .. 8295
OLDS 6 *81, Conv. Coupe, gražus Snažas karas...........................8218
PACKARD '82, 7 Sedan. Custom, puikiam stovy ................. 8775
PACKARD '30, 7 Sedan, geroj tvarkoj .................................... 8295
PACKARD ‘29, 7 Limo. ai sargi ai važinėtas, bargenas .... 1145

TAIPGI DAUGELIS KITŲ ŽEMESNĖMIS KAINOMIS

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansų lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4100

5332 So. Long Avenue Tel. REPublie 8402 Pocahontas Mine Run j


